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Papīra tranzistors (10 punkit)
Elektroniskās tehnoloģijas mūsdienās balstās uz vienkāršu, bet jaudīgu ierīci: tranzistoru, kas var darbo-
ties kā slēdzis un kā pastiprinātājs. Kā slēdzis tas var tikt izmantos digitālās informācijas uzglabāšanai
un apstrādei.

Mēs apskatīsim divu veidu lauka efekta tranzistorus (FETs, Field Effect Transistor): JFET ((Junction Field Effect
Transistor) un TFT jeb plāno kārtiņu tranzistoru (Thin Film Transistor).

Mēs īsi paskaidrosim, kā FET darbojas. FET ir nelineārā 3 kontaktu ierīce (kontaktus sauc aizvaru (G, gate),
izteci (S, source) un noteci (D, drain), kas var kontrolēt strāvu starp izteci un noteci reaģējot uz spriegumu
starp aizvara un izteces elektrodiem. Vienkāršā, lai arī nepilnīgā analoģijā, FET darbojas tāpat kā ūdens
krāns, kas darbojas līdzīgi kā aizvars, kontrolējot ūdens plūsmu.

1. attēls. n-tipa kanāla JFET uzbūve (pa kreisi), tā hidrauliskā analoģija (pa vidu) un elektris-
kās ķēdes apzīmējums (pa labi). JFET apzīmējuma bultiņas norāda elektriskās strāvas plūsmu
starp izteci (S) un noteci (D) caur šauru n-tipa kanālu. Kanāla platums ir atkarīgs no pieliktā
sprieguma starp aizvaru (G) un izteci (S).

JFET darbība balstās uz starp divu dažādu veidu pusvadītāju robežvirsmas īpašībām, piemēram, robežvir-
smas starp p-tipa un n-tipa leģētu silīciju, tāpēc tāds nosaukumu. JFET veidojas šaurs kanāls, caur kuru
plūst elektriskā strāva starp izteci un noteci, un n-tipa kanāla FET kanālam ir n-tipa materiāla īpašības.
Šāda kanāla platumu var precīzi kontrolēt, pieliekot negatīvu spriegumu starp aizvaru (G) un izteci (S),
𝑉GS = 𝑉G − 𝑉S. Pie konstanta 𝑉GS strāvas stiprums starp izteci un noteci ir nelineāri atkarīgs no pieliektā
sprieguma starp izteci un noteci, 𝑉DS = 𝑉D − 𝑉S. Tomēr maziem 𝑉DS spriegumiem strāvas stiprums ir li-
neāri atkarīgs no pieliktā sprieguma, uzvedoties omiski un pakļaujoties Oma likumam. Izejas pretestība,
𝑅DS = 𝑉DS/𝐼DS, tomēr ir ļoti atkarīga no pieliktā sprieguma 𝑉GS un var tikt labi aprakstīta ar

𝑅DS = 𝑅0
DS

1 − 𝑉GS/𝑉P
, (1)

kur 𝑅0
DS ir izejas pretestība pie 𝑉GS = 0 un 𝑉P < 0 ir JFET parametrs, kuru sauc par izslēgšanas spriegumu

(pinch-off voltage). Pie izslēgšanas sprieguma strāva tranzistorā neplūst.

Fiksētiem spriegumiem 𝑉GS > 𝑉P, elektriskās strāvas stiprums starp izteci un noteci arvien vairāk atšķir-
sies no lineāras atkarības, palielinot 𝑉DS, līdz tā piesātināsies līdz praktiski konstantai vērtībai. Ar 𝐼DSS mēs
apzīmēsim piesātinājuma (saturation) strāvas stiprimu pie 𝑉GS = 0. Piesātinājuma režīmā (lieli pieliktie
𝑉DS) piesātinājuma strāva atkarīga no 𝑉GS sekojošā veidā:

𝐼DS = 𝐼DSS (1 − 𝑉GS/𝑉P)2 . (2)

Mēs uzsvērsim JFET tranzistoru divas ļoti svarīgas īpašības. Lai gan sprieguma kontrolētā izejas pretestī-
ba var būt diezgan zema, ieejas pretestība (𝑅GS = 𝑉GS/𝐼GS) ir ļoti liela, tipiski lielāka par 109 Ω, tāpēc caur
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ierīci plūst ļoti mazas ieejas strāvas. Arī maza JFET tranzistora kapacitāte ir maza, kas padara šo ierīci ļoti
ātru, ļaujot tai atvērties un aizvērties ātrāk par MHz frekvenci.

