Ćwiczenie 1
Pomiary parametrów diod półprzewodnikowych

Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest poznanie statycznych charakterystyk podstawowych typów diod
półprzewodnikowych oraz zapoznanie się z metodami identyfikacji parametrów odpowiadających im modeli
statycznych. Modele te stanowią podstawę schematów zastępczych stosowanych przy projektowaniu układów
elektronicznych zawierających diody oraz pozwalają na w miarę precyzyjne określenie strat mocy w przyrządzie
w stanie przewodzenia i blokowania.

Wiadomości podstawowe
W celu bliższego zapoznania się ze złączem „pn” najczęściej opisuje się je za pomocą zjawiska dyfuzji.
Ponieważ miedzy warstwami „p” i „n” występuje duża różnica koncentracji zarówno dziur (braku elektronów
w paśmie podstawowym) jak i elektronów w paśmie przewodnictwa między tymi warstwami zachodzi dyfuzja
tak, aby wyrównać koncentrację. Dyfuzja elektronów zachodzi zarówno w paśmie przewodnictwa jak
i w paśmie podstawowym. W tym ostatnim przypadku mówimy o dyfuzji dziur z materiału „p” do „n” chociaż
dyfuzja elektronów w paśmie podstawowym jest w odwrotnym kierunku. Każdemu elektronowi i każdej dziurze
odpowiada jon domieszki akceptorowej i donorowej. Stąd po dyfuzji ładunki po obu stronach złącza złożone są
zarówno z nośników jak i z jonów. Powstające między tymi ładunkami pole elektryczne hamuje dyfuzję oraz
usuwa nośniki ze strefy pola. W wyniku tego w strefie pola pozostają praktycznie tylko jony domieszek zaś
w wyniku rekombinacji nośniki mniejszościowe praktycznie zanikają.
Po spolaryzowaniu diody w kierunku przewodzenia ( „+” od strony warstwy „p” ) przyłożone napięcie
powoduje obniżenie bariery potencjału na złączu, umożliwiając dyfuzję nośników większościowych. Po
spolaryzowaniu diody w kierunku wstecznym („-” od strony warstey „p”) pole elektryczne wywołane napięciem
zewnętrznym jest zgodne ze zwrotem pola bariery i w wyniku bariera potencjału na złączu zwiększa się. Płynący
wtedy prąd nośników mniejszościowych stanowi w głównej mierze o wartości prądu wstecznego.
Dioda idealna
Charakterystyka prądowo-napięciowa idealnej diody „pn” jest określona zależnością wykładniczą
przedstawioną poniżej, której odpowiada krzywa przedstawiona na rys.1.1.
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gdzie: Is0 - wsteczny prąd nasycenia a UT = kT/q - potencjał termiczny

Rys.1.1. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody idealnej
Na rys.1.1, w obszarze odpowiadającym polaryzacji diody w kierunku przewodzenia zaznaczono punkt
pracy A. Dla każdego punktu pracy można wprowadzić dwa parametry opisujące zachowanie się diody
w obwodzie elektrycznym. Są to: rezystancja statyczna i rezystancja dynamiczna. Rezystancja statyczna jest
określona przez nachylenie prostej łączącej punkt pracy z początkiem układu współrzędnych i jest zdefiniowana
wzorem:
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Na rys.1.1 zaznaczono dla punktu pracy A obie linie określające rezystancję statyczną R i rezystancję
dynamiczną rd. Pojęcie rezystancji dynamicznej rd wykorzystano w najprostszym statycznym modelu liniowym
diody dla stanu przewodzenia. Istota tego modelu jest przedstawiona na rys.1.2. Dioda idealna z rys.1.2a która
jest elementem nieliniowym, została zastąpiona przez pokazane na rys.1.2b szeregowe połączenie źródła
napięciowego Up i rezystancji rd. Parametry modelu, Up i rd są określone przez styczną w punkcie pracy,
a charakterystyka diody jest aproksymowana przez linię łamaną przedstawioną na rys.1.2c.
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Rys.1.2. Dioda idealna (a), jej schemat zastępczy (b) oraz odpowiadająca mu charakterystyka odcinkowoliniowa (c)
Dioda rzeczywista
W diodzie rzeczywistej występuje szereg zjawisk, które nie były uwzględnione przy wyznaczaniu równania
diody idealnej. Należą do nich m.in. rezystancja obszarów odległych od złącza, prądy upływu związane ze
zjawiskami powierzchniowymi, rekombinacja i generacja w obszarze ładunku przestrzennego złącza oraz
zjawiska polowej i lawinowej generacji nośników przy polaryzacji wstecznej. Powoduje to, że charakterystyka
prądowo-napięciowa diody rzeczywistej ma nieco inny kształt (rys.1.3).
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Rys.1.3. Przykładowa charakterystyka diody rzeczywistej
Aby móc wykorzystać przedstawione w poprzednim punkcie sposoby opisu diody idealnej do analizy
obwodów zawierających diody rzeczywiste można wykorzystać schemat zastępczy diody pokazany na rys.1.4.
Zawiera on diodę idealną Di, rezystancję szeregową Rs oraz konduktancję upływu Gu natomiast nie uwzględnia
zjawisk lawinowego i polowego przebicia złącza.

