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1. Призначення та види зворотних зв’язків у підсилювачах
Зворотний зв’язок (ЗЗ) – це такий зв’язок між виходом та входом підсилювача, за
яким частина енергії вихідного сигналу передається на вхід підсилювача. Спрощена
структурна
схема
підсилювача
з
ЗЗ
зображена
на
рис. 2.1, а.
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На рис. 2.1, а позначено: K(jω)  комплексна передаточна характеристика одного
або декількох каскадів підсилювача без ЗЗ; зз(jω)  комплексна передаточна
характеристика пасивного або активного кола ЗЗ.
Зворотні зв’язки призначені для зміни або стабілізації параметрів (Кu, Ке, Кі, Rвх,
Rвих, Д, Кг, ωв, ωн) та характеристик (АЧХ, ФЧХ, перехідна характеристика,
амплітудна характеристика) підсилювачів.
Існує декілька критеріїв класифікації ЗЗ [25]. В залежності від засобу з’єднання
виходу підсилювача та входу кола ЗЗ розрізняють підсилювачі з ЗЗ за напругою (рис.
2.1, б) та підсилювачі з ЗЗ за струмом (рис. 2.1, в). При ЗЗ за напругою вихідна
напруга кола ЗЗ (Uзз) пропорційна вихідній напрузі підсилювача (Uзз = зз ∙ Uвих), а
при ЗЗ за струмом вихідна напруга кола ЗЗ пропорційна вихідному струму
підсилювача (Uзз = зз ∙ Z ∙ Jвих, де Z  вхідний опір кола ЗЗ, рис. 2,1, в). В складних
схемах підсилювачів вид ЗЗ часто визначають за допомогою режимів холостого ходу
та короткого замикання на виході підсилювача. Якщо в режимі холостого ходу (Zн 
) ЗЗ не зникає, то це ЗЗ за напругою, в противному разі це ЗЗ за струмом. Якщо в
режимі короткого замикання (Zн = 0) ЗЗ не зникає, то це ЗЗ за струмом, в противному
разі це ЗЗ за напругою.
В залежності від засобу з’єднання входу підсилювача та виходу кола ЗЗ
розрізняють також 2 види ЗЗ: послідовний ЗЗ (рис. 2.2, а) та паралельний ЗЗ (рис.
2.2, б).

При послідовному ЗЗ вихід кола ЗЗ та вхід підсилювача з’єднані послідовно,
тому вхідна напруга (Uвх ) підсилювача є алгебраїчною сумою напруги джерела
вхідного сигналу(Uвх зз) та вихідної напруги кола ЗЗ, тобто
Uвх = Uвх зз+Uзз.

(2.1)

При паралельному ЗЗ (рис. 2.2, б) вихід кола ЗЗ та вхід підсилювача з’єднані
паралельно, тому вхідний струм Jвх підсилювача є алгебраїчною сумою струму
джерела вхідного сигналу (J вх зз ) та вихідного струму (J зз ) кола ЗЗ, тобто
Jвх=Jвх зз+Jзз.
(2.2)
В підсилювачах можуть бути застосовані також різноманітні комбіновані ЗЗ:
послідовно-паралельні, за струмом та напругою, але завдяки лінійності підсилювача
аналіз впливу цих ЗЗ на параметри й характеристики підсилювача проводиться
окремо по кожному з вищеназваних 4 основних видів ЗЗ.
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У загальному випадку ЗЗ є комплексним, бо зсув фаз  вхідного сигналу після
послідовного проходження ним через підсилювач та коло ЗЗ, як правило, змінюється
в залежності від частоти.
Δ (ω) =  (ω) + β(ω),

(2.3)

де  (ω) , β(ω)  фазові зсуви сигналу в підсилювачі без ЗЗ та в колі ЗЗ відповідно.
На рис. 2.3 як приклад показані дві векторні діаграми сигналів на вході
підсилювача з послідовним негативним ЗЗ (рис. 2.3, а) та з послідовним позитивним
ЗЗ (рис. 2.3, б).
Як бачимо з рис. 2.3, а в результаті сумування (2.1) вхідний сигнал підсилювача
стає меншим, ніж сигнал джерела вхідного сигналу (Uвх < Uвх зз). Такий ЗЗ називають
негативним, бо вихідна напруга або вихідний струм підсилювача з ЗЗ будуть менші,
ніж у підсилювача без ЗЗ.

Позитивним ЗЗ називають такий, за якого в рівняннях 2.1, 2.2 Uвх > Uвх зз (рис. 2.3,
б)
або
Jвх > Jвх зз, отже Uвих або Jвих у підсилювача з позитивним ЗЗ більші, ніж у підсилювача
без ЗЗ. Іншими словами, позитивний ЗЗ збільшує коефіцієнт підсилення, а
негативний  зменшує.
Зворотний зв’язок може існувати лише для постійних складових струму та
напруги, або лише для змінних складових струму та напруги, або для всього
підсилюваного сигналу. Це також треба вказувати при назві виду ЗЗ.
Крім того, ЗЗ може бути частотно-незалежним, тоді зз (j ) = const, або може
існувати лише у визначеному діапазоні частот. Завдяки залежності фазових зсувів
та
від частоти один і той же ЗЗ може бути негативним в одному діапазоні частот
та позитивним в іншому діапазоні частот. Нарешті, ЗЗ може бути місцевим, коли він
охоплює лише один каскад, або загальним, коли він охоплює весь багатокаскадний
підсилювач.
Практично всі схеми підсилювачів мають який-небудь ЗЗ. Прикладом
використання ЗЗ є вищерозглянуті засоби стабілізації режиму роботи та параметрів
підсилювачів (підрозд. 1.6), а також засоби корекції їх частотних (перехідних)
характеристик (підрозд. 1.7.4).
1.1. Підсилювачі із послідовним зворотним зв’язком за напругою
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Структурна схема підсилювача з послідовним зворотним зв’язком за напругою
подана на рис. 2.4.

