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ВСТУП
Конспект лекцій призначений для самостійного вивчення принципів функціонування і

будови елементів електронних схем починаючи із резисторів і закінчуючи операційними
підсилювачами.
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1 РЕЗИСТОРИ. ПОДІЛЬНИКИ, МОСТИ

1.1 Закон Ома
Для металевих провідників(з деякими обмеженнями) , залежність між струмом крізь

даний провідник і напругою на ньому - дуже проста, і називається Закон Ома. Ом
використовував коло подібне до того, що на рис.. Він вимірював напругу і струм визначивши
просту лінійну залежність, яка записується так:

 RIU 
де I

UR   називається опором навантаження.

Закон Ома - тільки приблизно правильний, є ряд варіацій, виключень і т.д. Деякі
компоненти, наприклад діоди, мають нелінійну залежність між I і U. Але Закон Ома
застосовується з обмеженнями до резисторів і більшості дротів.

Треба пам'ятати, що

А
ВОм

1
11 

Резистори прийнято класифікувати за наступними ознаками. За вольтамперною
характеристикою розрізняють резистори лінійні і нелінійні. В нелінійних резисторах в якості
провідного матеріалу використовують напівпровідникові матеріали. За конструкцією
резистори поділяють на дротяні,  плівкові, металоплівкові, металооксидні,
металодіелектричні, композиційні і напівпровідникові. За способом захисту резистивного
елементу розрізняють резистори неізольовані, ізольовані(лаковані), компаундні, опресовані
пластмасою, герметизовані і вакуумні. В залежності від призначення резистори є загального і
спеціального призначення. До резисторів загального призначення не ставлять вимог
підвищеної точності і стабільності параметрів. Резистори спеціального призначення можуть
мати підвищену стабільність, бути високочастотними, високоомні, високовольтні і т.і.

Промисловість випускає резистори з опорами від 0,01 Ом до 1012 Ом і потужністю від
1/8 до 250 Вт при допуску від 0,005 до 20%. Резистори виготовляють із графітових сумішей,
металевих плівок, проводів, накручених на каркас, чи на основі напівпровідникових
елементів, подібних до польових транзисторів. Найбільш поширені вуглецеві композиційні
резистори, що мають потужність 1/4 чи 1/2 Вт. Існує стандартний діапазон значень опорів —
від 1 Ом до 100 МОм, причому для резисторів з допуском на опір, рівним 5%, випускається в
два рази більше значень опорів, ніж для резисторів з допуском 10%.

Значення номінального опору визначається як добуток конкретного члена спеціального
ряду Е на 10N. N– ціле додатнє чи від’ємне число.

Ряд Е являє собою геометричну прогресію за основою Mq . Для ряду
Е3 16.2103

3 q ,

E6 47.1106
6 q ,

Е12 21.11012
12 q  і т.д.

Таблиця  Значення членів стандартних Е рядів
ряд Значення ряду
Е3 1.0 2.2 4.7
Е6 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
Е12 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
Е24 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2

1.1 1.8 1.6 2.0 2.4 3.0 3.6 4.3 5.1 6.2 7.5 9.1
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Наприклад в результаті розрахунків було отримано опір резистора 120842 Ом. Серед
резисторів загального призначення такого номінального опору немає. Тому треба
використовувати найближчий номінал: 1.2105 Ом, або 120 кОм.

Резистори різних типів виготовляють з різними допусками і з номіналами за різними
рядами. Детальну інформацію про наявність резистора потрібного типу конкретного номіналу
з конкретним допуском можна знайти в довіднику.

Залежність опору від матеріалу і розмірів провідника визначається формулою:
R=l/S,
де R — опір, 0м;  — питомий опір, Oмм; l — довжина, м; S — площа поперечного

перерізу, м2.
Питомим опором називається опір провідника довжиною 1 м з площею поперечного

перерізу 1 м2 при температурі 20 °С. Наприклад,  алюмінію— 0,029 х10-6 Oмм, міді– 0,0172,
срібла– 0,016; сталі– 0,14; ніхрому– 1. Питомий опір діелектриків дуже великий; так, для
скла—5 х 1011 0м . м, ебоніту — 1010 Oмм, слюди — 5 х 1014 Oмм.

З формули (2.9) маємо: =RS/l
Звідси одиницею питомого опору є ом на метр (Oмм/м).
Питомий опір провідника можна визначити через питому електропровідність як

обернену до неї величину: =1/ v,
де  — питомий опір, a v — питома електропровідність провідника.

Якщо провідники з металів і сплавів нагрівати, то в них зростає рух вільних електронів,
збільшується число зіткнень з іншими частинками і між собою), а отже, зменшується
впорядкований рух електронів. Внаслідок цього опір провідника збільшується.

Величина, яка характеризує зміну одного ома опору провідника при зміні температури
на 1 °С, називається температурним коефіцієнтом і позначається . У широкому діапазоні
зміни температури провідників з металів та сплавів їх опір визначається за формулою
R2=R1(1+(t2-t1)), де R1 —опір провідника при температурі t1, 0м; R2— опір провідника при
температурі t2, 0м;  — температурний коефіцієнт, °С(-1) Наприклад, температурний коефі-
цієнт алюмінію — 0,0042 °С-1; міді – 0.0043°С-1;платини 0.0039°С-1; латуні — 0,002 °С(-1) сріб-
ла—0,004 °С(-1).

У деяких провідників з підвищенням температури число вільних зарядів збільшується,
що приводить до зменшення опору. Такі провідники мають від'ємний температурний
коефіцієнт. Наприклад, вугілля —0,0005 °С(-1), електроліти—0,025 °С(-1).

1.2 Подільники
Широко використовуються

R1

R2E Uâèõ

21

2
2

21 RR
RER

RR
EUвих







Із великої напруги можна зробити будь-яку меншу. Для використання із навантаженням
(паралельно R2) треба, щоб опір навантаження був мінімум в 10 разів більший за R2. Іншими
словами забезпечити протікання в колі подільника струм в 10 разів більший за струм
навантаження.
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Якщо наприклад треба від 10В живити лампочку на 3.6В, 10мА. В колі подільника має

протікати струм мАмАi 1001010  , тому сумарний опір 100
1.0

10
21 

А
ВRR Ом. Опір R2

визначається із величини спаду напруги на ньому 36
1.0
6.3

2 
А
ВR Ом. Значить

64361001 R Ом. При цьому потужність, яка розсіюється подільником
ВтАВPп 11.010  . Лампочка ж розсіює ВтPл 036.001.06.3  . Коефіцієнт корисної дії

%6.3100 
Pп
Pл . Велика потужність розсіюється на R2. Його можна виключити, якщо опір

навантаження стабільний і в якості R2 виступить опір навантаження. У випадку лампи

розжарювання її опір буде Ом
А

ВRл 360
01.0
6.3

 . На R1 має спадати 10-3.6=6.4В. А струм

повинен протікати такий як і через лампочку тобто 10 мА. Значить нове значення

ОмR 640
01.0
4.6

1  . Потужність схеми в даному випадку буде ВтPп 1.001.010  .

Коефіцієнт корисної дії Вт36100
1.0

036.0
 , тобто в 10 разів більший.

Змінити опір R2 на опір навантаження допустимо тільки за умови стабільності опору
навантаження.

1.3 Мостове включення

R1

R2 R4

R3E
Uâèõ















43

4

21

2

RR
R

RR
REUвих

R R

R R+

E

R

R R+

R+

E

R-

R R+

R

E

R-

R- R+

R+

E

 а) б) в) г)

для схеми а) четвертина моста 





R
EUвих

22
, нелінійність 0.25%
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для схеми б) половина моста однознаковий приріст 





R
EUвих

2
 нелінійність 0.5%

для схеми в) половина моста різнознаковий приріст 
R

EUвих 


2
, нелінійність 0%

для схеми г) повний міст 
R

EUвих 
 , нелінійність 0%

R1

R2 R4

R3J
Uâèõ

При живленні моста струмом по ланках буде протікати два струми 1I та 2I

   






432211

21

RRIRRI
JII

Знаючи струми визначаємо різницю спаду напруги на опорах R2 і R4
 

4321

3241

RRRR
RRRRJUвих





Приймемо, що всі опори одинакові і рівні R.

 

R R

R R+

J

R

R R+

R+

J

R-

R R+

R

J

R-

R- R+

R+

J

а) б) в) г)
Тоді

для схеми а) 





R
RJUвих

4
, нелінійність 10%

для схеми б) 
2



JUвих , нелінійність 0

для схеми в) 
2



JUвих , нелінійність 0

для схеми г)  JUвих , нелінійність 0
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2 КОНДЕНСАТОРИ. МОСТИ
Конденсатори й індуктивності разом з резисторами є основними елементами пасивних

лінійних ланок, що складають основу майже всієї схемотехніки. Особливо варто підкреслити
роль конденсаторів — без них не обходиться майже жодна схема. Вони використовуються при
генерації коливань, у схемах фільтрів, для блокування і шунтування сигналів. Їх
використовують в інтегруючих і диференціюючих схемах. На основі конденсаторів і
індуктивностей будують схеми фільтрів для виділення потрібних сигналів.

