Wykaz aparatury
- Komputer z zainstalowanym programem Parametric Measurement Manager Pro
- Urządzenie pomiarowe Keighsight 2722A - realizujące funkcję zasilacza i multimetru cyfrowego
- Pulpit pomiarowy do realizacji celów ćwiczenia pokazany na rysunku rys. 1.

rys.1. Płyta czołowa pulpitu pomiarowego

Wykaz badanych elementów
Tranzystor bipolarny NPN – BC107 i BC237
Tranzystor bipolarny PNP – BC177 i BC337

Część eksperymentalna
Badanie charakterystyk statycznych tranzystorów bipolarnych NPN i PNP.
Ćwiczenie polega na wyznaczeniu charakterystyk statycznych:
- Wyjściowej Ic = f(Uce) dla kilku wartości prądu Ib
- Wejściowej Ib = f(Ube) dla kilku wartości Uce
- Przejściowej Ic = f(Ib) dla kilku wartości Uce
- Oddziaływania wstecznego Ube = f(Uce) dla kilku wartości Ib

Procedura przygotowania projektu
Część laboratoryjną rozpoczynamy od włączenia listwy zasilającej stanowisko oraz komputera. Należy
również upewnić się, że urządzenie Keighsight jest zasilone.

rys.2. Widok okna początkowego programu Parametric Measurement Manager Pro
1) Uruchomić program Parametric Measurement Manager Pro. Wyświetli się okno pokazane na
rysunku 2. i wybrać opcje „File” a następnie „New Project”. Wybrać dowolną nazwę i zapisać.

rys.3. 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 rysunku 3. a następnie "bipolar junction transistor test". Wyświetli się okno
pokazane na rysunku 4.

rys.4. Widok okna służącego do ustalania parametrów testu w programie Parametric Measurement
Manager Pro

Procedura przygotowania testu
Wszystkie tranzystory użyte w ćwiczeniu badane są w układzie wspólnego emitera. Aby wyznaczyć
ich charakterystyki statyczne wykorzystane zostanie stanowisko pomiarowe przedstawione na
rysunku rys. 1 oraz źródło mierzące pozwalające jednocześnie zadawać wartość napięcia lub prądu
oraz mierzyć odpowiednio wartość prądu lub napięcia. Schemat połączeń pomiędzy złączami
tranzystora a kanałami źródła mierzącego przedstawiony jest na rysunku rys. 5

rys.5. Schemat połączeń tranzystora w układzie wspólnego emitera w stanowisku pomiarowym.

Złącze kolektor – emiter podłączone jest do kanału CH1
Złącze baza – emiter podłączone jest do kanału CH2

1) Umieścić badany tranzystor w złączu nr 1 pulpitu pomiarowej zaznaczonego na rys 1.
2) Odczytać i zapisać model badanego tranzystora pokazany na wyświetlaczu pulpitu
pomiarowego
3) Przed przystąpieniem do projektowania testu należy:
- zapoznać się z kartą katalogową badanego tranzystora
- przeanalizować jego parametry (np. maksymalna wartość prądu czy napięcie zasilające)
oraz określić czy będą to wartości dodatnie czy ujemne
- ustalić którą charakterystykę chce się wyznaczać oraz określić jak powinna ona wyglądać
4) Parametry należy uzupełnić wg schematu:
- Typ tranzystora ustawić na „NPN”
- Test name – nazwa dowolna
- Step (krok) - są to wartości w funkcji których mierzona jest inna wartość. Innymi słowy są
to wartości na osi OX a mierzone są wartości na osi OY.
- Sweep (przemiatanie) - są to wartości stałe podczas pomiarów dla których wyznaczane są
zależności y = f(x)
- Pozostałe wartości uzupełnić zgodnie z wyznaczaną charakterystyką