На рис. 2.4 використані такі позначення:

K зз ( j) 

U вих зз ( j)
U вх зз ( j)

;  ( j) 
зз

U зз ( j)
.
U вих ( j)

Як бачимо з рис. 2.4, J вх зз  J вх , U вх  Uвх зз  U зз , U вих зз  U вих .
Перші два рівняння означають, що підсилювач охоплений послідовним ЗЗ (рис.
2.2, а), а третє  що підсилювач має ЗЗ по напрузі (рис .2.1, б). Крім того рівняння
U вих зз  U вих означає, що вхідний опір кола ЗЗ значно більший від опору
навантаження. Також будемо вважати, що замикання кола ЗЗ не впливає на величину
напруги від джерела вхідного сигналу, тобто U вх зз  const .
Визначимо основні параметри підсилювача з послідовним ЗЗ за напругою,
вважаючи, що всі параметри підсилювача без ЗЗ та кола ЗЗ відомі. Для спрощення
записів залежність цих параметрів, а також струмів та напруг від частоти вказувати
не будемо, обмежуючись лише рискою під позначенням відповідної комплексної
величини: K зз ( j)  K зз ,  зз ( j)   зз , K ( j)  K
Комплексний коефіцієнт передачі підсилювача (Кзз)
Для визначення

K зз  U вих зз / U вх зз

скористаємось виразом (2.1), який представимо у

вигляді U вх зз  U вх  U зз .
Поділимо ліву та праву частину цього рівняння на вихідну напругу
підсилювача U вих  U вих зз :
1
1

  зз
К зз
К

.

З останнього виразу отримаємо
К зз 

К
1  К

.

(2.4)

зз

Добуток  зз К називають петльовим підсиленням Т, а модуль знаменника (2.4)
глибиною ЗЗ:
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Т = зз К, F = 1  Т .

(2.5)

З виразу (2.4) бачимо, що при негативному значенні ззК отримаємо
Кзз < K, тобто підсилювач має негативний ЗЗ (рис. 2.3, а), а при позитивному
значенні ззК отримаємо Кзз > K, тобто ЗЗ стає позитивним (рис. 2.3, б). Але до
зростання підсилення при позитивному ЗЗ треба підходити дуже обережно, бо при
ззК = 1 коефіцієнт Кзз   (2.4). Це означає, що навіть при
Uвх = 0 на виході підсилювача існує ненульова вихідна напруга
Uвих = UвхКзз  0, тобто підсилювач збуджується. Інакше кажучи, підсилювач
перетворюється на генератор. Тому позитивний ЗЗ у підсилювачах використовується
дуже рідко. Але позитивний ЗЗ часто виникає в підсилювачах завдяки паразитним
зв’язкам між вихідними та вхідними каскадами підсилювача. Це питання стає
особливо важливим в багатокаскадних підсилювачах, які розглянуті в підрозд. 2.5.
Розглянемо вплив послідовного ЗЗ на фазовий зсув сигналу, який підсилюється.
Для цього зобразимо векторну діаграму (рис. 2.5) сигналів у підсилювачі з
послідовним
частотно
незалежним
негативним
ЗЗ
(НЗЗ),
тобто
φβ = π.

На діаграмі позначено: arg К  ; arg К зз   зз .
З векторної діаграми бачимо, що φзз < φ, тобто частотно незалежний НЗЗ зменшує
фазовий зсув підсилюваних сигналів. З аналогічної векторної діаграми для випадку
позитивного ЗЗ можна побачити, що фазовий зсув підсилюваних сигналів зростає,
тобто φзз > φ.
Основним видом ЗЗ у підсилювачах є негативний ЗЗ. Якщо зв’язок чисто
негативний, тобто (рис. 2.3) Δφ = (2n + 1)π, де n = 1, 2, 3, ..., тоді напруги
Uвх зз та Uзз протифазні. При цьому ззК = –ззК і рівняння (2.4) приймає вигляд
K зз 

K
1   зз К

.

Якщо при негативному ЗЗ  зз К  1 , то (2.4) стає таким: Кзз = 1/зз , тобто АЧХ
такого
підсилювача
цілком
визначається
АЧХ
кола
НЗЗ.
Дуже часто коло НЗЗ буває чисто пасивним, наприклад резистивним.
Тоді
останній
вираз
означає,
що
в
межах
смуги
пропускання
підсилювача з чисто негативним глибоким НЗЗ АЧХ буде рівномірною та
стабільною.
Комплексний вхідний опір підсилювача (Zвх зз)
За визначенням (1.6) вхідний опір дорівнює
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Z вх

Враховуючи, що

зз



J вх зз  J вх  U вх / Zвх

U вх зз
J вх зз

.

(2.6)

(рис. 2.4), останній вираз має вигляд

U вх зз
Z вх зз  Z вх
U вх

.