2.1 Будова і значення конденсаторів
У першому наближенні конденсатори (рис. ) — це частотно-залежні резистори. Вони

дозволяють створювати, наприклад, частотно-залежні дільники напруги. Для рішення деяких
задач (шунтування, зв'язування контурів) великих знань про конденсатор і не потрібно, інші
задачі (побудова фільтрів, резонансних схем, нагромадження енергії) вимагають більш
глибоких знань. Наприклад, конденсатори не розсіюють енергію, хоча через них і протікає
струм, — справа в тому, що струм і напруга на конденсаторі зміщені один відносно одного по
фазі на 90°.

d
SC r 

 0

0 = 121085.8  Ф/м
Матеріал значення відносної проникності
повітря 1.006
кварц 2.8
скло 4-16
слюда 6-8
склоемаль 10-20
склокераміка 15-450
кераміка 12-230
сегнетокераміка 900-8000
полістирол 2.5
оксидні плівки 10-46

w L

d

d
LwC r 

 0 пФ

Конденсатор — це пристрій, що має два виводи і може накопичувати заряд
UCQ 

Конденсатор, що має ємність С фарад, до якого прикладена напруга U вольт, накопичує
заряд Q кулон.

Продиференціювавши вираз для Q одержимо
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dt
dUCI 

Отже, конденсатор — це більш складний елемент, ніж резистор; струм пропорційний не
просто напрузі, а швидкості зміни напруги. Якщо напруга на конденсаторі, що має ємність 1
Ф, зміниться на 1 В за 1 с, то одержимо струм 1 А. І навпаки, протікання струму 1 А через
конденсатор ємністю 1 Ф викликає зміну напруги на 1 В за 1 с. Ємність, рівна одній фараді,
дуже велика, і тому частіше мають справа з мікрофарадами (мкФ) чи пікофарадами (пФ).

Якщо подати струм 1 мА на конденсатор ємністю 1 мкФ, то напруга за 1с зросте на 1000
В. Імпульс струму тривалістю 10 мс викликає збільшення напруги на конденсаторі на 10 В
(рис. ).

Реальні конденсатори мають дещо відмінні від ідеального параметри. Характер
відмінності ілюструє модель конденсатора, зображена на рис. З рис. видно що послідовно із
власне конденсатором ввімкнено паразитний опір та паразитну індуктивність. Величина цих
елементів визначається будовою конкретного типу конденсатора. До того ж в деяких типах
конденсаторів характеристики погіршуються додатковим опором, який умовно ввімкнений
паралельно конденсатору в моделі. Це зокрема стосується електролітичних конденсаторів.

Rï Lï

C

Промисловість випускає конденсатори різноманітних форм і розмірів. Найпростіший
конденсатор складається з двох провідників, розташованих на невеликій відстані один від
одного.  Щоб одержати велику ємність,  потрібні велика площа і менший зазор між
провідниками; звичайно для цього один із провідників покривають тонким шаром ізолюючого
матеріалу (діелектриком), для таких конденсаторів використовують, наприклад, алітовану
(покриту алюмінієм) майларову плівку. Широке поширення одержали наступні типи
конденсаторів: керамічні, електролітичні (виготовлені з металевої фольги з оксидною плівкою
як ізолятор), слюдяні (виготовлені з металізованої слюди). Кожному типу конденсаторів
притаманні свої якості. Загалом, можна сказати, що для некритичних схем підходять керамічні
і майларові конденсатори; у схемах, де потрібно велика ємність, застосовуються танталові
конденсатори, а для фільтрації в джерелах живлення використовують електролітичні
конденсатори.

При експлуатації конденсаторів на змінному чи постійному струмі, з накладеною
постійною складовою необхідно виконувати наступні умови:

сума постійної напруги і амплітуда змінної складової не повинна перевищувати
допустиму напругу, яка вказується в довіднику;

амплітуда змінної напруги не повинна перевищувати значення напруги, розрахованої із
умови допустимої реактивної потужності:

Cf
PU R


 310565

де U — амплітуда змінної напруги, В; RP  — допустима реактивна
потужність, ВАР; f — частота, Гц; С —ємність, пФ.
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C1R1

R2 C2

E
Uâèõ

Збудження напругою. Напівміст із різнознаковою зміною
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2

21

2

ZCZC
ZC

RR
REUвих

Вважаємо що опори рівні R а конденсатор С. Тоді

ZC
E

ZCZC
ZCEUвих 














2)()(2
1

Вимірюючи диференційну напругу можна визначити положення рухомої пластини.

2.2 Частотозалежні і фазообертаючі каскади
Напруга на конденсаторі

dti
C

uC  
1

Звідки якщо струм змінюється за законом sin, то напруга змінюється за законом cos
Наприклад для конденсатора 1мФ і при силі струму 1А будемо мати

      133 200cos5
200

200cos
10

11002sin
10

1 cttdttuC 








   





1c -невідома початкова складова

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03
2

1

0

1

2

i t( )

u t( )

t

В даному випадку виглядає так, що напруга випереджає струм на 90º, або що струм
відстає від напруги.

Включивши послідовно із конденсатором резистор отримаємо подільник напруги у якого
один із резисторів-конденсатор.
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C1

R1

E Uâèõ

Як і в подільника вихідна напруга

1
1

1

1










CRj
E

Cj
R

CjEuвих 


 .

Коефіцієнт передачі такої ланки 
1

1
 CRj 

. Ланка може використовуватися як

частотно залежний подільник, або фільтр.

Модуль коефіцієнта передачі 
2221

1
CR

A





, кут між вхідною і вихідною

напругою  CRarctg  
Частоту на якій коефіцієнт передачі зменшиться на 3дБ визначають прирівнявши

коефіцієнт передачі до 
2

1  оскільки 01.3
2

1lg20 







 дБ.

  22221

1
2

1

CRf 



звідки 

CR
f




2
1 . На цій частоті 45 º.

1 10 3 0.01 0.1 1 10 100 1 10360

40

20

0

20 log
1

1 2  f( )2 R2 C2











f 2  R C
Часто використовується схема подільника яка називається мостом Віна.

C1R1

R2C2
E Uâèõ

Якщо схема має рівні опори R та ємності C.
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1

1
1

1

1

222 CRjCR
CRjE

CjR
CjR

CjR

CjR
CjR

Euвих 











Рахуємо

Вводимо позначення RC . Тоді коефіцієнт передачі 










 231 j

j

модуль 

91

1
2







 


і кут 











3

1 2

arctg . Значення   означає нормовану частоту.

Вважаємо, що частота 
RC

fз



2

1  розглядаємо нормовану до цієї частоти АЧХ та ФЧХ.

1 10 3 0.01 0.1 1 10 100 1 10360

40

20

0

20 log r f( ) 

f 2  R C

100

50

0

50

100

arg r f( )( )


180

Важливою властивістю даної схеми є нульовий зсув фаз на визначеній частоті і
коефіцієнт передачі 3

1 . Дана схема є смуго-пропускаючим фільтром.

Ще одна широковживана схема.

R R
2C

C C

R/ 2 Uâèõ

Передаточна характеристика 2

2

41
1




j
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Модуль передаточної характеристики 
  222

2

161

1



 , кут 











1

4
2arctg

0.01 0.1 1 10 100
0

0.5

10.9992

0

1  2

1  2 2 16  2



100

0

100

atan 4


 2 1










180

Схема являє собою режекторний фільтр, який має нульовий коефіцієнт передачі на

резонансній частоті 
RC

fз



2

1 .
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3 ІНДУКТИВНОСТІ, ТРАНСФОРМАТОРИ

3.1 Індуктивності
Іншим елементом, що має параметри, залежні від швидкості зміни сигналу є

індуктивність. Порівняємо індуктивність і конденсатор між собою: в конденсаторі струм
залежить від швидкості зміни напруги, а в індуктивності напруга залежить від швидкості
зміни струму. Рівняння індуктивності має наступний вид:

 U=L(di/dt),
де L — індуктивність у генрі (чи мГн, мкГн і т.д.). Напруга, прикладена до індуктивності,
викликає наростання струму, що протікає через неї, причому зміна струму відбувається по
лінійному закону (якщо пропустити фіксований струм через конденсатор, то це приведе до
наростання напруги на ньому, причому зміна напруги буде відбуватися по лінійному закону);
напруга величиною 1 В, прикладена до індуктивності 1 Гн, приводить до наростання струму
через індуктивність зі швидкістю 1 А за 1 с. Якщо струм змінюється миттєво (зазвичай
пропадає) то напруга зростає до безмежності.
Вважаємо, що струм змінюється за законом sin. Тоді напруга визначається

)2cos(2)2sin( tfLf
dt

tfLU L 


 

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03
2

1

0

1

2

u t( )

i t( )

t
Із графічної залежності видно, що струм в індуктивності випереджає напругу на 90º.