Apskatīsim kā darbojas cita veida FET, proti TFT.

Tāpat kā jebkura cita FET, TFT ļauj kontrolēt strāvu starp diviem kontaktiem, noteci (D) un izteci (S), iz-
mantojot piemērotu elektrisko potenciālu trešajā elektrodā, aizvarā (G).

Aizvara elektrods ir atdalīts no pusvadītāja slāņa ar dielektriķi, kas ļauj radīt vertikālu elektrisko lauku,
kas kontrolē brīvo lādiņnesēju kustību pusvadītājā (laukefekts). Dielektrisko slāni var aizstāt ar elektro-
lītisko membrānu, piemēram, papīru, kurā ir mobilie joni (sk. 2. attēlu), un šajā gadījumā spriegums uz
aizvara pievilks pretējos lādiņus pie pusvadītāju robežvirsmas, radot lādētu jonu slāni, kas noteiks brī-
vo lādiņnesēju blīvumu pusvadītājā (elektrolītu tranzistors). Pētnieki Universidade Nova, Lisabonā, bija
šādu tranzistoru izveides pionieri, izstrādājot 2008. gadā ”papīra tranzistoru” un ir pasaules līderi šajā
jomā.

2. attēls. TFT papīra plānās kārtiņa tranzistora (TFT) shematisks attēls. S - Source, iztece; D -
Drain, notece; G - Gate, aizvars; A - papīrs (dielectriķis); B - substrāts; C - pusvadītāja kārtiņa
(Gallija-indija-cinka oksīds); X - Metāla kontakti. Bultiņas parādas strāvas plūšanas virzienu.

Līdzīgi kā JFETs, TFT tranzistori var darboties divos pamatdarbības režīmos - lineārajā režīmā un piesāti-
nājuma režīmā. Atšķirībā no JFET, TFT iekšējā kapacitāte ir svarīgs parametrs ierīces veiktspējā.

Šajā eksperimentālā problēmā jūs izpētīsiet, kā darbojas n-tipa kanālu JFET un papīra TFT.

Jūs noteiksiet šo ierīču raksturlīknes (Characteristic Curves (CCs)) mērot strāvas stiprumu starp S unD (𝐼DS),
pieliekot dažādus spriegumus pie G (𝑉GS) un D (𝑉DS).

Divas galvenās raksturlīknes ir izejas un pārneses raksturlīnes:

• Izejas raksturlīkne: Šai līknei strāvas stiprums star izteci un noteci (𝐼DS) tiek mērīts kā funkcija no
sprieguma starp izteci un noteci (𝑉DS), mūsu gadījumā 𝑉DS mainot no 0 V līdz +3 V , ar nelielu soli,
saglabājot konstantu 𝑉GS .

• Pārneses raksturlīkne: Šai līknei 𝐼DS mēra un zīmē atkarībā no 𝑉GS. 𝑉DS saglabā pie konstantas
vērtības, tranzistoram darbojoties piesātinājuma režīmā. 𝑉GS mēs mainīsim no −3 līdz 0 V.
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Iekārtas

Šai eksperimentālajai problēmai ir paredzēts šāds aprīkojuma komplekts (3. attēls):

1. multimetrs

2. JFET tranzistors (ievietots marķētā plastikāta maisiņā)

3. kabeļi (10) ar aligatora spailēm

4. plakanie krokodila spaiļu stiprinājumi (4, ievietoti plastikāta maisiņā)

