УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ

МОДЕЛОВАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА СТАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
БИПОЛАРНИХ И УНИПОЛАРНИХ ТРАНЗИСТОРА

МАСТЕР РАД

Студент:

Ментор:

Немања Мишић, бр индекса 35

Проф. др Биљана М. Самарџић

Ниш, јун 2020.

Прилог 5/1

Редни број, РБР:
Идентификациони број, ИБР:
Тип документације, ТД:

монографска

Тип записа, ТЗ:

текстуални / графички

Врста рада, ВР:

Мастер рад
Немања Мишић
Биљана Самарџић

Аутор, АУ:
Ментор, МН:

МОДЕЛОВАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА СТАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
БИПОЛАРНИХ И УНИПОЛАРНИХ ТРАНЗИСТОРА

Наслов рада, НР:
Језик публикације, ЈП:

Српски

Језик извода, ЈИ:

Енглески

Земља публиковања, ЗП:
Година, ГО:

Р. Србија
Р. Србија
2020.

Издавач, ИЗ:

Ауторски репринт

Место и адреса, МА:

Ниш, Вишеградска 33.
6 поглавља /67 стр./17 цитата/2 табеле/ 63 граф. приказа

Уже географско подручје, УГП:

Физички опис рада, ФО:
(поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)

Научна област, НО:
Научна дисциплина, НД:

Физика
Физичка електроника

Предметна одредница/Кључне речи, ПО:
УДК

Статичке карактеристике биполарних и униполарних
транзистора , симулација
621.382.322:004.438:004.9

Чува се, ЧУ:

Библиотека

Важна напомена, ВН:
У овом раду представљен је принцип рада биполарних и
униполарних транзистора у реалним електричним колима као и
њихове статичке карактеристике. У сврху провере коришћен је
један од програмских пакета за рачунар који помаже у
моделовању и симулацији процеса одређивања статичких
карактеристика транзистора. Самим тим показано је да су
виртуелни софтверски алати подједнако добри као и права
лабораторија. Посебно су истакнуте неке
библиотеке за
моделовање електронских компонената у програмском
софтверу. Циљ је да виртуелна лабораторија заживи и у
настави, тачније у школама у којима није могуће опремити
лабораторије са опремом за извођење експеримената.

Извод, ИЗ:

Датум прихватања теме, ДП:

10.3.2020.

Датум одбране, ДО:
Чланови комисије,КО:

Председник:

Проф. др Дејан Алексић

Члан:

Проф. др Љиљана Костић

Члан, ментор:

Проф. др Биљана Самарџић

Образац Q4.09.13 – Издање 1

Прилог 5/2

Accesion number, ANO:
Identification number, INO:
Document type, DT:

monograph

Type of record, ТR:

textual / graphic

Content Code, CC:

University degree thesis
Nemanja Mišić
Biljana Samardžić

Аuthor, АU:
Mentor, МN:

MODELING AND SIMULATION OF STATIC CHARACTERISTICS OF BIPOLAR
AND UNIPOLAR TRANSISTORS

Title, TI:
Language of text, LT:
Language of abstract, LA:

Serbian
English

Country of publication, CP:
Locality of publication, LP:
Publication year, PY:

Republic of Serbia
Serbia
2020.

Publisher, PB:

Аuthor’s reprint

Publication place, PP:

Niš, Višegradska 33.
6 sec/67 p.17 references/2 tables/63 graphic representation

Physical desciption, PD:
(chapter/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)

Scientific field, SF:

Physics

Scientific discipline,SD:

Physical electronics

Subject/Kez words, S/KW:

Static characteristics of bipolar and unipolar transistors, simulation

UC

621.382.322:004.438:004.9

Holding data, HD:

Library

Note, N:
Abstract,AB:

This paper presents the operation principle of bipolar and unipolar
transistors in real electric circuits and their static characteristics as
well. For the purpose of verification we have used the specific
software package that provided us with the support in modeling and
simulating the process of determining the static characteristics of
transistors. Therefore, it has been shown that virtual software tools
are just as good as real laboratories. Some libraries for modeling
electronic components in software are especially highlighted. The
goal is for the virtual laboratory to come to life in teaching,
specifically in schools where it is not possible to equip laboratories
with equipment for performing experiments.

Accepted by the Scientific Board on, ASB:
Defend on, DE:

10.3.2020.

Defended Board, DB:

President:

Prof. dr Dejan Aleksić

Member:

Prof. dr Ljiljana Kostić

Member, Mentor:

Prof. dr Biljana Samardžić

Образац Q4.09.13 – Издање 1

Захваљујем се ментору проф. др Биљани Самарџић и
члновима комисије за одбрану проф. др Дејану Алексићу и
проф. др Љиљани Костић на несебичној подршци,
стрпљењу и сарадњи приликом израде овог рада.
Специјално се захваљујем породици која је била уз мене и
давала ми неизмерну подршку...

САДРЖАЈ

1. УВОД (2)
2. ТРАНЗИСТОРИ (5)
2.1. Историја и развој транзистора (5)
2.2. Биполарни транзистори (5)
2.2.1. Принцип рада транзистора (9)
2.2.2.Статичке струјно-напонске карактеристике биполарних транзистора (11)
2.2.2.1. Еберс-Молов модел (11)
2.2.2.2.Статичке струјно-напонске карактеристике транзистора са уземљеном базом (14)
2.2.2.3.Статичке струјно-напонске карактеристике транзистора са уземљеним емитoром
(16)
2.3. Униполарни транзистори (21)
2.3.1. JFET транзистор (22)
2.3.1.1. Принцип рада JFET-а (23)
2.3.1.2. Излазне карактеристике JFET-а (25)
2.3.2. Транзистор са ефектом поља са изолованим гејтом IGFET (MOSFET) (28)
2.3.2.1. Принцип рада MOSFET транзистора (30)
2.3.2.2. Излазне карактеристике MOSFET транзистора (32)
3. MATLAB – ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ ЗА МОДЕЛОВАЊЕ И СИМУЛАЦИЈУ (36)
3.1. Основно упознавање и примена пакета MATLAB (37)
3.2. Simulink – апликација у склопу програмског пакета MATLAB (39)
3.3. Simscape – апликација у склопу програмског пакета MATLAB/Simulink (40)
4. МОДЕЛОВАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА БИПОЛАРНИХ И УНИПОЛАРНИХ ТРАНЗИСТОРА
(49)
4.1. Симулација излазних карактеристика биполарних NPN транзистора (50)
4.2. Симулација излазних карактеристика униполарних транзистора: MOSFET и JFET у
MATLAB програмском пакету (56)
4.2.1. Симулација излазних карактеристика N-каналног MOSFET-а у Simulink/Simscape
апликацији (56)
4.2.2. Симулација излазних карактеристика N-каналног ЈFET-а помоћу М-фајлова (58)
 Симулација 1 (59)
 Симулација 2 (61)
 Симулација 3 (63)
5. ЗАКЉУЧАК (65)
6. ЛИТЕРАТУРА (66)

1. Увод
Јун 1947. године је познат као датум када је измишљен полупроводнички
елемент за појачавање струје и напона. Џон Бардеен (John Bardeen), Валтер Хоусер
Братеин (Walter Houser Brattain) и Вилиам Бредфорд Шокле (William Bradford Shockle)
још студенти лабораторије Бел Телефон (Bell Telephone Laboratories), конструисали су
први полупроводнички елемент од германијума назван биполарни транзистор. Они су
сматрали да је то елемент који обавља све функције једне триоде.
Транзистор је један од ретких изума који је имао своју примену одмах након
што је измишљен. Огромну примену нашао је у свим гранама електронике и
електротехнике почевши од израда појачала, осцилатора, емисионих уређаја, склопова
за регулацију и многих других уређаја. Осим у електротехници и електроници,
транзистори се данас користе у готово свим гранама индустрије, а свој велики успех и
брзи развој дугују малим димензијама, једноставној и масовној производњи и врло
малој потрошњи енергије. Рад транзистора се заснива на полупроводницима који су
човеку били већ одавно познати. Тада се очекивало, након свих истраживања, да
транзистори стигну много раније него што је планирано. На томе да се са кристалима
постигну појачања струја и напона радило се неколико десетина година и многи су
били близу али нико није изашао са тако добрим резултатима као што су Џон, Валтер и
Вилијам. Тако да се они и сматрају зачетницима индустрије транзистора. Након тога је
дошло до развитка транзистора, тако да је први транзистор од силицијума направљен
неколико година касније, тачније 1954. године, од стране америчке компаније Теkсaс
Инструментц (енг. Texas Instruments). Следећа врста транзистора, направљена већ 1960.
године, је први униполарни МОS транзистор (енг. Metal Oxide Semiconductor).
Mеђутим, тај први транзистор, тзв. тачкасти транзистор или транзистор са шиљком, је
имао својих мана, а међу њима је и та што се није превише разликовао од кристалних
диода и уместо једног шиљка убоденог у кристал имао је два.
С обзиром на све постојеће мане, тек је наредне године направљен тзв. слојни
транзистор, који је показао низ предности које су сличне данашњим
транзисторима.Треба рећи да неке мане које имају транзистори нису чак ни данас
уклоњене, тако да још увек постоји разграничење између подручја употребе
транзистора и подручја употребе електронских цеви. Транзистор их је потиснуо са
многих подручја, али ипак их са неких према садашњој ситуацији неће тако брзо
потиснути. Транзистор је неизоставна компонента било ког електронског уређаја па и
персоналног рачунара.
Експанзија гране индустрије штампаних плоча и електричних кола не може се
замислити без трнзистора. Проналазак ове компоненте у глобалу довео је до наглог
развоја ИТ технологије и рачунарства како у свету тако и код нас. Нове технологије
прављења и склапања микропроцесора нанодимензија у данашње време, као и
неизоставне глобалне рачунарске мреже направиле су од рачунара уређај који је у
потпуности потребан у овом модерном времену. Без рачунара се данас не може
замислити живот, како појединца тако и било које установе на овој планети. Како смо
већ напоменули, рачунари се састоје од разних штампаних плоча које представљају
основу на коју се даље додају разне компоненте, више таквих компоненти на једном
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месту учиниће да се конструише један рачунар. Њихова огромна заступљеност у
великој мери је допринела развоју осталих научних дисциплина и тешко је пронаћи
област у којој немају значајну улогу. [1]
Области примене рачунара су велике, тако да ћемо навести само најбитније:
* Научно техничка примена - карактеристична је за моделоваање где се помоћу
виртуелног модела за неки реални објекат или ситуацију, врше анализе и
провере и утврђују недостаци или потврђују тачности претпоставки.
*Пословна примена - велики број могућности прикупљања, обраде, чувања,
преношења и приказивања података за потребе пословања разних предузећа.
*Примена у информационим системима - обезбеђује се лакше прикупљање,
чување, обрада, претраживање и приказивање информација.
*У управљању процесима - сви процеси који захтевају велику прецизност и
немогућност да човек нешто уради, као и велика примена у индустрији.
*Вештачка интелигенција - програмирање рачунара да имитира људске
интелектуалне способности.
*Примена у комуникационим системима - глобалне мреже и војна комуникација.
*Примена у медицини - омогућавање бољег праћења пацијената, предвиђање
стања помоћу доступних варијабли, дијагностика, евидентирање и лечење
пацијената.
*Примена у образовно-васпитне сврхе - наставна средства добијају нови облик,
дигитални уџбеници, апликације и симулације одговарајућег градива.
Коришћење рачунара је практично незаобилазно, сва наша запажања и идеје могу се
помоћу њих проверити и помоћи нам да решимо многе проблеме. Наравно да би
рачунари били функционални за рад потребно је познавање њиховог језика, софтвера
који садржи скуп функција и наредби. Познавајући језик рачунара можемо урадити
многе ствари и олакшати решавање многих проблема науке. Највећи проблем нам
представљају процеси и ситуације које не знамо како настају и реализују у стварности.
Рачунар уместо нас симулира задату ситуацију или процес, сакупља податке,
прерачунава и врши задате калкулације и даје резултате који ће бити, ако је тачно
постављена симулација, тачни.
Рад се састоји из шест поглавља. Прво поглавље описује уводна разматрања и
задатак рада. У другом поглављу су детаљно описани транзистори, њихов принцип
рада, разлике између појединих транзистора и њихове предности као и недостаци.
Треће поглавље је посвећено упознавању са основама програмског пакета MATLAB. У
четвртом поглављу је извршено моделовање и симулација електричних кола која
садрже биполарне и униполарне транзисторе у циљу снимања њихових статичких
излазних карактеристика. Пето поглавље представља сажетак и систематизацију свих
претходно поменутих садржаја. Шесто поглавље чини литературу која је коришћена у
раду.
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Задатак рада
Задатак рада је представити принцип рада биполарних и униполарних
транзистора у реалним електричним колима, и одредити њихове статичке
карактеристике. У ту сврху користиће се један од програмских пакета за рачунар који
помаже у симулирању процеса и проблема без додатних реалних машина сем горе
поменутог рачунара, програмски пакет MATLAB. Овај софтвер са својом
многобројном подршком у виду библиотека које садрже разне алате омогућава велику
примену у моделовању и симулацији електричних система. У овом раду поменућемо
библиотеке пакета МATLAB, Simulink и Simscape. Посебно ћемо истаћи Electrical
Simscape библиотеку за моделовање електронских компонената. Пажњу ћемо усмерити
на рад транзистора и приказати поређење између реалних технолошских параметара резултата и симулационих технолошких параметара - резултата, чиме ћемо омогућити
да коришћење програмског пакета заживи и у настави у школама у којима није могуће
(због недостатка материјалних средстава) опремити лабораторије са опремом за
извођење експеримената.
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2. Транзистори
2.1. Историја и развој транзистора
Сама реч "Транзистор" настала је сажимањем речи (TRANSfer - resISTOR =
TRANSISTOR), које на енглеском значе "преносна отпорност". Транзистор је активна
полупроводичка електронска компоненета која се користи за појачавање електричних
сигнала, прекидање струје, стабилизацију напона, модулацију сигнала и друго. Један је
од основних елемената готово свих електронских склопова и уређаја.