Поділивши чисельник та знаменник правої частини рівняння на
отримуємо
Z вх

зз

 Z вх

К
 Z вх (1   К ) .
зз
К зз

U вих зз  U вих ,

(2.7)

З виразу (2.7) бачимо, що послідовний позитивний ЗЗ

( К  0)
зз

зменшує вхідний

опір підсилювача (Zвх зз < Zвх) завдяки негативному доданку ( Z вх  зз K) . Наявність
негативної
складової
у
вхідному
опорі
підсилювача
з
позитивним
ЗЗ
дозволяє
реалізувати
регенеративне
підсилення сигналів (див. рис. 1.40).
З (2.7) також бачимо, що послідовний НЗЗ ( зз K  0 ) збільшує
вхідний
опір
підсилювача
(Zвх
>
Zвх).
Цей
висновок
стає
зз
логічним,
якщо
згадати,
що
при
фіксованій
Uвх
поява
зз
послідовного
НЗЗ
приводить
до
зменшення
вхідної
напруги
Uвх.
Зменшення
Uвх
означає
зменшення
і
вхідного
струму
Jвх
=
Uвх/Zвх,
що
означає
зростання
Zвх
(2.6).
Для
зз
зз
підсилювачів напруги ця властивість послідовного НЗЗ дуже важлива,
бо великий вхідний опір дозволяє збільшити коефіцієнт передачі Квх
вхідного кола підсилювача (1.78).
Вираз (2.7) записаний у комплексній формі, тобто послідовний
НЗЗ збільшує не тільки активну складову вхідного опору, а й реактивну. Це означає,
що
вхідна
ємність
Свх
підсилювачів
(1.74а),
(1.74б)
при
наявності
послідовного
НЗЗ
зменшується
в
|1
+
βззК|
разів,
що, як відомо (підрозд. 1.7.3), дозволяє розширити смугу пропускання
підсилювачів за рахунок збільшення ωв = 1/τв.
Комплексний вихідний опір підсилювача (Zвих зз)
З визначення (1.7)
Z вих зз 

( U вих зз ) хх
(J вих зз ) кз

.

В режимі холостого ходу на виході (Zн  ) 33 в підсилювачі (рис. 2.4) не зникає,
тому
( U вих зз ) хх  U вих  K зз U вх зз 

K U вх зз
1  K
зз
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.

В режимі короткого замикання на виході (Uвих = 0) підсилювача з ЗЗ за
напругою U зз   зз U вих  0 , тобто ЗЗ зникає (U вх зз  U вх ) . Тоді
K U вх зз
E
(J вих зз ) кз  J вих кз  вих 
.
Z вих
Z вих

З урахуванням останніх двох виразів отримуємо співвідношення для вихідного
опору підсилювача з послідовним ЗЗ за напругою
Z вих зз 

Z вих
.
1 K

(2.8)

зз

Як бачимо з (2.8), позитивний ЗЗ за напругою збільшує вихідний опір, бо F < 1, а
НЗЗ за напругою його зменшує (F > 1).
Малий вихідний опір у підсилювачів з НЗЗ за напругою дозволяє
використовувати їх як генератори стабільної напруги, вихідний опір яких повинен
бути значно меншим від опору навантаження.
Найбільш поширеним прикладом використання послідовного НЗЗ за напругою є
емітерний повторювач (рис. 1.9).
Дійсно, підсилювана сигнальна напруга на емітерному переході транзистора
дорівнює
Uбе = Uб – JеRен = Uвх – Uвих.
Порівнюючи це співвідношення з (2.1), робимо висновок, що ЕП має послідовний
НЗЗ. З останнього виразу бачимо, що підсилювана сигнальна напруга менша, ніж
напруга
Uвх
на
величину
напруги
НЗЗ
Uзз =
–
Uвих,
тобто
βзз = – 1. При короткому замиканні на виході Uзз = 0, тобто ЗЗ зникає, отже,
емітерний повторювач має послідовний НЗЗ за напругою. Наявність послідовного
НЗЗ за напругою пояснює причину високого вхідного опору емітерного повторювача
(1.46) та його малого вихідного опору (1.51). Анaлогічний тип ЗЗ мають істоковий та
катодний повторювачі.
Розглянемо вплив ЗЗ на частотну, перехідну та амплітудну характеристики
підсилювача, а також на стабільність його параметрів та характеристик. З цією
метою визначимо спочатку відносну нестабільність ΔКзз/Кзз коефіцієнта передачі
підсилювача з чисто позитивним та негативним ЗЗ, обумовлену лише нестабільністю
коефіцієнта передачі Δβзз кола ЗЗ. Для цього з виразу (2.4) знаходимо диференціал
dКззΔКзз, вважаючи К = const.
Для ПЗЗ:

dК зз  ( К зз )   d зз 

К2
d зз .
(1   зз К ) 2

Для НЗЗ:
dKзз = – K2dзз/(1 + ззК)2.
Поділимо ліву та праву частини останніх рівнянь на
= К/(1 + ззК) (для НЗЗ).
Для ПЗЗ:
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К зз 

К
1   зз К

(для ПЗЗ) та Кзз

dК зз
 зз К
d зз
К

d 

К зз
1   зз К зз
1   зз К  зз

.

(2.9)

Для НЗЗ:
dKзз/Kзз = –[ззК/(1 + ззК)]dзз/зз.
З виразів (2.9) робимо висновок, що відносна нестабільність коефіцієнта передачі
підсилювача з позитивним ЗЗ, як правило, більша ніж відносна нестабільність
коефіцієнта передачі кола ЗЗ. Дійсно, якщо  зз К = 0,6...0,8, то з (2.9) виходить, що
dК зз
d
 (1,5  4) зз
К зз
 зз

. Для більш важливого випадку НЗЗ з співвідношення (2.9)

отримуємо
dК зз
d зз

,
К зз
 зз

тобто відносна нестабільність  зз /  зз у підсилювачі з НЗЗ викликає дещо меншу
відносну нестабільність К зз / К зз .
Тепер визначимо відносну нестабільність К зз / К зз , вважаючи, що нестабільність
К зз обумовлена лише нестабільністю підсилювача К , а параметри кола ЗЗ
стабільні, тобто  33 = const. Це припущення частіше виконується на практиці, бо
коло ЗЗ, як правило пасивне. З виразу (2.4) визначимо спочатку диференціал
dК зз  К зз :
dК зз  ( К зз )к  dК 

dК (1   зз K )  К   зз  dК
(1   зз К ) 2



dК
(1   зз К ) 2

.

