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Wymagania, znajomość zagadnień:
1. Podstawowych parametrów elektrycznych i charakterystyk graficznych tranzystorów
bipolarnych.
2. Rozwiązań układowych obwodu polaryzacji tranzystora bipolarnego w układach WE, WK.
3. Zasad doboru punktu pracy tranzystora w układach wzmacniaczy
4. Układów pomiarowych i zasad pomiaru wzmocnienia napięciowego, rezystancji
wejściowej, wyjściowej oraz charakterystyk częstotliwościowych i fazowych wzmacniaczy
5. Pomiarów napięć, czasów, częstotliwości i fazy z wykorzystaniem oscyloskopu
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1. Badanie wzmacniacza tranzystorowego w układzie wspólnego emitera
1.1

Korzystając z elementów znajdujących się w obszarze block a zestawu
laboratoryjnego KL23003 (p. ZAŁĄCZNIK), połączyć układ wzmacniacza ze
sprzężeniem kolektorowym:
+12V
R6 (R5, R4)
R4
OUT
C6
Q1

IN
C1

R7

C2

Rys. 1. Schemat ideowy wzmacniacza tranzystorowego w układzie wspólnego emitera,
ze sprzężeniem kolektorowym
1.2. Określić punkt pracy tranzystora w połączonym układzie.
1.3. Narysować układ pomiaru wzmocnienia napięciowego wzmacniacza. Zmierzyć
wzmocnienie dla różnych rezystancji kolektorowych oraz przy załączonym
i wyłączonym kondensatorze C2.
1.4. W układzie pomiarowym według poniższego schematu zmierzyć rezystancję
wejściową badanych wzmacniaczy.
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Rys. 2. Układ pomiaru rezystancji wejściowej wzmacniacza

1.5. W układzie pomiarowym według poniższego schematu zmierzyć rezystancję
wyjściową badanych wzmacniaczy.
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Rys. 3. Układ pomiaru rezystancji wyjściowej wzmacniacza
1.6.

W układzie pomiarowym z punktu 1.3 zmierzyć charakterystykę częstotliwościową
wzmacniacza dla wybranej wartości rezystancji kolektorowej oraz dla załączonego
i wyłączonego kondensatora C2. Charakterystykę należy mierzyć w skali
logarytmicznej przyjmując wartości częstotliwości równe 1, 2, 4, 6, 8 w każdej
dekadzie. Dla dwóch częstotliwości każdej dekady zmierzyć przesunięcie fazowe
między sygnałem wejściowym i wyjściowym.

1.7. Korzystając z elementów znajdujących się o w obszarze block a zestawu
laboratoryjnego KL23003 (p. ZAŁĄCZNIK), połączyć układ wzmacniacza z
potencjometrycznym zasilaniem obwodu bazy:
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Rys. 4. Schemat ideowy wzmacniacza tranzystorowego w układzie wspólnego emitera,
z potencjometrycznym zasilaniem bazy.
1.8. W połączonym układzie regulując wartość rezystancji VR2 (zewnętrzny moduł
potencjometru o rezystancji 10kom) dobrać punkt pracy, w którym napięcie stałe
mierzone między kolektorem tranzystora Q1 a masą będzie wynosić ok. ½ Vcc.
Wykonać pomiary według punktów 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.

2. Badanie wzmacniacza tranzystorowego w układzie wspólnego kolektora
2.1. Korzystając z elementów znajdujących się w obszarze block c zestawu
laboratoryjnego KL23003 (p. ZAŁĄCZNIK) połączyć wzmacniacz w układzie
wspólnego kolektora:
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Rys. 5. Schemat ideowy wzmacniacza tranzystorowego w układzie wspólnego kolektora
(wtórnika emiterowego).
2.1. Zmierzyć wzmocnienie napięciowe, rezystancję wejściową, charakterystykę
częstotliwościową w układzie wtórnika emiterowego.

Sprawozdanie powinno zawierać: schematy układów pomiarowych, spis przyrządów, wyniki
pomiarów w tabelach, obliczenia, wykresy charakterystyk, porównanie wartości
pomierzonych z wartościami obliczonymi teoretycznie, wnioski.

ZAŁĄCZNIK
Wykaz elementów:
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47 kom ± 5%/0,25W
1 kom ± 5%/0,25W
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1 kom ± 5%/0,25W
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Fot. 1. Obszar block a zestawu KL23003

Wykaz elementów:

Fot. 1. Obszar block c zestawu KL23003
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