Транзистори се према начину рада деле на две основне групе:
биполарне транзисторе (енг. BJT – Bipolar Junction Transistor) код којих
проводност зависи од електрона у NPN и шупљина у PNP типу и
униполарне транзисторе (енг. FET –Field Effect Transistor) код којих проводност
зависи од електрона у N-каналу или шупљина у P- каналу.

Први транзистор су направили Вилијам Шокли, Џон Бардин и Валтер Бретејн
22. децембра 1947. године у Беловим лабораторијама. Шокли, Бардин и Бретејн су
добили Нобелову награду за свој изум „за њихова истраживања полупроводника и
откриће транзисторског ефекта “.
Пре проналаска биполарног транзистора користиле су се електронске цеви које
су имале битне недостатке (цена, потрошња енергије, димензије…) али и предности
(цеви се и данас понекад користе за посебне намене због мање осетљивости на
нуклеарно зрачење, велике снаге, и као елементи у аудиофилским аналогним
појачалима…). Најближи еквивалент транзистору је била електронска цев – триода.
Први силицијумски транзистор произведен је 1954.године, од стране компаније
Texas Instruments. Након тога је уследио веома брз развој полупроводничке технологије
која је резултира тим да су се појавиле бројне врсте транзистора.
Када кажемо ТРАНЗИСТОР најчешће се подразумева биполарни транзистор, а
када се говори о униполарном транзистору обавезно је да се нагласи о којој врсти
униполарног транзистора се ради.

2.2. Биполарни транзистори
Биполарни транзистори су транзистори који настају допирањем чистог
полупроводника, најчешће силицијума или германијума, где настаје структура у којој
се између два подручја истог типа проводљивости (P или N) налази подручје
супротног типа проводљивости (N или P,респективно). Иако се биполарни транзистор,
у теорији, састоји од два P-N слоја, он се не може добити њиховим спајањем већ се,
због њихове карактеристике да између тих спојева постоји узајамно дејство, односно
да се струјом једног споја може управљати другим, разликују две врсте биполарних
транзистора:
5

а) PNP (позитивно-негативно-позитивно) транзистори
б) NPN (негативно-позитивно-негативно) транзистори.

Слика 1: а) Транзистор PNP типа б) Транзистор NPN типа. [1]

Као што се види на сл. 1, у зависности од тога кога је типа средња област, која
се зове база(B), разликујемо PNP и NPN транзисторе. Област транзистора из које се у
базу допирају носиоци наелектрисања представља емитор(E), а област у коју
екстракцијом из базе долазе носиоци зове се колектор(C). Гледано од стране спољних
прикључака, ова два типа транзистора се међусобно разликујусамо по супротним
поларитетима напона које треба прикључити између појединих електрода и смеровима
струја које теку у електроде. Транзистори са сопственим електричним пољем називају
се дрифт транзистори, а без сопственог поља у бази називају се дифузионим
транзисторима. База и емитор чине пропустно поларизован PN спој (код NPN
транзистора), за разлику од колектора и базе који чине непропустно поларизован PN
спој. Постоји више различитих процеса током технолошке производње транзистора те
смо на сликама 2 и 3 представили најосновније NPN и PNP транзисторе.
Основна разлика између дискретног и интегрисаног транзистора (сл.2) огледа се
у томе што се код дискретног транзистора колекторскии емиторски контакт налазе са
супротних страна, а код транзистора у интегрисаним колима су сви контакти са једне
стране. Због тога, можемо рећи да колекторска струја код дискретног транзистора
протиче вертикално кроз компоненту, а код интегрисаног транзистора она је највећим
делом паралелна.
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Слика 2: NPN транзистор: дискретни и интегрисан. [1]

Слика 3: PNP транзистор. [1]

С обзиром да транзистор има три извода, он се може укључити на шест
различитих начина у два електрична кола, при чему је један крај заједнички за оба
кола.
У пракси се користе само три начина везивања,(сл. 4) и то су:




спој са уземљеном базом,
спој са уземљеним емитoром,
спој са уземљеним колектором.
7

Слика 4: Три начина везивања PNP транзистора: (а) - са уземљеном базом; (б) - са уземљеним емитором,
(в) - са уземљеним колектором, (г) - распоред извода код транзистора у пластичном кућишту.

Зависно од поларизације спојева емитор-база (емиторски спој) и колектор-база
(колекторски спој), NPN транзистор се може наћи у различитим режимима рада, који
су приказани у следећој табели:
Табела 1: Режими рада NPN транзистора.

Режим рада

Емитор-база

Колектор-база

Намена

Активни режим

Директна поларизација

Инверзна поларизација

Појачавачи

Засићење

Директна поларизација

Директна поларизација

Прекидачи

Закочење

Инверзна поларизација

Инверзна поларизација

Прекидачи

Принцип рада транзистора се заснива на побуди мањинских носиоца
наелектрисања из емитора у базу и њиховом преносу до колектора. Како је напон на
споју база-емитор мањи од напона на споју колектор-база, струја која тече у базије
мања од струја емитора и колектора. У споју са заједничком базом остварује се само
појачање напона, у споју са заједничким колектором само појачање струје, а споју са
заједничким емитером појачава се и напон и струја, па је појачање снаге највеће. Било
да се ради о PNP или NPN типу транзистора оба обављају исту функцију. Разлика је у
поларитетима спољних напона и струја, те и у врсти носилаца електричне струје. У
PNP типу транзистора главни носиоци струје су шупљине, а у NPN типу транзистора
су електрони. Детаљно ћемо о овоме у наставку.
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2.2.1. Принцип рада транзистора
У нормалном радном режиму (активном режиму) један p-n спој транзистора је
директно, а други инверзно поларисан. Директно поларисан спој јесте емитор-базни
(или, кратко, емиторски) спој, а инверзно поларисан спој је колектор-базни
(колекторски) спој. Према томе, код PNP транзистора позитиван пол извора прикључен
је за емитор преко металног контакта, а негативан за базу; позитиван пол колекторског
извора прикључен је на базу, а негативан на колектор (сл. 1а и сл. 4). Код NPN
транзистора је обрнуто (сл. 1б).
Рад биполарног транзистора биће објашњен на примеру PNP транзистора са
уземљеном базом. Анализа, међутим, остаје непромењена и код NPN транзистора, са
напоменом да код њега напони и струје мењају смерове, а шупљине и електрони улоге.
Дакле, све оно што се код PNP транзистора односи на шупљине, код NPN транзистора
односи се на електроне, и обратно.
На сл.5 шематски су приказане компоненте струја у PNP транзистору (у пресеку
АА' на сл.3). Наиме, услед директне поларизације емиторског споја шупљине се, које
су у емитору већински носиоци наелектрисања, из емитора ињектују у подручје базе;
ове ињектоване шупљине чине емиторску струју шупљина IpE. Са друге стране, из базе,
где су већински носиоци, електрони прелазе у подручје емитора, чинећи емиторску
струју електрона .InE. Како су електрони и шупљине носиоци наелектрисања супротног
знака, то је и емиторска струја електрона InE истог смера као и емиторска струја
шупљина IpE тако да је емиторска струја IE једнака збиру ових двеју струја. Међутим,
само компонента струје која настаје проласком шупљина кроз емиторски спој
доприноси појачавачком својству транзистора, с обзиром да она ефективно учествује у
формирању колекторске струје. Отуда се у конструкцији транзистора тежи да се
емиторска струја електрона InE кроз емиторски спој што више смањи.1 Треба
напоменути да у састав емиторске струје IE, посебно при малим напонима, улази и
рекомбинациона струја IrE (сл. 5), као последица директне поларизације емиторског
споја.
Према томе, емиторска струја IE је:
(1)
Допиране шупљине ће се, услед њихове повећане концентрације у бази уз емиторски
спој, дифузионо кретати кроз базу ка колекторском споју, са напоменом да су у бази
шупљине мањински носиоци наелектрисања. Крећући се ка колектору, један мањи број
шупљина се рекомбинује са електронима у бази; та компонента струје шупљина
обележена је са IpV (сл. 5). Неке шупљине, допиране по ивици емитора, уместо да се
крећу ка колектору, одлазе на површину базе и тамо се, услед површинске
рекомбинације, рекомбинују са електронима; ове шупљине чине струју IpS. Међутим,
далеко највећи број шупљина ињектованих из емитора стиже до прелазне области
колекторског споја. Како је, због инверзне поларизације, електрично поље у прелазној
1

Не треба заборавити да је овде реч о PNP транзистору; код NPN транзистора је управо обрнуто.
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области колекторског споја таквог смера да помаже кретање мањинских носилаца
наелектрисања (у овом случају шупљина), то, практчно, све шупљине које су стигле до
колекторског споја прелазе у колектор, чинећи колекторску струју шупљина IpC.