Rys.1.4. Schemat zastępczy diody rzeczywistej

Rys.1.5. Aproksymacja odcinkowo-liniowa charakterystyki statycznej diody rzeczywistej
W niektórych zastosowaniach wygodnie jest zastosować model statyczny diody rzeczywistej utworzony
poprzez aproksymację charakterystyki diody rzeczywistej trzema odcinkami linii prostej, jak to pokazano na
rys.1.5. Napięcia Up oraz Uz oznaczają odpowiednio napięcie progowe (próg przewodzenia) i napięcie przebicia.
Nachylenia poszczególnych odcinków odpowiadają średnim rezystancjom przyrostowym RF, RR i RB,
odpowiednio w obszarze przewodzenia, zaporowym i obszarze przebicia. Rezystancja R R w sposób istotny
zależy od materiału, z którego jest wykonana dioda. W diodach krzemowych jest ona większa przeciętnie o dwa
rzędy niż w diodach germanowych i może osiągać wartości rzędu 1000 M. Rezystancje RF i RB przyjmują
podobne wartości niezależnie od materiału diody i wynoszą od 1 do 100 .
Parametry małosygnałowe diody półprzewodnikowej. Wspólną charakterystyczną cechą przyrządów
bipolarnych jest tzw. "sterowanie prądowe" polegające na tym, że każda zmiana stanu pracy przyrządu wymaga
zmiany koncentracji nośników w wyniku dostarczenia lub usunięcia nośników ładunku elektrycznego. Proces
ten, analogiczny do procesu przeładowania pojemności w obwodzie elektrycznym, wymaga odpowiedniego
czasu, co powoduje że wszelkie zmiany warunków pracy przyrządów bipolarnych nie zachodzą skokowo, ale są
procesami o stosunkowo dużej inercji. Do opisu stanów przejściowych w diodzie p-n wygodnie jest zastosować
schemat zastępczy diody rzeczywistej dla stanów dynamicznych przedstawiony na rys.1.6. Obok elementów
odpowiedzialnych za kształt charakterystyki statycznej, do których należą dioda idealna Dj, rezystancja
szeregowa RS oraz konduktancja upływu GU Zawiera on dwie pojemności: pojemność złączową C, i pojemność
dyfuzyjną Cd.

