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THE INFLUENCE OF THE NEGATIVE REACTION
UPON A COMMON - EMITTER AMPLIFIER
This paper presents the influence of the negative reaction upon a
common - emitter amplifier, and, on the other hand, it also analyzes its variation
of the amplification in tension concerning the function with or without negative
reaction, through experimental results.
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1. Introducere
Conceptul de ”reacţie negativă” este fundamental pentru orice
tip de acţiune, deoarece, pentru realizarea unei operaţiuni corecte
trebuie să fim capabili să ştim ce facem şi astfel să aplicăm mici corecţii
când şi dacă este necesar.
Astfel se poate lua ieşirea (acţiunea) şi se întoarce la intrare
(intenţia) pentru ca în final cele două să fie egale.
Conform acestui concept, acţiunea este forţată să corespundă
în totalitate cu intenţia.
În domeniul electronicii multe amplificatoare electronice
necesită introducerea unei reacţii negative pentru ca amplificarea
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acestora să fie precisă şi să rămână constantă la schimbarea
temperaturii componentelor sau a frecvenţei sau amplitudinii mărimii de
alimentare.
Tranzistorul este un element activ în sensul că permite
realizarea funcţiei de amplificare. El reprezintă un cuadripol activ
capabil să redea la ieşire semnale electrice de putere mult mai mare
decât cele de la intrare.
Amplificarea în tensiune reprezintă raportul dintre tensiunea
electrică obţinută la ieşirea amplificatorului şi tensiunea electrică
corespunzătoare de la intrare.
Dacă un anumit procent din semnalul de ieşire al
amplificatorului este conectat la intrarea acestuia, astfel încât
amplificatorul amplifică o parte din propriul semnal de ieşire, se va
obţine un amplificator cu reacţie [3].
2. Analiza factorului de amplificare în tensiune
Se consideră schema bloc a unui amplificator pentru care
amplificarea de bază (fără reacţie) este A0, iar cu reacţie A, care aduce
la intrare o fracţiune constantă β din semnalul de ieşire.

Fig.1 Amplificator cu câştig A0 şi circuit de reacţie

Amplificarea în tensiune se obţine calculând raportul dintre
tensiunea de ieşire şi tensiunea prezentă la intrare. Astfel, pentru
amplificatorul de bază,
V
A 0  ies
(1)
e
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iar pentru amplificatorul cu reacţie,
V
A  ies .
(2)
Vin
Dacă se consideră tensiunea e la intrarea amplificatorului de
bază cu amplificarea A0:
e  Vin  Vies

(3)

Vies  A 0 e  A 0  Vin  Vies 

(4)

Se obţine:

Din relaţiile (3) şi (4) rezultă:
Vies
A0

A
Vin
1  A 0

(5)

Pentru o reacţie negativă se consideră β negativ astfel încât
reacţia se scade din semnalul de intrare rezultând:
A

A0
1  A 0

(6)

În practică, de cele mai multe ori se consideră βA0>>1
rezultând:
A
1
A  0 , respectiv A  .
(7)

A 0
Amplificarea obţinută cu relaţia (7) este precis determinată, nu
va depinde de caracteristicile tranzistorului ci doar de fracţia de reacţie
β, care la rândul ei va fi influenţată doar de rezistenţele ce alcătuiesc
divizorul de tensiune care formează reţeaua de reacţie [5].
3. Studiul amplificării pentru un amplificator emitor comun
Se consideră un amplificator simplu, fără reacţie, aflat în
montaj emitor comun. Reţeaua de polarizare este formată din divizorul
de tensiune R1-R2, iar rezistorul R3 are rolul de a controla amplificarea
în tensiune.
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Fig. 2 Amplificator în
montaj emitor comun

Se observă
că tensiunea de
intrare , Vintrare se va
regăsi în totalitate
pe joncţiunea bază
emitor
a
tranzistorului
sub
forma VB-E, putându-se considera Vintrare= VB-E.
Variaţia tensiunii de intrare va determina variaţia tensiunii bazăemitor.
În practică se constată că relaţia dintre tensiunea bază-emitor
şi curentul bază-emitor variază cu temperatura. Pe măsură ce
tranzistorul se încălzeşte, jocţiunea bază-emitor îşi modifică
caracteristicile de funcţionare,determinând valori diferite ale curentului
de bază pentru aceiaşi valoare a tensiunii de intrare. Acest lucru
afectează la rândul lui valoarea curentului controlat prin colector,
afectând tensiunea de ieşire.