Слика 5: Компоненте струја у PNP транзистору (шрафираним стрелицама је означено кретање
електрона).

Кроз инверзно поларисани колекторски спој протиче и струја ICB0 , која се састоји од
три компоненте: инверзне струје шупљина IpC0 - као последице преласка равнотежних
мањинских носилаца (pn0) из базе, струје засићења електрона InC0- која потиче од
равнотежних мањинских носилаца у колектору (np0) и генерационо-рекомбинационе
струје IgC услед генерације носилаца у колекторској прелазној области.
Према томе базна струја IB ће бити:
(2)
а колекторска струја Icje:
(3)
На основу слике 5 може се такође видети да је:
(4)
На основу једначина (1) до (4) имамо
(5)
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Базна струја је врло приближно једнака разлици емиторске струје шупљине IpE и
колекторске струје шупљина IpC, с обзиром да су струје InE, IrE и ICB0 знатно мање у
поређењу са струјама IpE и IpC. Колекторска струја шупљина IpC је нешто мало мања од
емиторске струје шупљина IpE, јер се само незнатан број шупљина губи
рекомбинацијом са електронима на површини базе и у току дифузионог кретања кроз
базу; стога је базна струја релативно мала2.
Ако се на ред са извором VBE (слика 1а) прикључи извор наизменичне струје,
поларизација емиторског споја мењаће се у ритму побудног наизменичног напона.
Очигледно је да ће се у истом ритму мењати и емиторска и колекторска струја и да ће
наизменичнекомпоненте емиторске и колекторске струје бити приближно једнаке. Са
друге стране, отпорностдиректно поларисаног емиторског споја је мала, док је
отпорност инверзно поларисаног колекторског споја врло велика. Другим речима,
транзистор се понаша у односу на спољашњи колекторски прикључак као извор
константне струје. То омогућава да се на отпорнику везаном на ред уколекторском
колу добије знатно већа снага и напон од оних којим се транзистор побуђује, што
јеосновно својство транзистора (транзисторски ефекат) као појачавачке компоненте.
Напомиње се да је до сада било речи о транзистору са уземљеном базом, који не може
да служи као струјни појачавач, јер је колекторска струја мања од емиторске; међутим,
као што ће касније бити показано, знатно струјно појачање се може добити код
транзистора са уземљеним емитором. [1]

2.2.2. Статичке струјно напонске карактеристике биполарних транзистора
У оквиру анализе статичких струјно-напонских карактеристика транзистора,
прво ће се обрадити Еберс-Молов модел транзистора, а затим само оне релевантне
(улазне и излазне) карактеристикетранзистора за уземљеном (заједничком) базом и
уземљеним емитором.
2.2.2.1. Еберс - Молов модел
Анализа ће се спровести за PNP транзистор са уземљеном базом и напонима на
њему као на сл. 1а) и сл. 3. У том случају, када се занемари рекомбинациона струја IrE,
при активном режиму рада, кроз емиторски спој протиче струја:

(6)
где је, ако је АЕ површина емиторског p-n споја, струја ISE:

(7)
Базна струја је врло мала само код транзистора мале снаге, док код транзистора велике снаге базна
струја може износити и неколико ампера, што је основни недостатак таквих биполарних транзистора
снаге.
2
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Уобичајено је да се са позитивним предзнаком узимају струје које утичу у транзистор,
иако код PNP транзистора базна и колекторска струја истичу из транзистора. У складу
са таквим означавањем, под утицајем струје IF кроз колекторски спој протиче струја:
(8)
Према томе, транзистор се у активном режиму рада може представити еквивалентном
шемом као на сл.6a, на којој је емиторски спој представљен диодом, а колекторски
генератором. Ако, сада, емитор и колектор измене улоге, тј. ако је емитор инверзно, а
колектор директно поларисан, кроз колекторски спој протиче струја:

(9)
где је ISC струја засићења колекторског споја при VEB ≤ 0. У том случају, под утицајем
струје IR, кроз инверзно поларисани емиторски спој протиче струја:
(10)
где је αI коефицијент струјног појачања инверзно поларисаног транзистора са
уземљеном базом. У овом случају се колекторски спој може представити диодом, а
емиторски спој струјним генератором, тако да еквивалентна шема инверзно
поларисаног транзистора изгледа као на сл. 6б. Сажимањем еквивалентних шема са сл.
6а и сл. 6б могуће је добити еквивалентну шему транзистора (Еберс-Молов модел) која
обухвата све поларизације емиторског и колекторског споја, сл. 6в. Са ове слике види
се да је емиторска струја IE :

(11)
Такође са сл. 6в :

(12)
Као што се види, у изразима (11) и (12) фигуришу струје ISE и ISC. Струја ISC се одређује
при отвореном емиторском споју. Тада је IE= 0, тако да је укупна струја која протиче
кроз колекторски спој једнака ICB0 , што, када се замени у једначине (11) и (12), даје:

(13)
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Аналогно, при инверзно поларисаном емиторском споју (VEB<< 0) и отвореном
колекторском споју (IC = 0) следи да је IF = - ISE и IE = IEB0 тако да се на основу (11) и
(12) добија:

(14)

Слика 6: Еквиваленте шеме транзистора: (а) - нормално поларисаног, (б) - инверзно поларисаног и (в) за све поларизације (Еберс-Молов модел транзистора).

У пракси је, због конструкције транзистора, увек αI < α. Показало се да колико је пута
струја засићења емиторског споја ISE мања од струје засићења колекторског споја ISC,
толико је пута коефицијент струјног појачања α директно поларисаног транзистора
већи од коефицијента струјног појачања αI инверзно поларисаног транзистора [2].
Другим речима, важи релација:
(15)
односно,
(16)
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2.2.2.2. Статичке струјно-напонске карактеристике транзистора са уземљеном
базом

Улазне карактеристике
Улазна струјно-напонска карактеристика транзистора са уземљеном базом јесте
зависност улазног напона VEB од улазне струје IE. Ова зависност се добија из једначина
(11) и (15), одакле је:

(17)
Улазне карактериситке добијене на основу једначине (17) приказане су на сл. 7а. Види
се да за VCB = 0 и VCB < 0 карактеристика одговара струјно-напонској карактеристици
емиторског p-n споја. Ово је због тога што за VCB = 0 из једначине (17) следи:

(18)
Такође, за VCB< 0 и чињенице да је α ≈ 1, из једн. (17) је:

(19)
што је исто као и у случајуVCB = 0.
Када транзистор ради у засићењу - када је и колекторски спој директно
поларисан (VCB> 0), при истом емитор-базном напону емиторска струја је мања него у
случају када је VCB< 0. Наиме, за VCB> 0, користећи једн. (15) из (17) следи:

(20)
што, када се упореди са једн. (18), указује да се, при истом напону VEB, улазна
(емиторска) струја IE увећала за вредност αIIR. Такође, са сл. 6а види се да при
напонима VEB <VEB(0) (када је IE = 0), емиторска струја мења знак, тј. тече у супротном
смеру од смера који има када транзистор ради у активном режиму.
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Слика 7: Статичке стујно-напонске карактеристике PNP транзистора са уземљеном базом:(а) - улазне и
(б) - излазне карактеристике. [1]

Излазне карактеристике
Излазне карактеристике транзистора са уземљеном базом представљају
зависност излазне струје IC од излазног напона VCB при константној улазној струји IE.
Ове зависности се добијају елиминацијом VEB из једн. (11) и (12), одакле је:

(21)
На сл. 7б приказане су излазне карактеристике добијене на основу једн. (21).
Види се да је за IE = 0 колекторска струја једнака струји колекторског p-n споја (при
отвореном улазу) и да су текарактеристике, практично, померене за αIE када је IE> 0.
Мерене излазне карактеристике једног реалног NPN транзистора приказане су на сл. 8.
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Слика 8: Мерене излазне карактеристике реалног NPN транзистора са уземљеном базом. [1]

2.2.2.3. Статичке струјно-напонске карактеристике транзистора са уземљеним
емитором
Улазне карактериситике
Улазна карактеристика транзистора са уземљеним емитором јесте зависност
улазног напона VBE од улазне струје IB. Ова зависност се, такође, добија из једначина
(11) и (12), при чему се користи IE + IB + IC = 0 (према напоменутом означавању
предзнака струја) и чињеница да је, према сл. 4б, VEB = -VBE, односно VCB= VCE - VBE,
тако да је за активни режим рада (VCE << 0):

(22)
где је βI коефицијент струјног појачања инверзно поларисаног транзистора са
уземљеним емитором, а IE = (1 + β)IB. Када се једн. (22) упореди са једн. (20) види се да
су ти изрази веома слични, тј. да је напон VBE једнак напону на емиторском споју када
кроз њега протиче струја IE. Треба нагласити да је у активном режиму рада -VBE> 0 и
када је IB = 0, с обзиром да и тада кроз емиторски спојпротиче инверзна струја
колекторског споја, услед чега на емиторском споју постоји известан напон VBE(0)
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(слика 9). Ако је сада VCE = 0 (VCB = VEB) напон VBE је, при датој базној струји, мањи
него у случају VCE<< 0, што је последица директно поларисаног колекторског споја, те
се струја расподељује између емиторског и колекторског споја. [3]

Слика 9: Улазне карактеристике PNP транзистора.

Излазне карактеристике
Излазне карактеристике транзистора са уземљеним емитором представљају
зависност излазне струје IC од излазног напона VCE при константној улазној струји IB,
сл. 10. Елиминацијом VBE из једн. (11) и (12) и погодним трансформацијама, за
колекторску струју се добија:

(23)
Последња једначина не представља, експлицитно, излазне карактеристике, али се из ње
могу извући одређени закључци. Наиме, за VCB<< 0 (активан режим), из једн. (23)
следи:

(24)
где је ICE0 = (1 +β )ICB0. [1]
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а)

б)
Слика 10: Излазне карактеристике: а) PNP транзистора (теоријске); б) NPN транзистора (реално мерене)
[1].

Израз (24), дакле, важи само за активни режим рада (десно од шрафиране
области на сл. 10а). Да би се, донекле, описао и рад транзистора у области засићења,
када су и емиторски и колекторскиспој директно поларисани (до испрекидане криве на
сл. 10а, тј. у шрафираној области на истој слици), решавајући једн. (11) и (12) по VBE и
VBC, за напон VCE у области засићења (сатурације) добија се:
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3

(25)

Напомиње се да је у области засићења IC< βIB, те једнaчина (25) важи само док је
испуњен тај услов. [3]
Да је транзистор са уземљеним емитором електронска компонента која има
појачавачке особине види се на сл. 11.