Rys.1.6. Schemat zastępczy diody p-n dla stanów dynamicznych

Pojemność złączowa Cj jest związana z występowaniem obszaru ładunku przestrzennego na złączu.
Ładunek ten powstaje w wyniku usunięcia z obszaru złącza ruchomych nośników i pozostawieniu w nim
nieskompensowanych jonów domieszek. Tak więc po stronie n występuje warstwa dodatniego ładunku
utworzona przez jony donorowo, a po stronie p warstwa ładunku ujemnego utworzona przez jony
akceptorowe. Wymiary tych warstw nie są stałe, lecz ulegają zmianom wraz ze zmianami warunków pracy
diody w wyniku odprowadzania lub doprowadzania do nich tej samej ilości elektronów do warstwy po stronie n
złącza i dziur do warstwy po stronie p złącza. Przebieg tego zjawiska jest analogiczny z procesem przeładowania
kondensatora płaskiego o zmiennym odstępie między płytkami, równym szerokości obszaru ładunku
przestrzennego. Szerokość ta zmienia się wraz ze zmianą napięcia polaryzującego diodę, w związku z tym
pojemność Cj jest pojemnością nieliniową, zależną od tego napięcia, jak to ilustruje rys.1.7. Chociaż największe
wartości przyjmuje ona dla napięć odpowiadających polaryzacji w kierunku przewodzenia, jej wpływ na procesy
przejściowe w diodzie jest największy przy polaryzacji wstecznej, kiedy pojemność dyfuzyjna jest pomijalnie
mała. Pojemność złączowa wyraża się wzorem:
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UR - napięcie polaryzacji złącza w kierunku zaporowym
UD - potencjał dyfuzyjny złącza
Cj0 - pojemność złączowa dla UR = 0
m - współczynnik równy 1/2 dla złącza skokowego i 1/3 dla złącza liniowego

Pojemność dyfuzyjna Cd jest związana z występowaniem wstrzykiwania nośników mniejszościowych
poprzez złącze przy polaryzacji diody w kierunku przewodzenia. Wprowadzenie tych nośników, do
sąsiadujących ze złączem obszarów n i p powoduje, że koncentracja nośników w tych obszarach staje się
większa od odpowiednich koncentracji równowagowych (tzn. koncentracji występujących przy braku
polaryzacji diody) o wielkość nazywaną koncentracją nadmiarową. Nośniki nadmiarowe dyfundują w głąb
obszarów n i p, a ich koncentracja maleje, co jest pokazane poglądowo na rys.1.8, na którym pole
zakreskowane reprezentuje nośniki nadmiarowe zmagazynowane po obu stronach złącza. Po stronie p jest
zmagazynowanych Qp nadmiarowych par dziura-elektron, a po stronie n- Qn.

Rys.1.7 Zależność wartości pojemności złączowej od napięcia polaryzacji

Wielkość Qp+Qn nie jest wielkością stałą, ale zmienia się wraz ze zmianami gęstości prądu płynącego przez
diodę. W efekcie, każda zmiana gęstości prądu wywołana zmianą warunków pracy diody musi być poprzedzona
odpowiednią zmianą ładunku Qp+Qn. Zmiana tego ładunku odbywa się poprzez odprowadzenie lub
doprowadzenie równoważnego ładunku z obwodu zewnętrznego i dlatego zjawisku temu odpowiada w
schemacie zastępczym pojemność dyfuzyjna Cd. Jest to także pojemność nieliniowa, a zjawiska fizyczne, które
ona modeluje nie mają wiele wspólnego ze zjawiskami występującymi w klasycznej pojemności.

Rys.1.8 Rozkłady nośników w diodzie p-n spolaryzowanej w kierunku przewodzenia

Przełączanie diody p-n.
Zasadniczą rolą diody w układach przełączających jest umożliwianie przepływu prądu w jednym kierunku
i blokowanie jego przepływu w kierunku przeciwnym. Dioda idealna pracująca w takim układzie powinna
charakteryzować się zerową rezystancją w kierunku przewodzenia, nieskończenie wielką rezystancją
w kierunku zaporowym oraz zupełnym brakiem inercji podczas przełączania. Dioda rzeczywista nie spełnia
oczywiście tych warunków. Jej przełączanie zachodzi z pewną inercją, a kształt impulsów prądu i napięcia ulega
zniekształceniom.

Rys.1.9 Podstawowy układ przełączania diody

Podstawowy układ przełączania diody jest przedstawiony na rys.1.9. Źródło prostokątnych impulsów
napięciowych Eq powoduje przełączanie diody ze stanu polaryzacji wstecznej w stan przewodzenia i odwrotnie.
Jeżeli rezystancja R w obwodzie jest dużo większa od rezystancji diody w stanie przewodzenia i jednocześnie
dużo mniejsza od rezystancji diody w stanie polaryzacji wstecznej, to przełączanie diody w takim układzie jest
tzw. przełączaniem prądowym. Przebiegi napięć i prądów podczas takiego przełączania są przedstawione na
rys.1.10.