5. bateriju paka (4x1,5 V)

6. bateriju turētājs

7. montāžas mini-plate ar pamatni

8. savienošanas vadi (3), lai izveidotu savienojumu ar montāžas mini-plati

9. HB zīmulis

10. sudraba tintes vadoša pildspalva (Circuit Scribe)

11. hronometrs

12. papīra lapa ar uzdrukātāmelektriskāmshēmāmun iestrādātu TFT, kas izmanto papīru kā dielektriķa
slāni (4. attēls)

13. soma ar rakstāmlietām (1 pildspalva, 1 zīmulis, 1 dzēšgumija/asināmais, 1 lineāls)
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3. attēls. Iekārtas komplekts.
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4. attēls. Pa kreisi: Papīra loksne ar uzdrukātāmelektriskāmshēmām: papīrs (1), sudraba elek-
trisko strāvu vadošas joslas (2), oglekļa pretestības joslas (3), papīra tranzistors (4), sprieguma
dalītāju pretestība (𝑅1 un 𝑅2). Pa labi: sprieguma dalītāja pretestības ģeometriskie izmēri (
katram segmentam pakāpienu izmērs ir nemainīgs un vienāds ar 0,5 mm).

Svarīgi piesardzības pasākumi:
Nelokiet papīra loksni ar uzdrukātām shēmām un iestrādāto tranzistoru, jo tā tas viegli sabojāsies.
Mērījumu laikā mēģiniet atstāt to pēc iespējas gludāku, lai iegūtu labākus rezultātus.

Mērījumiem ir svarīgi ņemt vērā šādu svarīgu informāciju:
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• Multimetrs vienmēr jādarbina DC režīmā.
• Multimetra mērīšanas diapazons netiek izvēlēts automātiski, un jums rūpīgi jāizvēlas vispie-
mērotākie diapazoni jūsu mērījumiem. Gadījumā, ja mērījums ir ārpus mērījuma diapazona,
displejā parādīsies vai nu ”1” vai ”-1” (displeja kreisajā pusē) attiecīgi pozitīvām un negatīvām
lieluma vērtībām, un jums vajadzētu pārslēgties uz plašāku diapazonu.

• Mazas strāvas diapazonus aizsargā 315 mA drošinātājs. Ar visiem līdzekļiem izvairieties no īs-
savienojuma radīšanas starp bateriju un multimetru, jo augsta strāva izsitīs drošinātāju!

• Multimetra iekšējā pretestība, darbojoties voltmetra režīmā ir 10 MΩ.
• Darbojoties ar ampērmetru, multimetra iekšējā pretestība ir atkarīga no mērīšanas diapazona,
kā parādīts šajā tabulā:

Diapazons 𝑅int/Ω

200 mA 1.0

20 mA 10

2 mA 100
1. tabula. Multimetra iekšējā pretestība, ja to darbina ampērmetra režīmā.

Tādējādi, ja multimetrs tiek izmantots līdzstrāvas (DC) ampērmetra režīmā, tad sprieguma kritums
starp multimetra kontaktiem būs mazāks vai vienāds ar 200 mV katrā no izmantojamiem diapazo-
niem.

A daļa. Elektriskās shēmas raksturošana (2,5 punkti)
Lai sasniegtu nepieciešamos 𝑉DS un 𝑉GS spriegumus, tu izmantosi divus oglekļa rezistorus, kas uzdru-
kāti uz papīra (𝑅1 un 𝑅2, attēls 4), un dalīsi spriegumu, lai iegūtu nepieciešamos sprieguma kritumus.
Pievienojot rezistora galus pie vienas no baterijas, mēs iegūsim aptuveni 3 V spriegumu starp rezistora
galiem (spriegums 𝑉in). Mērot spriegumu gar rezistora joslu, mēs redzēsim, ka spriegums krītas no 3 V
līdz 0 V. Attēlā 5 ar 𝑉in atbilst rezistora galam, kas pieslēgts pie baterijas pozitīvā kontakta, un rezistora𝑅1
vai 𝑅2 pretestība apzīmēta ar 𝑅tot.𝑅tot var tikt sadalīta divās pretestībās 𝑅x un 𝑅y, kā parādīts zīmējumā,
lai iegūtu nepieciešamo spriegumu 𝑉out. Turpmāk ar zemējuma elektrodu tiks apzīmēts divu bateriju
kopējais kontakts.
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5. attēls. Sprieguma dalītāja ķēdes shēma.

