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ВСТУП
Метою

навчальної

дисципліни

«Мікроелектронні

пристрої

електромеханічних систем» є навчання студентів принципам аналізу й
розрахунку типових схемотехнічних рішень мікроелектронних пристроїв
електромеханічних систем, що використовуються для побудови електронних
схем, а також комплексу питань, пов’язаних з синтезом, ефективним
використанням

і

правильною

експлуатацією

аналогових

і

цифрових

мікроелектронних пристроїв електромеханічних систем.
Мета проведення лабораторних занять – закріплення студентами
теоретичних знань і набуття практичних навичок з аналізу режимів роботи
пасивних і активних елементів аналогових і цифрових електронних схем з
використанням ЕОМ, самостійного розрахунку основних класів аналогових і
цифрових електронних пристроїв.
Виконуючи лабораторні роботи студенти повинні засвоїти принципи
функціонування, методи аналізу та способи розрахунку пристроїв аналогової та
цифрової електроніки; принципи вибору і практичної реалізації методів
розрахунку електронних схем у сталих (статичних) і перехідних (динамічних)
режимах.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– основні властивості пасивних і активних елементів електронних схем;
– методи аналізу і синтезу основних класів аналогових і цифрових
електронних схем, які застосовуються в комп’ютерній техніці;
– комбінаційні функціональні вузли комп’ютерної схемотехніки;
– принцип дії основних схем і пристроїв електронної елементної бази
аналогової та цифрової дії в дискретному та інтегральному виконанні;
– сучасний стан і можливості програмно-технічних комплексів, що
використовуються для розрахунку схем аналогової та цифрової дії;
4

– основні класи аналогових і цифрових електронних схем;
– шляхи аналізу режимів роботи пасивних і активних елементів
аналогових і цифрових електронних схем;
– методи аналізу і синтезу логічних і запам’ятовувальних елементів,
комбінаційних і послідовнісних функціональних вузлів;
вміти:
– розуміти принципи дії основних класів аналогових і цифрових
електронних схем;
– розраховувати основні класи аналогових і цифрових електронних схем;
– оцінювати працездатність основних класів аналогових і цифрових
електронних схем шляхом аналізу режимів роботи їх пасивних і активних
елементів;
– досліджувати імпульсні пристрої та розраховувати найпростіші схеми
формування імпульсів;
– характеризувати

сфери

застосування

та

режими

роботи

мультивібраторів;
– розраховувати схеми мультивібраторів на біполярних транзисторах і на
операційних підсилювачах;
– застосовувати тригери в конкретних галузях;
– досліджувати принципи дії цифрових мікроелектронних пристроїв і
аналізувати сфери їх застосування;
– аналізувати

логічні і запам’ятовувальні елементи, комбінаційних і

послі-довнісних функціональних вузлів.
У процесі лабораторного практикуму студенти повинні навчитися
вибирати оптимальні щодо розв’язання поставленого завдання, типові
схемотехнічні рішення; синтезувати структурну схему електронного пристрою,
призначеного для розв’язання поставленого завдання; узагальнювати динамічні
показники мікроелектронних пристроїв електромеханічних систем.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛАБОРАТОРНИХ І
САМОСТІЙНИХ РОБІТ
№

Денна форма

пор.

1

Тема

Ознайомлення з інтерфейсом і
основними

Заочна форма

К-сть

К-сть

К-сть

К-сть

год

год

год

год

(лб)

СРС

(лб)

СРС

2

2

1

4

2

4

1

4

2

4

1

4

2

4

1

4

8

14

4

16

можливостями

програмного

комплексу

Electronics Workbench
2

Дослідження

напів-

провідникових

діодів

за

допомогою

програмного

комплексу Electronics Workbench
3

Дослідження

тиристорів

допомогою

за

програмного

комплексу Electronics Workbench
4

Дослідження
транзисторів

біполярних
за

програмного

допомогою
комплексу

Electronics Workbench
Усього годин за семестр
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Лабораторна робота № 1
Тема. Ознайомлення з інтерфейсом та основними можливостями
програмного комплексу Electronics Workbench
Мета: засвоїти інтерфейс програми Electronics Workbench і навчитися за
її допомогою створювати і досліджувати віртуальні принципові і електронні
схеми.
Короткі теоретичні відомості
Робота з електронною системою моделювання EWB включає в себе три
основних етапи: створення схеми, вибір і підключення вимірювальних
приладів, і, нарешті, активацію схеми – розрахунок процесів, що протікають у
досліджуваному пристрої. Інтерфейс користувача складається з меню, панелі
інструментів і робочої області.
Горизонтальне меню програми Electronics Workbench складається з таких
розділів:
File – організація роботи з файлами (відкриття готових файлів, створення
нових документів, друк файлів і т. п.);
Edit – опції розділу дозволяють вирізати і копіювати, виділений фрагмент
схеми переміщати елементи або блоки схеми. Опція «Copy as Bitmap» дозволяє
копіювати виділений фрагмент схеми в буфер обміну, звідки його можна
вставити в інший додаток;
Circuit – розділ, що дозволяє обертати, змінювати властивості,
наближати і віддаляти елементи схеми. Окрім того, є можливість змінювати
властивості візуальних параметрів схеми (розташування і орієнтація елементів
схеми, вибір кольору та шрифту, пошук та інші стандартні функції);
Analysis – розділ дозволяє запускати, призупиняти і завершувати аналіз
схеми, а також установлювати різні параметри аналізу;
Window – розділ призначений для екранних властивостей у роботі зі
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створеними документами;
Help – розділ реалізує доступ до довідкової системи Electronics
Workbench.
Загалом процес створення схеми починається з розміщення на робочому
полі EWB компонентів з бібліотеки програми. Чотирнадцять розділів
бібліотеки програми EBW по черзі можуть бути викликані за допомогою
іконок, розташованих на панелі інструментів (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Каталоги бібліотеки компонентів EWB
Каталог вибраного розділу бібліотеки розташовується у вертикальному
вікні праворуч або ліворуч від робочого поля. Для відкриття каталогу
потрібного розділу бібліотеки необхідно підвести курсор миші до відповідної
іконки і натиснути один раз ліву кнопку, після чого сірий фон іконки
змінюється на світло-сірий. Необхідний для створення схеми значок (символ)
компонента переноситься з каталогу на робоче поле програми рухом миші при
натиснутій лівій кнопці, після чого кнопка відпускається (для фіксування
символу). Для розміщення компонентів схеми на робочому полі програми
можна також скористатися контекстним меню, що виникає при натисканні на
праву клавішу миші на вільному місці робочого поля. На цьому етапі необхідно
передбачити місце для розміщення контрольних точок і іконок контрольновимірювальних приладів.
Виділений компонент схеми (відображається червоним кольором) можна
повернути (за допомогою клавіш «Ctrl + R», контекстного меню, кнопок на
панелі інструментів або пункту меню «Circuit> Rotate») або дзеркально
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відобразити відносно вертикальної (горизонтальної) осі (команда меню
«Circuit> Flip Vertical (Horizontal)», контекстне меню, кнопки на панелі
інструментів). Більшість компонентів повертаються на 90o проти годинникової
стрілки при кожному виконанні команди, для вимірювальних приладів
(амперметр, вольтметр і ін.) міняються місцями клеми підключення.
За допомогою подвійного натискання на значок компонента змінюють
його властивості. У діалоговому вікні встановлюються необхідні параметри
(колір провідника, опір резистора, тип транзистора і т. д.) і вибір
підтверджується натисканням кнопки «Ok» або клавіші «Enter» на клавіатурі.
Для великої кількості компонентів можна вибрати параметри, що відповідають
реальним елементам (діодам, транзисторам і т. п.) різних виробників. для
створення