Rys.1.10. Zmiany napięcia i prądu podczas prądowego przełączania diody

Proces przełączenia diody rozpoczyna się w chwili t=0 odpowiadającej zmianie napięcia generatora z wartości
ujemnej -ER na wartość dodatnią EF. Do tego momentu dioda była spolaryzowana w kierunku wstecznym
i płynął przez nią prąd wsteczny IS. Zmiana napięcia zasilającego diodę inicjuje proces przeładowania
pojemności diody. W pierwszej kolejności jest przeładowywana pojemność złączowa C j czemu towarzyszy
spadek napięcia polaryzacji wstecznej diody. Po zmianie kierunku polaryzacji dominującego znaczenia nabiera
proces ładowania pojemności dyfuzyjnej Cd. Czas narastania napięcia na diodzie tr, dla przypadku gdy napięcie
EF jest dużo większe od napięcia przewodzenia diody U0, można w przybliżeniu określić korzystając z wyrażenia:

t r  0,7  R  C
gdzie C reprezentuje pojemność złączową diody.
Proces przełączania diody ze stanu przewodzenia w stan polaryzacji wstecznej rozpoczyna się z chwilą zmiany
napięcia generatora z wartości EF na wartość -ER. Można wyodrębnić w nim dwa etapy. W etapie pierwszym,
któremu odpowiada przedział czasowy tS (rys.1.10), jest rozładowywana pojemność dyfuzyjna diody. W tym
czasie przez diodę płynie prąd wsteczny ograniczony jedynie rezystancją zewnętrzną R, a sama dioda do
momentu rozładowania pojemności dyfuzyjnej znajduje się w stanie przewodzenia, czego efektem jest
występowanie na niej niewielkiego napięcia w kierunku przewodzenia. Napięcie wsteczne pojawia się na
diodzie w chwili zakończenia rozładowywania pojemności dyfuzyjnej. Jest to początek drugiego etapu procesu
przełączania, w którym mamy do czynienia z przeładowaniem pojemności złączowej diody czemu towarzyszy
narastanie napięcia na diodzie aż do ustalonej wartości -ER. Łączny czas trwania obu etapów jest definiowany
jako czas wyłączenia diody tOFF = tS + tf.

Wykonanie ćwiczenia
Wykaz aparatury






Komputer z zainstalowanym programem Parametric Measurement Manager Pro
Urządzenie pomiarowe Keighsight 2722A - realizujące funkcję zasilacza i multimetru
cyfrowego
Urządzenie VirtualBench - realizujące funkcję generatora, multimetru cyfrowego,
oscyloskopu oraz zasilacza.
Pulpit pomiarowy do realizacji celów ćwiczenia

Rys.1.11. Płyta czołowa pulpitu pomiarowego

Część eksperymentalna
Badanie charakterystyk statycznych diod w kierunku przewodzenia i zaporowym.

Ćwiczenie polega na wyznaczeniu charakterystyk prądowo - napięciowych różnych typów diod oraz
określeniu ich podstawowych parametrów takich jak napięcia przebicia i napięcia progowego.
Procedura wykonania ćwiczenia

Część laboratoryjną rozpoczynamy od włączenia listwy zasilającej stanowisko oraz komputera. Należy
również upewnić się, że urządzenie VirtualBench oraz Keighsight są zasilone.

Rys.1.12. Widok okna początkowego programu Parametric Measurement Manager Pro

1) Uruchomić program Parametric Measurement Manager Pro. Wyświetli się okno pokazane na
rys. 1.12. i wybrać opcje „File” a następnie „New Project”. Wybrać dowolną nazwę i zapisać.