а)

б)
Слика 11: Примена транзистора као појачавачке електронске компоненте. [1]

Наиме, на сл.11 је приказан NPN транзистор са коефицијентом струјног појачања β =
200. Извором напајања VCC (у примеру на сл. 11 је VCC = 6,5 V) обезбеђују се потребни
напони за рад транзистора у активном режиму: избором вредности отпорности
отпорника RB1 и RB2 подешава се напон између базеи емитора (за пример на сл. 11 је
3

Све до сада изведене једначине односе се на PNP транзисторе; да би ове једначине важиле и за NPN
транзисторе, потребно је свуда испред VEB, VBE, VCB, VCE, IE, IB и IC променити знак
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VBE ≈ 0,6 V, којим се осигурава базна струја IB = 40 μA), а вредношћу отпорности
отпорника RCдефинише се ткзв. радна права. [3]
Ако желимо да у радној тачки М, у којој је базна струја IB = 40 μA, колекторска
струја при напону VCE= 3,5V буде IC = 8 mA,на основу формуле

(26)
вредност отпорника RCтреба да износи 375 Ω.
Када се на базу доведе и наизменични сигнал (сл. 11а), једносмерној базној
струји IB се суперпонира наизменична компонента ib(t) = Ibmsin(ωt) (у примеру на сл. 11
је амплитуда наизменичне базне струје Ibm=35 μA). При позитивној полупериоди
наизменичног сигнала повећава се и колекторска струја (од тачке М у лево по радној
правој, сл. 11б; за пример на сл. 11 при максималној вредности Ibm = 35 μA промена
колекторске струје је до тачке А, у којој је Icm = βIbm = 200 ⋅ 35 μA = 7 mA, односно у
тачки А колекторска струја је ICA = ICM + Icm = 8 + 7 = 15 mA). Исто тако, при негативној
промени наизменичне компоненте базне струје, колекторска струја се по радној правој
од једносмерне радне тачке М смањује у десно (за пример на сл. 11б промена
колекторске струје је до тачке B, у којој је колекторска струја је ICB = ICM - Icm = 8 - 7 = 1
mA).Дакле, ако је промена базне струје ΔIB, промена колекторске струје је ΔIC = βΔIB
(за пример на сл.11 је ΔIB = 70 μА, тако да је ΔIC = 200⋅70 μA = 14 mA). Другим речима,
малом променом улазне струје могуће је остварити релативно велику промену излазне
струје, која на отпорнику RC ствара пад напона који се даље, на исти начин, може
повећавати; треба напоменути да је наизменична компонента напона на отпорнику RC,
услед vc(t) = RCic(t) = RCβib(t) = RCβI sin(t) у противфази са базном струјом - кад се
базна струја повећава напон на колектору се смањује и обрнуто (сл.11а). [4]
Још веће струјно појачање може се добити када се два транзистора вежу као на
слици 12 (Дарлингов пар транзистора).
bm

Слика 12: Дарлингов пар (Дарлингова веза). [1]

20

2.3. Униполарни транзистори
До сада је све време било речи о биполарним компонентама, тј. о компонентама
у којима у процесу провођења електричне струје учествују обе врсте носилаца
наелектрисања (иелектрони и шупљине). За разлику од њих, униполарни транзистори
су компоненте код којих у провођењу електричне струје у нормалном радном режиму
учествује само једна врста носилаца наелектрисања. Одмах треба напоменути да је
највећа предност униполарних транзистора у томе што су то напонски контролисане
компоненте, за разлику од струјно контролисаних (струјом базе) биполарних
транзистора. Ово је од веома битног значаја, посебно у компонентама снаге.
Униполарни транзистори спадају у групу транзистора са ефектом поља. Занимљиво је
да је принцип рада транзистора са ефектом поља предложен још 1932. године, али је
прве замисли о изради ових транзистора било могуће остварити тек када се овладало
планарном технологијом. Тек 1960. године је произведен први силицијумски
униполарни транзистор коришћењем процеса термичке оксидације. Након тога
униполарни транзистор је постао основна компонента интегрисаних кола врло високе
густине паковања, као и процесора и меморија. [5]
Униполарни транзистори у зависности од технологије израде могу се поделити
на:





спојне (енгл. Junction field-effect transistor) – JFET,
метал оксидне (енгл. Metal oxide semiconductor FET) – MOSFET,
са изолованим излазом (енгл. Insulated gate FET) – IGFET и
вертикалне метал оксидне (енгл. Vertical metal oxide semiconductor FET) –
VMOSFET.

Према начину рада и грађи ми ћемо поменути две врсте FET транзистора:



FET – са површинским слојем или JFET (JunctionFET)
FET – са изолованим гејтом или IGFET (Insulated gate FET).

Униполарни транзистори имају три извода (слика 13):




сорс (енгл. Source (S))
дрејн (енгл. Drain (D))и
гејт (енгл. Gate (G)).
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Слика 13: FET транзистор.

2.3.1. JFET транзистор
На сл. 14 приказана је директна конструкција, а на сл. 15 једна од практичних
примена спојног FET-а (ЈFET -а).

Слика 14: Директна конструкција ЈFET – а [Слика преузета са Googla]

Слика 15: Једна од практичних примена N - каналног JFET – а. [Слика преузета са Googla]
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Пресек кроз симетрични N-канални ЈFET са слике 14, са означеним контактима,
представљен је на слици 16: контакт који је заједнички за улазно и излазно коло зове се
сорс (S - source), а други, везан у излазно коло, представља дрејн (D - drain). Трећи
контакт, који представља управљачку електроду, зове се гејт (G - gate).

Слика 16: Пресек ЈFET-а [Слика преузета са Googla]

2.3.1.1. Принцип рада ЈFET-а
ЈFET се састоји од основне (кристалне плочице), која може бити полупроводник
N- или P- типа, а на обема странама има полупроводник супротног типа. Тако и код
ЈFET-а постоје два p-n споја. Разлика је у томе што су оба ова полупроводника везана
за исти потенцијал. Део основног полупроводника који се налази између два p-n споја
назива се каналом. Према типу полупроводника (основног) постоје ЈFET-а са Nканалом и ЈFET са P-каналом. Рад ЈFET-а биће појашњен на типу са N- каналом.
Принцип рада ЈFET-а са N- каналом приказан је на слици 16. Две P- области са
обе стране канала које су међусобно повезане називају се гејтом (Gate - капија).
Садржај хемијских нечистоћа у гејту је врло велики. Један крај канала назива се сорс
(Source - извор) а други дрејн (Drain - одвод). Крајеви су поларисани спољним извором
за напајање тако да се дрејн налази на вишем потенцијалу од сорса. Већински носиоци
у каналу N-типа су електрони, а да би они могли да "извиру" из сорса потребно је да их
са супротне стране, "стране дрејна" привлачи позитиван потенцијал. Од дрејна до сорса
тече струја ID, коју чине већински носиоци електрицитета кроз канал - електрони. [5]
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Слика 17: N - канални ЈFET.

Оба p-n споја су инверзно поларисана извором за напајање UGS. На оба споја
постоје прелазне области (шрафиране површине на сл. 17) које се простиру већим
делом кроз канал, јер је концентрација примеса у каналу далеко мања него у гејту. [2]
Струја дрејна је функција спољног напона UDS и отпорности канала између
сорса и дрејна. Отпорност канала зависи од садржаја примеса у каналу али од ширине
дела канала који се налази између прелазних области. Наиме, у прелазној области нема
слободних носилца електрицитета па је њена отпорност врло велика. Према томе
електрони се крећу само у делу канала између прелазних области. Са променом
ширине прелазних области мења се и ширина канала, а самим тим и његова отпорност.
Ширина прелазних области зависи од напона инверзне поларизације UGS.
Променом овог напона мења се ширина канала што има за последицу промене
отпорности истог, што опет, изазива промену струје дрејна ID. Дакле, променом напона
поларизације UGS мења се и струја дрејна ID. При томе је струја гејта врло мала јер су pn спојеви инверзно поларисани. Зато се на p-n спојевима (гејту) троши врло мала снага.
Међутим, промене струје дрејна које би могле да буду изазване променама напона UGS
могу да буду велике. Тако на отпорнику, који би био прикључен између дрејна и
напона поларизације UDS, могу се остварити знатне промене снаге. Тиме се остварује
појачавачко својство ЈFET-а. Малим снагама на гејту могу бити контролисане велике
снаге у колу дрејна.
Потенцијална разлика између дрејна и гејта је UDS + UGS, а између сорса и гејта
UGS. Због тога је напон инверзне поларизације већи у делу гејта који је ближи дрејну
него у делу који је ближи сорсу.
У било којој тачки на p-n споју, инверзни напон поларизације је једнак UGS
увећан за пад напона кроз канал од сорса до посматраног места. Зато ће и ширина
прелазних области p-n спојева да расте од сорса ка дрејну. У највећем делу канала овај
пораст је линеаран. На крајевима канала јављају се одступања од линеарности.
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Слика 18:Симболи за N- канални и P-канални ЈFET

На слици 18 приказани су симболи за N-канални и P-канални ЈFET. Смер
стрелице код гејта је тако изабран да указује на смер струје сорса када се затвори
петља гејт - спољно коло - сорс.

2.3.1.2. Излазне карактеристике ЈFET-а (статички параметри)
Излазна карактеристика ЈFET- а представља зависност струје дрејна од напона
између дрејна и сорса са напоном између гејта и сорса узети као параметар, односно
ако је ID = f(UDS ) и UGS= const.
При напонима UGS = UDS = 0 канал JFET-а има највећу ширину. За одређени
напон UDS струја ће бити утолико мања уколико је напон инверзне поларизације гејта
UGS већи. Наиме, уз већи напонинверзне поларизације UGS канал ће бити ужи, односно
његов пресек мањи, а отпорност канала већа, те са порастом негативног напона гејта
опада струја дрејна ID. На тај начин улазним напоном (напоном гејта) регулише се
струја дрејна (излазна струја). Повећањем напона непропусне поларизације прелазне
области p-n спојева се шире, тако да код неког одређеног напона UGS долази дододира
горње и доње прелазне области (баријере). Напон UGS при којем ширина канала постаје
једнака нули (када канал “нестаје”) уз услов да је UDS = 0 зове се напон додира (напон
прекидања) или напон сужавања канала и означава се са UP(Pinch off напон) слика 19.
Како је p-n спој између гејта и канала инверзно поларисан, то је улазна отпорност ове
компоненте веома велика.
Можемо издвојити 3 области у активном делу карактеристике ID= f(UDS) и UGS=
const :
1) Област линеарне зависности ID од UDS (мала унутрашња отпорност).
2) Област нелинеарне зависности ID од UDS(нагли пораст унурашње отпорности
у функцији напона UDS.
3) Област константне струје (велика унутрашња отпорност).
Негативним вредностима напона UGSодговара ужи канал, тј мање вредности
струје дрејна.
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Слика 19: Преносна и излазна карактеристика N-каналног JFET – а.

Преносна карактеристика JFET-а (приказана на сл. 19) представља зависност
струје дрејна од напона између гејта и сорса са UDSкао параметром. За различите
вредности напона UDS криве су веома блиске што показује да је у великом опсегу рада
JFET- а струја дрејна практично независна од напона између дрејна и сорса. Када је
UGS =UP канал се прекида по целој дужини (осиромашене области се споје) и струја је
занемарљиво мала (слика 20). [2]

Слика 20. График преносне карактеристике JFET - а
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Зависност напона UGS од напона UDS са струјом ID узетом за параметар представља
карактеристику константне струје JFET-а, (слика 21). Највећи део карактеристике је
хоризонталан што показује да је ID практично независна од напона UDS.

Слика 21: Карактеристика константне струје JFET-a.