схем

зручно

також

користуватися

динамічним

меню,

яке

викликається натисканням правої кнопки миші. Меню містить команди «Help»
(допомога), «Paste» (вставити), «Zoom In» (збільшити), «Zoom Out» (зменшити),
«Schematic Options» (параметри схеми), а також команди «Add <Назва
компонента>». Ця команда дозволяє додати на робоче поле компоненти, не
звертаючись до каталогів бібліотеки. Кількість команд «Add <Назва
компонента>» у списку меню визначається кількістю типів компонентів
(резисторів, знака заземлення і т. д.), вже наявних на робочому полі.
Пакет Electronic Workbench містить чотирнадцять розділів бібліотеки
компонентів, які можуть бути використані для моделювання. Нижче наводиться
коротка довідка щодо основних компонентів.
Favorites – у цьому розділі бібліотеки розміщуються підсхеми, якщо вони
використовуються в цій схемі (у початковому стані розділ порожній). У EWB
ділянка великої схеми може бути перетворена на підсхему, яка позначається як
невеликий прямокутник з виводами. Для створення підсхеми потрібно виділити
ділянку схеми, причому лінії виділення повинні перетинати ті провідники, які в
подальшому стануть виводами підсхеми. Провідники і компоненти, які не
відносяться до майбутньої під схеми, не повинні потрапляти у виділену
9

область. Після цього викликається діалогове вікно створення підсхеми
(«Circuit> Create Subcircuit» або з клавіатури «Ctrl + B»), в якому в рядку
«Name» вводиться ім’я підсхеми, після чого можливі такі варіанти:
– «Copy from Circuit» – підсхема копіюється з указаною назвою в розділ
бібліотеки «Favorites» без внесення змін у вихідну схему;
– «Move from Circuit» – виділена частина вирізається з загальної схеми і у
вигляді підсхеми з привласненим їй ім’ям копіюється в розділ бібліотеки
«Favorites»;
– «Replace in Circuit» – виділена частина замінюється у вихідній схемі
підсхемою з присвоєним їй ім’ям з одночасним копіюванням її в розділ
бібліотеки «Favorites».
Для перегляду або редагування підсхеми потрібно двічі клацнути мишею
по її значку. Редагування підсхеми проводиться за загальними правилами
редагування схем. При створенні додаткового виводу підсхеми необхідно з
відповідної точки підсхеми курсором миші простягнути провідник до краю
вікна підсхеми до появи контактної площадки, після чого відпустити ліву
кнопку миші. Для видалення виводу необхідно курсором миші схопитися за
його контактну площадку біля краю вікна підсхеми і винести її за межі вікна.
Після цього в розділі бібліотеки Favorites з’являється зображення
створеної підсхеми, яка потім може бути використана також як і будь-які інші
елементи, що містяться в розділах бібліотеки EWB. Використання підсхем
дозволяє отримати компактну схему складного пристрою.
Sources – джерела сигналів. Слід зазначити, що під джерелами сигналів
маються на увазі не лише джерела живлення, але і керовані джерела. Нижче
наведено перелік елементів, що входять до цієї бібліотеки.
Батарея (напруга). Довга

Нелінійне джерело напруги

смужка відповідає

(вид нелінійної залежності)

позитивній клемі
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Заземлення

Джерело постійного струму

Джерело змінної

Джерело змінного

синусоїдальної напруги

синусоїдального струму

Джерело напруги, кероване

Джерело струму, кероване

струмом або напругою

струмом або напругою

Генератор однополярних
Джерела фіксованої напруги

прямокутних імпульсів

+5 і +15 В, відповідно

(амплітуда, частота,
коефіцієнт заповнення).
Генератор

Генератор амплітудно-

фазомодульованних

модульованих коливань

коливань

Джерело напруги

Джерело напруги трикутної

синусоїдної форми, кероване

форми, кероване напругою

напругою
Джерело напруги
прямокутної форми,

Чекаючий мультивібратор

кероване напругою
Джерело напруги з кусковолінійною залежністю

Кусково-лінійне джерело

генерованого сигналу від

напруги, кероване напругою

часу
Поліноміальне джерело

Джерело синусоїдних

напруги (коефіцієнти

коливань

полінома)
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Basic – бібліотека, у якій зібрані всі пасивні компоненти, а також
комунікаційні пристрої. Нижче наведено перелік елементів, що входять до
даної бібліотеки.
Точка з’єднання

Потенціометр (реостат)
Збірка з восьми незалежних
резисторів однакового

Конденсатор (ємність)

номіналу
Електролітичний

Трансформатор

конденсатор (ємність)

Перемикач, керований

Резистор (опір)

натисканням заданої клавіші
Перемикач, який автоматично

Котушка індуктивності

спрацьовує через заданий час

(індуктивність)

Вимикачі, що спрацьовують у

Конденсатор і котушка

заданому діапазоні вхідних

індуктивності змінної

напруг або струмів (напруга або

ємності. Діють аналогічно

струм ввімкнення та вимкнення)

до потенціометра

Джерело постійної напруги з
послідовно ввімкненим

Реле

резистором
Indicators – індикаторні пристрої. Нижче наведено перелік елементів, що
входять до цієї бібліотеки.
Вольтметр з цифровим
відліком

Звуковий індикатор

Амперметр з цифровим
відліком

Світлоіндикатор

Лампа накалювання

Семисегментний індикатор з
дешифратором
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Лінійка з десяти світлодіодів з
вбудованим АЦП

Семисегментний індикатор
Лінійка з десяти
незалежних світлодіодів

Instruments – контрольно-вимірювальні прилади.
Панель

інструментів

контрольно-вимірювальних

приладів

містить

цифровий мультиметр, функціональний генератор, двоканальний осцилограф,
вимірювач амплітудно-частотних і частотних характеристик, генератор слів
(кодовий генератор), 8-канальний логічний аналізатор і логічний перетворювач.
Загальний порядок роботи з приладами такий: іконка приладу курсором миші
переноситься на робочу область схеми та з’єднується провідниками з виводами
досліджуваної схеми. Для переведення приладу в робочий (розгорнутий) стан
необхідно двічі клацнути курсором по його іконці. Нижче наведено перелік
елементів, що входять до складу цієї бібліотеки.
Мультиметр

Функціональний генератор

Осцилограф

Вимірювач АЧХ і ФЧХ

Генератор слова

Логічний аналізатор

Логічний
перетворювач
Мультиметр. На лицьовій панелі мультиметра розташований дисплей
для відображення результатів вимірювання, клеми для підключення до схеми і
кнопки керування:
– вибір режиму вимірювання струму, напруги, опору і ослаблення
(загасання);
– вибір режиму вимірювання змінного або постійного струму;
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– режим установки параметрів мультиметра.
Після

натискання

на

кнопку

установки

параметрів

мультиметра

відкривається діалогове вікно (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Зовнішній вигляд мультиметра
У цьому діалоговому вікні можна задати такі параметри:
– Ammeter resistance – внутрішній опір амперметра;
– Voltmeter resistance – вхідний опір вольтметра;
– Ohmmeter current – струм через контрольований об’єкт;
– Decibel standard – установка еталонної напруги U 1 під час вимірювання
ослаблення або посилення в децибелах (зазвичай U 1 = 1 B ). При цьому для
коефіцієнта передачі використовується формула: K = 20 log(U 2 / U 1 ) , де U 2 –
напруга в контрольованій точці, K вимірюється в децибелах.
Функціональний

Вигляд

генератор.