Умовно індуктивність зображують у виді декількох витків проводу — таку конструкцію
має найпростіша індуктивність. Інші конструкції включають сердечник, на який намотується
провід. Матеріалом для сердечника найчастіше служить залізо (пластинки зі сплавів чи заліза
виготовлені методами порошкової металургії) чи ферит, що представляє собою крихкий
непровідний магнітний матеріал чорного кольору. Сердечник дозволяє збільшити

індуктивність котушки за рахунок магнітних властивостей матеріалу
сердечника. Сердечник може бути виготовлений у виді бруска, тора чи чашки.

Реальна індуктивність відрізняється від ідеальної. Характер
відмінностей ілюструється моделлю індуктивності. Вона складається з
паразитного опору дроту, власне індуктивності та паралельно ввімкненої
паразитної ємності.

Індуктивності можна виготовити самостійно, намотавши декілька витків
дроту на каркас. При цьому в залежності від способу намотки міняється
міжвиткова ємність. Часто для визначення геометричних розмірів котушки
керуються емпіричними залежностями.

Наприклад якщо намотана котушка виток до витка, то індуктвність в

CП

RП

L
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мкГн визначається так:
44.0

01.0 2






D
l

wDL , де D- діаметр обмотки в см, l- довжина обмотки в см,

w- кількість витків.
Якщо  ж витки кладуть через певний крок (не один до одного) то значення вирахувані за

наведеною формулою коректують
310`  wDkLL

2

4

1 2 3

k

t/ d

d

t

Індуктивність багатошарової обмотки визначається за формулою

blD
wD

L
ср

ср






1093
08.0 22

 де срD - середній діаметр обмотки, l-довжина і b- товщина

обмотки в см.
R

L Uâèõ

LjR
LjEUвих








Модуль коефіцієнта передачі 2222

22

4
2

LfR
Lf







  звідки шукаємо 
L

Rfз



2

0.01 0.1 1 10 100
30

20

10

0
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180

В даному випадку ця схема є фільтром високих частот.
Часто використовують схему із паралельним включенням L та C.
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R

L Uâèõ
C

LfRjCLRfj
LfUвих
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2
2

Оскільки через індуктивність фаза зміщається в додатну сторону а через ємність у
від’ємну, то паралельно включені елементи на конкретній частоті зсувають фазу у
протилежних напрямках на однаковий кут. Це еквівалентно відсутності струму через
паралельну ланку. Частоту на якій фази рівні за величиною але різні за знаком можна
визначити прирівнявши реактивні опори індуктивності та ємності. Звідки отримаємо

LC
fр




2
1

0.1 1 10 100
0

0.1

0.2

0.3

a f( )

f 2  L C

100

50

0

50

100

arg a f( )( )
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З графіка видно, що дана схема є резонансним фільтром. Змінивши місцями R та LC
можна отримати режекторний фільтр.

Індуктивності знаходять найбільше застосування в радіочастотних схемах, де вони
використовуються як радіочастотні дроселі, і в резонансних схемах. Із зв'язаних
індуктивностей утворюється трансформатор.

3.2 Трансформатор
Трансформатор — це пристрій, що складається з двох зв'язаних котушок індуктивності

(названих первинною і вторинною обмотками). Напруга, що знімається у вторинній обмотці,
інша в порівнянні з напругою, поданою на первинну обмотку, причому коефіцієнт зміни
(трансформації) пропорційний відношенню числа витків обмоток трансформатора. Струм у
вторинній обмотці відповідно також відрізняється від струму в первинній. На рис.  показано
умовне позначення трансформатора з пластинчастим сердечником (трансформатори такого
типу використовуються для перетворення напруги змінного струму з низькою частотою до
1000 Гц).

Зазвичай джерело приєднують до однієї обмотки, яка називається первинною. Вихідних
може бути декілька.

  iiПП IUIU
Трансформатор має дуже високий коефіцієнт корисної дії (потужність на його виході

майже дорівнює потужності на вході).
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Трансформатор з відношенням числа витків обмоток рівним n змінює повний опір у n2

разів. Якщо вторинна обмотка не навантажена, то в первинній протікає струм холостого ходу,
що визначається індуктивністю обмотки трансформатора і активним опором дроту обмотки.
Потужність, яку може перетворювати трансформатор приблизно рівна квадрату площі
перерізу осердя, поділеному на 1.3.

В електронних приладах трансформатори виконують дві важливі функції: по-перше,
вони перетворюють напругу змінного струму мережі до потрібного, частіше меншого
значення, яку можна використовувати в схемі.  По-друге, вони «ізолюють» електронну схему
від безпосереднього контакту із силовою мережею тому, що обмотки трансформатора
електрично ізольовані одна від іншої.

Наприклад в схемі при розімкненому ключі опір первинної
обмотки визначається індуктивним опором котушки. Якщо замкнути ключ, то опір котушки
різко впаде, а струм зросте. В даному випадку ключ електрично не зв’язаний із джерелом
живлення.

Силові трансформатори випускаються, що промисловістю  (призначені для роботи з
напругою силових мереж) забезпечують різноманітні значення вторинних напруг і струмів:
діапазон напруг включає значення від 1 В до декількох тисяч вольтів, діапазон струму — від
декількох міліамперів до сотень амперів.

Промисловість випускає також трансформатори, призначені для роботи в діапазоні
звукових частот і радіочастот. У діапазоні радіочастот, для вузьких діапазонів частот, іноді
використовують резонансні трансформатори.

Трансформатори для високих і низьких частот здебільшого не взаємозамінні.
Трансформатори можуть працювати в двох принципово різних режимах: трансляції та

накопичення. В режимі трансляції струм первинної котушки утворює магнітний потік в осерді
і цей потік індукує у вторинних котушка ЕРС. При цьому важливо, щоб утворився магнітний
потік достатньої потужності для даної частоти і він без втрат рухався по осердю. Тому осердя
має бути суцільним, з великим коефіцієнтом магнітної проникності і з достатньою площею
поперечного перерізу.

Інший режим передбачає спочатку накопичення магнітного потоку у виді напруженості
магнітного поля із наступним розрядженням через вихідні обмотки. В таких трансформаторах
осердя повинно мати велику коерцитивну силу, так щоб напруженість не дійшла до свого
максимального значення (зайшла в насичення). Тому в таких трансформаторах часто
формують повітряний проміжок на шляху магнітного потоку. При високому коефіцієнті
магнітної проникності насичення настає швидко. Тому осердя зазвичай не має високого
коефіцієнта магнітної проникності, має великий динамічний діапазон напруженості
магнітного поля.



20

4 НАПІВПРОВІДНИКИ І ПРИЛАДИ НА ЇХ ОСНОВІ
Напівпровідник— речовина, основним властивостям якого є сильна залежність питомої

провідності від впливу зовнішніх факторів (температури, електричного поля, світла й ін).
Струм утворюється при напрямленому переміщенні електронів. В залежності від

зусилля, яке треба прикласти до електрона, щоб відірвати його від атома розрізнялися два
типи матеріалів: провідники і діелектрики. Зазначалося, що є матеріали, які не потрапляють ні
в одну з груп. Такі матеріали прийнято називати напівпровідниками. Питомий опір
напівпровідників знаходиться в межах від 510 до смОм 1010 .

Напівпровідникові матеріали по ширині забороненої зони (яка і визначає їхню
електропровідність) займають проміжне положення між провідниками і діелектриками. До
напівпровідникових матеріалів, що використовуються в електроніці відносяться кремній,
германій, селен, різні сульфіди і карбіди а також деякі окисли металів. Найбільше практичне
застосування одержали кремній і германій.

Зустрічний рух однакової кількості електронів і дірок у хімічно чистому кристалі
напівпровідника за рахунок порушення валентних зв'язків називають власною електронно-
дірковою провідністю напівпровідника.

Під дією зовнішніх факторів (нагрівання, світла і т.п.) деякі валентні електрони атомів
здобувають енергію, достатню для звільнення з парно-електронних зв'язків. В кристалі
з'являються вільні електрони, що мають енергію, яка відповідає рівням зони провідності.
Через те, що в напівпровідників ширина забороненої зони, яка відокремлює зону валентних
електронів від зони провідності, незначна (у кремнію—1,1 еВ,  германію—0,72 еВ), то в них
можливе одержання помітної провідності навіть при кімнатній температурі. У тім місці
кристалічної решітки, де електрон вийшов з парно електронного зв'язку, утвориться як би
порожнє, нічим не заповнене місце, що одержало назву дірки. При утворенні дірки в атомі
з'являється некомпенсований на один електрон позитивний заряд ядра, тому дірка може бути
представлена як позитивний заряд, рівний по величині заряду електрона. Дірка, володіючи
позитивним зарядом, може приєднати до себе електрон сусіднього заповненого парно
електронного зв'язку, у результаті чого відновлюється один зв'язок і руйнується сусідній,
тобто заповнення однієї дірки викликає одночасне виникнення нової дірки  в іншому місці.