Статички параметри JFET-а су:
 IDSS- струја дрејна за UGS=0V. IDSSзависи од UDS.
 Up - критични напон (напон прекинутог или напон стиснутог канал) одређује када ће JFET бити доведен у закочење (повећањем UGS) или када ће
бити доведен у засићење (повећањемUDS). С обзиром да се он може
идентификовати као напон коиј одговара престанку протицања струје дрејна,
за његово дефинисање треба задати струју која одговара "нултој струји" .
 IGSS - инверзна струја засићења споја гејт-канал. Она се одређује под условом
да је дрејн кратко спојен за сорс, UDS = 0. Ова струја је од значаја с обзиром
да одређује улазну отпорност JFET -а. Као и свака инверзна струја она је
температурски зависна и њена температурска зависност одговара инверзној
струји засићења диоде.
Струја дрејна JFET -а одређена је следећом једначином:
𝑈𝐷𝑆

2

𝐼𝐷 = 𝐺𝑂 𝑈𝑝 [ 𝑈 + 3 (−
𝑝

𝑈𝐺𝑆
𝑈𝑝

1.5

)

2 −𝑈𝐺𝑆 +𝑈𝐷𝑆

−3(

𝑈𝑝

1.5

) ]

(27)

где је 𝐺𝑂 константа одређена димензијама канала и специфичном проводношћу. Струја
засићења 𝐼𝐷𝑆 која одговара хоризонталном делу излазне карактеристике дата је са:
𝐼𝐷𝑆𝑆 (1 −

𝐼𝐷𝑆 = {
0

𝑈𝐺𝑆
𝑈𝑝

2

) за |𝑈𝐺𝑆 | < |𝑈𝑝 |

(28)

за |𝑈𝐺𝑆 | > |𝑈𝑝 |
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при чему за N канални транзистор 𝑈𝑝 < 0 и при нормалној поларизацији 𝑈𝐺𝑆 < 0, а за
P канални транзистор 𝑈𝑝 > 0 и при нормалној поларизацији 𝑈𝐺𝑆 > 0. 𝐼𝐷𝑆𝑆 је константа
која има димензију струје. Она је одређена димензијама канала и специфичном
проводношћу и представља апроксимацију струје дрејна када је 𝑈𝐺𝑆 = 0𝑉.

2.3.2. Транзистор са ефектом поља са изолованим гејтом IGFET (МОSFЕТ)
За разлику од JFET - а код кога је гејт био спрегнут са каналом преко p-n споја,
друга категорија транзистора са ефектом поља има изолован гејт, отуда и назив IGFET
(Insulated Gate Field efect Transistor). Струја гејта овакве компоненете је још мања него
код JFET-а што представља велику предност ове категорије транзистора.
IGFET у основи представља отпорник чија се отпорност контролише спољним
напоном и на тај начин остварује транзисторски ефекат. Најједноставнија компонента
овог типа транзистора се назива MOSFET са индукованим каналом.

Слика 22: Структура МОSFET транзистора. [1]

На сл.22 је представљена структура МОS транзистора. Практично, у
силицијумски супстрат (основу) који, као што ће касније бити показано, може бити или
p- или n-типа, дифундују се две области супротног типа проводности (у p-супстрат
дифундују се n-области, а у n-супстрат p-области). Прва дифундована област зове се
сорс, а друга дрејн. На површини супстрата налази се врло танак слој оксида (SiO2,
Si3N4), а преко њега (али обавезно да захвата области сорса и дрејна) слој метала који
служи као управљачка електрода. Ова управљачка електрода зове се гејт.
Као што је речено, у процесу провођења електричне струје у нормалном радном
режиму учествује само једна врста носилаца нелектрисања. У зависности од тога која
врста носилаца учествује у провођењу, слично као и JFET-ови, и МОS транзистори се
деле на N-каналне и P-каналне, (сл. 23). Реч је о каналу који се формира у супстрату
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између сорса и дрејна, и који, практично, успоставља електричну везу између те две
области, односно омогућава да протиче електрична струјаизмеђу сорса и дрејна, сл. 24
и сл. 25.

Сслика 23: Основне структуре N- каналиних и P-каналних транзистора.

Слика 24: N- каналини MOS транзистор пре (а) и после (б) успостављања (индуковања) канала.

Слика 25: P- каналини MOS транзистор пре (а) и после (б) успостављања (индуковања) канала.

Канал може бити уграђен (на пример дифузијом или имплантацијом примеса)
или, што је много чешћи случај, индукован. Код МОS транзистора са индукованим
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каналом, канал се формира електричним пољем које настаје услед примене
одговарајућег напона на гејту.
На сл. 26 приказано је означавање МОS транзистора у електричним шемама.
Напомиње се да се средње ознаке на поменутој слици користе код транзистора код
којих супстрат није на потенцијалу сорса, већ се он прикључује на посебан извор
напона.

Слика 26: Означавање MOS транзистора

2.3.2.1. Принцип рада MOSFET транзистора
Надаље ће бити речи само о MOS транзисторима који се најчешће користе у
пракси, а то су МОS транзистори са индукованим каналом и са уземљеним сорсом и
супстратом (супстрат и сорс су кратко спојени). Такви транзистори, са потребним
поларизацијама, приказани су на сликама 24 и 25.
Као што је већ поменуто, на површини, између сорса и дрејна а једним делом и
изнад њих, налази се танак слој оксида (SiO2, Si3N4), који служи као диелектрик, сл.
27. Преко оксида налази се гејт (управљачка електрода), којег чини танак слој
алуминијума (код MOS транзистора са алуминијумским гејтом) или поликристалног
силицијума (код транзистора са полисилицијумским гејтом). Собзиром да су и сорс и
дрејн области супротне проводности од проводности супстрата, то се у области сорса и
дрејна у супстрату (зато што је концентрација примеса у супстрату знатно нижа него у
30

сорсу и дрејну) формирају прелазне области p-n спојева, које се, због тога што су сорс
и дрејн веома близу (L је реда μм), спајају (сл. 28). У даљем разматрању начина рада
MOS транзистора ове прелазне области се неће анализирати, а биће поменуте само
када је то неопходно. [1]

Слика 27: N-канални MOS транзистор са релевантним подацима за анализу његовог рада [1]

Слика 28: Прикључивањем позитивног напона на гејт у односу на p-супстрат индукује се n-канал. [1]

MOS транзистори користе ефекат попречног поља (нормалног на површину),
којим се остварује инверзија типа проводности површинског слоја полупроводника
испод гејта и на тај начин формира канал између сорса и дрејна. Наиме, ако се, на
пример, код N-каналног MOS транзистора гејт прикључи на позитиван напон у односу
на p-супстрат, при чему су и сорс и дрејн уземљени, (сл. 29) у супстрату ће се
непосредно испод оксида на његовој површи, услед Кулонове силе, индуковати
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негативно наелектрисање и то тако што ће се шупљине из површинског слоја удаљити
и оставити некомпензоване негативно наелектрисане акцепторске јоне. Повећавањем
позитивног напона на гејту све више се удаљавају шупљине, а из запреминског дела
супстрата ка повшини крећу мањински електрони све док, при одређеном напону на
гејту, не наступи инверзија типа проводности супстрата.Другим речима, при једној
вредности напона на гејту, који се зове напон прага и обележава са U T, површински
слој p-супстрата испод оксида гејта, а између сорса и дрејна, понаша се као nтипполупроводника. Стога се та област понаша као канал од сорса до дрејна (сорс и
дрејн су истог типа проводности као индуковани канал, сл. 28), тј. ако се у тим
условима доведе позитиван напон на дрејн у односу на сорс, електрони из сорса кроз
канал могу дрифтовски да дођу до дрејна, односно у том случају између сорса и дрејна
ће протицати струја дрејна, (сл. 24b). Уколико је напон на гејту већи, утолико је “јача”
инверзија типа, односно утолико је већи број електрона у каналу. Када је реч о Pканалном MOS транзистору инверзија типа n-супстрата остварује се негативним
напоном на гејту у односу на супстрат, а у индукованом каналу се “скупљају”
шупљине, (сл. 25).
Као што је речено, напон на гејту VТ потребан да се створи канал од сорса до
дрејна је напон прага. Тачно дефинисање напона прага је веома тешко. Због тога се за
напон прага условно може прихватити дефиниција да је то онај напон између
управљачке електроде (гејта) и супстрата при коме концентрација мањинских носилаца
на површини постаје једнака концентрацији већинских носилаца у унутрашњости
супстрата.
2.3.2.2. Излазне карактеристике МОСФЕТ транзистора
Успостављање канала између сорса и дрејна омогућује протицање струје од
сорса до дрејна када се прикључи одговарајући напон на дрејн (слике 24, 25 и 29).
Излазне карактеристике MOS транзистора представљају зависности струје дрејна I D од
напона на дрејну UD.

Слика 29: Протицање струје дрејна у N-каналном MOS транзистору при малим напонима на дрејну. [1]
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При веома малим напонима на дрејну канал се може представити као отпорник,
тако да је струја дрејна у једном делу струјно-напонске (ID-UD) карактеристике
приближно линеарно пропорционалнанапону на дрејну; то је ткзв. линеарна област
рада MOS транзистора (сл. 31). Након линеарне области, а при напонима |UD| < |UG −
VТ|, струја дрејна спорије расте са повећавањем напона на дрејну, сл. 32. То је зато што
се канал у околини дрејна сужава, сл. 30а), као последицаповећавња ширине прелазне
области p-n споја дрејн-супстрат (сл. 28), који је инверзно поларисан. Та се област,
заједно са линеарном облашћу, све до напона на дрејну |UD| = |UG − VТ|, зове триодна
област, сл. 32 (зато што подсећа на сличну област на струјно-напонској каратеристици
триоде). [3]

Слика 30.N - канални MOS транзистор у: а) линеарној области рада (мали напон на дрејну);
б) на ивици заасићења и в) у засићењу. [1]

Слика 31:ID-UD карактеристике N-каналног МОS транзистора у линеарној области рада.
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Када у тачки y = L дебљина канала постане једнака нули, долази до прекида
канала (сл. 30б) и то се дешава при напону на дрејну |UD| = |UG − VT|. Напон дрејна при
коме настаје прекид канала зове се напон засићења (сатурације) UDsat. Са даљим
повећањем напона на дрејну (сл. 30), тј. при |UD| > |UG − VT|, дужина канала се смањује
са L на L' (сл. 30в). На први поглед може се помислити да ће струја дрејна престати да
тече. Међутим, она и даље протиче и са повећањем напона на дрејну остаје константна,
сл. 32. То значи да број носилаца наелектрисања који са сорса стижу у тачку y = L'
остаје непромењен, а с обзиром да су они захваћени пољем осиромашене области
дрејна, бивају пребачени у дрејн, тако да струја дрејна остаје, такође, непромењена и
константна. Због тога се област рада МОS транзистора при напонима UD ≥ UDsat зове
област засићења (сл. 32). [3]

Слика 32: Излазне (ID-VD) карактеристике N-каналног MOS транзистора

Да струја дрејна остаје константна након прекида канала може се протумачити и
уз помоћ сл. 33. Наиме, у погледу распореда p- и n-области N-канални MOS одговара
структури NPN транзистора (за P-канални MOS ова структура ће бити PNP
транзистор). Сорс са каналом је емитор, дрејн је колектор, а супстрат MOS транзистора
је база. Прелазна област ширине w простире се од дрејна до канала (сл. 33). Ово у
потпуности одговара случају код биполарног транзистора када сепрелазна област
колекторског споја простире од колектора до емитора, па код биполарног транзистора
настаје пробој (достигнут је ткзв. напон продирања). Дакле, код MOS транзистора
пробој настаје између канала и дрејна и струју дрејна ограничава само отпорност
преосталог дела канала L'. [3]
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Слика 33: Струја између сорса и дрејна не престаје и када се канал прекине, јер се MOS транзистор
понаша као биполарни транзистор у стању продирања. [1]