панелі

властивостей

функціонального генератора показаний на рис. 1.3.

Рисунок 1.3 – Вигляд панелі функціонального генератора
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Керування генератором здійснюється такими органами керування:
– вибір форми вихідного сигналу: синусоїдної, трикутної і прямокутної;
– установка частоти вихідного сигналу;
– установка коефіцієнта заповнення в %: для імпульсних сигналів це
відношення тривалості імпульсу до періоду повторення – величина, зворотна
шпаруватості, для трикутних сигналів – співвідношення між тривалістю
переднього і заднього фронту;
– установка амплітуди вихідного сигналу;
– установка зміщення (постійної складової) вихідного сигналу;
– вихідні затискачі; при заземленні клеми «СОМ» (загальний) на клемах
«–» і «+» виходить парафазний сигнал.
Осцилограф. Осцилограф має два канали «CHANNEL» А і В з
роздільним регулюванням чутливості в діапазоні від 10 мкВ/ділення (mV/Div)
до 5 кВ/ділення (kV/Div) та регулюванням зміщення по вертикалі (Y POS).
Вибір режиму по входу здійснюється натисканням кнопок AC, 0, DС. Режим
AC призначений для спостереження тільки сигналів змінного струму (його ще
називають режимом «закритого входу», оскільки в такому режимі на вході
підсилювача включається роздільний конденсатор, який не пропускає постійну
складову). У режимі 0 вхідний затискач замикається на землю. У режимі DC
можна проводити вимірювання як постійного, так і змінного струму. Цей
режим іще називають режимом «відкритого входу», оскільки вхідний сигнал
надходить на вхід вертикального підсилювача безпосередньо. З правого боку
від кнопки DC розташований вхідний затискач. Робоча панель осцилографа
показана на рис. 1.4.

15

Рисунок 1.4 – Робоча панель осцилографа
Режим розгортки вибирається кнопками Y / T, B / A, A / B. У режимі Y / T
(звичайний режим) реалізуються такі режими розгортки: по вертикалі – напруга
сигналу, по горизонталі – час; у режимі В / А: по вертикалі – сигнал каналу В,
по горизонталі – сигнал каналу А; у режимі А / В: по вертикалі – сигнал каналу
А, по горизонталі – сигнал каналу В.
У режимі розгортки Y / T тривалість розгортки «TIME BASE» може бути
задана в діапазоні від 0,1 нс/поділку (ns/div) до 1 с/поділку (s/div) з можливістю
установки зміщення в тих же одиницях по горизонталі, тобто по осі Х «X POS».
Заземлення осцилографа здійснюється за допомогою клеми «GROUND» у
правому верхньому куті приладу.
Вимірювач АЧХ і ФЧХ. Вимірювач призначений для аналізу
амплітудно-частотних (кнопка «MAGNITUDE») і фазочастотних (кнопка
«PHASE») характеристик при логарифмічній (кнопка «LOG») або лінійній
(кнопка «LIN») шкалі по осях Y «VERTICAL» і Х «HORIZONTAL». Лицьова
панель вимірювача АЧХ-ФЧХ показана на рис. 1.5.

Рисунок 1.5 – Лицьова панель вимірювача АЧХ-ФЧХ
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Налаштування

властивостей

вимірювача

полягає

у

виборі

меж

вимірювання коефіцієнта передачі і варіації частоти за допомогою кнопок «F» –
максимальне і «I» – мінімальне значення. Значення частоти і відповідне їй
значення коефіцієнта передачі або фази індукуються в правому нижньому куті
вимірювача. Значення вказаних величин в окремих точках АЧХ або ФЧХ
можна отримати за допомогою вертикальної візирної лінії, що перебуває в
початковому стані на початку координат і переміщується по графіку мишею
або кнопками «←», «→». Результати вимірювання можна записати також у
текстовий файл. Для цього необхідно натиснути кнопку «SAVE» і в
діалоговому вікні вказати ім’я файла. В отриманому таким чином текстовому
файлі «*.bod» АЧХ і ФЧХ представляються в табличному вигляді.
Підключення

приладу

до

досліджуваної

схеми

здійснюється

за

допомогою затискачів «IN» (вхід) і «OUT» (вихід). Ліві клеми затискачів
підключаються відповідно до входу і виходу досліджуваного пристрою, а праві
–

до

загальної

шини.

До

входу

пристрою

необхідно

підключити

функціональний генератор або інше джерело змінної напруги, при цьому будьякі настроювання в цих пристроях непотрібні.
Розрахунок процесів, що протікають в досліджуваному пристрої,
відбувається таким чином: після складання схеми і підключення до схеми
вимірювальних приладів для початку аналізу кола досить натиснути кнопку
«Activate / Stop»

, що знаходиться в лівому куті панелі інструментів.

Розраховані значення струмів, напруг або опорів показуються на екранах
вимірювальних приладів. Процес моделювання можна тимчасово призупинити,
натиснувши кнопку «Pause»