Переміщення дірок збігається з напрямком електричного поля, а переміщення
електронів— має зустрічний напрямок, відповідно розрізняють два види провідності
напівпровідників — електронну і діркову. Варто мати на увазі, що діркову провідність не
можна ототожнювати з іонною провідністю, характерною для газового і рідинного
середовища, у якому відбувається переміщення в просторі іонізованих атомів речовини
(наприклад, в електроліті). У кристалічній решітці атоми не переміщаються, а стаціонарно
розташовані у вузлах ґрат і рух дірки — це почергова іонізація нерухомих атомів. Отже, не
можна представляти дірку як безпосереднє переміщення позитивних зарядів; дірка-поняття
чисто умовне. Термін «дірка» введений для спрощення розгляду складних процесів руху
електронів у кристалічних ґратах.

Для виготовлення напівпровідникових приладів необхідно мати кристали з явно
вираженою провідністю відповідного типу. Перевага одного типу над іншим створюється
введенням у кристал чистого напівпровідника атомів інших речовин - домішок, у залежності
від який можна одержати перевагу електронів  чи дірок, тобто одержати напівпровідник з
електронною чи дірковою провідністю. Провідність, обумовлену присутністю в кристалі
напівпровідника домішки атомів з іншою валентністю, називають домішковою.

Домішки, що збільшують у напівпровіднику кількість вільних електронів, називають
донорними (донор — постачальник). Напівпровідники з електронною провідністю прийнято
позначати напівпровідниками типу n (від слова nеgаtіvе-від’ємний).
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Домішки, що створюють у напівпровіднику діркову провідність, називають
акцепторними (акцептувати—захоплювати). У напівпровідниках з акцепторною домішкою
дірки є основними, а електрони неосновними носіями струму.

Слід зазначити, що концентрація домішок у напівпровідниках обох типів мізерно мала:
вона складає приблизно один атом домішки на десять мільйонів атомів чистого кристала,
внаслідок чого структури його кристалічних ґрат зберігаються незмінними; провідність же
напівпровідника навіть при такій незначній домішці збільшується в сотні тисяч разів.

Спрямований рух носіїв заряду під дією електричного поля називають дрейфом. Рух
носіїв заряду через градієнт концентрації, вирівнювання концентрації носіїв по
напівпровіднику називають дифузією.

4.1 Напівпровідникові резистори
Напівпровідникові резистори- прилади, принцип дії яких оснований на властивості

напівпровідників змінювати свій опір під дією температури електромагнітного
випромінювання, прикладеної напруги.

4.1.1 Терморезистори
Терморезистори – прилади, провідність яких сильно залежить від температури.

Основними параметрами є початковий опір при температурі 20°С і температурний коефіцієнт
опору. Він характеризує відносну зміну опору терморезистора. Залежність опору
терморезистора з від’ємним температурним коефіцієнтом опору (ТКО) виражається
наступним чином:

 T
B

eRR  0 ,
де 0R - коефіцієнт з розмірністю опору, B - константа, що має розмірність температури і T -
абсолютна температура.
Зазвичай в довіднику наводять опір при температурі 20ºС.
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eRR  , або таблично значення опору і температури з точністю 0.2%
(10K3A1,1M1002,C100Y103J).
На рис.4.1 наведено залежність опору від температури для терморезистора ММТ-4 з
номінальним опором 15кОм (від’ємний ТКО) а) і додатній ТКО б).
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Рисунок 4.1- Залежність опору терморезистора від температури



22

Окрім напівпровідникових терморезисторів у яких спостерігається висока нелінійність
зміни опору від зміни температури випускаються дротові терморезистори із міді, платини та
інших матеріалів. Їх характеристики стабільні і резистори взаємозамінні, проте їх ТКО малий
0.4-0.5%/ ºС. ТКО напівпровідникових резисторів в 15-20 разів більший.

Залежність опору платинового терморезистора від температури визначається формулою
Каллендера для температури від 0 до 650 º.

 27
0 109.5003978.01 ttRR  

Більшої точності досягають у вузькому діапазоні температур і з кубічною залежністю.
Опір мідного термометру опору в діапазоні температур від –50 до 180ºС визначається

 tRR  00426.010 .
Важлива характеристика терморезистора його вольт-амперна характеристика, що

показує залежність струму від прикладеної напруги при умові термо-рівноваги.
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Рисунок 4.2- ВАХ терморезистора

При протіканні струму через резистор він нагрівається і його опір зменшується.

4.1.2 Фоторезистори
Напівпровідникові фоторезистори виготовляються з полікристалічних напівпровідників.

При їхньому опроміненні збільшується власна провідність напівпровідника, що приводить до
збільшення струму в ланці джерела живлення фоторезистора (рис.4.3).

R

E

i= i + iE ô

Рисунок 4.3- Схемне позначення і спосіб використання фоторезистора
Фоторезистивний ефект— це зміна електричного опору напівпровідника, обумовлене

винятково дією оптичного випромінювання і не пов'язана з його нагріванням. Для виникнення
фоторезистивного ефекту необхідно, щоб у напівпровіднику відбувалося або власне
поглинання оптичного випромінювання чи фотонів з утворенням нових пар носіїв заряду, або
домішкове поглинання з утворенням носіїв одного знака при порушенні однотипних дефектів
У результаті збільшення концентрації носіїв заряду зменшується опір напівпровідника.
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Поглинання світла чи взагалі фотонів характеризують показником поглинання  , що
дорівнює відносній зміні світлового потоку (потоку фотонів) у шарі напівпровідника
одиничної товщини.

Показник поглинання   можна визначити як величину, зворотну товщині шару
напівпровідника, після проходження якого світловий потік (потік фотонів) зменшиться в
е=2,718 рази.

Питома чутливість

U
iK





де i - фотострум, що протікає по фоторезистору при мінімальній освітленості,  -
падаючий світловий потік, лм; U - напруга, прикладена до резистора. Для більшості

фоторезисторів K=500
Влм

мкА


При опроміненні напівпровідника поряд з генерацією неврівноважених носіїв заряду
відбувається і зворотний процес — рекомбінація Через якийсь час після початку опромінення
встановлюється динамічна рівновага між генерацією і рекомбінацією.

4.1.3 Виникнення ЕРС в однорідному напівпровіднику при його освітленні
Якщо однорідний напівпровідник освітити світлом, то в його поверхневому шарі, де

відбувається основне поглинання світла, виникне надлишкова концентрація електронів і дірок,
що будуть дифундувати в глиб напівпровідника (рис.4.4). Коефіцієнт дифузії електронів
звичайно значно більший коефіцієнта дифузії дірок, тому при дифузії електрони
випереджають дірки, відбувається деякий поділ зарядів— поверхня напівпровідника здобуває
позитивний заряд, а об’єм заряджається негативно. Таким чином, у напівпровіднику при його
висвітленні виникає електричне поле чи ЕРС, що іноді називають ЕРС Дембера. Виникле
електричне поле буде гальмувати електрони і прискорювати дірки при їх русі від поверхні
напівпровідника в результаті чого через якийсь час після початку освітлення встановиться
динамічна рівновага.

+ + +- - -

ћ·

E

Рисунок 4.4- Виникнення ЕРС в напівпровіднику при його опроміненні

Напруженість електричного поля пропорційна виникаючому при освітленні
напівпровідника градієнту концентрації носіїв заряду

4.1.4 Виристори
Варистори – це напівпровідникові нелінійні елементи, опір яких залежить від

прикладеної напруги. Типова вольт-амперна характеристика наведена на рис.4.5 Вона
симетрична.
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Важливими параметрами варисторів є максимальна робоча напруга, яка в довідниках
наводиться окремо для постійного та змінного струму. Середнє значення напруга, при якій
відкривається варистор, імпульсна напруга, при якій відкривається варистор, допустимий
середній струм і допустимий імпульсний струм. Наприклад варистор типу 10D180K має
максимальну робочу напругу постійного струму 14В, змінного 11В. Напруга пробивання від
16до 20В, імпульсна напруга 36В, імпульсний струм 5А. Короткочасний струм (8мкс) 1000А.

U

I

U
Рисунок 4.5-Типова ВАХ варистора

ВАХ симетрична відносно початку координат, бо властивості елемента не залежать від
полярності струму. При збільшенні напруги зменшується опір варистора і зростає струм через
нього. Варистори використовують для захисту від перенапруги, для компенсацій нелінійних
спотворень.

Напівпровідні варистори використовують як нелінійні шунти які практично не
впливають на схему поки напруга на них не перевищить класифікаційної напруги. Часто
варистори використовують для захисту від напруги самоіндукції індуктивних елементів. Там
виникають великі напруги за короткий час. Вристову вдається їх шунтувати з кращими
параметрами як RC ланки. Варистори не шунтують ланку поки напруга мала і не накопичують
заряд як конденсатор. Крім того за рахунок нелінійної ВАХ можна будувати нелінійні
перетворювачі.

4.2 Тензорезиcтори
Резистивні чутливі елементи складаються з провідного тіла простої форми (наприклад,

дріт, стержень), що змінюється під дією сили. Якщо l  — довжина, S  — поперечний переріз і
  — питомий опір такого тіла, то з формули залежності опору від розмірів
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після диференціювання одержуємо

   
l
lK

l
l

S
S

l
l

R
R 

























 2121 (1.2)

Рівняння (1.2) у більшості випадків записують у виді
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 деформація. Найважливіша характеристика тензорезистора — коефіцієнт

тензочутливості K , обумовлений рівнянням (1.3); він складається з    21 , що відбиває
зміну форми, і доданку K  , що відбиває зміну питомого опору (ефект п’єзоопору).