В останньому рівнянні F = 1 – K у випадку ПЗЗ та F = 1 + K у випадку НЗЗ.
Поділимо ліву та праву частини останнього рівняння на К зз (2.4) і отримаємо
важливе співвідношення
dК зз
1
 dК 
.
(2.10)
К
К 1  К
зз

зз

З останнього виразу бачимо, що відносна нестабільність К зз / К зз коефіцієнта
підсилення підсилювача з позитивним ЗЗ більша, ніж відносна нестабільність
K / K підсилювача без ЗЗ, а за наявності в підсилювачі НЗЗ його відносна
нестабільність зменшується порівняно з підсилювачем без ЗЗ. При цьому слід
зауважити, що причини нестабільності можуть бути різними, наприклад:
часовий дрейф, зв’язаний зі старінням елементів схеми підсилювача;
температурний дрейф параметрів елементів схеми підсилювача;
нестабільність напруги живлення;
залежність коефіцієнта підсилення від частоти вхідного сигналу;
залежність коефіцієнта підсилення від амплітуди вхідного сигналу.
Останні дві причини потребують пояснень, які зробимо для випадку, коли коло
ЗЗ чисто пасивне (βзз = const). На рис. 2.6, а зображена АЧХ К(ω) підсилювача без ЗЗ
та АЧХ Кзз(ω) підсилювача з НЗЗ, побудована на підставі виразу (2.5).
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З виразу (2.5) виходить, що коефіцієнт підсилення за наявності НЗЗ зменшується
в (1 + βззК) разів, тобто на середніх частотах, де К найбільший, спад підсилення Кзз
буде
найбільший.
На
краях
смуги
пропускання
знаменник
(1 + βззК) зменшується, і спад підсилення - Кзз(ω) стає меншим, тобто АЧХ частково
вирівнюється, бо ωвзз > ωв, ωн зз < н (рис. 2.6, а). За наявності позитивного ЗЗ
аналогічний аналіз показує, що ПЗЗ приводить до більш різкого спаду АЧХ при
зниженні та підвищенні частоти, ніж у підсилювачах без ЗЗ. Інакше кажучи,
позитивний ЗЗ зменшує смугу пропускання П, а НЗЗ її збільшує (Пнзз > П, рис.2.6, а).
Зміна верхньої та нижньої граничних частот АЧХ за наявності в підсилювачі ЗЗ
означає, що змінюється й перехідна характеристика підсилювача (рис. 2.6, б). З рис.
2.6, б бачимо, що спотворення як фронтів, так і вершини підсилюваних імпульсів у
підсилювачів з НЗЗ менші, ніж у підсилювачів без ЗЗ, бо (tф)нзз = 2,2/ωвзз, а Gнзз =
tіωнзз. Відповідно позитивний ЗЗ у підсилювачах збільшує лінійні спотворення
підсилюваних сигналів.
Розглянемо тепер вплив НЗЗ на нелінійні спотворення підсилюваних сигналів,
обумовлені обмеженістю лінійної частини амплітудної характеристики підсилювача
(рис. 1.3). При фіксованій амплітуді допустимої (максимальної) вхідної напруги для
цього підсилювача рівень нелінійних спотворень зростає з ростом амплітуди Uвх,
тому замикання кола НЗЗ, яке приводить до зменшення Uвх = Uвх зз – Uзз, буде
викликати і зменшення рівня паразитних гармонік на виході підсилювача. Інакше
кажучи, при однаковому рівні паразитних гармонік на виході рівень корисного
сигналу Uвх зз на вході підсилювача з НЗЗ повинен бути більшим, ніж у підсилювачах
без ЗЗ. Це означає, що рівень Uвх макс у чисельниках (1.4а), (1.4б) зростає. Тому,
вважаючи, що при замиканні кола НЗЗ рівень власних шумів, перерахованих на вхід
підсилювача, практично не змінюється, динамічний діапазон підсилювача з НЗЗ
дорівнює
( Д вх ) зз  20 lg

U вх зз макс
U вх зз мін

 20 lg

U вх макс  U зз
 ш вх

,

де ш вх – середньоквадратичне значення напруги власних шумів на вході
підсилювача з ЗЗ.
Враховуючи, що при наявності на вході підсилювача максимального сигналу
Uзз = βззКUвх макс, отримуємо
(Д вх ) зз  20 lg

U вх макс
(1   зз К ).
 ш вх

(2.11)

З виразу (2.11) бачимо, що динамічний діапазон підсилювача з НЗЗ на
20 lg(1 + βззК) дБ більший, ніж у підсилювача без НЗЗ. Амплітудна характеристика
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підсилювача з послідовним НЗЗ за напругою порівняно з амплітудною
характеристикою підсилювача без ЗЗ (штрих-пунктир) має вигляд (рис. 2.7).
Аналогічний аналіз впливу позитивного ЗЗ на амплітудну характеристику
підсилювача показує, що динамічний діапазон підсилювача з позитивним ЗЗ
зменшується порівняно з підсилювачем без ЗЗ.
Також можна показати, що розширення динамічного діапазону підсилювача за
рахунок НЗЗ значно зменшує рівень завадових сигналів та нелінійних спотворень
корисних сигналів на його виході, наприклад, за наявності НЗЗ коефіцієнт гармонік
стає рівним [27]:
(К г ) нзз 

Кг
.
1   зз К

Таким чином, завдяки послідовному НЗЗ за напругою поліпшуються майже всі
параметри та характеристики підсилювачів, а також їх стабільність.