Для запуску, припинення або

тимчасового призупинення процесу моделювання можна також скористатися
відповідними командами пункту меню «Analysis» («Activate», «Stop», «Pause»)
або «гарячими» клавішами «Ctrl + G», «F9», «Ctrl + T» відповідно.
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На другому етапі моделювання можна змінити параметри елементів,
видалити старі або додати нові елементи, підключити прилади до інших
контрольних точок схеми і т. п. Після таких змін, як правило, потрібно знову
активізувати ланцюг, натискаючи кнопку «Activate / Stop». Використовуючи
змінні резистори, конденсатори або котушки, зміну процесів у колі можна
спостерігати, як правило, не припиняючи моделювання. Однак при цьому
збільшується похибка отриманих результатів. Тому для отримання надійних
результатів розрахунок рекомендується повторити з фіксованими параметрами.
Залежно від типу підключеного приладу програма EWB автоматично
налаштовується на виконання таких основних видів аналізу:
– «DC Operating Point» – розрахунок режиму за постійним струмом, при
включенні мультиметра, амперметрів і вольтметрів для вимірювання постійних
струмів і напруг;
– «AC Frequency» – розрахунок частотних характеристик, при включенні
вимірювача АЧХ і ФЧХ, а також мультиметра, амперметрів і вольтметрів для
вимірювання гармонійних струму і напруги;
– «Transient» – розрахунок перехідних процесів з використанням
осцилографа.
У програмі EWB передбачений також інший порядок аналізу схеми –
вибір режимів аналізу за допомогою меню «Analysis». Зазначені вище режими
аналізу електричного кола можна отримати, вибираючи відповідні команди
пункту меню «Analysis». Окрім того, за допомогою команди «Analysis> Analysis
Options» (або з клавіатури «Ctrl + Y») можна встановити інші параметри
моделювання.
Хід роботи
1.1 Запустити пакет Electronics Workbench (при цьому на екрані
з’являється зображення монтажного столу) та ознайомитися з його вмістом.
1.2 Ознайомитися з опціями розділів горизонтального меню.
1.3 Створити новий документ у форматі «*.ewb», виконавши операцію з
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меню: «File / New», і зберегти його на диску, виконавши операцію з меню: «File
/ Save as ...» і вказавши ім’я файла та папки, у якій зберігатиметься схема.
1.4 Змоделювати електричне коло (рис. 1.6) на робочому полі Electronics
Workbench. Для цього послідовно вибрати відповідний розділ на панелі
інструментів і перенести необхідні елементи на робоче поле, клацнувши
мишею на потрібному елементі і, не відпускаючи кнопки, перенести його в
потрібне місце схеми. Повернути елементи, якщо їх розташування не
влаштовує вимогам схеми.

Рисунок 1.6 – Досліджувана електрична схема
1.5 З’єднати контакти елементів для отримання необхідної схеми,
клацнувши по одному з контактів першого елемента лівою кнопкою миші так,
щоб з’явилася чорна точка контакту і, не відпускаючи клавіші, довести курсор
до контакту другого елементу. З появою точки контакту у виводі іншого
елемента відпустити кнопку миші. Переконатися, що провідник з’явився.
1.6 Установити необхідні номінали і властивості для кожному елементу,
двічі клацнувши мишею по ньому. У результаті з’явиться вікно властивостей
елемента, у розділі «Value» якого потрібно встановити необхідне значення
параметра елемента, а в розділі «Label» можна задавати позиційне позначення
елемента.
1.7 Підключити до схеми амперметр і вольтметр, вибравши їх з панелі
інструментів «Indicators» (кількість амперметрів і вольтметрів на цій панелі не
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обмежена). За необхідності їх можна повернути також, як і інші елементи. За
замовчанням вони вставляються в схему в режимі вимірювання постійного
струму. Для вибору необхідних параметрів амперметра і вольтметра необхідно
двічі клацнути по ньому мишею і у вікні властивостей установити необхідний
режим вимірювання «Mode» (DC – постійний струм і AC – змінний струм).
1.8 Додати в схему осцилограф з панелі приладів. Підключити вхідні
затиски каналу А і В осцилографа до контрольних точок схеми аналогічно
іншим з’єднанням у схемі. Призначити червоний колір одному з провідників,
підключених до його входу.
Клему заземлення «GROUND» осцилографа з’єднати з шиною нульового
потенціалу, а вхідний затискач запуску розгортки «TRIGGER» осцилографа не
використовувати.
1.9 Запустити процес моделювання шляхом натискання на кнопку
вмикання живлення на панелі інструментів. Через кілька секунд зупинити
процес моделювання. Якщо в схемі допущена серйозна помилка (наприклад,
коротке замикання елементів, відсутній нульовий потенціал у схемі тощо), то
буде видано відповідне попередження.
1.10 Розгорнути

зображення

елемента

осцилографа

подвійним

натисканням клавіші миші на ньому. Переглянути результати моделювання на
екрані осцилографа (рис. 1.7), попередньо виконавши його налаштування.

Рисунок 1.7 – Робоча панель осцилографа з відображуваними сигналами
1.10.1 Вибрати режим роботи осцилографа Y / T за якого по осі Х
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відображується час, а по осі Y – напруга сигналів А і В. У режимах роботи B /
A і A / B по осі X відображується напруга сигналів А і В відповідно, а по осі Y
– напруга сигналів В і А.
1.10.2 Підібрати необхідну розгортку осцилографа (масштаб осі Х) за
допомогою лічильника збоку від поля поточного масштабу «Time base».
Швидкість розгортки можна змінювати від 0,1 нс до 1 с на одну поділку шкали.
1.10.3 Підібрати відповідний масштаб по осі Y для кожного каналу
окремо за допомогою лічильника збоку від поля поточного масштабу, який
може змінюватися від 10 мкВ / поділку до 5 КВ / поділку.
1.10.4 Натисніть на кнопку «Expand» осцилографа. При цьому з’явиться
його розгорнуте зображення з додатковими інструментами. За допомогою
повзунка виберіть потрібну ділянку осцилограми.
1.11 Створити модель електричного кола, зображеного на рис. 1.8 в
робочій області пакету Electronics Workbench.

Рисунок 1.8 – Досліджувана електрична схема
1.12 Запустити процес моделювання шляхом натискання на кнопку
ввімкнення живлення на панелі інструментів.
1.13 Розгорнути

зображення

елемента

осцилографа.

Переглянути

модельні сигнали струму і напруги на досліджуваному елементі ( R1 ) на екрані
осцилографа, попередньо виконавши його настроювання.
1.14 Розгорнути зображення вимірювача АЧХ і ФЧХ («Bode Plotter» –
побудова діаграм Боде) подвійним натисканням клавіші миші по ньому. «Bode
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plotter» генерує гармонійну напругу з лінійно змінною частотою на своєму
затискачі «IN» і вимірює значення напруги на підключених до схеми затискачах
«OUT» (Вихід) і «IN» (Вхід) режимі «Magnitude» (рис. 1.9, а), або ж різницю їх
фаз у режимі «Phase» (рис. 1.9, б). Частоти всіх джерел змінного струму в
досліджуваній схемі в процесі розрахунку ігноруються, проте схема повинна
включати хоча б одне таке джерело.

а)

б)
Рисунок 1.9 – Отримані в результаті АЧХ (а) та ФЧХ (б) електричної схеми
1.15 Виконати настроювання «Bode Plotter», установивши логарифмічний
масштаб по горизонталі «Horizontal» і вертикалі «Vertical», а також необхідний
діапазон досліджуваних частот і параметри вихідних величин. Шкали осей
задаються початковими «I» і кінцевими «F» значеннями величин. По осі Х
завжди відображується частота в Гц у десятковому або логарифмічному
масштабах, а по осі Y відкладається безрозмірна величина «LIN» або
децибеллах «LOG» для відношення напруги і градуси для різниці фаз.
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1.16 Для точного відліку результату вимірювань можна використовувати
візирну лінію, керуючи її позицією за допомогою кнопок із зображеннями
горизонтальних стрілок «←», «→» у нижній частині лицьової панелі «Bode
Plotter». Візирну лінію можна також переміщати за допомогою миші, для чого
візир (у вигляді хрестика в лівому нижньому куті екрана приладу) слід
перетягнути в потрібну точку на графіку АЧХ або ФЧХ. Відлік вимірюваної
величини з’являється на цифровому табло в нижній правій частині приладу.
Визначити за допомогою візирної лінії «Bode Plotter» точні значення
граничної частоти f гр. для досліджуваної схеми на рівні 3 дБ і фазового зсуву φ
в градусах між вхідним і вихідним напругами для отриманого значення f ãð .
Скопіювати за допомогою команди «Edit / Copy as Bitmap» відповідні
зображення «Bode Plotter» в буфер обміну, а потім вставити їх у звіт про
виконання лабораторної роботи.
1.17 У схемі, наведеній на рис. 1.8, замінити досліджуваний елемент R1
спочатку на ємність, далі на індуктивність і виконати пункти 1.12–1.16.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схеми досліджуваних електричних кіл.
3. Осцилограми експериментальних даних.
4. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Дайте загальну характеристику бібліотеки компонентів програмного
продукту Electronics Workbench.
2. Яким