4.2.1 Тензочутливі матеріали
Метали. Їх коефіцієнт тензочутливості дорівнює 2 - 6 , і його складові від зміни форми і

п’єзоопору мають однаковий порядок значень.
Матеріали з коефіцієнтом 20K займають краще положення, тому що це значення не

залежить від деформованого стану матеріалу. Для пружної області сума   6.121   ; а
4.0K , що в сумі дає 2K . У пластичній області 5.0ПЛАСТ , оскільки в ній об’єм

постійний, але тут не відбувається зміна напруження, тому 0K  . Отже, сумарний вплив
дає й у пластичній області 2K . Тому матеріали з таким коефіцієнтом тензочутливості
відрізняються лінійною градуювальною характеристикою у великому діапазоні деформацій.
Крім того, їх коефіцієнт тензочутливості в першому наближенні незалежний від особливостей
попередньої обробки, а тому і від наслідків неминучих відхилень у технологічному процесі.

До групи тензочутливих матеріалів з 2K  належать константан, манганін, ніхром і
карма,  в порядку зростання температурного коефіцієнта питомого опору. З цієї причини для
прецизійних вимірів у більшості випадків застосовується константан. Застосування ніхрому
рекомендується насамперед для діапазону підвищених робочих температур, у той час як карма
(поряд зі сплавом 479) застосовується переважно для чутливих елементів у виді натягнутого
дроту, що обумовлено високим допустимим напруженням цього матеріалу.

Якщо тензорезистори виготовляються напилюванням у виді тонких полікристалічних
плівок, то їх властивості змінюються: коефіцієнт тензочутливості значно зменшується, часова
стабільність знижується. Перевагами цього методу є відсутність пружного прошарку
(клейового шару), що приводить до явищ ослаблення напруження, а також можливість
виготовляти велику кількість тензорезисторів на пружному елементі в одному процесі з
високим ступенем ідентичності.

Напівпровідники. У них ефект п’єзоопору перевищує вплив зміни форми на 1— 2
порядки. У монокристалічних напівпровідників, найбільше широко застосовуваних у даний
час, вплив K  залежить від орієнтації напрямку деформації щодо кристалографічних осей.

В даний час кремній є найважливішим матеріалом для тензорезисторів. У залежності від
питомого опору матеріалу й орієнтації значення K  може досягати 200. Тому можуть
виготовлятися датчики сили з великою напругою сигналу чи із середньою напругою сигналу
при дуже твердому пружному елементі. Крім того, у залежності від типу провідності (р- чи n-
кремній) K  має додатній чи від’ємний знак.

У порівнянні з металевими тензорезисторами аналогічні напівпровідникові прилади
мають один недолік; значну погрішність лінійності, що, відповідно до рівняння (1.3), можна
компенсувати використанням залежності K від  деформації чи наступними перетвореннями
сигналу. Крім того, варто вказати на велику і сильно нелінійну залежність опору
ненапруженого тензорезистора і коефіцієнта тензочутливості від температури. Тому датчики
сили з напівпровідниковими тензорезисторами мають більші погрішності, чим датчики з
металевими тензорезисторами при рівних витратах на виготовлення. Однак у цій області варто
очікувати поліпшень у результаті удосконалювання технології, тим більше, що є повідомлення
про сильне зниження температурних ефектів у результаті опромінення напівпровідникових
тензорезисторів.
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Напівпровідникові плівки також можна виготовляти методом напилювання. Але ці
полікристалічні структури мають істотно менші значення K , чим монокристалічні, оскільки
за своїми особливостях вони аналогічні металевим напиленим тензорезисторам. Значення
напівпровідникових тензорезисторів, у яких використовується ефект не в об’ємі, а в
прикордонних шарах, поки ще важко оцінити. Варто згадати тільки про гетеропереходні діоди
на полімерній підкладці, для яких досяжний коефіцієнт тензочутливості порядку 1000.

Окрім кристалічних тензорезисторів - із кристалічного напівпровідника n- чи p- типу -
можуть бути полікристалічні тензорезистори, у яких при деформації опору додатково
змінюється за рахунок зміни опору контактів між окремими кристаликами.

4.3 Датчики Хола
Ефект був зафіксований Едвіном Холом в 1879 році. Через тонку напівпровідникову

плівку (елемент Хола) протікає струм. Вихідні контакти перпендикулярні до ліній потоку
струму.

Рисунок 4.6- Датчик Хола без магнітного поля
Якщо магнітного поля немає, то ліній струму рівномірно розподілені по площі плівки і

різниці потенціалів немає. Якщо включити магнітне поле перпендикулярно до площини
плівки, то на заряд буде діяти сила Лоренца. Ця сила змінює розподіл струму по площині. В
результаті виникає різниця потенціалів, яка називається напругою Хола.

Рисунок 4.7-Датчик Хола в магнітному полі
Напруга Хола прямо пропорційна струму і магнітному потоку. Коефіцієнт перетворення

залежить від напруги збудження і може бути, наприклад, порядку  7мкВ/Uзб/гаус.
Індукція магнітного поля вимірюється в теслах(Тл) чи гаусах Тлгс 1104  .
Залежить від напруженості магнітного поля і коефіцієнта магнітної проникності.
Наприклад датчик Хола CYTY320 може збуджуватися струмом до 20мА чи напругою до

2В. Вихідна напруга Хола при цьому до 330мВ при 50мТл. Коефіцієнт суттєво залежить від
температури. Приблизно 2% на градус.
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5 ДІОДИ

5.1 P-n-перехід при відсутності зовнішньої напруги
В основі більшості напівпровідникових діодів і транзисторів лежить контакт двох

напівпровідників з різним типом електропровідності. Такий контакт називають електронно-
дірковим переходом чи p-n-переходом. Його можна отримати, наприклад, шляхом дифузії
донорної домішки в напівпровідник p-типу. Ідеалізована одномірна структура p-n-переходу
зображена на мал. 2.1,а.

Включений в електричну ланку p-n-перехід має односторонню провідність, тобто його
вольтамперна характеристика нелінійна.

Рисунок 5.1-Робота p-n переходу без напруги
Розподіл концентрації електронів уздовж осі x показане на рис. 5.1,б. Оскільки

концентрація електронів у n-напівпровіднику nn (основні носії заряду) значно перевищує
концентрацію електронів у p-напівпровіднику np (неосновні носії заряду), то в площині
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контакту виникає дифузія електронів з n-області в p-область. Аналогічні міркування
приводять до дифузії дірок з p-області в n-область. У такий спосіб через p-n-перехід
протікають дифузійні потоки основних носіїв заряду (ПОНЗ).

Ідучи з напівпровідника n-типу, електрони залишають у приконтактній області n-
напівпровідника нескомпенсований позитивний нерухомий заряд іонів донорів QD+.
Аналогічно в приконтактній області p-напівпровідника з'являється рівний по величині
нескомпенсований негативний нерухомий заряд іонів акцепторів QA-. На рис.5.1,б відповідні
області заштриховані і позначені.

Так в області контакту з'являється електричне поле локалізоване поблизу границі x0.
Поле перешкоджає руху основних носіїв через перехід і є причиною появи зустрічного
дрейфового руху електронів з p-області в n-область

Параметри переходу залежать від температури і концентрації легуючої домішки в n і p -
областях.

Необхідно відзначити, що область p-n-переходу збіднена рухомими носіями заряду, тому
що будь-який рухомий заряд, що виник чи потрапив у цю область, виштовхується з області
переходу електричним полем. Тому опір p-n-переходу значно вищий, ніж опір n- і p- областей.

Отже причиною нелінійних властивостей p-n-переходу є існуюче в переході електричне
поле. Для основних носіїв заряду це поле створює потенційний бар'єр, а, отже, величина
потоку основних носіїв заряду через перехід залежить від величини цього бар'єра (K).

Поле в p-n-переході можна змінити шляхом подачі на структуру зовнішньої напруги.
Якщо полярність зовнішньої напруги спрямована проти поля в переході, то гальмуюче для
ОНЗ поле в переході (чи потенційний бар'єр), зменшується, і потік основних носіїв заряду
через p-n- перехід збільшується і значно перевищує існуючий потік неосновних носіїв. Така
напруга на p-n-переході називається прямою.

Якщо полярність зовнішньої напруги U збігається з полярністю контактної різниці
потенціалів K0, сумарне гальмуюче для ОНЗ поле в переході зростає, що приводить до
зменшення ПОНЗ через перехід. Така зовнішня напруга на p-n-переході називається
зворотною.

Струм неосновних носіїв заряду що протікає через p-n-перехід не залежить від
прикладеної зовнішньої напруги.

5.2 ВАХ реального p-n-переходу
На рис.5.2 приведена вольт-амперна характеристика реального p-n- переходу, тут же

пунктиром показана характеристика ідеального p-n-переходу. Розглянемо основні причини,
що приводять до відмінності характеристик.

