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  .שאלות הכנה פולארי- מעגל עם טרנזיסטור בי. 2

  

  ת הניסוי:ומטר

ודינאמיים  סטטייםדידת פרמטרים , מללא דפי המפרט Q2N2222זיהוי הדקי הטרנזיסטור 

  .CEהטרנזיסטור בחיבור של 

  

  (לפני הגעה למעבדה): הכנה לניסוי

  עיין במהלך הניסוי. מהם הסעיפים העיקריים בניסוי שאתה הולך לבצע? א.

  (ראה למטה).פתור את שאלות ההכנה  ג.

  ניסוי.לכל מעגל ב   SPICEאת מודל  ליצור ד. יש 

  לפני תחילת הניסוי): שעה 1תרון לאתר המודל עד להעלות את הפשאלות הכנה (יש 

  

  

  

  1 השאל

 

 BV וקבע את . חשבVCCV 15= כאשר של מהלך הניסוי 2ור את המעגל מצי OrCadבנה בתוכנת 

  .A=10 BIכך שיתקיים 

  .טרנזיסטורמדוד את נקודת העבודה של ה א.

  של הטרנזיסטור. AV- ו מדוד את הפרמטרים הסטטייםב. 

  השווה בין המדידות לבין  דפי המפרט של הטרנזיסטור.. ג

 ,Bi/cRi, הגבר זרם BEv/CEvלהגבר מתח  יםאנאליטי םצייר מעגל תמורה לאות קטן ורשום ביטוי .ד

  .הפרמטרים של הטרנזיסטור- h- ול להתנגדויות הכניסה והמוצא

  .ע"י סימולציה כל הפרמטרים מהסעיף הקודם . מדוד אתה

  .Er- ו ieh ,mgטרים עבור הפרמ מלא ביטוי אנאליטירשום ומשמעות גראפית (צייר גראף) הראה . ו

  

  

  

  2 השאל

  

  משוואות). 5כתוב את משוואות קירכהוף של המודל הפיזיקאלי (אברס מול) של טרנזיסטור (א. 

  .β ביןל Fαכתוב את הקשר בין  ב.

  .לפי המשוואות שכתבת בסעיף א CI- ל BIפתח את הקשר בין ג. 

  להיווצרותה?סיבת ה מהם ?רפעולת הטרנזיסטו ואיך היא משפיעה על תופעת ארליי מהד. 
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עם וללא תופעת  ארלי וסמן את מיקומו של מתח  BJT אופיין מוצא טיפוסי של טרנזיסטור ה. צייר

  ארלי.

הסבר מהו השוני ביניהם תן תיאור  ים המייצגים את הגבר הטרנזיסטור.שני פרמטר  - ו fehו. 

  .פיאגר

  .? הסברBI- תלוי ב oehרמטרהאם פ. ז

  

  

  

  

  3 השאל

  

- המתאימים לתחום הפעיל של טרנזיסטור בי -BCו BEמהם מצבי ההולכה של הדיודות א. 

 פולארי ? 

  פולארי?- של טרנזיסטור בי CEמהו הפרש המופע בין אות הכניסה לאות המוצא בחיבור ב. 

  .CEVירידה) של מתח \גורמת ל_______ (עליה BEVעליה של מתח  CEור בחיבג. 

  ?invתלוי בערך של  CEמעגל מתח ב האם הגברד. 

ע"י מכשירים הנמצאים במעבדה BJT כיצד ניתן לזהות את הדקי טרנזיסטור  קצרההסבר בה. 

  .מפרט)הדפי  ך(בהנחה שאין ל

  הניסוי? במהלך 3 במעגל של ציור 1Cמה תפקידו של הקבל ו. 

  ?של הניסוי 3.2בסעיף  A0Biי . מה עוזר לקיים את התנאז