чином

здійснюється

налагодження

параметрів

вибраного

компонента електронної бібліотеки?
3. Дайте загальну характеристику бібліотеки компонентів Favorites. Які
елементи вона містить?
4. Дайте загальну характеристику бібліотеки компонентів Sources. Які
елементи вона містить?
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5. Дайте загальну характеристику бібліотеки компонентів Basic. Які
елементи вона містить?
6. Дайте загальну характеристику бібліотеки компонентів Indicators. Які
елементи вона містить?
7. Дайте загальну характеристику бібліотеки компонентів Instruments. Які
елементи вона містить?
8. Охарактеризуйте

основні

функції

та

параметри

елемента

основні

функції

та

параметри

елемента

функції

та

параметри

елемента

«Мультиметр».
9. Охарактеризуйте

«Функціональний генератор».
10. Охарактеризуйте

основні

«Осцилограф».
Література: [8, с. 12–45; 9, с. 10–23; 11, с. 5–22].
Лабораторна робота №2
Тема. Дослідження

напівпровідникових

діодів

за

допомогою

програмного комплексу Electronics Workbench
Мета: вивчення

принципів

дії

та

основних

властивостей

напівпровідникових діодів, стабілітронів; дослідження їх вольт-амперних
характеристик, ознайомлення з основними параметрами та використанням.
Короткі теоретичні відомості
Для дослідження електричних схем з напівпровідниковими діодами
Electronics Workbench містить розділ «Diodes» (рис. 2.1) до якого входять
напівпровідникові діоди, стабілітрони, світлодіоди, тиристори або динистори,
симетричний диністор або діак, симетричний тринистор або тріак, випрямний міст.

Рисунок 2.1 – Зовнішній вигляд панелі інструментів Diodes
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Напівпровідникові діоди

Діод Шоклі

Стабілітрони

Тиристори або динистори

Світлодіоди

Симетричний динистор або діак

Випрямний міст

Симетричний тринистор або тріак

Розглянемо властивості діода, які задаються користувачем. Для цього
потрібно натиснути два рази лівою кнопкою мишки на діоді та в діалоговому
вікні «Diode Properties» вибрати потрібний діод з закладки «Models». Якщо
потрібно змінити параметри, то натисніть кнопку «Edit». У діалоговому вікні,
яке складається із двох однакових зовні закладок (перша із них показана на рис.
2.2, друга показана на рис. 2.3), за допомогою яких задати такі параметри:
– N – коефіцієнт інжекції;
– EG – ширина забороненої зони, еВ;
– FC – коефіцієнт нелінійності бар’єрної ємності прямо зміщеного
переходу;
– BV – напруга пробою, В; для стабілітронів замість цього параметра
використовується параметр VZT – напруга стабілізації;
– ІBV – початковий струм пробою з напругою BV, А; для стабілітронів
замість цього параметра використовується параметр ІZT – початковий струм
стабілізації;
– XTI – температурний коефіцієнт струму насичення;
– KF – коефіцієнт фліккер-шуму;
– AF – показник степеня в формулі для фліккер-шуму;
– TNOM – температура діода, оС.
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Рисунок 2.2 – Зовнішній вигляд меню для встановлення параметрів діода

Рисунок 2.3 – Зовнішній вигляд меню для встановлення додаткових
параметрів діода
Еквівалентні схеми діода показані на рис. 2.4 (а, б) на яких позначено: А –
анод, К – катод, І – джерело струму, Rs – об’ємний опір, С – ємність переходу,
Gmin – провідність, обумовлена струмом витоку.
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а)

б)

Рисунок 2.4 – Еквівалентна схема діода
Вольт-амперна характеристика діода визначається виразами: для прямої
гілки: I = I 0 [exp (U ( N ⋅ U t )) − 1] + U ⋅ Gmin для U ≥ −5 N ⋅ U ; для зворотної гілки:
t

I = I 0 [exp (U ( N ⋅ U t )) − 1] + U ⋅ Gmin для 0 ≥ U ≥ −5 N ⋅ U ; I = − I 0 + U ⋅ Gmin для
t

− BV ≥ U ≥ −5 N ⋅ U t ;

для

I = − IBV

I = I 0 {exp[− (U + BV ) N ⋅ U ] − 1 + BV U
t

t

}

U = − BV ;

для U < −BV , де І =Іs – зворотній
0

струм діода при температурі TNOM; N– коефіцієнт інжекції; BV, IBV – напруга і
струм пробою; U – температурний потенціал переходу; U – напруга на діоді.
t

При розрахунку перехідних процесів використовуються еквівалентна
схема діода (рис. 2.4, б), для якої ємність переходу визначається за допомогою
виразів:
C = τ (dI dU ) + CJO (1 − U U )− для U < FC ⋅ VJ ;

C = τ (dI dU ) + CJO (F 3 − mU U ) F 2 для U ≥ FC ⋅ VJ ,
m

t

(2.1)

t

де F 2 = (1 − FC )1+ m ; F 3 = 1 − FC ⋅ (1 − m).
У наведених формулах: t – час переносу заряду; CJO – бар’єрна ємність
при нульовому зміщені на переході; VJ – контактна різниця потенціалів; m –
0,33–0,5 – параметр переходу.
Дослідження прямої гілки ВАХ діода може бути проведене за допомогою
схеми на рис. 2.5. Вона складається із джерела струму І, амперметра А,
досліджуваного діода VD і вольтметра V для вимірювання напруги на діоді.

Рисунок 2.5 – Дослідження прямої гілки ВАХ діода
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Для дослідження зворотної гілки ВАХ діода використовується схема на
рис. 2.6. У ній замість джерела струму використовується U із запобіжним
i

резистором R для обмеження струму через діод у разі його пробою.
z

Рисунок 2.6 – Дослідження зворотної гілки ВАХ діода
Крім діодів, у бібліотеці EWB є також діодний міст, для якого можна
додатково задавати коефіцієнт емісії N (Emission Coefficient).
Для прикладу застосування напівпровідникових діодів у середовищі
Electronics Workbench розглянемо основні параметри світлодіодів. Світлодіод –
спеціально сконструйований діод, у якому передбачена можливість світлового
випромінювання із області переходу крізь прозоре вікно в корпусі.
Під час проходження через діод прямого струму в прилеглих до переходу
областях напівпровідника відбувається інтенсивна рекомбінація носіїв зарядів –
електронів і дірок. Частина вивільнюваної енергії виділяється у вигляді квантів
світла. Залежно від ширини забороненої зони напівпровідника випромінювання
може мати довжину хвилі або в області видимого оком світла, або невидимого
інфрачервоного випромінювання. Випромінювання переходів на основі
арсеніду галію має довжину хвилі біля 0,8 мкм. Переходи із карбіду кремнію чи
фосфіду галію випромінюють видиме світло в діапазоні від червоного до
голубого кольору. Важливими параметрами світлодіода являються: яскравість,
вимірюється при визначеному значені прямого струму, колір світіння (чи
спектральний склад випромінювання).
Процедура вибору напівпровідникового діода зображена на рис. 2.7.
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Рисунок 2.7 – Вибір типу світлодіода
У діалоговому вікні, яке складається із двох однакових закладок (перша із
них показана на рис. 2.8, друга показана на рис. 2.9), можна задати необхідні
параметри.