A.1 Pierakstiet izejas sprieguma 𝑉out formulu, izsakot to, kā funkciju no 𝑉in un pre-
testībām 𝑅x un 𝑅y.

0.2pt

A.2 Izmēri lapas apakšdaļas trīs testa rezistoru (𝑅T1, 𝑅T2 un 𝑅T3 attēlā 4) pretestības
armultimetru. Veic pietiekami daudzmērījumu ar dažādāmpozīcijāmuz sudra-
ba kontaktiem. Ievadi vērtības atbilžu lapā. Aprēķini vidējo vērtību un novērtē
katra testa rezistora pretestības mērījuma kļūdu.
 

0.5pt

A.3 Teorētiski parādi, ka kvadrātveida kārtiņas pretestībai ir jābūt neatkarīgai no tās
sānu garuma, ja kārtiņa var tikt raksturota ar noteiktu īpatnējo pretestību. Šī no
kārtiņas izmēra neatkarīgā pretestība tiks saukta par kārtiņas pretestību un tiks
apzīmēta. 𝑅□.

0.3pt

A.4 Aprēķini oglekļa kārtiņas pretestības vidējo vērtību no A.2 datiem. Iegūsti og-
lekļa kārtiņas īpatnējo pretestību 𝜌 un dod iegūtās īpatnējās pretestības kļūdas
novērtējumu (ņem vērā oglekļa kārtiņas biezumu 𝑡, kas vienāds ar 20 ± 1 𝜇m).

0.4pt

A.5 Parādi ka pretestību 𝑅1 un 𝑅2 pretestības ir izsakāmas kā 𝑅1 = 𝑅2 = 𝜅𝑅square,
kur 𝜅 ∼ 14.2897. Izmēri 𝑅1 un 𝑅2 , un pieraksti to vērtības Atbilžu lapā. Nosaki
eksperimentālo lieluma 𝜅 vērtību un salīdzini to ar teorētisko vērtību.

0.5pt

Izmantojot sudraba tintes pildspalvu, uzzīmē 7 vienādos attālumos izvietotas elektrisko strāvu vadošas
līnijas gar katru no iedomājamiem rezistoriem kā parādīts 6. attēlā. Šīs atsevišķās līnijas darbosies kā
sprieguma dalītāju elektrisko kontaktu punkti.
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6. attēls. Vadošo līniju zīmējuma piemērs un izmantotie kontaktu apzīmējumi.

A.6 Izmēri pretestības𝑅𝑥 un𝑅𝑦 visiem kontaktu punktiem. 𝑅𝑥 ir definēts kā pretes-
tības starp kontaktpuntku un punktu V (rezistoram 1) un punktu W (rezistoram
2). 𝑅𝑦 ir definēts kā pretestība starp kontaktpunktu un punktu Z. Aizpildi atbil-
stošo tabulu atbilžu lapā.

0.3pt

Ievietojiet 4 AA baterijas turētājā. Lūdzu, uzmanīgi ievērojiet bateriju polaritāti un pārliecinieties, ka
neveidojat īssavienojumu. Tad fiziski pievienojiet bateriju paku, kā parādīts 7. attēlā. Pārliecinieties, ka
jūs neesat sabojājis sudraba celiņus ar krokodila spailēm.

7. attēls. Baterijas savienojumi
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A.7 Izmēriet katra kontaktpunkta spriegumu, kas ir spriegums, kas ir izmērīts at-
tiecībā pret punktu Z, un ievadiet vērtības atbildes tabulā atbilstošajās Atbilžu
lapu tabulās.