При прямій напрузі на p-n- переході (область 1 ) відхилення реальної характеристики від
ідеальної зв'язана з кінцевим ( не нульовим) опором слаболегованої області бази (rб'). Частина
зовнішньої напруги U падає на об'ємному опорі бази  rб', тому напруга на p-n-переході
зменшується до величини Upn=U-i rб'. З урахуванням опору бази, прямий струм реального p-
n-переходу описується рівнянням:

 .      (2.7)
Таким чином, при однаковій величині поданої напруги струм реального p-n-переходу

буде менший, ніж ідеального.
При зворотній напрузі зворотний струм реального переходу виявляється більший за

струм ідеального переходу, і, крім того, величина зворотного струму залежить від зворотної
напруги (область 2 на рис.5.2). Причиною цієї відмінності  є теплова генерація в області
об'ємного заряду. Внаслідок малої концентрації носіїв заряду в p-n-переході швидкість
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генерації пар носіїв зарядів у цій області переважає над швидкістю рекомбінації; будь-яка пара
носіїв заряду, генерована в цій області, розділяється полем переходу, а отже, до теплового
струму додається генераційна складова.

Рисунок 5.2-ВАХ p-n переходу
Величина струму генерації пропорційна ширині p-n- переходу, а отже, залежить від

прикладеної зворотної напруги. Для германієвих p-n-переходів обидві складові зворотного
струму одного порядку;  для кремнієвих p-n-переходів струм генерації на кілька порядків
може перевищувати тепловий струм.

При досить великих зворотних напругах (область 3 на рис.5.2) у p-n-переході може
відбутися пробій. Пробоєм називається необмежене збільшення струму при постійній чи
навіть зменшуваній напрузі на p-n-переході.

Розрізняють три види пробою: лавинний, тунельний, тепловий.
Лавинний пробій ( область 3, рис.5.2) зв'язаний з виникненням ударної іонізації атомів

напівпровідника в області об'ємного заряду при високій напруженості  електричного поля.
При великих зворотних напругах процес ударної іонізації лавиноподібно наростає, що
приводить до збільшення зворотного струму.

Тунельний пробій зв'язаний з тунельними переходами електронів крізь вузький і високий
потенційний бар'єр. Такий пробій виникає в p-n-переходах на базі сильнолегованих областей
n- і p-типу.

Лавинний і тунельний пробої оборотні, тобто при включенні в коло p-n-переходу
обмежуючого струм опору ці види пробою не приводять до руйнування p-n-переходу.

Тепловий пробій (область 4, рис.5.2) настає за умови, коли потужність в p-n-переході
РВИД виявляється більшою, ніж та що відводиться. У цьому випадку  температура p-n-
переходу лавиноподібно зростає, що в кінцевому рахунку приводить до необоротного
руйнування p-n-переходу. Щоб запобігти тепловому пробою, необхідно поліпшувати
тепловідведення  від p-n-переходу.

5.2.1 Вплив температури на ВАХ p-n-переходу
Вольт-амперні характеристики p-n-переходу для двох значень температури

навколишнього середовища приведені на рис.5.3.  З ростом температури падає пряма напруга
на p-n-переході при заданому струмі і росте зворотний струм при заданій напрузі.
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Рисунок 5.3- Залежність ВАХ від температури
 Прямий струм p-n-переходу визначається ПОНЗ, що залежить від величини

потенційного бар'єра в p-n-переході. Збільшення температури приводить до зменшення
потенційного бар'єра, а отже,  до збільшення прямого струму.

Зворотний струм p-n-переходу визначається ПННЗ. Збільшення температури приводить
до збільшення швидкості теплової генерації, концентрація неосновних носіїв заряду в
напівпровіднику росте, а отже,  росте зворотний струм.

Для кількісної оцінки впливу температури на ВАХ p-n-переходу використовують два
параметри.

Температурний коефіцієнт напруги (ТКН) показує, на скільки зміниться пряма напруга
на p-n-переході ( U ) при заданій зміні температури DТ при постійному струмі через  p-n-
перехід:

 .
Для германієвих p-n-переходів ТКН  -2 мВ/град, для кремнієвих p-n-переходов ТКН

 -3 мВ/град.
Температура подвоєння зворотного струму p-n переходу Т* дозволяє розрахувати

зворотний струм  TTiЗВ 0  при зростанні температури на T за відомим значенням
зворотного струму при заданій температурі 0T .

    *
00 2 T

T

ЗВЗВ TiTTi



Для германієвих p-n-переходів зворотний струм подвоюється на кожні  10°C (Т* = 10°C),

для кремнієвих - Т* = 8°C.

5.2.2 Ємності p-n-переходу
При подачі на p-n-перехід змінної напруги виявляються ємнісні властивості.
Утворення p-n-переходу зв'язане з виникненням просторового заряду, створюваного

нерухомими іонами атомів донорів і акцепторів. Прикладена до p-n-переходу зовнішня
напруга змінює величину просторового заряду в переході. Отже, p-n перехід поводиться як
своєрідний плоский конденсатор, обкладками якого служать області n- і p-типу поза
переходом, а ізолятором є область просторового заряду, збіднена носіями заряду із  великим
опором.

Така ємність p-n-переходу називається бар'єрною. Бар'єрна ємність СБ може бути
розрахована по формулі
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 ,
де S - площа p-n-переходу;   0  - відносна і абсолютна діелектричні проникності;  -ширина
p-n-переходу.

Особливістю бар'єрної ємності є її залежність від зовнішнього прикладеної напруги.
Бар'єрна ємність для різкого переходу розраховується за формулою:

,
де знак ” + “ відповідає зворотному , а ”-“ прямій напрузі на переході.

Рисунок 5.4-Вольт-фарадна характеристика
Залежність бар'єрної ємності від зворотної напруги називається вольт-фарадною

характеристикою (див. рис.5.4). У залежності від площі переходу, концентрації легуючої
домішки і зворотної напруги бар'єрна ємність може приймати значення від одиниць до сотень
пікофарад. Бар'єрна ємність виявляється при зворотній напрузі; при прямій напрузі вона
шунтується малим опором rpn.

Крім бар'єрної ємності p-n-перехід має так звану дифузійну ємність. Дифузійна ємність
зв'язана з процесами накопичення і розсмоктування неврівноваженого заряду в базі і
характеризує інерційність руху неврівноважених зарядів в області бази.

Дифузійна ємність може бути розрахована в такий спосіб:

 ,
де tn  - час життя електронів у базі.

Величина дифузійної ємності пропорційна струму через p-n-перехід. При прямій напрузі
значення дифузійної ємності може досягати десятків тисяч пікофарад. Сумарна ємність p-n-
переходу визначається сумою бар'єрної і дифузійної ємностей. При зворотній напрузі СБ >
СДИФ; при прямій напрузі переважає дифузійна ємність СДИФ >> СБ.

rpn

CÁ

CÄÈ Ô

rá

Рисунок 5.5- Еквівалентна схема p-n переходу
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Еквівалентна схема p-n-переходу на змінному струмі представлена на рис.5.5. На
еквівалентній схемі паралельно диференційному опору p-n-переходу rpn включені дві ємності
CБ  і CДИФ ; послідовно з rpn включене об'ємний опір бази rоб. З ростом частоти змінної
напруги, поданої на  p-n-перехід, ємнісні властивості виявляються усе сильніше, rpn
шунтується ємнісним опором і загальний опір p-n-переходу визначається об'ємним опором
бази. Таким чином, на високих частотах p-n-перехід утрачає свої нелінійні властивості.

5.3 Напівпровідникові діоди
Напівпровідниковим діодом називається електроперетворюючий напівпровідниковий

прилад з одним електричним переходом, і двома виводами.
Структура напівпровідникового діода з електронно-дірковим переходом і його умовне

графічне позначення приведені на рис.5.6.

p n Àí î ä Kàò î ä
p-n ï åðåõ³ä

Рисунок 5.6- Схема структури напівпровідникового діода (а) і його графічне позначення (б)
Буквами  p і n позначені шари напівпровідника з провідностями відповідно  p-типу  і  n-

типу.
Основні характеристики напівпровідникового діода представляються його вольт-

амперною характеристикою (ВАХ). Вольт-амперна характеристика – це залежність струму i,
що протікає через діод, від напруги u, прикладеної до діода. Вольт-амперною
характеристикою називають і графік цієї залежності (рис.5.7).

Рисунок 5.7-Вольт-амперна характеристика й основні параметри напівпровідникового діода
Діоди звичайно характеризуються наступними параметрами:
1. зворотний струм при деякій величині зворотної напруги  Iзвр, мкА;

2. спадання напруги на діоді при деякому значенні прямого струму через діод Uпр, В;
3. ємність діода при подачі на нього зворотної напруги деякої величини С, пф;
4. діапазон частот, у якому можлива робота без зниження  випрямленого струму fгр, кГц;
5. робочий діапазон температур.
Технічними умовами задаються звичайно максимальні (чи мінімальні) значення

параметрів для діодів кожного типу. Так, наприклад, задається максимально можливе
значення зворотного струму, прямого спаду напруги і ємності діода. Діапазон частот задається
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мінімальним значенням граничної частоти  fгр. Це значить, що параметри всіх діодів не
перевищують (а у випадку частоти – не нижчі) заданого технічними умови значення.