Ціною цього поліпшення є зменшення коефіцієнта підсилення, бо
Кнзз < К. Навпаки, позитивний ЗЗ у підсилювачах погіршує майже всі параметри та
характеристики, а також їх стабільність. Тому в подальшому основну увагу будемо
приділяти аналізу підсилювачів з НЗЗ.
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2. Підсилювачі з паралельним ЗЗ за напругою та ЗЗ за струмом

2.1. Підсилювачі з паралельним зворотним зв'язком за напругою
Структурна схема підсилювача з паралельним ЗЗ за напругою зображена на рис.
2.8.
На рис. 2.8 використані такі позначення, як і на рис. 2.4. Як бачимо з
рис. 2.8, підсилювач з коефіцієнтом підсилення напруги К є інвертуючим. На це
вказують напрями напруг U вх зз , U вх , U вих , а також струмів J вх зз , J вихзз , J зз . З рис. 2.8
виходить, що J вх  J вх зз  J зз , тобто на вході підсилювача алгебраїчно підсумовуються
струми, отже ЗЗ є паралельним. Зменшення струму на вході підсилювача завдяки дії
кола ЗЗ означає, що зворотний зв’язок негативний. Коротке замикання навантаження
(Uвих = 0) приводить до усунення ЗЗ (Uзз = βззUвих = 0), отже, на рис. 2.8 маємо ЗЗ за
напругою. До складу кола ЗЗ входять опір Zзз та паралельно з'єднані за відсутності
вхідного сигналу Z1 та Zвх, тобто
 
зз

U зз
Uвих


Uвх зз  0

Z1Zвх /(Z1  Zвх )
Z1Zвх

.
Zзз  Z1Zвх /(Z1  Zвх ) Z1Zвх  Zзз (Z1  Zвх )

(2.12)

Визначимо основні параметри підсилювача з паралельним ЗЗ за напругою,
вважаючи, що всі параметри підсилювача без ЗЗ та кола ЗЗ відомі.
Комплексний коефіцієнт передачі підсилювача (Кзз)
Враховуючи, що

U вих  U вих зз ,

вираз для

K зз 

K зз має

U вих
K U вх

U вх зз U вх зз

.

На основі методу суперпозиції представимо
U вх  K вх U вх зз   U вих ,
зз
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вигляд
(2.13)

U вх як

суму двох доданків
(2.14)

де

K вх 

U вх
U вх зз


U вих  0

Z вх Z зз /( Z вх  Z зз )
Z вх Z зз

Z 1  Z вх Zзз /( Z зз  Z вх ) Z вх Z зз  Z 1 ( Z зз  Z вх )

–

коефіцієнт передачі вхідного кола підсилювача при короткому замиканні на виході.

Після підстановки (2.14) в (2.13) та простих перетворень отримуємо
K зз 

K вх K
1 K

.

(2.15а)

зз

Як бачимо, вираз (2.15а) майже збігається з виразом (2.4) для підсилювача з
послідовним ЗЗ за напругою, тобто позитивний ЗЗ (Т > 0) підвищує підсилення, бо
Кзз > К, а НЗЗ (Т < 0) зменшує підсилення, бо Кзз < К. При великому петльовому
підсиленні Т  1 підсилювач з паралельним НЗЗ має
К вх
,


К зз  

зз

тобто Кзз визначається лише параметрами Zзз, Z1, Zвх кола НЗЗ (2.12, 2.14).
У найбільш важливому для практики випадку Zвх   [(Квх  Zзз/(Zзз + Z1), зз 
Z1/(Z1 + Zзз)] останній вираз приймає вигляд
K зз  

Z зз
Z1

.

(2.15б)

Вхідний опір підсилювача (Zвх33)
Як бачимо з рис. 2.8, вхідний опір підсилювача з паралельним НЗЗ за напругою
дорівнює
Z вх зз 

U вх зз
J вх зз



U вх зз
J вх  J зз

Таким чином, при фіксованій напрузі

.

(2.16)

U вх зз замикання

кола НЗЗ приводить до

появи додаткового струму J зз , тобто вхідний опір підсилювача зменшується. При
позитивному паралельному ЗЗ струм Jзз змінює свій напрям на протилежний
J вх зз  J вх  J зз , тобто вхідний опір збільшується.
Для
знаходження
залежності
Zвх
від
параметрів
зз
підсилювача в чисельник (2.16) підставимо (2.14) Uвх зз  (Uвх  зз Uвих) / Kвх  Uвх (1  зз K) / Kвх , а
в знаменник (2.16) підставимо
Zвх зз 

J вх зз  U вх / Zвх  ( U вх  U вих ) / Zзз .

Uвх (1   K)
зз

K вх Uвх [1 / Zвх  (1  K) / Z зз ]



В результаті отримаємо

Zвх (1   K)
зз

K вх [1  (Zвх / Z зз )(1  K)]

.

(2.17)

У найбільш важливому для практики випадку Zвх   [(Kвх  Zзз/(Zзз + Z1), зз 
Z1/(Z1 + Zзз)] останній вираз після простих перетворень приймає вигляд
Z вх зз  Z1 

Z зз
1 K

.

(2.18)

За наявності чисто негативного паралельного ЗЗ вираз (2.18) стає таким: Zвх зз =
Z1+Zзз/(1+K), тобто еквівалентна схема підсилювача з паралельним НЗЗ має вигляд
(рис. 2.9, а).
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Рис. 2.9, а підтверджує факт зменшення вхідного опору підсилювача за наявності
паралельного НЗЗ, бо при аналізі вважалось, що в підсилювача без НЗЗ Zвх  . З
рис. 2.9, а також бачимо, що опір Zзз перераховується до вхідного кола з
коефіцієнтом 1 + K, що збігається з відомим ефектом Міллера (1.74а). При дуже
великому
підсиленні
(К
>>
1)
вхідна
напруга
Uвх = (Uвих/К)  0, тобто вхідний опір підсилювача з паралельним НЗЗ дорівнює Zвх
зз  Z1.