Rys.1.13. Widok okna dodawania nowego testu w programie Parametric Measurement Manager Pro

2) Z prawej strony, z menu kontekstowego, należy wybrać opcję "Add test". Wyświetli się okno
pokazane na rys. 1.13. a następnie "Diode test". Wyświetli się okno pokazane na rys. 1.14.

Rys.1.14. Widok okna służącego do ustalania parametrów testu w programie Parametric Measurement Manager Pro

3) Parametry należy uzupełnić wg schematu:
1 – Test name – nazwa dowolna;
2 – Source channel – channel 1;
3 – Sweep settings – voltage;

4 – Voltrage range – 20 [V];
5 – Current range – 120 [mA];
6 – Sweep value – 0,01;
7 – Sweep Interval – 10 [ms];
8 – Current Limit – 0,12 [A];
Wszelkie niezgodności skonsultować z prowadzącym.
4) Potwierdzić wybrane ustawienia przyciskiem „Save” a następnie jedną z wskazanych przez
prowadzącego diod umieścić w złączu nr 1 zaznaczonym na rys. 1.11.
5) Umieścić badaną diodę w złączu nr 1 pulpitu pomiarowej zaznaczonego na rys 1.11
6) Odczytać i zapisać model badanej diody pokazany na wyświetlaczu pulpitu pomiarowego
7) Program powróci do okna z rys. 1.12. Wybrać opcję "execute selected test" i wybrać „run
mode: single mode”.

Rys.1.15. Widok okna prezentującego wyniki w programie Parametric Measurement Manager Pro

8) Po wykonaniu testu wyświetli się okno pokazane na rys. 1.15. W celu wykreślenia wykresu
i weryfikacji otrzymanych danych wybrać opcję "plot graph" , następnie zaznaczyć opcję "2
inputs" i "proceed". Aby wyexportować otrzymane dane do pliku wybrać opcją "export to
csv". Dane zostaną zapisane w wybranym miejscu.
9) Usunąć badaną diodę z złącza nr 1 pulpitu pomiarowego.
10) Procedurę 5 - 9 powtórzyć dla pozostałych diod.

Badanie charakterystyk dynamicznych diod

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk dynamicznych badanych diod oraz określenie
czasowych i napięciowych parametrów roboczych.
Procedura wykonania ćwiczenia.

Rys.1.16. Schemat połączeń gniazd BNC

1) Upewnić się, że z tyłu pulpitu pomiarowego przewody BNC umieszczone są w gniazdach
zgodnie z rys. 1.16.

Rys.1.17. Widok okna programu VirtualBench

2) Uruchomić program VirtualBench który jest dostępny przez "Mój komputer". Pojawi się okno
przedstawione na rysunku rys. 1.17.
3) W oknie programu należy ustawić następujące parametry:
1 - Generator a) częstotliwość generatora ustawić na 100 [kHz];
b) amplitudę ustawić na +/- 5 [V];
c) wypełnienie sygnału generowanego ustawić na 20%;
d) ustawić przebieg prostokątny;

2 - Oscyloskop e) Włączyć kanał pierwszy i drugi oscyloskopu. Kanał pierwszy (przebieg
czerwony) odzwierciedla przebieg napięcia na wyjściu generatora. Kanał
drugi (przebieg żółty) odzwierciedla napięcie na badanej diodzie;
f) Włączyć funkcję matematyczną i ustawić na odejmowanie kanału drugiego
od pierwszego (A-B). Funkcja matematyczna (przebieg niebieski)
odzwierciedla napięcie na boczniku;
g) Ustawić trigger na wyzwalanie zboczem narastającym pochodzącym
z kanału pierwszego;
h) Rozsunąć przebiegi by były one dobrze widoczne jeden pod drugim;
4) Umieścić badaną diodę w złączu nr 2 pulpitu pomiarowej zaznaczonego na rys. 1.11.
5) Odczytać i zapisać model badanej diody pokazany na wyświetlaczu pulpitu pomiarowego
6) Włączyć generator i ustawić podstawę czasu w taki sposób aby widoczny był dobrze jeden
okres pokazanych przebiegów.
7) Zapisać otrzymane wyniki.
8) Wyłączyć generator.
9) Usunąć badaną diodę z złącza nr 2 pulpitu pomiarowego
10) Procedurę 4 - 9 powtórzyć dla pozostałych diod.