Рисунок 2.8 – Визначення параметрів світло діода
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Рисунок 2.9 – Додаткові параметри світлодіода
Для світлодіода додатково вказується мінімальний струм у прямому
напрямку «Turn-on current» (Ion), при перевищені якого світлодіод засвічується.
Для вимірювання ВАХ світлодіодів можна використовувати наведені вище
схеми.
Хід роботи
1.1 Зібрати схему для отримання вольт-амперних характеристик діодів і
стабілітронів, наведену на рис. 2.5. Для дослідження вибрати кремнієвий діод
1Nххх з розділу Ш4ххх бібліотеки діодів або інший за вказівкою викладача.
1.2 Установити режим роботи вольтметра на вимірювання постійної
напруги (DC). Змінюючи вихідний струм генератора струму від 0,5 мА до 20
мА, занести до таблиці результати вимірювань напруги на діод для відповідних
значень струму.
Таблиця 2.1 – Експериментальні дані
Тип і спосіб ввімкнення

I , mA

Діод (пряме ввімкнення)
Діод (зворотне ввімкнення)
Стабілітрон (пряме ввімкнення)
Стабілітрон (зворотне ввімкнення)
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0,5 1

2

3

5

10

15
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1.3 Замінити тип діода на германієвий діод D9E з розділу «misc (national)»
бібліотеки діодів і повторити вимірювання відповідно до п. 1.2.
1.4 Замінити діод на стабілітрон D816A з розділу r-Diod бібліотеки
стабілітронів або інший за вказівкою викладача і повторити вимірювання
відповідно до п. 1.2.
1.5 Змінити полярність ввімкнення стабілітрона шляхом видалення і
подальшої вставки перевернутого на 180 градусів генератора струму і
повторити вимірювання відповідно до п. 1.2.
1.6 Замінити тип стабілітрона на D815D або на інший за вказівкою
викладача і повторити вимірювання відповідно до п. 1.2.
1.7 Отримайте статичну вольт-амперну характеристику (ВАХ) діода,
використовуючи осцилографи. Зібрати схему, наведену на рис. 2.10.

Рисунок 2.10 – Досліджувана електрична схема
1.8 Отримати на екрані осцилографа зображення ВАХ. Для цього на
виході генератора встановити трикутний сигнал з амплітудою 10 В, частотою
10 Гц і коефіцієнтом заповнення 50 %.
Осцилограф поставити в режим В/А. При такому підключенні координата
точки променя по горизонтальній осі осцилографа буде пропорційна напрузі,
що подається на А-вхід, а по вертикальній – струму через діод. Оскільки
напруга у вольтах на резисторі 1 Ом чисельно дорівнює струму через діод в
амперах ( I = U / R = U / 1 = U ), по вертикальній осі можна безпосередньо
зчитувати значення струму.
1.9 Зняти статичну ВАХ діода в режимі великого сигналу, коли амплітуда
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сигналу

перевищує

максимально

допустиму

зворотну

напругу,

тобто

U m > U зв max .

Установити на виході генератора трикутний сигнал з амплітудою 40 В,
зміщенням 10 В, частотою 1 Гц і отримати на екрані осцилографа зображення
ВАХ (рис. 2.11.).

Рисунок 2.11 – ВАХ досліджуваного напівпровідника
Занести до звіту статичну ВАХ з нанесенням на осях координат
масштабів, що відповідають значенням струму та напруги. Визначити
максимально допустиму зворотну напругу ( U зв max ).
1.10 Побудувати на одному графіку (вісь напруг від -12 В до + 3 В, вісь
струмів від -20 мА до + 20 мА) прямі і зворотні гілки ВАХ досліджених діодів і
стабілітронів. Зробити висновки.
1.11. Визначити прямі статичні Rcт і диференційні Rдиф опори для всіх
типів діодів при струмах 2 мА і 10 мА, прямі й зворотні статичні та
диференціальні опори для всіх типів стабілітронів при струмах 2 мА і 10 мА за
формулами, а також напруги стабілізації стабілітронів при струмі 10 мА.
Rcт = U / I , Rдиф = dU / dI .

Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схеми для зняття ВАХ і осцилограм.
3. Таблиці з результатами вимірювань.
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4. Вольт-амперні характеристики діодів.
5. Розрахунок параметрів, що визначаються за результатами вимірювань.
6. Осцилограми експериментальних даних.
7. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Як побудований напівпровідниковий діод?
2. Які типи p-n переходів ви знаєте ?
3. Назвіть основні властивості p-n переходу?
5. Назвіть і коротко охарактеризуйте типи напівпровідникових діодів?
6. Дайте загальну характеристику випрямних діодів. Наведіть їх ВАХ.
7. Дайте загальну характеристику діодів Шоткі. Наведіть їх ВАХ. У чому
полягає їх відмінність від звичайних напівпровідникових діодів?
8. Дайте загальну характеристику стабілітронів. Наведіть їх ВАХ.
9. Дайте загальну характеристику тунельних діодів. Наведіть їх ВАХ.
10. Дайте загальну характеристику світлодіодів. Наведіть їх ВАХ.
12. Наведіть

експериментальну

схему

для

вимірювання

ВАХ

напівпровідникового елемента в Electronics Workbench.
13. Охарактеризуйте

типи

та

механізми

розвитку

пробоїв

напівпровідникових елементів.
Література: [1, с. 38–55; 2, с. 36–78; 3, 9, с. 138–142].
Лабораторна робота № 3
Тема. Дослідження тиристорів за допомогою програмного комплексу
Electronics Workbench
Мета: вивчення

принципу

дії

та

властивостей,

дослідження

характеристик, ознайомлення з основними параметрами та використанням
тиристорів.
Короткі теоретичні відомості
Керовані діоди із р-п-р-п- або п-р-п-р-структурами – це тиристори.
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Тиристори, що мають виводи від крайніх електродів, називають динисторами, а
прилади з третім виводом (від одного із середніх електродів) – тринисторами.
Крім того, до класу тиристорів відносяться симетричні динистори (в
англомовній літературі – діаки), симетричні тринистори (тріаки) і досить рідкий
тип динистора – діод Шоклі, у якому структура р-п-р-п організована за рахунок
наявності