Битне формуле везане за ове три области су:
- Триодна област:
𝐼𝐷 =

𝜇𝑛 𝜀0𝑥 𝑊
2𝑡0𝑥 𝐿

[2(𝑈𝐺𝑆 − 𝑉𝑇 ) ∙ 𝑈𝐷𝑆 − 𝑈𝐷𝑆 2 ] = 𝑘[2(𝑈𝐺𝑆 − 𝑉𝑇 ) ∙ 𝑈𝐷𝑆 − 𝑈𝐷𝑆 2 ] (29)

- Линеарна област (при малим напонима на дрејну може се занемарити други члан у
загаради)
𝐼𝐷 = 2𝑘(𝑈𝐺𝑆 − 𝑉𝑇 )𝑈𝐷𝑆

(30)

- област засићења:
𝐼𝐷𝑆 = 𝑘(𝑈𝐺𝑆 − 𝑉𝑇 )2

(31)
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3. MATLAB - пpограмски пакет за моделовање и симулацију

Прва изворна верзија MATLAB-а, написана је касних седамдесетих, на
универзитету Њу Мексико и Стенфорд Универзитету, са основном наменом да служи
као помоћно средство на курсевима из линеарне алгебре, и нумеричке анализе.
Замишљено је да овај пакет буде надоградња FORTRAN-а, који би користио готове
потпрограме FORTRAN-а. Данашње могућности MATLAB-а далеко превазилазе
тадашњи оригинални "MatrixLaboratory" 4. Огроман број научних и техничких
дисциплина неизоставно захтевају коришћење MATLAB-а. MATLAB поред својих
развојних и програмабилних могућности поседује још једну заиста моћну алатку која је
једна од основних одлика овог пакета. То су такозване кутије за алат "Toolboxes".
Наиме, врло једноставно се у MATLAB -у могу креирати сопствене функције које дају
решења на постављене захтеве. Скуп овако креираних функција (m-фајлова)
обједињених у једну целину представља основну структуру "Тoolbox"-a. "Тoolbox"
свакако представљају много више од колекције употребљивих фајлова, јер је у њима
oбједињен труд великих светских истражитеља у разним подручјима науке.
Маtlab је виши програмски језик намењен обради података у форми матрица и
бројева. Сам назив Маtlab изведен је од " MatrixLaboratory", чиме се сугерише да су
матрице основни ентитети за нумеричке прорачуне. Захваљујући флексибилном
окружењу, широком спектру уграђених функција којима се ефикасно долази до
нумеричких решења, могућношћу развоја алгоритама и програмирања, Маtlab се
наметнуо као незамењив алат за решавање проблема у готово свим областима
инжeњерске праксе. [6]
Разматрање структура података у Маtlab-у извешћемо у интерактивном раду, уз
одговарајућа објашњења, а затим креирати програме, све у циљу упознавања са Маtlab
окружењем и реализацијом задатака у вези анализе основних особина дискретних и
аналогних сигнала и система.
Програмски пакет Маtlab је тако осмишљен да омогућава програмски рад у
интерактивном окружењу. У интерактивном раду наредбе се задају у промпту
командног прозора Маtlab-а и које се извршавају одмах по задавању. Претходно
уведене и откуцане наредбе остају у историји извршених корака и могу се вратити
притиском на иконицу тастер ↑ (горе), едитовати и поново покренути. Програми се
такође позивају из командног промпта навођењем имена и интерпретирају линију по
линију. [6]

4

Крајем седамдесетих година прошлог века, шеф катедре за информатику на Универзитету "New
Mexico" Клив Молер (Cleve Moler) назвао га је тим именом. Касније се користи скраћеница MATLAB.
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3.1. Основно упознавање и примена пакета
Маtlab се састоји од 5 главних целина:







Развојно окружење: низ алата и могућности олакшавају употребу Маtlab
функција и датотека,
Библиотека математичких функција: елементарна и комплексна аритметика,
сложене функције,
Програмски језик: језик високог нивоа, са контролом тока програма,
функцијама, структурама података, улазом/излазом, објектно оријентисано
програмирање. Омогућава брзо писање кратких програма и као сложених
апликација,
Употреба графике: 2D и 3D графика високог нивоа, анализа слике, анимације,
презентациона графика. Омогућава и рад са графиком на ниском нивоу,
API (Application Program Interface): омогућава писање C и Fortran програма који
користе Мatlab: позивање операција из MATLAB-а, употреба "Matlab engine"-а,
читање и писање у датотекe Мatlab формата.

Након покретања Matlab-a на екрану се отвара командни прозор (сл.34) Мatlab-а
на коме се уочава командна линија, у чијем се левом углу налази промпт „>>“, а одмах
поред и курсор који трепти. Командни прозор MATLABа треба замислити као радни
простор еквивалентан празном листу папира, на коме је могуће вршити различите
акције посредством командне линије.

Слика 34:Основни прозор Matlab-a.

За време једне сесије рада са Маtlab-ом, тј. докле год се не напусти програм, у
меморији се чувају најновије вредности свих дефинисаних променљивих насталих у
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командној линији или у script датотеци. Као што је претходно напоменуто, вредност
додељена некој променљивој може поново да се користи једноставним куцањем
идентификатора те променљиве или укључивањем те променљиве у неки израз.
Променљиве се бришу из меморије наредбом clear. Да би се видело које су
променљиве дефинисане од последњег извршења наредбе clear, довољно је откуцати
whos. Скромнија варијанта наредбе whos је who. Ако се жели да се из меморије
избришу само поједине променљиве то се чини наредбом clear и навођењем листе
идентификатора променљивих раздвојених бланко карактером.
MATLAB садржи веома флексибилне функције за дводимензионалну и
тродимезионалну графику (сл. 35). Овим функцијама је могуће генерисати криве или
површи, вршити манипулације са дијаграмима и мењати карактеристике и нотацију на
дијаграмима.

Слика 35: 3D график неке задате функције

Осим приказа графикона, у Matlab-u преко задатих функција можемо
представити и топлотну варијацију на неком објекту (слика 36) где ће се видети
разлика у температури.
Осим основних функција, MATLAB располаже додатним пакетима алата за
решавање посебних класа проблема. Control Systems Toolboxобезбеђује функције које
су од посебне користи за анализу и синтезу система аутоматског управљања. Наредбом
help control из командне линије Мatlab-а, исписују се наредбе из овог пакета, чиме се
стиче увид у напредне могућности.
Анализа и синтеза линеарних система аутоматског управљања заснива се на
решавању и разумевању решења обичних линеарних диференцијалних једначина.
Применом Лапласове трансформације на систем описан диференцијалном једначином
при свим почетним условима једнаким нули, добија се преносна функција система.
У тексту који је до сада изложен, показано је како је уз помоћ Маtlab-а могуће
вршити анализу и синтезу система аутоматског управљања. Како се у пракси јавља
потреба за решавањем сложених проблема, где се систем не састоји само од објекта и
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управљачког система, већ од више међусобно спрегнутих подсистема, развијене су
функције којима се добијају еквивалентне преносне функције редне, паралелне и
повратне спреге. Уз помоћ тих, као и осталих функција из Control Systems Toolbox-a је
могуће вршити симулацију система било из командне линије или из script датотеке. С
друге стране, Simulink Toolbox, (у даљем тексту: Simulink) обезбеђује графичко
окружење, у коме се описно скицира блок дијаграм система и врши његова симулација.
[7]

Слика 36: 3D приказ топлотне варијације на објекту.

3.2. Simulink - апликација у склопу програмског пакета MATLAB
Као што је познато, уз помоћ Маtlab-а могуће је вршити анализу и синтезу
система аутоматског управљања. Како се у пракси јавља потреба за решавањем
сложенијих проблема, где се системи не састоје само од објеката и управљачког
система, већ од више међусобно спрегнутих подсистема, развијене су функције којима
се добијају еквивалентне преносне функције редне, паралелне и повратне спреге. С
друге стране, Simulink обезбеђује графичко окружење, у коме се описно скицира блок
дијаграм система и врши његова симулација.
Уз помоћ MATLAB-ових функција из Control Systems Toolbox-a је могуће
вршити симулацију система било из командне линије или из script датотеке. Simulink се
покреће из командне линије наредбом:
>>simulink
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или помоћу иконе у командном прозору MATLAB -а. Важно је да се схвати да
промењиве које су дефинисане у командном прозору MATLAB-а важе и у прозору
Simulink-а.
Након покретања Simulink-а, појављује се прозор Simulink Library Browser, где су
побројане доступне библиотеке. Главне библиотеке су: Simulink, Control System
Toolbox, Neural Network Blockset i Simscape. Двоструким кликом на неку од наведених
библиотека, грана се њихово стабло и долази до доступних компоненти. [7]

3.3. Simscape - апликација у склопу програмског пакета MATLAB/Simulink-а
Да би омогућио употребу јединственог језика за моделовање MathWorks је свој
пакет Simulink® (MATLAB®, R2007a) проширио алатом Simscape™ . Simscape је
намењен моделовању, симулацији и анализи мултидоменских физичких система.
Моделовање се базира на концепту генерализоване мреже и уопштених Кирховљевих
закона. Уместо математичких блокова (Simulink), за градњу модела система користе се
блокови који одговарају физичким компонентама (Simscape) као што су кондензатор,
калем, отпорник, биполарни транзистор, вентил, цилиндар, пригушница итд. Између
компоненти се успостављају везе које одговарају енергетским токовима и токовима
сигнала. На тај начин структура модела одговара структури реалног система а сам
процес формирања модела личи на склапање реалног система. Корисник из библиотеке
бира одговарајуће блокове а онда их повезује линијама пратећи структуру система.
На слици 37 су приказане библиотеке Simscape-а:
•
•
•
•
•
•
•

Foundation Library
SimDriveline
SimElectronics
SimHydraulics
SimMechanics
SimPowerSystems
Utilities

На корисничком нивоу, свака компонента је представљена помоћу свог
интерфејса. Интерфејс је одређен бројем и типом прикључака преко којих се размењују
енергија и информације са спољним светом. У Simscape терминологији ови прикључци
се зову енергетски односно сигнални портови. Портови су концептуална места кроз
која енергија/сигнал улази/излази из компоненте. Енергетски портови одговарају
физичким везама кроз које се врши двосмерна размена енергије без губитака.
Сигнални портови су једносмерни и кроз њих се преносе сигнали између
блокова. Енергетски портови имају свој тип у зависности од енергетског домена којем
припадају (електрични, хидраулички, термални, механички). Сваком енергетском

40

порту се придружују по две енергетске величине (напор и ток) чији производ одређује
проток енергије кроз дати порт.

Слика 37: Simscape библиотеке.