Fig. 3
Amplificator
cu rezistenţă
de reacţie

Asemenea variaţii pot fi minimizate prin utilizarea reacţiei
negative.
Efectul este unul negativ, de atenuare sau anulare a efectului
amplificării în tensiune. În acest mod, se îmbunătăţeşte stabilitatea
amplificatorului în dauna amplificării în tensiune [2].
Prin introducerea rezistorului Rreacţie între emitor şi
împământare va avea loc o cădere de tensiune la bornele sale
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proporţională cu valoarea curentului prin emitor, valoare ce este
controlată de curentul de bază, controlat la rândul său de căderea de
tensiune pe joncţiunea bază-emitor a tranzistorului.
De această dată, Vintrare=VB-E+Vreacţie.
Astfel, dacă tensiunea de intrare creşte, acest lucru va duce la
creşterea lui VB-E şi la creşterea curentului bazei respectiv a curentului
prin colector.
Creşterea curentului prin emitor va determina creşterea căderii
de tensiune pe rezistorul de reacţie Rreacţie, lucru ce duce la reducerea
căderii de tensiune între bază şi emitor (VB-E).
În concluzie, creşterea reală a lui VB-E va fi de fapt mai mică
decât creşterea lui Vintrare.
Ca urmare, tensiunea de intrare exercită un control mai redus
asupra tranzistorului faţă de cazul fără reacţie, iar amplificarea în
tensiune este redusă şi ea ca urmare a introducerii rezistorului de
reacţie.
4. Rezultate experimentale
Utilizând cele două situaţii distincte de amplificatoare se va
efectua o lucrare practică prin care se va urmări variaţia amplificării în
tensiune [3], [4].
Realizarea practică a lucrării necesită mijloacele enumerate în
tabelul 1.
Mijloace
utilizate

Denumire
Rezistoare

Componente
Potenţiometru
Tranzistor NPN
Multimetre numeric
Aparate
Elemente
conectare

de

2 Surse de tensiune de c.c.
Platforma de lucru

Tabelul 1
Valoare/
caracteristici/tip
1 MΩ, 100 KΩ, 10 KΩ,
1,5 KΩ
10 kΩ
2N3403
6V

Conductoare de legătură sau
conectori

Se execută practic circuitul din figura 4, reprezentând un
amplificator emitor comun.
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Fig. 4
Exemplu
de amplificator
în montaj
emitor comun

Se măsoară tensiunea de ieşire şi de intrare pentru câteva
poziţii distincte ale potenţiometrului, obţinându-se rezultatele din tabelul
2.
Vintrare(V)
Vieşire (V)

0,601
11,870

1,076
8,606

2,021
0,196

4,230
0,103

5,857
0,090

8,832
0,077

Tabelul 2
11,340
0,070

Se observă două caracteristici foarte importante:



O creştere a tensiunii de intrare determină o scădere a tensiunii
de ieşire. Acest efect se numeşte ,,inversarea semnalului”, de
aici şi denumirea de amplificator inversor.
O variaţie mică a tensiunii de intrare determină o variaţie mare
a tensiunii de ieşire, deci amplificarea în tensiune este mare.

Se execută practic circuitul din figura 5, reprezentând un
amplificator emitor comun cu recţie negativă.
O metodă de introducere a unei reacţii negative se poate
realiza prin adăugarea unei rezistenţe între emitor şi masă.

Fig. 5
Exemplu
de amplificator
în montaj emitor
comun cu
reacţie
negativă
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Tensiunea de intrare va fi astfel împărţită între joncţiunea bază
-emitor şi căderea de tensiune pe noua rezistenţă.
Se repetă măsurătorile anterioare obţinându-se rezultatele din
tabelul 3.
Vintrare(V)
Vieşire (V)

0,240
11,88

1,107
10,49

2,978
3,192

4,150
1,697

5,896
1,694

7,782
1,693

Tabelul 3
10,71
1,696

Se observă două caracteristici foarte importante:



Se păstrează efectul de inversare al semnalului prin scăderea
valorii tensiunii de ieşire la o creştere a valorii tensiunii de
intrare.
Dacă se calculează amplificarea pentru cele două
amplificatoare , utilizând valorile minime şi maxime ale tensiunii
de intrare, se obţine:
A0 

0,070  11,870
 1,094
11,34  0,601

Respectiv
A

1,696  11,88
 0,972
10,71  0,24

5. Concluzii
■ Controlul amplificării se realizează cu ajutorul unui reostat
conectat în bază care permite o variaţie a valorii intensităţii curentului
prin bază şi implicit a amplificării.
■ Valoarea maximă a amplificării se obţine atunci când acesta
este îndepărtat.
■ Introducerea unei reacţii negative în circuitul unui amplificator
determină o scădere a amplificării în tensiune.
■ Dar ţinând cont de variaţia cu temperatura a tensiunii bazăemitor şi a curentului bază-emitor introducerea reacţiei negative
reprezintă, în practică, o necesitate pentru obţinerea unui amplificator
mai stabil, care să distorsioneze cât mai puţin semnalul de intrare şi să
fie capabil de amplificarea unor frecvenţe cât mai largi.
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