0.3pt

Tas noslēdz šo daļu un tagad varat veikt JFET tranzistora voltampēra raksturlīkņu mērījumus.

B daļa. Komerciāla JFET tranzistora voltampēra raksturlīknes (4,5 punkti)
Lai raksturotu JFET tranzistoru, jūs izmantosiet 8. attēlā parādīto slēgumu. Sāciet, nosakot trīs kontak-
tus (S, D un G) uz JFET tranzistora - pievērsiet uzmanību pareizai kontaktu identifikācijai, jo ierīce nav
simetriska! JFET tranzistora piestiprināšanai variet izmantot montāžas mini-plati ar pamatni. Savieno-
šanas vadus ir jāizmanto ar montāžas mini-plati.

Izmantojot norādītos vadus, pievienojiet tranzistora aizvaru (G, gate) un izteci (S, source) ar zemi (elek-
triskās ķēdes punkts Z, pie 0 V). Visā šīs problēmas daļā JFET iztece S vienmēr būtu jāpievieno pie zemes.

8. attēls. Iekārta JFET raksturlīkņu noteikšanai. Ar svītrotu līniju iezīmēta ķēdes daļa, kas ie-
tver TFT, nav jāizmanto problēmas B daļā. Zīmējums augšā pa labi parāda, kā identificēt JFET
tranzistora aizvaru (G, gate), izteci (S, source) un noteci (D, drain). Zīmējums pa labi apakšā
apakšdaļa parāda, kā tiek savienoti kontakti montāžas mini-platē. Visi kontakti numurētās ko-
lonnās ir savstarpēji savienoti un izolēti no citu kolonnu kontaktiem. Multimetra attēls ir tikai
ilustratīvs: jūs esiet atbildīgs par atbilstošāmērīšanas režīmaundiapazona izvēli armultimetra
rotējošo slēdzi.

B.1 Savienojiet tranzistora aizvaru (G) ar zemi tā, lai 𝑉GS = 0. Tad pievienojiet vienu
nomultimetra ampērmetra režīmā vadiemar tranzistora noteci (D). Ar otrumul-
timetra vadu pieskarieties punktam ar visaugstāko spriegumu sprieguma dalī-
tājā. Multimetrs ir jāizmanto līdzstrāvas (DC) režīmā. Atbildes lapā ierakstiet
strāvas stipruma vērtību 𝐼DS.

0.2pt
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B.2 Izmēriet strāvu 𝐼DS dažādiem noteces pozitīviem spriegumiem, vienlaikus sa-
glabājot 𝑉GS = 0. Tad samainiet ķēdi, lai pieliktu negatīvo spriegumu (𝑉GS < 0)
starp tranzistora aizvaru un izteci, un atkārtojiet 𝐼DS mērījumus kā funkciju no
pozitīva pievadītā sprieguma starp noteci un izteci. Ierakstiet savas vērtības ta-
bulās, kas dotas Atbilžu lapā.

0.8pt

Ja sprieguma dalītāja ķēde ir savienota ar zemas pretestības slodzi (L, load, 9. attēls), spriegums uz sprie-
gumadalītājiem, atšķiras no nominālvērtībām, kas izmērītas, ja slodze ir ar augstu pretestību, piemēram,
ja tā ir augstas pretestības voltmetrs.

9. attēls. Sprieguma dalītājs ar slodzes pretestību.

B.3 Uzskatīt, ka sprieguma dalītājs ir savienots ar slodzi 𝑅L. Iegūstiet korekcijas
koeficientu 𝑓 = 𝑉 L

out/𝑉out izteiksmi kā funkciju, 𝑅L, 𝑅x un 𝑅y.
0.2pt

JFET tranzistoram ir zema izejas pretestība, kad 𝑉GS = 0, 𝑅0
DS ∼ 50 Ω. Tomēr šī pretestība ievērojami

palielinās, kad aizvars ir negatīvi polarizēts attiecībā pret izteci, 𝑉GS < 0. Ja 𝑉GS < 0, tad izejas pretestība
labi atbilst vienādojumā (1) dotajai likumsakarībai.