Подела на напор-ток (accross-through) величине се базира на начину мерења
ових величина. Величину напора посматрамо као разлику (промену) између две
просторно одвојене тачке у енергетском току. Комплементарна величина тока (у
смислу да њихов производ одређује снагу) је карактеристика једне тачке у енергетском
току. Везе змеђу компоненти (блокова) се моделују помоћу линија које представљају
физичке везе које преносе енергију или сигнале. Енергетске везе су двосмерне. Када
формирамо везу морамо да дефинишемо смер тока енергије. Сигнали су, као и у
Simulinku, једносмерни. [8]
Основни градивни елементи у Simscape-у налазе се у FoundationLibrary.Ту се
налазе блокови који представљају реалне компоненте као што су отпорник, кондезатор,
маса, опруга, вентил, комора итд. Они су организовани у библиотеке у складу са
доменом којем припадају (слика 38). На слици 38 уочавамо 7 библиотека
SimscapeFoundation Library:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Electrical - Електрична
Hydraulic-Хидраулична
Magnetic-Магнетна
Mechanical-Механичка
Pneumatic-Пнеуматска
Thermal-Термичка и
Physical Signals-Физички сигнали

Блокови се могу описати на два начина: као базични елементи којима се описује нека
физичка појава (модел понашања) или као мрежа блокова нижег нивоа (модел
структуре). За опис понашања користи се Simscape™ Language (SL). То је текстуални,
објектно-оријентисан језик за опис понашања кориснички дефинисаних блокова. "SL"
само проширује могућности Simscape™ окружења али се не може користити као
самостални језик. Другим речима, помоћу "SL"-а се формира нови модел понашања,
док се за формирање структурних модела и даље користи Simscape™ графички едитор.

Слика 38: Основне библиотеке Simscape/Foundation Library.
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За симулацију електричних система користи се Electrical библиотека. Блокови
ове библиотеке приказани су на слици 39. То су нове три библиотеке:
1.
2.
3.

Electrical elements – електрични елементи
Electrical sources – електрични извори
Electrical sensors - електрични сензори

Слика 39. Simscape Electricalбиблиотека

Библиотека Electrical elements садржи основне елементе којима можемо
реализовати електричне шеме (слика 40): отпорник,калем,кондензатор, уземљење,
трансформатор, диоду итд.
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Слика 40: Елементи Simscape Electrical Elements библиотеке.

Библиотека Electrical Sources садржи једносмерне и наизменичне изворе напона
и струје (слика 41).
Библиотека Electrical Sensors дата је на слици 42. Она се састоји од два сензора:
1.

Current Sensor –амперметар (сензор струје)

2.

Voltage Sensor –волтметар (сензор напона)
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Оба блока имају по три извода. По два за повезивање у електричну шему (+ и – извод)
и по један за мерење и приказ резултата мерења (I-струјни излаз, V-напонски излаз).

Слика 41: Елементи Simscape Electrical Sources библиотеке

Слика 42: Елементи библиотеке Electrical Sensors
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Да би графички могли да представимо вредности струје и напона које су
измерене сензорима користи се библиотека Utilities (слика 43). Ова библиотека садржи
следеће елементе:
•
•
•
•
•

PS/Simulinc Converter
Simulink/PS Converter
Connection Port
Solver Configuration
Two – Way Connection.

Слика 43: Библиотека Utilities

Елемент PS/Simulinc Converter конвертује физичке сигнале (PS) струје и напона
струјних и напонских извора Simscape-a у сигнале који могу да се прикажу на неком од
Simulinkovih Sinks blokova (нпр., Scope – osciloskopu). Избор физичког сигнала који
конвертујемо у Simulink-ов сигнал врши се унутар прозора PS/Simulinк Converter-a
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(слика 44). Избором одговарајуће физичке јединице параметра Output signal unit (слика
45)одређује се која је физичка величина измерена и спремна за приказивање у
Simulinku. Избором А струја се конвертује у Simulink-ов сигнал. Слично избором V
конвертује се напон у сигнал који се може приказати нпр., на Simulink-овом Scope
блоку.
Елемент Simulinк/ PS Converter конвертује Simulink сигнале у физичке сигнале (PS),
који представљају улазе у Simscape моделе.

Слика 44: Елемент PS/Simulinc Converter.

Слика 45: Прозор PS/Simulinc Converter-а за избор параметара.

Елемент из Utillies библиотеке Solver Configuration је обавезан блок у сваком
Simscape моделу (слика 46). Он се везује за било коју грану испитиваног електричног
кола и служи за дефинисање параметара симулације (слика 47).

47

Слика 46: Елемент Solver Configuration

Слика 47: Прозор елемента Solver Configuration за унос параметара симулације.
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4. Моделовање и симулација биполарних и униполарних транзистора

Моделовање и симулација електричних система у програмском пакету
омогућиће нам да много јефтиније и лакше проучимо све електронске компоненте које
нас интересују. Предност ових симулација јесте рад на системима које можда у
стварности и не поседујемо а преко апликације можемо да их виртуелно створимо па и
тестирамо. Симулацијама у овом раду добијене су излазне карактеристике како
билораних тако и униполарних транзистора. Поклапањем са параметрима реалних
мерења доказујемо да је МАTLAB програм који је дорастао свим изазовима на пољу
конструкција електронских кола и реално симулира сваку карактеристику као и
проблем електронских компоненти. У ту сврху користиће се елементи Simscape
библиотеке Electronics/Semiconductor Devices који су приказани на слици 48. [9]

Слика 48: Елементи Simscape библиотеке Electronics/Semiconductor Devices.

4.1. Симулација излазних карактеристика биполарних NPN транзистора

За симулацијуизлазних карактеристика биполарних NPN транзисторакоришћена
је конфигурација са заједничким емитором. Код ове конфигурације струја базе IB и
напон између базе и емитора UBE представљају улазне величине, а колекторска струја
IC и напон између колектора и емитора UCE излазне. Да би симулацијом добили излазне
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карактеристике биполарног транзистора потребнo је снимити зависност колекторске
струје IC од напона између колектора и емитора UCE при константној вредности струје
базе IB. Због тога је потребно извршити моделовање електричног кола за снимање
излазне карактеристике биполарног NPN транзистора у спрези са заједничким
емитором. Дати модел је приказан на слици 49 у виду симулационог блок дијаграма.
[10]

Слика 49: Симулациони блок дијаграм са NPN биполарним транзистором.5

После повезивања елемената блок дијаграма потребно је извршити унос
параметара унутар појединих блокова како би омогућили програму да постави систем
у функцију.
- Први корак је подесити параметре NPN Bipolar Transistor блока који обухвата
четири подпараметарска језичка: језичак главна подешавања, језичак отпорност,
језичак капацитивност и температурни језичак (слика 50).

5

Ова шема је урађена у Матлабу а2013 и слика је аутентична али што морамо нагласити урађена је у
складу са шемом коју су направили инжењери MATLAB-a и поставили на официјални сајт [11]
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Слика 50: Прозор за подешавање параметара NPN транзистора.

- Други корак је подешавање струје базе IB и њених параметара унутар прозора блока
DC Current Source (слика 51). Треба уочити да се као параметар Constant current није
унела бројна вредност струје базе већ променљива Ib. Бројне вредности ове
променљиве уносићемо директно унутар радног прозора Matlaba (Command Window
сл. 34) а пре покретања симулације.

Слика 51: Прозор за унос параметара струје базе.
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- Трећи корак је постављање контролисаног извора напона

Слика 52: Прозор блока контролисаног извора напона.

- Четврти корак једефинисање вредности излазног напона UCE унутар блока Ramp
(слика 53). У овом прозору нису унете бројне вредности параметара већ променљиве
Vce_max, Vce_min i t_sim. Бројне вредности ових променљивих биће унешене
унутар радног прозора Matlab непосредно пре покретања симулације.

Слика 53: Прозор блока Ramp за дефинисанје вредности напона UCE.

- Пети корак је подешавање мерача струје колектора (Measure IС). Овај блок
представља подсистем кога корисник може сам да креира. На десној страни слике 54
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приказана је унутрашња структура мерача. Уочавамо да се мерач састоји из пет
блокова:






улазног порта 1 означеног са + на блоку Measure Ic,
излазног порта 2 означеног са-на блоку Measure Ic,
сензора струје (Current Sensor),
Simulink/PS Converter-a (S PS) и
блока Scope (осцилоскопа), на коме се може пратити промена струје колектора у
функцији времена.

Слика 54: Унутрашња структура мерачаструје колектора.

- Шести корак је уношење нумеричких вредности величина које нам требају за
симулацију IB и VCE унутар радног прозора Matlaba (Command Window):
>> Ib=0.001
Ib =
1.0000e-03
>> Vce_min=0
Vce_min =
0
>> Vce_max=5
Vce_max =
5
>> t_sim=1
t_sim =
1
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Покретањем симулације унутар прозора модела (слика 49) добићемо прву излазну
карактеристику (слика 55) за константну вредност струје базе IB=0.001 помоћу наредбе
plot(Vce(:,2),Ic(:,2),’b’) која се уноси унутар радног прозора (Command Window)
МATLAB-a:
>> plot(Vce(:,2),Ic(:,2),’b’)

Слика 55:Излазна карактеристика NPN транзистора за IB=0.001.

Даљим мењањем вредности базне струје IB=0.002унутар прозора Command Windowи
поновним покретањем симулације унутар прозора модела (слика 49) добићемо нову
излазну карактеристикуна сл. 56. Да би ова карактеристика била приказана заједно са
карактеристиком добијеном за IB=0.001 потребно је унутар прозора Command Window
унети наредбе hold onи plot(Vce(:,2),Ic(:,2),’g’):
>> Ib=0.002
Ib =
2.0000e-03
>>hold on
>> plot(Vce(:,2),Ic(:,2),’g’)
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Слика 56:Излазне карактеристикеNPN транзистора за IB=0.001и IB=0.002.

Наставком симулације и променом још које вредности за IB добићемо комплетан
график вредности излазних карактеристика за биполарни транзистор (слика 57).

Слика 57:График излазних карактеристика NPN биполарног транзистора.
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4.2. Симулација излазних карактеристика униполарних транзистора: MOSFET-а
и JFET-а у Matlab-у
4.2.1. Симулација излазних карактеристика N-каналног MOSFET-а у Simulink/Simscape-у

Карактеристике MOSFET транзистора се мере у конфигурацији са заједничким
сорсом. Улазна величина је напон између гејта и сорса VGS, а излазне величине су
напон између дрејна и сорса VDS и струја дрејна ID. Излазне карактеристике
представљају зависност струје дрејна ID од напона између дрејна и сорса VDS при
константним вредностима напона VGS. [12]
Блок дијаграм са N – каналним MOSFET-ом за симулацију његових излазних
карактеристика приказан је на слици 58.

Слика 58: Симулациони блок дијаграм са N – каналним MOSFET-ом.6 [13]

После исцртавања симулационе блок шеме следи низ подешавања параметара
модела пре покретрања симулације.

6

Шема је урађена у Матлабу а2013 и слика је аутентична али што морамо нагласити урађена је у складу
са шемом коју су направили инжењери MATLAB-a и поставили на официјални сајт [13]
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- Први корак је подешавање параметара N-каналног MOSFET блока који
обухвата четири подпараметарска језичка: језичак главна подешавања, језичак
отпорност, језичак спојне капацитивности и температурски језичак (слика 59).

Слика 59: Прозор за подешавање параметараN-каналног MOSFET-a.

Други коракје је уношење нумеричких вредности величина које нам требају за
симулацију унутар радног прозора Matlaba (Command Window):
>> t_sim=1
t_sim =
1
>>Vg=3
Vg =
3
>> Vds_min=0
Vds_min =
0
>> Vds_max=4
Vds_max =
4

Покретањем симулације унутар прозора модела (слика 58) добићемо прву излазну
карактеристику за константну вредност напона VGS=Vg=3 помоћу наредбе
plot(Vds(:,2),Id(:,2),’b’)која се уноси унутар радног прозора (Command Window)
МATLAB-a:
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>>plot(Vds(:,2),Id(:,2),’b’)

Даљим мењањем вредности напона VGS=Vgунутар прозора Command Window и
поновним покретањем симулације унутар прозора модела (слика 58) добићемо скуп
излазних карактеристика приказаних на слици 60.