в р-п-переході пасток, формованих

шляхом

легування. До

перемикаючих діодів можна віднести: діод Шоклі, симетричний динистор
(діак), тринистор і симетричний тринистор (тріак).
Для перемикальних діодів можна задати значення таких параметрів (для
EWB 5,0 їхні позначення вказуються в квадратних дужках):
– Saturation current Is [IS], A – зворотний струм динистора;
– Peak Off-state Current Idrm [IDRM], А – зворотний струм тринистора;
– Switching voltage Vs [VS], В – напруга, за якої динистор перемикається
у відкритий стан;
– Forward Breakover voltage Vdrm [VDRM], В – напруга, за якої тринистор
перемикається у відкритий стан;
– Peak On-State Voltage Vtm [VTM], В – спад напруги у відкритому стані;
– Forward Current at wich Vtm is measured Itrn [ITM], A – струм у
відкритому стані;
– Turn-off time Tg [TG], с – час перемикання в закритий стан;
– Holding current Ih [IH], A – мінімальний струм у відкритому стані (якщо
він менше встановленого, то прилад переходить у закритий стан);
– Critical rate of off-state voltage rise dv/dt [DV/DT], В/мкс – допустима
швидкість зміни напруги на аноді тринистора, при якому він залишається в
закритому стані (при більшій швидкості тринистор відкривається);
– Zero-bias junction capacitance Cj [CJO], Ф – бар’єрна ємність динистора
при нульовій напрузі на переході;
– Gate Trigger voltage Vgt [VGT], В – напруга на керуючому електроді
відкритого тринистора;
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– Gate Trigger current Igt [IGT], A – струм керуючого електрода;
– Voltage at which Igt is measured Vd [VD], В – напруга на керуючому
електроді.
Перераховані параметри тринистора можна задати за допомогою
діалогового вікна, наведеного на рис. 3.1.

Рисунок 3.1 – Діалогове вікно установки параметрів тринистора
Дослідження прямої гілки ВАХ тринистора можна проводити з
використанням схеми на рис 3.2, на якому показані джерела вхідної напруги U

i

і напруги керування U із захисними резисторами R , R . Вимірювання ВАХ
y

zt

здійснюється при вимірюванні U від нуля до U
i

drm

zy

+50 при фіксованому

значенні U , наприклад, у трьох точках 0,5V , V і l,5 V . Піж час дослідження
y

d

d

d

зворотної гілки ВАХ змінюється лише полярність напруги U .
i
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Рисунок 3.2 – Схема дослідження тиристорів
Слід зазначити, що отримання ВАХ перемикальних діодів може бути
здійснене також і в режимі заданих струмів у силовому і керуючому колі, тобто
за допомогою схем, наведених на рис. 3.3 та 3.4.

Рисунок 3.3 – Схема для дослідження прямої гілки ВАХ тиристора при
постійному струмі.

Рисунок 3.4 – Схема для дослідження прямої гілки ВАХ тиристора
Хід роботи
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1.1 Зібрати

схему

для

отримання

вольт-амперних

характеристик

тиристорів, наведену на рис. 3.2. Для дослідження виберіть тиристор за
вказівкою викладача. Експериментальні дані занести до таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 – Експериментальні дані
U ,B
U vt , B
I vt , B
i

0 ,25 ⋅ U d

0 ,5 ⋅ U d

0 ,75 ⋅ U d

Ud

1,25 ⋅ U d

1,5 ⋅ U d

1,5 ⋅ U d

1.2 Отримати статичну вольт-амперну характеристику (ВАХ) тиристора
використовуючи осцилографи.
1.3 Дослідити роботу тиристора в якості регулятора потужності. Зібрати
схему, наведену на рис. 3.5.

Рисунок 3.5 – Досліджувана електрична схема
1.4 Увімкнути живлення схеми для дослідження у положенні движка
змінного резистора R1 – 100 %.
1.5 Зменшити опір резистора R1 до стану ввімкнення тиристора – появи
напруги на виході тиристора.
1.6 За епюрою вихідної напруги визначити величину напруги ввімкнення
тиристора U т1 і час затримки включення тиристора Т з , а за показниками
приладів струм керування на момент ввімкнення
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I кер1

( PA1 ), струм

навантаження I n1 ( PA2 ) і напругу на навантаженні U n1 ( PV1 ).
1.7 Зменшити опір резистора R1 до 85 % і повторити вимірювання згідно
з п. 1.6.
1.8 Зменшити опір резистора R1 до 80 % і повторити вимірювання згідно
з п. 1.6.
1.9 Зменшити опір резистора R1 до стану, коли Т з = 0 , – струм у
навантаженні не змінюється: I n = const , і за показниками приладів визначити
максимальний струм керування, що забезпечує постійно відкритий стан
тиристора I кер max ( PA1 ) і максимальний діючий струм у навантаженні I n max
( PA2 ) і максимальну напругу на навантаженні U n max ( PV1 ).
1.10 Розрахувати потужність, що віддається тиристором у навантаження.
1.11 Результати вимірювань звести до таблиці 3.2.
1.12 Побудувати графік залежності переданої в навантаження потужності
від струму керування тиристора.
Таблиця 3.2 – Експериментальні дані
Вимірювання

R ,%
1

U ,В
т

Т , ms

I

з

кер

I , мА
н

U,В
н

P , ВА
н

1
…
n
1.13 Занести пояснення щодо створення схем до звіту та зробити
висновки.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схеми для зняття ВАХ і осцилограм.
3. Таблиці з результатами вимірювань.
4. Вольт-амперні характеристики тиристорів.
5. Розрахунок параметрів, що визначаються за результатами вимірювань.
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6. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Пояснити будову і принцип дії тиристора.
2. За якими ознаками класифікуються тиристори?
3. Зобразити вольт-амперну характеристику тиристора.
4. Чому при анодній напрузі від 0 до U

ввімк

тиристор замкнений? Якої

величини струм протікає при цьому через прилад?
5. Яким чином можна вимкнути тиристор?
6. Надайте загальну характеристику динистора. Наведіть його ВАХ. У
чому полягає відмінність динистора від діода?
7. Надайте загальну характеристику симистора. Наведіть його ВАХ.
8. Охарактеризуйте властивості фототиристора. Наведіть його ВАХ.
9. Наведіть експериментальну схему для вимірювання ВАХ тиристорів у
Electronics Workbench.
Література: [4, с. 98–103; 7, с. 201–203; 12, с. 38–42].
Лабораторна робота № 4
Тема. Дослідження

біполярних

транзисторів

за

допомогою

програмного комплексу Electronics Workbench
Мета: вивчення

принципу

дії

та

властивостей,

дослідження

характеристик, ознайомлення з основними параметрами та використанням
біполярних транзисторів.
Короткі теоретичні відомості
Розрізняють три схеми ввімкнення біполярних транзисторів; із спільною
базою (СБ), із спільним емітером (СЕ) із спільним колектором (СК) (рис. 4.1).
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Рисунок 4.1– Основні схеми ввімкнення транзисторів
Бібліотека EWB містить досить велику кількість імпортних біполярних
транзисторів. У деяких випадках може виявитися зручнішим самостійно
створити окрему бібліотеку транзисторів, використовуючи команду «Model» з
меню «Circuit». Параметри транзисторів можна задавати у вкладці «Sheet 1»
діалогового вікна програмного пакета (рис. 4.2).