B.4 Izmantojot atbilstošos korekcijas koeficientus, aprēķiniet sprieguma kritumu
starp noteci un izteci, 𝑉DS, visiem punktiem, kas mērīti B.2. Izmanto šādus no-
minālos JFET raksturlielumus: 𝑅0

DS = 50 Ω, 𝑉P = −1.4 V.

1.2pt

B.5 Uzzīmē sava JFET tranzistora raksturlīknes 𝐼DS(𝑉DS). 0.5pt

B.6 Apskati tranzistoru, kas darbojas pie maziem 𝑉DS spriegumiem. Iegūsti 𝑅DS ek-
sperimentālās vērtības savam JFET dažādām 𝑉GS vērtībām un uzzīmē iegūto at-
karību datus.

0.5pt

B.7 Uzzīmē 𝐼DS(𝑉GS) līknes savam JFET tranzistoram pie 𝑉DS ∼ +3 V. 0.3pt

Kad JFET tranzistors darbojas piesātinājuma režīmā, tad strāvu 𝐼DS labi apraksta vienādojums (2).
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B.8 No izmērītiem rezultātiem iegūsti piesātinājuma strāvu 𝐼DSS un izslēgšanas
spriegumu 𝑉P savai ierīcei. Salīdzini iegūtā izslēgšanas sprieguma 𝑉P vērtību
ar nominālo sprieguma vērtību.

0.4pt

JFET tranzistora svarīgs parametrs, jo īpaši, ja tas tiek izmantots pastiprinātājos, ir tā dēvētais tranzistora
transkonduktance 𝑔, kas definēta kā

𝑔 = 𝜕𝐼DS
𝜕𝑉GS

. (3)

Divu mainīgo funkcijai 𝑓(𝑥, 𝑦), apzīmējums 𝜕𝑓
𝜕𝑥 nozīmē, ka jāatrod 𝑓 atvasinājumu attiecībā pret 𝑥, ja 𝑦 ir

konstants.

B.9 Iegūsti savas ierīces transkonduktanci no izmērītās 𝐼DS(𝑉GS) līknes, ja 𝑉GS =
−0.50 V. Salīdzini to ar aprēķināto vērtību, kas iegūta no vienādojuma (2).

0.4pt

C daļa. Papīra plānās kārtiņas tranzistors (2,0 punkti)
No šī brīža vairs neizmanto JFET, jo visi sekojošie uzdevumi un jautājumi attiecas uz papīra plānās kārtiņas
tranzistoru (TFT), kas atrodas iespiedshēmas augšējā stūrī. TFT aizvars (G), iztece (S) un notece (D) ir
parādīti 10. attēlā. Savieno TFT aizvaru un izteci ar zemi. Arī šajā problēmas daļā papīra TFT iztece
vienmēr ir jāpieslēdz kopējam bateriju pakas kontaktam, t.i. 0 V, kā parādīts 10. attēlā. Polarizējiet
tranzistoru ar 𝑉DS > 0, izmantojot vienu no sprieguma ķēdes dalītājiem (attēls 10). Pārbaudiet, vai strāva
plūst caur ampērmetru.
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Attēls 10. Iekārtamērījumiem ar papīra TFT.Multimetra attēls ir tikai ilustratīvs: tu esi atbildīgs
par atbilstošā mērīšanas režīma un diapazona izvēli multimetra rotējošā slēdža izvēlnē.