Вихідний опір підсилювача (Zвих зз)
За визначенням (1.7) вихідний опір підсилювача дорівнює
Z вих зз 

де (рис. 2.8)

U вих хх  K зз U вх зз z вх   ;

U вих хх
J вих кз

J вих кз 

(2.19)

,

U вх зз
E вих

Zвих Z1  Z зз

.

Після підстановки двох останніх виразів у (2.19) та простих перетворень
отримаємо
K (Z  Z зз )
Z вих зз  Z вих зз 1
.
(2.20)
K  Z зз  Z вих
Для найбільш важливого випадку Zвх  , як відомо (2.15б),
Z вих зз  Z вих

K зз  1
.
K

K зз   Z зз / Z1 ,

тоді
(2.21)

З останнього виразу виходить, що позитивний ЗЗ за напругою збільшує Zвих, бо
K зз  K , а НЗЗ за напругою зменшує Zвих, бо Кзз < K.
Поширеним прикладом використання паралельного НЗЗ за напругою є
підсилювач із CЕ, стабілізований за допомогою резистора Rб (рис. 2.9, б). Як бачимо
з рис. 2.9, б, через резистор Rб забезпечується НЗЗ, бо базова та колекторна напруги
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протифазні. При цьому НЗЗ існує як за постійним, так і за змінним струмом.
Зворотний зв'язок за постійним струмом стабілізує режим роботи підсилювача, бо
Е к    Ібрт R к  Uбе
(2.22
Ікрт  
.
Rб
)
З останнього виразу бачимо, що зростання коефіцієнта В перед дробом при
підвищенні температури частково компенсується зменшенням чисельника дробу.
Негативний ЗЗ за змінним струмом стабілізує параметри підсилювача (2.15a, 2.17,
2.20),
де
Z1 =
Rг ,
Zзз =
Rб,
Zвх =
Rвх т,
Zвих =
Rк,
Квх = Rвх т/(Rг + Rвх т),
 зз 

R г R вх т /( R г  R вх т )
R б  R г R вх т /(R г  R вх т )

; К 

 R кн
.
R вх т

Принцип стабілізації параметрів підсилювача пояснимо якісно за допомогою
мнемонічного запису, де збільшення величини зображається стрілкою, спрямованою
вверх, а зменшення – вниз:
а) стабілізація коефіцієнта підсилення К при Uвх = const
К – (Uвих = КUвх) – Jб – Jк – Uвих – К;
б) стабілізація вхідного опору Rвх
Rвх – (JвхJб) – Jк – Uвих – Uб – Jб – Rвх;
в) стабілізація вихідного опору Rвих
Rвих – (Uвих = Eвих – JвихRвих) – Uб – Jб – Jк – Uвих – Rвих.
За відсутності резистора Rб в схемі (рис. 2.9, б) підсилювач має паразитний
паралельний ЗЗ по напрузі за рахунок ємності колекторного переходу транзистора
Ск. Вплив величини ємності Ск на частотні та перехідні характеристики підсилювача
розглянуті в підрозд. 1.7.3.
Найбільш поширеним є застосування паралельного НЗЗ за напругою в
аналогових електронних пристроях на операційних підсилювачах, яке буде
розглянуто в третьому розділі.
2.2. Підсилювачі з негативним зворотним зв'язком за струмом
Аналіз підсилювачів з НЗЗ за струмом проведемо лише якісно для підсилювачів,
зображених на рис. 2.10, а, б. Для спрощення аналізу будемо вважати, що вхідні
сигнали підсилювачів мають середні частоти, підсилювачі інвертуючі, а коло НЗЗ
чисто пасивне, тоді К   К, а зз   зз .
На рис. 2.10, а зображений підсилювач з послідовним НЗЗ, бо
Uвх = Uвх зз – Uзз, а на рис. 2.10, б – підсилювач з паралельним НЗЗ, бо
Jвх = Jвх зз – Jзз. Коротке замикання навантаження (Rн = 0) не знищує НЗЗ, бо вихідний
струм підсилювача продовжує текти через вхідний опір Rзз кола НЗЗ, утворюючи на
вході
підсилювачі
Uзз

0
(рис.
2.10,
а)
або
Jзз

0
(рис. 2.10, б). Таким чином обидва підсилювача мають НЗЗ за струмом.
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Розглянемо, як змінюються основні параметри підсилювачів при замиканні кола
НЗЗ за струмом. Як і раніш, будемо вважати, що замикання кола НЗЗ не змінює
напругу або струм від джерела вхідного сигналу, тобто при послідовному НЗЗ (рис.
2.10,
а)
Uвх
=
const,
а
при
паралельному
НЗЗ
зз
(рис. 2.10, б) Jвх зз = const. Пояснення будемо робити за допомогою мнемонічного
запису, де збільшення величини зображається стрілкою, спрямованою вверх, а
зменшення  вниз.
Коефіцієнт підсилення підсилювача (Кзз)
При замиканні кола послідовного НЗЗ за струмом (Uвх зз = const) з’являється Uзз 
0, що приводить до таких змін (рис. 2.10, а):
( U вх  U вх
 ( U вих

зз

зз

 U зз )   ( E вих   KU

 J вих  R н )   ( К зз 

вх

)   ( J вих 

E вих
)
R вих  R н

U вих зз
) .
U вх зз

Таким чином, послідовний НЗЗ за струмом зменшує коефіцієнт підсилення
напруги.

При замиканні кола паралельного НЗЗ за струмом (Jвх зз = const) з’являється Jзз 
0, що приводить до таких змін (рис. 2.10, б):
(Jвх  J вх зз  J зз )   (Uвх  Uвх зз  J вх  R вх )   Евих   J вих   Uвих зз  
 (Ке зз 

Uвих зз
Ег

).