Рисунок 4.2 – Діалогове вікно установки параметрів біполярних транзисторів
До складу параметрів транзисторів включені такі величини:
– зворотний струм колекторного переходу, A (Saturation current Is [IS]);
– коефіцієнт підсилення струму в схемі з СЕ H21, (Forward current gain
coefficient BF [BF]);
– коефіцієнт підсилення струму в схемі з СЕ при інверсному включенні
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транзистора (емітер і колектор міняються місцями) (Reverse current gain
coefficient BR [BR]);
– опір бази, Ом (Base ohmic resistance rb [RB]);]
– об’ємний опір колектора, Ом (Collector ohmic resistance rc [RC]);
– об’ємний опір емітера, Ом (Emitter ohmic resistance re [RE]);
– ємність емітерного переходу з нульовою напругою, Ф (Zero-bias B-E
junction capacitance Се [СJE]);
– зворотний струм емітерного переходу, A (Base-Emitter Leakage
Saturation Current Ise[ISE]);
– контактна різниця потенціалів переходу база-колектор, В (З junction
potential pc[VJC]).
– контактна різниця потенціалів переходу база-емітер, В (В-І junction
potential ре [VJE]).
У програмі EWB використовується модель біполярного транзистора
Гуммеля-Пуна. Розглянемо способи вимірювання основних характеристик
біполярних транзисторів. Розповсюдженішою і простішою моделлю (порівняно
з моделлю Гуммеля-Пуна) біполярного транзистора є модель Еберса-Молла.
Відповідно до цієї моделі статичні вхідні і вихідні ВАХ транзистора в схемі з
СБ описуються такими рівняннями:
'
 I e = AI eo
− αCI ko ;

'
 I k = Aα ' I 'eo − CI ko
,

(4.1)

де A = exp(U /U )-l; C = exp(U /U )-l; I’ = DI ; I’ = DI ; D=1-αα‘; I ,I –
eb

t

kb

t

eo

eo

ko

ko

eo

ko

теплові струми колекторного і емітерного переходів; α, α‘ – коефіцієнти
передачі струму в схемі із СБ для прямого й інверсного вмикання транзистора;
U , U – напруга на колекторі і емітері відносно бази.
kb

eb

Схема для дослідження ВАХ транзистора показана на рис. 4.3. Сімейство
вихідних ВАХ I e = f (U eb ) знімається при фіксованих значеннях U kb шляхом
зміни струму I e і виміру U eb . Сімейство вихідних ВАХ I k = f (U bk ) знімається
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при фіксованих значеннях I e шляхом зміни напруги U bk , і виміру I k .

Рисунок 4.3 – Схема для дослідження ВАХ біполярного транзистора
На рис. 4.4 наведено приклад створення моделей транзисторів: «Model
IDEAL NPN» (ідеальній транзистор з позначенням «IDEAL» структури п-р-п).

Рисунок 4.4 – Створення моделі транзистора
Хід роботи
1 Дослідити статичні вольтамперні характеристики (ВАХ) транзистора,
ввімкненого за схемою із СБ.
1.1 Зібрати схему, наведену на рис. 4.5. Усі вимірювальні прилади
встановити у режим вимірювання постійного струму (режим DC).
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Рисунок 4.5 – Схема для визначення ВАХ транзистора в схемі із СБ
1.2 Отримати вхідну ВАХ – I e = f (U eb ) при U kb = const . Змінюючи
струм емітера і реєструючи його величину амперметром А1, вимірювати
напругу U eb . Дані занести до табл. 4.1.
Таблиця 4.1 – Експериментальні дані
I e , мА; А1

0

U kb = 0 В; V2

U eb , В; V1

U kb = 15 В; V2

U eb , В; V1

2

4

6

8

10

20

1.3 Для побудови вхідних ВАХ біполярного транзистора вхідним
сигналом беруть струм ( I e , I b ), оскільки біполярний транзистор – прилад
керований струмом. За результатами вимірювань побудувати графіки.
1.4 За схемою (рис. 4.5) отримати вихідну ВАХ – I k = f (U kb ) при
I e = const . Дані занести до табл. 4.2.

1.5 За результатами вимірювань побудувати графіки сімейства вихідних
ВАХ.
Таблиця 4.2 – Експериментальні дані
U kb В; V2

-0,5

I e = 0 , мА; А1

I k , мА; А2

I e = 2 , мА; А1

I k , мА; А2
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0

2

4

6

8

10

20

I e = 4 , мА; А1

I k , мА; А2

I e = 8 , мА; А1

I k , мА; А2

2 Дослідити

статичні

вольт-амперні

характеристики

транзистора,

увімкненого за схемою з СЕ.
2.1 Зібрати схему, наведену на рис. 4.6.

Рисунок 4.6 – Схема для визначення ВАХ транзистора в схемі із СЕ
2.2 Отримати вхідну ВАХ – I b = f (U be ) при U ke = const . Дані занести до
таблиці, аналогічної табл. 4.1. Вимірювання проводити при I b = 0; 0.01; 0.05;
0.1мА, U ke = 0 та + 15 В.
2.3 За результатами вимірювань побудувати графіки.
2.4 Зняти сімейство вихідних ВАХ – I k = f (U ke ) при I b = const ). Дані
занести до таблиці, аналогічної табл. 4.2.
2.5 За результатами вимірювань побудувати графіки сімейства вихідних
ВАХ.
3 Занести пояснення щодо створення схем до звіту та зробити висновки.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схеми для зняття ВАХ і осцилограм.
3. Таблиці з результатами вимірювань.
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4. Вольт-амперні характеристики транзисторів.
5. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Опишіть принцип дії БТ, наведіть його схеми ввімкнення та статичні
ВАХ.
2. Які три області (режими) роботи має БТ?
3. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик
транзистора для схеми із СБ.
4. Наведіть вхідні та вихідні характеристики транзистора, увімкненого за
схемою із СБ.
5. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик
транзистора для схеми із СЕ.
6. Наведіть вхідні та вихідні характеристики транзистора, увімкненого за
схемою із СЕ.
7. Надайте загальну характеристику схеми включення транзистора зі СК.
Література: [3, с. 88–123; 6, с. 101–153; 9, с. 228–242].
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Кількість лабораторних занять – 10 годин (4 лабораторних заняття).
Поточний контроль на лабораторних заняттях протягом змістових
модулів:
– відвідування лабораторних занять – 0,5 бал за заняття (максимум 2
бали за семестр);
– виконання лабораторного завдання – 0,5 бала за виконане лабораторне
завдання (максимум 2 бали за семестр);
– захист лабораторної роботи – захист на оцінку «відмінно» – 4 бали за
лабораторну роботу, захист на оцінку «добре» – 3 бали за лабораторну роботу,
захист на оцінку «задовільно» – 2 бали за лабораторну роботу (максимум 16, 12
та 8 балів за семестр);
– своєчасність захисту усіх лабораторних робіт – 0,5 бала за лабораторну
роботу (максимум 2 бали за семестр).
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