نرمافزاردیتاشیتوجستجویترانزیستورBJT

ایي ًرمافسار هشخصات تؼذاد زیادی از تراًسیستَرّای  BJTرا در خَد دارد کِ هیتَاًذ کار داًشجَیاى ٍ هٌْذساى رشتِّای ترق،
کاهپیَتر ٍ  ، ...تؼویرکاراى ٍ تواهی کساًیکِ تا قطؼات ٍ دستگاّْای الکترًٍیکی سرٍکار دارًذ را سادُ سازد .کارتراى هیتَاًٌذ تِ
راحتی از ایي ًرم افسار در سریؼتریي زهاى هوکي در طراحی هذارّا ،تؼویر دستگاّْا ٍ یا اًجام آزهایشات استفادُ کٌٌذ ٍ تا ًصة
ایي ًرم افسار در ٍقتشاى صرفِ جَیی کٌٌذً .رم افسار دارای اطالػات زیر ترای ّر تراًسیستَر  BJTاست:
ًَع تستِتٌذی یا پکیج تِ ّوراُ شکل ٍ ترتیة پایِّا NPN ،یا  PNPتَدى ٍ هقادیر پاراهترّای ( hfeتتای تراًسیستَر)Ic،
(جریاى کلکتَر)ٍ( VCEO ،لتاش کلکتَر اهیتر)( fT ،فرکاًس قطغ) ٍ ( Pwrتَاى قاتل تحول).
ایي ًرمافسار دارای دٍ هَتَر جستجَ است:
هَتَر جستجَی اٍل هشخصات تراًسیستَری کِ ًام یا شوارُ آى جستجَ شذُ در اختیار کارتر قرار هیدّذ در ایي هَتَر ّوچٌیي
هیتَاى ًام ٍ هشخصات تراًسیستَرّای هشاتِ تراًسیستَر هَرد جستجَ را پیذا کرد .هَتَر جستجَی دٍم تِ جستجَی
تراًسیستَرّای هَرد ًظر تا استفادُ از هقادیر هیٌیون ٍ هاکسیون تؼریف شذُ تَسط کارتر ترای پاراهترّای تراًسیستَر یؼٌی hfe
 Pwr ٍ fT ،VCEO ،Ic ،هیپردازد .تِ ػٌَاى هثال فرض کٌیذ در یک طراحی تِ تراًسیستَری  PNPتا  ، hfe=011تَاى
قاتل تحول حذاکثر ٍ 01ات  ،فرکاًس قطغ حذاقل  01هگاّرتس ٍ رًج جریاى کلکتَر از  011 mAتا ً 011 mAیاز دارین ،در
ایٌصَرت تا ٍارد کردى ایي اطالػات در هَتَر جستجَی دٍم ،تِ ًام ٍ هشخصات کاهل توام تراًسیستَرّایی کِ دارای پاراهترّایی
تا ایي رًج هقادیر ّستٌذ دسترسی خَاّین داشت.
ًرمافسار دارای راتط کارتری گرافیکی زیثا ٍ آساًی است ٍ قاتل اجرا تر رٍی رٍی توام گَشیْا تا ًسخِ ّای هختلف اًذرٍیذ ٍ تا ّر
اًذازُ صفحِ ًوایش هیتاشذ.
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