Слика 60: Излазне карактеристике N-каналног MOSFET-а.

4.2.2. Симулација излазних карактеристика N- каналног JFET-а помоћу М-фајлова

Карактеристике JFET транзистора се мере у конфигурацији са заједничким
сорсом. Улазна величина је напон између гејта и сорса UGS, а излазне величине су
напон између дрејна и сорса UDS и струја дрејна ID. На основу раније дате формуле за
израчунавање срује дрејна:
𝑈

2

𝐼𝐷 = 𝐺𝑂 𝑈𝑝 [ 𝑈𝐷𝑆 + 3 (−
𝑝

𝑈𝐺𝑆
𝑈𝑝

1.5

)

2 −𝑈𝐺𝑆 +𝑈𝐷𝑆

−3(

𝑈𝑝

1.5

) ]

(27)

извршићемо моделовање и симулацију излазних карактеристика JFET-а у програмсом
пакету MATLAB писањем програма у виду три М-фајла (три script датотеке).
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Резултати симулације дати су на сликама 61, 62 и 63 при чему су коришћене вредности
параметара из следеће табеле. [14]

Табела 2: Вредности параметара

Број симулације
Симулација 1, слика 61
𝑈𝑝 = 3𝑉, 𝐺𝑂 = 𝑔 = 0.3𝐴

Симулација 2, слика 62
𝑈𝑝 = 3.5𝑉, 𝐺𝑂 = 𝑔 = 0.3𝐴

Симулација 3, слика 63
𝑈𝑝 = 4𝑉, 𝐺𝑂 = 𝑔 = 0.3𝐴

Напон
𝑈𝐺𝑆 (𝑉)
0
-1
-2
-3
0
-1
-2
-3
-3.5
0
-1
-2
-3
-4

Симулација 1
%Мatlabov M-fajl za simulaciju izlaznih karakteristika JFETa (sl.61) za Up=3V i Idss=3mA
%napon Ugs uzima vrednosti iz skupa [-3, -2, -1,0]
xkoord = (0:0.5:5);
ykoord = -0.08:0.04:0.4; g=0.3;
Up=3;
x=linspace(0,Up); Uds=x; Ug=0;
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5]; x1 = [3 5];
y1 = [0.3 0.3];
hold on plot(xkoord, 0);
plot (0, ykoord); xlabel('Napon U_{DS}, V');
ylabel('Struja I_{DS}, mA');
plot (x, Id,'color',[0 1 0]);
line (x1,y1,'color',[0 1 0]);
Up=3; Ug=-1;
x=linspace(0,2);
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5];
plot(x, Id,'color',[0 0 1]);
x2 = [2 5];
y2 = [0.1155 0.1155];
line (x2,y2,'color',[0 0 1]);
Up=3; Ug=-2;
x=linspace(0,1);
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5];
plot(x, Id,'color',[1 0 0]);
x3 = [1 5];
y3 = [0.0266 0.0266];
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line (x3,y3,'color',[1 0 0]);
Up=3; Ug=-3;
x=linspace(0,0);
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5];
plot(x, Id,'color',[1 0 1]);
x4 = [0 5];
y4 = [0 0];
line (x4,y4,'color',[1 0 1]);
hold off

Слика 61: График зависности струје IDS при промени напона UDS уз различите напоне UGS за напон
UP = 3
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Симулација 2
%Мatlabov M-fajl za simulaciju izlaznih karakteristika JFETa (sl.62) za Up=3.5V i
Idss=3.5mA
%napon Ugs uzima vrednosti iz skupa [-3.5, -3, -2, -1,0]
xkoord = (0:0.5:5);
ykoord = -0.08:0.04:0.4; g=0.3;
Up=3.5;
x=linspace(0,Up); Ug=0;
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5]; x1 = [3.5 5];
y1 = [0.35 0.35];
hold on plot(xkoord, 0);
plot (0, ykoord); xlabel('Napon U_{DS}, V');
ylabel('Struja I_{DS}, mA');
plot (x, Id,'color',[0 1 0]);
line (x1,y1,'color',[0 1 0]);
Up=3.5; Ug=-1;
x=linspace(0, 2.5);
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5];
plot(x, Id,'color',[0 0 1]);
x2 = [2.5 5];
y2 = [0.1569 0.1569];
line (x2,y2,'color',[0 0 1]);
Up=3.5; Ug=-2;
x=linspace(0,1.5);
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5];
plot(x, Id,'color',[1 0 0]);
x3 = [1.5 5];
y3 = [0.05237 0.05237];
line (x3,y3,'color',[1 0 0]);
Up=3.5; Ug=-3;
x=linspace(0,0.5);
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5];
plot(x, Id,'color',[1 0 1]);
x4 = [0.5 5];
y4 = [0.005492 0.005492];
line (x4,y4,'color',[1 0 1]);
Up=3.5; Ug=-3.5;
x=linspace(0,0);
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5];
plot(x, Id,'color',[0 0 0]);
x5 = [0 5];
y5 = [0 0];
line (x5,y5,'color',[0 0 0]);
hold off
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Слика 62: График Зависности струје IDS при промени напона UDS уз различите напоне UGS за напон
UP = 3.5V
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Симулација 3
%Мatlabov M-fajl za simulaciju izlaznih karakteristika JFETa (sl. 62) za Up=4V i Idss=4mA
%napon Ugs uzima vrednosti iz skupa [-4, -3, -2, -1, 0]
xkoord = (0:0.5:5);
ykoord = -0.08:0.04:0.4; g=0.3;
Up=4;
x=linspace(0,Up); Ug=0;
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5]; x1 = [4 5];
y1 = [0.4 0.4];
hold on plot(xkoord, 0);
plot (0, ykoord); xlabel('Napon U_{DS}, V');
ylabel('Struja I_{DS}, mA');
plot (x, Id,'color',[0 1 0]);
line (x1,y1,'color',[0 1 0]);
Up=4; Ug=-1;
x=linspace(0,3);
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5];
plot(x, Id,'color',[0 0 1]);
x2 = [3 5];
y2 = [0.2 0.2];
line (x2,y2,'color',[0 0 1]);
Up=4; Ug=-2;
x=linspace(0,2);
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5];
plot(x, Id,'color',[1 0 0]);
x3 = [2 5];
y3 = [0.08284 0.08284];
line (x3,y3,'color',[1 0 0]);
Up=4; Ug=-3;
x=linspace(0,1);
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5];
plot(x, Id,'color',[1 0 1]);
x4 = [1 5];
y4 = [0.01962 0.01962];
line (x4,y4,'color',[1 0 1]);
Up=4; Ug=-4;
x=linspace(0,0);
Id=g.*Up.*[(x./Up)+2./3.*((-Ug/Up).^1.5)-(2./3).*((Ug+x)./(Up)).^1.5];
plot(x, Id,'color',[0 0 0]);
x5 = [0 5];
y5 = [0 0];
line (x5,y5,'color',[0 0 0]);
hold off
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Слика 63: График зависности струје IDS при промени напона UDS уз различите напоне UGS за напон
UP = 4V.
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5. Закључак
Нове технологије, микропроцесори и глобалне рачунарске мреже направиле су
од рачунара уређај без кога се не може замислити било који озбиљнији посао, као ни
свакодневни живот на овој планети. Живот поред рачунара и са рачунаром, у ствари,
постаје свакодневница. У последњих неколико година са масовнијим коришћењем
рачунара у школама створени су услови за квалитетније иновирање образовне
технологије.
Данас се зна да су рачунари и интернет, ИТ технологија, веома важни фактори
за обучавање одраслих, али многи сумњају да виртуелна стварност доприноси обуци
младих генерација. Мишљења су подељења али сви увиђају да технологија и ИТ
технологија иду напред и у њиховом напредовању и уздизању учествују сви, како
одрасли тако и они најмлађи. Свако у тој виртуелној стварности може радити шта год
пожели, бити ко год жели, без граница и ограничења. Наравно највише је места
остављено за оне који у тој виртуелној стварности желе да се баве науком, остваре
своје снове и циљеве, провере да ли то што су замислили функционише, без било какве
опасности, и те снове и жеље претворе у стварност. Једно је сигурно, виртуелна
стварност омогућава да све што замислимо уз мало труда проверимо и направимо у
реалности и учинимо човечанство поносним што постојимо.
Један од тих, назовимо га и виртуелном стварношћу, јесте програм и софтвер
MATLAB, виртуелна лабораторија у којој можемо проверити и теорију и праксу,
усавршити садашњост и створити будућност.
Познавање овог програмског језика даје одскочну даску у свету ИТ технологије.
Један од циљева писања овог рада јесте да програмски језици као што је овај уђу у
школе и буду саставни део свакодневног учења. У иностраним земљама постоји
податак да скоро 65% средњих стручних школа се обучава у MATLAB-у и сличним
програмима блиским њиховој струци, да би одмах после завршене школе обучени
људи већ радили и помагали заједници. Једна од тих ставки је сада и код нас, да школе
имају нешто налик приватном предузетништву, уче и раде у школи, стичу знања и
усавршавају се. Применом MATLAB-а у школи, може се постићи исти ефекат, деца
могу научити пре свега програмски језик, савладати енглески језик, научити и
примењивати математику, а за оне заинтересованије у овом програмском пакету
постоји и лабораторија за пројектовање електронских мрежа и разних шема које могу
да се искористе у ИТ технологији. Још једна велика новина јесте и коришћење овог
програма у многим фирмама широм наше земље, које се баве електроником и
електронским колима, пројектовање електричних мрежа до израде штампаних плоча за
разне електричне уређаје.
Сврха рада била је узети резултате постојећих реалних лабораторија, пренети их
у неки од виртелних пакета тј. софтвера и доказати да виртуелни параметри одговарају
реалним. Самим доказом да су виртуелни параметри добијени симулацијама на
рачунару валидни, без одласка у лабораторију, омогућава нам да све лаборторије света
убацимо у један рачунар и са њим вршимо експерименте. MATLAB има широк спектар
примене, од математике, рада са матрицама и тригонометријом, преко функција и
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кривих у простору до сложених израчунавања у електроници, електротехници и
многим другим гранама науке, требало би се више пажње посветити оваким
програмским пакетима јер њихово знање и умење могу нас одвести у будућност, а
притом да све радимо са што мање губитака и са што већим учинком.
Програм МАТLАB ће значајно допринети развијању досадашње стереотипне,
класичне теоријске наставе, коју одликују репродуктивно усвајање чињеница, без
разумевања и активног мисаоног ангажовања у процесу учења и стицању знања.
Иновираним приступом наставника у презентовању и тумачењу физичких појава и
процеса, применом наведеног програма, допринеће се високим ефектима у
побољшавању квалилета наставног процеса у школи (с једне стране) и повишавању
квалитета у остваривању очекиваних стандарда и исхода образовних постигнућа
ученика (с друге стране). Презентовање програма засновано на принципу очигледности
уз свеукупну укљученост људских чула, омогућава целовит доживљај о некој физичкој
појави и процесу, што истовремено максимално подстиче развој мисаоних операција и
стицање објективног научног погледа на свет ученика. Најевећи бољитак примене
програма треба да се одрази на ученике, што подразумева подстицање мотивисаности
за рад, бућење радозналости и интересовања, као и богаћење интелектуалног,
емоционалног и социјалног развоја сваког појединца.
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