Badanie charakterystyk C-V diod

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki pojemności diody w zależności od przyłożonego
napięcia.
Procedura wykonania ćwiczenia.

Rys.1.18. Schemat połączeń gniazd BNC

1) Upewnić się, że z tyłu pulpitu pomiarowego przewody BNC umieszczone są w gniazdach
zgodnie z rys. 1.18.

Rys.1.19. Widok okna programu VirtualBench

2) Uruchomić program VirtualBench który jest dostępny przez "Mój komputer". Pojawi się okno
przedstawione na rysunku rys. 1.19.
3) W oknie programu należy ustawić następujące parametry:
1 - Zasilacz
a) sekcje pierwszą ustawić na 6 [V] i ograniczyć prąd do 0,5 [A];
b) sekcje drugą i trzecią ustawić na 0 [V] i ograniczyć prąd do 0,5 [A];
4) Włączyć zasilacz.
5) W oknie programu należy ustawić następujące parametry:
2 - Oscyloskop c) Włączyć kanał pierwszy i drugi oscyloskopu. Kanał pierwszy (przebieg
czerwony) odzwierciedla przebieg napięcia w punkcie rezonansu;
d) Ustawić trigger na wyzwalanie zboczem narastającym pochodzącym
z kanału pierwszego;

e) Ustawić podstawę czasu tak by widoczne były 3-4 okresy przebiegu;
6) Odczytać i zapisać z oscyloskopu wartość częstotliwości generowanego przebiegu fUKŁ.
7) Wyłączyć zasilacz
8) W arkuszu programu Excel, zgodnie z wzorem 1., wyznaczyć pojemność własną układu CUKŁ.
CUKŁ =
gdzie:
fUKŁ - wartość częstotliwości generowanego sygnału bez badanej diody [Hz]
L - wartość indukcyjności [50 µH]
9) Umieścić badaną diodę w złączu nr 3 pulpitu pomiarowego zaznaczonego na rys. 1.11.
10) Włączyć zasilacz i ustawić podstawę czasu w taki sposób aby widoczne były 3-4 okresy
przebiegu.
11) Zapisać otrzymaną wartość częstotliwości generowanego sygnału
12) Napięcie zasilacza sekcji drugiej zwiększyć o 1 [V].
13) Zapisać otrzymaną wartość częstotliwości generowanego sygnału fPOM
14) Powtórzyć kroki 11 i 12 do wartości napięcia na zasilaczu sekcji drugiej wynoszącej 25 [V].
15) Wyłączyć zasilacz.
16) Usunąć badaną diodę z złącza nr 3 pulpitu pomiarowego
17) W arkuszu programu Excel, zgodnie z wzorem 2. i 3., wyliczyć pojemność diody dla każdego z
ustawionych napięć.
CD = CUKŁ - CPOM

(2)

CPOM =

(3)

gdzie:
CPOM - wartość częstotliwości generowanego sygnału wraz z badana diodą dla każdej wartości
napięcia zasilania [Hz]
L - wartość indukcyjności [50 µH]

Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia powinno zawierać:
 Wykreślić wszystkie pomierzone charakterystyki statyczne diod. Należy dobrać odpowiednią skalę pradów
i napięć (zwykle różną dla kierunku przewodzenia i zaporowego). Tam, gdzie jest to możliwe (ze względu na
typ diody) i celowe dla porównania, należy je umieścić na wspólnym wykresie.
 Dla badanych diod dokonać liniowej aproksymacji charakterystyk statycznych i na tej podstawie określić
parametry uproszczonych liniowych schematów zastępczych (Up, Uz, RF, RR, RB z rys. 1.5).
 Narysować wykresy czasowe przełączania diod oraz określić odpowiednie czasy przełączania t r, ts i tf. Czasy
dla poszczególnych typów diod zebrać w tabeli.
 Wykreślić charakterystyki pojemności złączowej.
 Uwagi i wnioski do przeprowadzonego ćwicznia.
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