5) Przykład 1:
Chcemy wyznaczyć charakterystykę wyjściową a więc zależność prądu kolektora Ic w funkcji
napięcia kolektor - emiter Uce dla kilku wartości prądu bazy Ib dla tranzystora bipolarnego
NPN BC107. W podobny sposób można wyznaczyć charakterystykę wejściową.
Oprogramowanie Parametric Measurement Manager Pro pozwala zmierzyć wartość prądu I
w zależności od napięcia U (lub odwrotnie).
- W sekcji „Sweep Function” ustalamy w opcji „Sweep Settings”, że chcemy zmieniać
napięcie Uce (i jednocześnie odczytywać prąd Ic). (wiele wartości Uce)
- W sekcji „Step Function” ustalamy w opcji „Step Settings”, że chcemy zmieniać prąd Ib
(kilka wartości Ib)
- Ponieważ tranzystor podłączony jest wg schematu na rysunku rys.5 więc w opcji Step
Function „Source Channel” ustawiamy „Channel 1” a w opcji Sweep Function „Source
Channel” ustawiamy „Channel 2”
- Po przeanalizowaniu karty katalogowej pozostałe parametry testu możemy ustalić takie
jak na rysunku rys 6.

rys.6. Przykładowy test o wyznaczenia charakterystyki wyjściowej tranzystora BC107.

rys. 7. Wyznaczona charakterystyka wyjściowa tranzystora BC107 w programie excel.

6) Przykład 2:
Chcemy wyznaczyć charakterystykę przejściową a więc zależność prądu kolektora Ic w funkcji
prądu bazy Ib dla kilku wartości napięcia kolektor – emiter Uce dla tranzystora bipolarnego
NPN BC107. W podobny sposób można wyznaczyć charakterystykę oddziaływania
wstecznego.
Oprogramowanie Parametric Measurement Manager Pro nie pozwala na zmierzenie wartości
prądu kolektora Ic (oś OY) od prądu bazy Ib (OX – funkcja step) przy stałych wartościach
napięcia kolektor - emiter Uce (funkcja sweep). Pozwala natomiast na zmierzenie wartości
prądu kolektora Ic (oś OY) dla każdej wartości napięcia kolektor – emiter (funkcja step) przy
kolejnych wartościach prądu bazy Ib (Oś OX – funkcja sweep). W ten sposób wyznaczymy
zależność Ic = f(Uce) dla kilku wartości Uce i wielu wartości Ib.
- W sekcji „Sweep Function” ustalamy w opcji „Sweep Settings”, że chcemy zmieniać
napięcie Uce (i jednocześnie odczytywać prąd Ic). (kilka wartości Uce)
- W sekcji „Step Function” ustalamy w opcji „Step Settings”, że chcemy zmieniać prąd Ib
(wiele wartości Ib)
- Ponieważ tranzystor podłączony jest wg schematu na rysunku rys.5 więc w opcji Step
Function „Source Channel” ustawiamy „Channel 1” a w opcji Sweep Function „Source
Channel” ustawiamy „Channel 2”
- Po przeanalizowaniu karty katalogowej pozostałe parametry testu możemy ustalić takie
jak na rysunku rys 8.

rys. 8. Przykładowy test o wyznaczenia charakterystyki przejściowej tranzystora BC107.

rys. 9. Wyznaczona charakterystyka oddziaływania wstecznego tranzystora BC107 w
programie excel.

Wszelkie niezgodności skonsultować z prowadzącym.
7) Potwierdzić wybrane ustawienia przyciskiem „Save”.
8) Program powróci do okna z rysunku 2. Wybrać opcję "execute selected test" i wybrać „run
mode: single mode”.

rys.10. Widok okna prezentującego wyniki w programie Parametric Measurement Manager Pro
9) Po wykonaniu testu wyświetli się okno pokazane na rysunku 8. W celu wykreślenia wykresu i
weryfikacji otrzymanych danych wybrać opcję "plot graph" , następnie zaznaczyć opcję "X
inputs" i "proceed". Aby wyexportować otrzymane dane do pliku wybrać opcją "export to
csv". Dane zostaną zapisane w wybranym miejscu.
10) Wyznaczyć wszystkie charakterystyki dla badanego tranzystora oraz narysować je w arkuszu
kalkulacyjnym. Procedurę powtórzyć od punktu 3 do punktu 9
11) Usunąć badany tranzystor z złącza nr 1 pulpitu pomiarowego.

