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1 Wymagane wiadomości i umiejętności
1. Podstawowe informacje na temat układów pracy i parametrów tranzystorów JFET [1], [2], 

[3].

2. Umiejętność korzystania z pakietu do symulacji obwodów elektrycznych QUCS [4].

3. Wiadomości zawarte we wprowadzeniu do laboratorium UiSE.
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2 Wstęp
Na rys. 1 przedstawiono  schemat  elektryczny typowego  dwuwyprowadzeniowego  mikrofonu 

elektretowego wraz  z  zewnętrznym układem zasilania.  Wbudowany tranzystor  JFET pracuje  w 

układzie ze wspólnym źródłem, a rezystor drenu znajduje się w zewnętrznym układzie zasilania. 

Tranzystor wraz z rezystorem drenu tworzą przedwzmacniacz. Oprócz rezystora drenu w układzie 

zasilania z reguły znajduje się kondensator  blokujący składową stałą  napięcia.  Kondensator ten 

wraz z rezystancją wejściową następnego stopnia (wzmacniacza) tworzy filtr górnoprzepustowy. 

3 Charakterystyki i parametry tranzystorów polowych
Dla napięć Ugs (napięcie bramka-źródło) większych od Up (napięcie progowe) charakterystyka 

przejściowa jest opisana wzorem [2], [3]:

I d=I dss⋅(1−
U gs

U p
)

2

(1)

gdzie Idss to prąd drenu przy napięciu Ugs=0.
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Rysunek 1: Schemat elektryczny dwuwyprowadzeniowego mikrofonu elektretowe-
go wraz z zewnętrznym układem zasilającym.
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Transkonduktancja gm tranzystora polowego opisana jest wzorem:

g m=( δ I d

δU gs)U ds=const

=
2⋅I dss⋅(U gs−U p)

U p
2 =

2⋅√ I dss⋅I d

∣U p∣
(2)

Dla Id=Idss definiuje się transkonduktancję charakterystyczną gmm, która jest opisana wzorem:

g mm=
2⋅I dss

∣U p∣
(3)

Charakterystyki wyjściowe dla napięć Uds<Ugs – Up (obszar liniowy) opisane są wzorem:

I d=
I dss

U p
2 ⋅(2⋅(U gs−U p)⋅U ds−U ds

2
) (4)

Charakterystyki wyjściowe dla Uds>Ugs – Up (obszar nasycenia) w niewielkim stopniu zależą od 

napięcia Uds. W przybliżeniu można je opisać wzorem:

I d=I dss⋅(1−
U gs

U p
)

2

(5)

Parametrami wpływającymi na właściwości dynamiczne tranzystorów polowych są wartości po-

jemności charakterystycznych. Spotykane są dwa systemy opisu pojemności charakterystycznych:

1. Ciss – pojemność wejściowa, Coss – pojemność wyjściowa, Crss – pojemność zwrotna,

2. Cgd – pojemność bramka-dren, Cgs – pojemność bramka-źródło, Cds – pojemność dren-źró-

dło.

Poniższe wzory opisują zależności pomiędzy pojemnościami wchodzącymi w skład obydwu sys-

temów:

C iss=C gd+ C gs

Coss=C gd+ Cds

C rss=Cgd

(6)

Dwuwyprowadzeniowy mikrofon elektretowy, na któ-

rego membranę pada fala akustyczna można zamodelo-

wać jako połączenie źródła napięcia przemiennego, kon-

densatora oraz tranzystora polowego typu JFET (rys.2). 

Pojemność wejściowego kondensatora można oszacować 

zakładając,  że  średnica  membrany  i  przeciwelektrody 
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Rysunek 2: Schemat zastępczy mikrofo-
nu elektretowego.
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jest równa w przybliżeniu średnicy obudowy mikrofonu, a odległość między elektrodami wynosi 

10 μm.

Pojemność kondensatora płaskiego opisuje wzór:

C=
ε 0⋅ε r⋅S

d
(7)

gdzie: ε0 – przenikalność elektryczna próżni wynosząca 8,8542∙10-12 [F/m], εr – względna przeni-

kalność elektryczna materiału rozdzielającego okładki  kondensatora  (dla  powietrza  εr=1,00054), 

S – powierzchnia okładek kondensatora, d – odległość między okładkami kondensatora.

Drugim elementem modelu mikrofonu jest tranzystor polowy. Przykładowym tranzystorem prze-

znaczonym do pracy jako przedwzmacniacz w mikrofonach elektretowych jest tranzystor 2SK596 

produkowany przez firmę Sanyo [5].
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4 Przebieg ćwiczenia
 1. Oszacować pojemność wejściowego kondensatora dla mikrofonu MCE-4000. Zakładając, że 

średnica membrany i przeciwelektrody jest równa w przybliżeniu średnicy obudowy mikro-

fonu, a odległość między elektrodami wynosi 10 μm. Przyjmując katalogową wartość impe-

dancji wejściowej tranzystora 2SK596 typ B oraz obliczoną wartość pojemności wejściowej 

dla mikrofonu MCE-4000 oszacować dolną częstotliwość graniczną mikrofonu. 