Стабілітрон. Це напівпровідниковий діод, сконструйований для роботи в режимі
електричного пробою. Умовне графічне позначення стабілітрона представлене на рис.5.8,а.

а) стабілітрон;  б) діод Шоттки;  в) варикап;  г) тунельний діод; д) обернений діод

Рисунок 5.8-Графічне зображення напівпровідникових діодів:
У зазначеному режимі при значній зміні струму стабілітрона напруга змінюється

незначно, тобто стабілітрон стабілізує напругу. Вольт-амперна характеристика кремнієвого
стабілітрона Д814Д представлена на рис.5.9.

Рисунок 5.9-Вольт-амперна характеристика кремнієвого стабілітрона Д814Д

У стабілітронах може бути тунельний, і лавинний, і змішаний пробій у залежності від
питомого опору бази. У стабілітронах з низькоомною базою (низьковольтних, до 5,7 В) буде
тунельний пробій, а в стабілітронах з високоомною базою (високовольтних) – лавинний
пробій.

Рисунок 5.10- Тунельний а) та лавинний б) пробої в стабілітроні
Якщо зауважити, то при лавинному пробої із зростанням температури напруга пробою

зростає а при тунельному зменшується. У діода із зростанням температури зменшується
прямий спад напруги. Тому якщо послідовно включити стабілітрон із лавинним пробоєм у
зворотньому включенні і діод у прямому, то при зростанні температури збільшиться напруга
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на стабілітроні, але зменшиться напруга на діоді. За певних умов буде досягнуто
температурної незалежності спаду напруги на ланці стабілітрон-діод.

10B +5.5ì Â/ ºC0.72B -2ì Â/ ºC

2.17B -6ì Â/ ºC

12.2B -0.5ì Â/ ºC

1N4001 3ø ò

Рисунок 5.11- Принцип термокомпенсації стабілітрона
Основними є наступні параметри стабілітрона:
Uст – напруга стабілізації (при заданому струмі в режимі пробою);
Iст.мін – мінімально припустимий струм стабілізації;
Iст.макс – максимально припустимий струм стабілізації;

rст – диференційний опір стабілітрона (на ділянці пробою), didurст  ;

стU  (ТКН) – температурний коефіцієнт напруги стабілізації.

Величини Uст , Iст.мін  і  Iст.макс прийнято вказувати як позитивні.
Для прикладу застосування стабілітрона звернемося до схеми так званого

параметричного стабілізатора  напруги (мал. 2.7.). Легко помітити, що якщо напруга  uвх
настільки велика, що стабілітрон знаходиться в режимі пробою, то зміни цієї напруги
практично не викликають зміни напруги uвих (при зміні напруги uвх змінюється тільки струм

i,  а також напруга Riu R  ).

Рисунок 5.12- Схема параметричного стабілізатора напруги
Стабілітрон є швидкодіючим приладом і добре працює в імпульсних схемах.
Стабістор. Це напівпровідниковий діод, напруга на який при прямому включенні

(близько 0,7 В) мало залежить від струму (пряма гілка на відповідній ділянці майже
вертикальна). Стабістор призначений для стабілізації малих напруг.

Діод Шоткі. У діоді Шоткі використовується не p-n-перехід, а контакт метал-
напівпровідник. Умовне графічне позначення діода Шоткі представлене на рис.5.9, б.

У звичайних умовах прямий струм, утворений електронами зони провідності, що
переходять з напівпровідника в метал, має дуже малу величину. Це є наслідком  недостатності
електронів, енергія яких дозволила б їм перебороти даний бар'єр.

Для збільшення прямого струму необхідно «розігріти» електрони в напівпровіднику,
підняти їхню енергію. Такий розігрів може бути здійснений за допомогою електричного поля.

Якщо підключити джерело зовнішньої напруги плюсом до металу, а мінусом до
напівпровідника n-типу, то потенційний бар'єр понизиться і через перехід почне протікати
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прямий струм. При протилежному підключенні потенційний бар'єр збільшується і струм
виявляється дуже малим.

Діоди Шоткі – дуже швидкодіючі прилади, вони можуть працювати на частотах до
десятків гігагерц (1 ГГц=1·109 Гц). У діода Шоткі може бути малий зворотний струм і мала
пряма напруга (при малих прямих струмах) – близько 0,5 В, що менше, ніж у кремнієвих
приладів. Максимально припустимий прямий струм може складати десятки і сотні амперів, а
максимально допустима напруга – сотні вольт.

 Варикап. Це напівпровідниковий діод, призначений для роботи як конденсатор, ємність
якого керується напругою. Умовне графічне позначення варикапа представлене на рис.5.9,в.

На варикап подають зворотну напругу. Бар'єрна ємність варикапа зменшується при
збільшенні (по модулі) зворотної напруги. Характер зміни ємності у варикапа така ж, як і в
звичайного діода.

Тунельний діод. Це напівпровідниковий діод, у якому використовується явище
тунельного пробою при включенні в прямому напрямку. Характерною рисою тунельного
діода є наявність на прямі гілці вольт-амперної характеристики ділянки з від’ємним
диференційним опором. Умовне графічне позначення діода представлене на рис.5.9,м.

Для прикладу зобразимо пряму гілку вольт-амперної характеристики германієвого
тунельного підсилювального діода 1И104А (Iпр.макс=20 мА – постійний прямий струм,
Uобр.макс=20 мв), призначеного для підсилення в діапазоні хвиль 2...10…10 см (це відповідає
частоті більш 1 ГГц).

Рис. 2.8.  Вольт-амперна характеристика германієвого тунельного діода
Загальна ємність діода в точці мінімуму характеристики складає 0,8...1…1,9пФ. Корисно

відзначити, що перевірка діода тестером не допускається. Тунельні діоди можуть працювати
на дуже високих частотах – більш 1 ГГц.

Наявність ділянки з негативним диференційним опором на вольт-амперній
характеристиці забезпечує можливість використання тунельних діодів як підсилювальний
елемент і як основний елемент генераторів.

В даний час тунельні діоди використовуються саме в цій якості в області надвисоких
частот.

Обернений діод. Це напівпровідниковий діод, фізичні явища в якому подібні до
фізичних явищ у тунельному діоді, тому найчастіше обернений діод розглядають як варіант
тунельного діода. При цьому ділянка з від’ємним диференційним опором  на вольт-амперній
характеристиці оберненого діода відсутня чи дуже слабко виражена.

Зворотна гілка вольт-амперної характеристики оберненого діода (що відрізняється дуже
малим спадом напруги) використовується як пряму гілку «звичайного діода», а пряма гілка –
як зворотну гілку. Звідки і назва – обернений діод.

Умовне графічне позначення оберненого діода представлене на рис.5.9,,д.
Розглянемо для прикладу вольт-амперні характеристики германієвого оберненого діода

1И104А , призначеного, крім іншого, для роботи в імпульсних пристроях (постійний прямий
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струм – не більши 0,3 мА, постійний зворотний струм – не більший 4мА (при Ct 035 ),
загальна ємність у точці мінімуму вольт-амперної характеристики 1,2...1…1,5пФ).

Ділянка негативного  диференційного опору розміщена на ділянці позитивної напруги
між 0,1 і 0,3 В. При цьому амплітуда струму на ділянці з від’ємним диференційним опором не
перевищує 0,05 мА.

Рисунок 5.13- Вольт-амперна характеристика оберненого діода
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6 БІПОЛЯРНІ ТРАНЗИСТОРИ

6.1 Будова біполярного транзистора
Транзистор1 являє собою трьохелектродний напівпровідниковий прилад–тріод.

Розглянемо будову площинного біполярного транзистора. Основним елементом транзистора є
монокристал германію чи кремнію, у якому створені три області з різною провідністю. Дві
крайні області завжди мають провідність однакового типу, протилежну провідності середньої
області. На рис.6.1, а зображений транзистор типу р-n-р, у якого крайні області мають діркову
провідність, а середня — електрону; у тріода типу n-р-n, зображеного на рис.6.1,б, крайні
області мають електронну провідність, а середня — діркову. Фізичні процеси, що протікають
у тріодах обох типів, аналогічні. Середня область транзистора називається базою Б, одна з
крайніх областей — емітером Е, а інша — колектором К.

Рисунок 6.1 – Структура площинних біполярних транзисторів
З рис.6.1видно, що в транзисторі є два р-n переходи: емітерний — між емітером і базою

та колекторний — між базою і колектором. Для розуміння роботи транзистора необхідно мати
на увазі наступне: область бази дуже тонка, відстань між емітерним і колекторним переходами
невелика (складає не більш 10мкм), для її подолання потрібно невелика енергія носіїв струму;
концентрація атомів домішки в області бази в багато разів менше, ніж в емітері.