Таким чином, паралельний НЗЗ за струмом зменшує коефіцієнт підсилення ЕРС.
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Вхідний опір підсилювача (Rвх зз)
При замиканні кола послідовного НЗЗ за струмом (UВХ ЗЗ = const) з’являється Uзз
 0, що приводить до таких змін (рис. 2.10, а):
Uвхзз
U
(Uвх  Uвхзз  Uзз)   (Jвх  Jвхзз  вх )   (Rвхзз 
).
Rвх
Jвх зз

При замиканні кола паралельного НЗЗ за струмом (Jвх зз = const) з’являється Jзз 
0, що приводить до таких змін (рис. 2.10, б):
(J вх  J вх зз  J зз )   (U вх  U вх зз  J вх R вх )   (R вх зз 

U вх зз
J вх зз

).

Таким чином, як і при НЗЗ за напругою (2.7, 2.18), послідовний НЗЗ за струмом
збільшує вхідний опір підсилювача, а паралельний НЗЗ за струмом його зменшує.
Вихідний опір підсилювача (Rвих зз)
Для визначення впливу НЗЗ за струмом на вихідний опір підсилювача
розглянемо, як змінюється вихідний струм Jвих зз порівняно з Jвих підсилювача без НЗЗ
при зміні опору навантаження Rн.
Припустимо, що опір Rн зменшується. Це приводить до зростання обох струмів
Eвих
E вих
(2.23
.
J вих 
та J вих зз 
R вих  R н
R вих зз  R н
)
Якщо НЗЗ послідовний (рис. 2.10, а), то зростання Jвих зз приводить до збільшення
Uзз =
R , що викликає зменшення Uвх = Uвх зз – Uзз та
ззJвих зз
Евих = КUвх. Таким чином, зростання Jвих зз, викликане зменшенням Rн (2.23), частково
компенсується зменшенням Jвих зз, викликаним зменшенням Евих завдяки дії НЗЗ.
Якщо НЗЗ паралельний (рис. 2.10, б), то зростання Jвих зз, викликане зменшенням Rн
(2.23), приводить до зростання Jзз, який є частиною Jвих зз. Це викликає зменшення Jвх
=
Jвх
–
Jзз,
Uвх
=
JвхRвх
та
зз
Евих = КUвх. Отже, як і в підсилювачах з послідовним НЗЗ за струмом, зростання Jвих
зз, викликане зменшенням Rн, частково компенсується зменшенням Jвих зз,
викликаним зменшенням Евих завдяки дії НЗЗ. Інакше кажучи, наявність як
послідовного, так і паралельного НЗЗ за струмом стабілізує величину вихідного
струму, бо залежність його від опору Rн зменшується.
Як відомо (рис. 1.15, а), мала залежність струму генератора ЕРС від опору
навантаження означає, що генератор має великий внутрішній опір, який забезпечує
стабільність струму генератора. Таким чином, зростання стабільності вихідного
струму в підсилювачах з НЗЗ за струмом означає підвищення їх вихідного опору Rвих
зз порівняно з Rвих підсилювачів без НЗЗ.
3. Багатокаскадні підсилювачі. Засоби забезпечення стійкості
Багатокаскадні підсилювачі (БП) застосовують у тих випадках, коли один
підсилювальний каскад не може забезпечити задані підсилювальні параметри Кu, Кі,
Кр, Rвх, Rвих або форму АЧХ підсилювача. Наприклад, відомо (1.30), що найбільш
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поширений каскад з CЕ не може мати коефіцієнт підсилення гармонічної напруги,
більший, ніж 20 Ек [В], вхідний опір підсилювача з CЕ (1.26) звичайно не перевищує
декількох сотень Ом, а вихідний опір (1.34) обмежений знизу величиною Rк,
зменшення якої приводить до спаду підсилення. Використання каскадних схем
підсилювачів (підрозд. 1.8) дозволяє знайти певний компроміс між параметрами
підсилювачів, але для отримання великих коефіцієнтів підсилення все ж необхідно
переходити до БП.
Багатокаскадний підсилювач – це послідовне з'єднання однокаскадних
підсилювачів, за якого вихідний сигнал попереднього каскаду поступає на вхід
наступного каскаду, тобто вихідна напруга БП дорівнює
Uвих(jω) = Uвх(jω) Ku1(jω) · Ku2(jω) · ...Kun(jω),

(2.24)

де Uвх(jω)  комплексна амплітуда напруги на вході 1-го каскаду;
Kuі(jω)  комплексна частотна характеристика і-го каскаду;
n – число каскадів БП.
Аналіз БП проводять за допомогою тих же підсилювальних параметрів, що й
аналіз однокаскадних підсилювачів. З визначення БП виходить, що його коефіцєнти
підсилення ЕРС, напруги, струму та потужності дорівнюють добутку відповідних
коефіцієнтів підсилення одкокаскадних підсилювачів. Вхідний опір БП дорівнює
вхідному опору 1-го каскаду, а вихідний опір БП дорівнює вихідному опору
останнього каскаду. Тому часто вхідним та вихідним каскадами БП є емітерні або
витокові повторювачі. Значення граничних частот ωн', ωв' та фазовий зсув φ''
підсилюваного сигналу в БП визначаються його комплексною частотною
характеристикою K u ( j) , яка є результатом помноження комплексних частотних
характеристик K ui ( j) кожного з каскадів (2.24). Наприклад, при однакових
підсилювальних каскадах у складі БП
(2.2
K u ( j  )  K nu 1 ( j  ), або К u (  )  К u 1 n (  ),  (  )  n  1 (  ) ,
5)
де Кu1() та 1() – АЧХ та ФЧХ одного каскаду відповідно.
На рис. 2.11 як приклад зображена нормована АЧХ підсилювача з двома
однаковими каскадами порівняно з АЧХ одного каскаду.
Нижня гранична частота ωн' у БП більша, ніж нижня гранична частота ωн в
одного каскаду, а верхня гранична частота ωв' у БП менша, ніж ωв в одного каскаду
(рис. 2.11). Для доказу вищесказаного скористаємось виразами для АЧХ
підсилювального каскаду в області низьких (1.80а) та високих (1.87а) частот. При
однакових "n" підсилювальних каскадах БП його нормована АЧХ на частотах ωн та
ωв дорівнюють
n