 2. Dobrać parametry uniwersalnego modelu tranzystora polowego znajdującego się w bibliote-

ce programu QUCS (elementy → elementy nieliniowe → n-JFET) tak aby uzyskać charak-

terystyki przejściową i wyjściowe oraz wartość impedancji wejściowej zgodne z danymi za-

wartymi w nocie katalogowej tranzystora 2SK596 typ B. W tym celu należy zmieniać war-

tości następujących parametrów modelu:

 a) Vt0 – napięcie progowe,

 b) Beta – wsp. transkonduktancji,

 c) Lambda – wsp. modulacji długości kanału,

 d) Cgs – pojemność bramka – źródło,

 e) Cgd – pojemność bramka – dren,

 f) Area – domyślny obszar tranzystora JFET.

W celu sprawdzenia poprawność stworzonego modelu  tranzystora 2SK596 typu B należy 

stworzyć w programie QUCS schematy (modele) umożliwiające pomiar (poprzez symula-

cję): 

 a) charakterystyki przejściowej, 

 b) charakterystyk wyjściowych,

 c) impedancji wejściowej (w funkcji częstotliwości).

 3. Wykorzystując opracowany model tranzystora 2SK596 typ B określić dolną częstotliwość 

graniczną mikrofonu (rys. 2).

 4. Wykorzystując opracowany model tranzystora 2SK596 typ B przeanalizować na drodze sy-

mulacji wpływ napięcia zasilania i wartości rezystancji drenu na wzmocnienie przedwzmac-
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niacza (rys. 1). 

 5. Wykorzystując opracowany model tranzystora 2SK596 typ B  określić jaka jest zależność 

pomiędzy napięciem zasilania a maksymalne wzmocnienie przedwzmacniacza.
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5 Sprawozdanie
W sprawozdaniu umieścić i skomentować wszystkie wyniki uzyskane w punkcie  4 „Przebieg

ćwiczenia”. W szczególności należy:

1. Porównać ze sobą odpowiednie charakterystyki dla tranzystora 2SK596 typ B oraz jego mo-

delu. Opisać jak poszczególne parametry modelu SPICE tranzystora wpływają na przebiegi 

uzyskiwanych charakterystyk.

2. Skomentować różnice w wartościach dolnej częstotliwości granicznej (dla mikrofonu MCE-

4000) uzyskanych w drodze symulacji i obliczeń. Odnieść uzyskane wartości do wymagań 

konstrukcyjnych stetoskopów elektronicznych oraz wyników uzyskanych w ćwiczeniach 1 

i 2.
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6 Dodatki

6.1 Parametry techniczne mikrofonów elektretowych wykorzystanych 
w ćwiczeniu

6.1.1 Mikrofon MCE-4000 (nr kat. 23.3680 [6])

Opis: Wysokiej jakości wkładka mikrofonowa elektretowa, dookólna, wersja subminiaturowa.

• Parametry techniczne:

• Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

• Czułość: 5 mV/Pa/1kHz, ±3 dB

• Impedancja wyjściowa: 2.2 kΩ

• Stosunek S/N: > 58 dB

• Kondensator sprzęgający: 0.1-4.7 μF

• Dopuszcz. temp. Otoczenia: 0-40 °C

• Zasilanie: 1.5-10 V prąd stały /0.5 mA

• Średnica 9,7 mm

• Długość 6,7 mm

Cena: 4,20PLN

- 9/11 -



UiSE laboratorium

7 Bibliografia
[1] Horowitz, P., Hill, W., Sztuka elektroniki, WKŁ, 2003

[2] Tietze, U., Schenk, C., Układy połprzewodnikowe, WNT, 1997

[3] Northrop, R., Analysis and application of analog electronic circuits to biomedical 
instrumentation, CRC Press, 2003

[4] Qucs project: Quite Universal Circuit Simulator [on-line], Qucs team, [dostęp: 2011-11-20]. 
Dostępny w internecie: http://qucs.sourceforge.net/

[5] 2SK596 datasheet pdf datenblatt - Sanyo Semicon Device - CAPACITOR MICROPHONE 
APPLICATIONS ::: ALLDATASHEET ::: [on-line], Alldatasheet.com, [dostęp: 2011-11-22]. 
Dostępny w internecie: http://www.alldatasheet.com/datasheet-
pdf/pdf/100890/SANYO/2SK596.html

[6] Monacor [on-line], Monacor, [dostęp: 2011-11-18]. Dostępny w internecie: 
http://www.monacor.pl

- 10/11 -



UiSE laboratorium

Protokół przebiegu zajęć
Laboratorium nr 3 Data …..............

L.p. Imię i nazwisko Grupa Data

Punkt lab. Wykonany/niewykonany Uwagi prowadzącego

1

2

3

4

5

- 11/11 -


	1 Wymagane wiadomości i umiejętności
	2 Wstęp
	3 Charakterystyki i parametry tranzystorów polowych
	4 Przebieg ćwiczenia
	5 Sprawozdanie
	6 Dodatki
	6.1 Parametry techniczne mikrofonów elektretowych wykorzystanych w ćwiczeniu
	6.1.1 Mikrofon MCE-4000 (nr kat. 23.3680 [6])


	7 Bibliografia