C.1 Izmanto 𝑉DS = +3.0 V. Aizver tranzistoru, izmantojot 𝑉GS = −3.0 V. Gaidi 1
minūti, kamēr tranzistors aizveras. Ieraksti atbilžu lapā paliekošo strāvas stip-
ruma vērtību, 𝐼closed . Tad atver tranzistoru ar 𝑉GS = 0, saglabājot 𝑉DS = +3.0 V.
Vismaz 5minūtesmēri strāvas stiprumu kā funkciju no laika, sākot no brīža, kad
atver tranzistoru un pierakstiet iegūtos 𝐼DS(𝑡) datus atbilžu lapā.

0.8pt

C.2 Uzzīmē 𝐼DS(𝑡). Laika atkarību nosaka divi eksponenciāli procesi, no kuriem vien-
am laika konstanti (𝜏2) var pieņemt ievērojami lielāku kā otru laika konstanti (𝜏1).
Nosaki mazāko laika konstanti, 𝜏1.
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D daļa. Invertora slēgums (1,0 punkti)
Viens no svarīgākiem slēgumiem mikroelektronikā ir invertora slēgums, kas spēj apgriezt otrādi jeb in-
vertēt digitālo ieejas signālu. Piemēram, ja 𝑉in = augsts, tad 𝑉out = zems un otrādi. Tranzistors arī tiek
izmantots kā pastiprinātājs, kas attēlots 11. attēlā, izmantojot tranzistoru un slodzes pretestību (𝑅L). Ša-
jā gadījumā 𝑉in = 𝑉GS un 𝑉out ir spriegumsmērīts uz tranzistora noteces (D) elektroda. Šajā gadījumāmēs
novērosim, kas notiek ar 𝑉out, ja 𝑉GS mainās no -3 V līdz 0 V.
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11.attēls. Pastiprinātāja un invertora slēgums.

11. attēlā redzamajā slēgumā tranzistors ir papīra TFT un 𝑅L ir slodzes pretestība, kuru jūs pievienosiet
manuāli, savienojot tranzistora noteces (D) kontaktu ar 𝑉in kontaktu, izmantojot zīmuli, kā parādīts 12.
attēlā. Rakstot ar zīmuli uz papīra, uz papīra tiek pārnesti grafīta elektrovadoši slāņi. Pārnesot vairāk
un vairāk grafīta slāņus, savienojuma elektriskā pretestība samazinās. Zīmējot 𝑅L, nepārtraukti kontrolē
pretestību. Lai iegūtu 𝑉out vērtību pietiekoši tuvu 0 V, slodzes pretestībai ir jābūt pietiekami liela. Tāpēc,
zīmējot pretestību, jācenšas sasniegt vērtību, kas ir tuvu nepieciešamajai vērtībai, 𝑅L = 200 kΩ.
Vari vai nu izmantot zīmuli, lai samazinātu 𝑅L, vai arī dzēšgumiju, lai to palielinātu. Ir jācenšas iegūt
vērtību, kas atšķiras ne vairāk kā 10% no nepieciešamās vērtības.

12. attēls. Invertora/pastiprinātāja slēguma izveidošana.
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Izmanto HB zīmuli un ar roku uzzīmē oglekļa rezistoru ar pretestības vērtību 𝑅L ≃ 200 kΩ, kas jāizmanto
kā papīra TFT slodzes pretestība, lai izveidotu invertora ķēdi (sk. 12. attēlu).

D.1 Atbilžu lapā ieraksti izmērīto 𝑅L vērtību, kuru esi sasniedzis. Izveido invertora
slēgumu (attēls 12) izmantojot oglekļa pretestības joslas un papīra TFT. Pirms
mērījuma atceries, ka tranzistors ir pilnībā jāizslēdz pielietojot 𝑉GS = −3 V un
gaidot ∼ 1min . Tad izmēri 𝑉out mainot 𝑉GS no −3 V līdz 0 V, mērot 𝑉out ar stabili-
zācijai nepieciešamo laiku mazāku par 100 s. Ieraksti izmērītās vērtības Atbilžu
lapā.
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D.2 Uzzīmē izmērīto 𝑉out(𝑉in) līkni un uzzīmē gludu tendences līkni caur datu pun-
ktiem.
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