К норм (н )  К норм (в )   1   0,707,
 2
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(2.26)

тобто на частотах ωн та ωв спад АЧХ у БП значно більший, ніж в одного
підсилювального каскаду (рис. 2.11).
Гірші частотні властивості БП приводять до збільшення лінійних спотворень
підсилюваних сигналів. Можна показати [4, 6], що спад вершини G' прямокутного
імпульсу, підсилюваного у БП, та тривалість його фронтів tф' приблизно дорівнюють
G 

n

n

i 1

i 1

2
.
 G i ; t ф   t фі

(2.27)

У БП низької частоти частотні (лінійні) спотворення звичайно характеризують
загальними коефіцієнтами частотних спотворень на низьких (М'н) та високих (М'в)
частотах, які дорівнюють добуткам відповідних коефіцієнтів окремих каскадів
n

n

M н   M ні ; Мв   M ві
і 1

.

і 1

(2.28)

Нелінійні спотворення підсилюваних сигналів також мають місце у кожному з
каскадів БП, але основний вклад у величину цих спотворень робить звичайно
останній каскад, де великі амплітуди сигналів можуть перевищувати розміри
лінійних частин характеристик активного елемента підсилювача. На практиці для
збереження лінійності каскадів БП вимагають виконання нерівності
(Uвих макс)і-1  (Uвх макс)i,
тобто амплітуда вихідного сигналу попереднього каскаду не повинна перевищувати
максимально можливу амплітуду сигналу для наступного каскаду БП. Нерівність
(2.29) часто називають умовою узгодження динамічних діапазонів каскадів БП, яка
полягає в тому, що динамічний діапазон по входу наступного каскаду повинен бути
не меншим від динамічного діапазону по виходу попереднього каскаду. При цьому
вважають, що мінімальна амплітуда вхідного сигналу для всіх каскадів приблизно
однакова та дорівнює Uвх мін = ш вх (див. рис. 1.3).
Враховуючи, що амплітуда вихідних сигналів підсилювальних каскадів зростає з
номером каскаду (2.24), для узгодження динамічних діапазонів часто будують перші
каскади БП на малопотужних транзисторах, а наступні - на транзисторах середньої
або навіть великої потужності.
Поряд з можливістю збудження БП паразитні ЗЗ приводять також до спотворень
його частотних характеристик, які, завдяки обмеженості динамічного діапазону,
змінюються при зміні амплітуди вхідного сигналу, тобто робота підсилювачів стає
нестійкою.
Для забезпечення cтійкості БП в усьому діапазоні частот використовують як
конструктивні, так і схемотехнічні засоби. Основними конструктивними засобами
забезпечення стійкості є:
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1) зменшення довжини з'єднувальних провідників у вхідних та вихідних колах
підсилювачів. Цей засіб дозволяє зменшити значення паразитних взаємних
індуктивностей Мп та ємностей Сп (рис. 2.14);
2) збільшення відстані між провідниками та елементами вхідних і вихідних кіл
підсилювальних каскадів. Цей засіб також дозволяє зменшити значення паразитних
Мп та Сп (рис. 2.14);
3) зменшення довжини провідників живлення та заземлення, спільних для
каскадів багатокаскадного підсилювача, що дозволяє зменшити значення rж, Lж та rз,
Lз відповідно (рис. 2.14). Для виключення впливу rж, Lж та rз, Lз на стійкість
багатокаскадних підсилювачів треба для кожного каскаду мати окремі провідники
живлення та заземлення;
4) екранування провідників та елементів як вхідних, так і вихідних кіл
підсилювальних каскадів. В апаратурі військового призначення часто роблять
екранування або окремих підсилювальних каскадів, або підсилювача в цілому.
Металеві екрани ретельно заземляють, за необхідності охолодження екранованої
апаратури в корпусі екрана роблять круглі отвори малого діаметра або щільові
отвори вздовж ліній струмів, наведених в екрані. В найбільш важливих випадках
застосовують ієрархічне екранування, тобто екранують як окремі каскади, так і весь
БП в цілому. При друкованому монтажі екранування досягається також
розміщенням між сигнальними провідниками знеструмлених провідників, з'єднаних
з обох сторін з корпусом.
З вищеозначеного виходить, що конструктивні засоби підвищення стійкості БП
збільшують їх габарити та масу, значно обмежують можливості підвищення
щільності їх монтажу. Більш економічними є схемотехнічні засоби підвищення
стійкості. До таких засобів належить зменшення паразитного ЗЗ між
підсилювальними каскадами через спільні кола живлення за рахунок включення в
цих колах розв'язуючих фільтрів Rф, Cф. На рис. 2.17 зображена схема
багатокаскадного підсилювача з розв'язувальними фільтрами Rф, Cф в кожному з
каскадів.

21

Опір резисторів Rф вибирають з умови Rф >> 1/ωсСф, де ωс – частота
підсилюваного сигналу. При виконанні цієї умови змінна складова колекторного
струму Jк тече не через джерело живлення Ек, як це робить постійна складова Iк, а
через
конденсатор
Сф
шляхом
найменшого
опору
(рис. 2.17, пунктир). В результаті на внутрішньому опорі rдж джерела живлення та
опорі спільних провідників живлення (rж + jωLж) не утворюється падіння змінної
напруги, яка через резистори Rб була б прикладена до входів підсилювальних
каскадів. Якщо падіння постійної напруги IRф небажане, то замість Rф
використовують дроселі з індуктивністю Lф (ωсLф >> 1/ωсСф).

22