        Конструкції транзисторів

6.2 Принцип роботи біполярного транзистора.
Управляючим переходом транзистора є базово-емітерний. Зовнішнє робоче джерело

живлення приєднується до колектора та емітера. Джерело між базою і емітером створює поле,
                                               

1 Термін “транзистор” походить від комбінації англійських слів transfer of resistor, що в перекладі означає
“перетворювач опору”

Сплавний

+

Дифузійний,
площинний

+

База n-Ge

Схема досліду, яка
призвела до
винайдення
транзистора



38

протилежне потенційному бар’єру емітерного переходу. Тим самим перехід відкривається і
починається рух електронів з бази в емітер. При цьому дірки рекомбінують в базу з емітера
(потенціал колектора повинен бути не нижчим за базовий, бо інакше базовий струм потече і в
колектор).

Дірки з емітерного шару потрапивши в базову n область частково рекомбінуються із
електронами бази, але оскільки вони є неосновними носіями для цієї області то під впливом
зовнішнього поля емітер-колектор безперешкодно потрапляють в область колектора(через
обернено зміщений базово-колекторний перехід).

Таким чином базовий струм викликає притік дірок у область бази звідки вони під
впливом поля колектора потрапляють в область колектора. Якщо товщина області бази буде
малою, то рекомбінуватиметься менша кількість дірок і більша їх кількість потрапить у
колекторну область (менший струм витрачатиметься на управління). Однак малої товщини
бази не вдається досягнути з декількох причин. Мала товщина переходу означає малу
пробивну напругу. Окрім цього при малій товщині переходу об’ємний заряд від виводу бази
буде нерівномірно розподілятися по площі переходу. Тому тут існують певні обмеження.

Принцип дії біполярного транзистора коротко можна сформулювати як взаємодію
прямо-зміщеного емітерного p-n переходу і зворотньо-зміщеного колекторного p-n переходу
через слаболеговану тонку базу, причому ця взаємодія проявляється у виді транзитного
струму.

Рисунок 6.2- “Водяна” модель закритого транзистора

Рисунок 6.3- “Водяна” модель відкриття транзистора
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Не слід забувати й про неосновні носії заряду. Враховуючи, що для p-n-p транзистора
колектор буде p і отже неосновними носіями є електрони, при збільшенні напруги колектор-
емітер зростатиме кількість електронів, що проходять через колекторно-базовий p-n перехід.
Тобто електрони в базову область потраплятимуть не тільки через зовнішній вивід бази, а й
через перехід з області колектора. При достатній їх кількості буде відбуватися відкривання
базово-емітерного переходу і транзистор стане некерованим.

Таке може відбуватися в германієвих транзисторах при порушенні температурних
режимів. Неосновні носії в германію більш рухомі. Тому при наданні їм додаткової енергії
шляхом нагрівання їх кількість зросте настільки, що почне впливати на струм в колі емітера.
Це в свою чергу призведе до зростання струму в колі колектора і відповідно ще більшого його
нагрівання. Процес стає неконтрольованим і призводить до виходу транзистора з ладу.

 З рис.6.4 видно, що до емітерного p-n переходу прикладена пряма (емітерна) напруга
Uе, а до колекторного переходу — зворотна (колекторна) напруга Uк.

Рисунок 6.4- Принцип роботи біполярного транзистора
Зазвичай Uк значно більша Uэ. Якщо замкнути ключі B1 і В2, то через емітерний p-n

перехід потече прямий струм, створений зустрічним рухом основних носіїв струму – дірок
емітера й електронів бази (на рис.6.4 дірки зображені світлими кружками, а електрони
темними): (+U3)–B1–mA1–(перехід ЭБ)–mА2–B2–(–U3). В розімкнутому положенні ключа В1 і
замкнутому положенні ключів В2 і В3 по ланці (+UK)—В2—mА2—(перехід Б-К) —mA3—B3—
(-UK) пройде незначний зворотний струм, викликаний напрямленим рухом неосновних носіїв
струму — дірок з бази й електронів з колектора. З цього видно, що ділянки емітер — база і
база — колектор поводяться як звичайні напівпровідникові діоди. Тепер замкнемо всі три
ключі. До емітерного р-n переходу прикладене пряма напруга, під дією якої його опір різко
зменшується, внаслідок чого через р-n перехід проходить прямий струм, обумовлений
переміщенням дірок з емітера в базу й електронів з бази в емітер. Якби концентрації дірок і
електронів в емітері і базі були однаковими, то прямий струм через емітерний перехід
створювався б зустрічним переміщенням однакового числа дірок і електронів, що обумовило б
велику величину струму бази Іб. Але в транзисторах, як було зазначено вище, концентрація
носіїв струму в емітері значно більша, ніж у базі. Отже, кількість дірок, що надходять з
емітера в базу, у багато разів перевищує кількість електронів, що рухаються в зустрічному
напрямку. Тому майже весь струм через емітерний р-n перехід обумовлений дірками. Дірки,
потрапивши в базу, для якої вони є неосновними носіями струму, починають рекомбінуватись
з електронами, утворюючи нейтральні атоми. Оскільки процес рекомбінації відбувається не
миттєво (для цього потрібен час, хоча і незначне), то майже всі дірки (90—95%) встигають
пройти через тонкий шар бази і досягти колекторного р-n переходу перш, ніж відбудеться
рекомбінація. Підійшовши до колектора, дірки потрапляють під дію електричного поля,
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створеного напругою UK, що є прискорюючою для дірок, як для неосновних носіїв струму n-
напівпровідника, тому вони швидко втягуються з бази в колектор, різко зменшуючи опір
колекторного переходу.

Надалі дірки безупинно «надходять з емітера в колектор, створюючи електричний струм
через тріод по наступній ланці: (+UK) —(-UЕ)–В1—mA1—(Е — Б — K)—mA3—B3—(-UK).
Незначна кількість дірок, що надійшли з емітера в базу, все ж рекомбінуються в ній з
електронами, утворюючи невеликий струм бази Iб. Цей струм утворюється внаслідок того, що
в базу замість зниклих при рекомбінації електронів входять від джерела Uэ нові електрони.
Отже, в колі бази (+UE) —В1 — mA1—(E — Б) — mA2 — B2— (-UE) струм створюється не
рухом дірок, а рухом електронів, що надходять у базу від джерела живлення і рекомбінуються
у базі з невеликою частиною дірок. Таким чином, струм емітера, вимірюваний приладом mA1,
дорівнює сумі струмів бази і колектора, вимірюваних відповідно приладами mA2 і mA3, тобто
Iе=Iб + Iк.

Принцип дії транзисторів типу n-р-n аналогічний транзисторам типу р-n-р. Відмінність
полягає в тому, що база має діркову провідність і в неї з емітера надходять електрони. Крім
того до цих транзисторів підводиться напруга протилежної полярності.

У транзисторі типу р-n-р при нормальному режимі живлення можна виділити наступні
струми, що мають найбільший вплив на властивості транзистора:

1. Дірковий струм Іек від емітера до колектора, що є основним струмом приладу,
найбільшим по абсолютній величині.

2. Струм через емітерний перехід, обумовлений потоком основних носіїв (електронів) Iб
з області бази. Величина цього струму залежить від величини потенційного бар'єра емітерного
переходу, ширини бази і співвідношення питомої провідності областей бази і емітера. У
якісних транзисторах величина цього струму складає менш 1% від струму Iек.

3. Струм рекомбінації Іб, обумовлений припливом електронів із зовнішньої ланки через
вивід бази, що компенсує рекомбінаційні процеси в області бази. Величина цього струму в
основному визначається шириною області бази і часом життя неосновних носіїв заряду.

4. Тепловий (зворотній) струм колекторного p-n переходу Iко, обумовлений в основному
потоком неосновних носіїв заряду (електронів) області колектора через перехід. Величина Iкз
мала по абсолютній величині (від часток мікроампера в кремнієвих транзисторів до десятків
мікроамперів у германієвих транзисторів), але істотно залежить від температури, тому що
залежить від власної провідності області колектора. Струми через зовнішні виводи
транзистора будуть відповідно:
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Отже, у площинному транзисторі струм колектора БEK III   менший за струм
емітера і важливий фізичний параметр транзистора – коефіцієнт передачі струму від емітера
до колектора (при відсутності опорів у ланці колектора)
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 Чим ближче до одиниці величини  , тим менший струм бази і тим більше підсилення
потужності може дати транзистор. У якісних транзисторах величина   складає 0,98—0,995.

Величина   залежить від ширини бази. При широкій базі значна частина дірок,
введених через емітерний перехід, рекомбінуються в області бази і не досягають колектора. У
низькочастотних транзисторах ширина бази складає близько 50мкм, у високочастотних 5—
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10мкм. Зі зменшенням ширини бази зменшується і час дифузії дірок через область бази, що
поліпшує частотні властивості транзистора.

По залежності   від частоти можна приблизно судити про частотні властивості
транзистора. Частота, на якій модуль   зменшується до 0,707 від його низькочастотного
значення, називається граничною частотою f . Кількісно частотна залежність  приблизно
виражається формулою
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де 0  — значення для низьких частот.
Для площинних тришарових транзисторів типу n-p-n описана вище картина фізичних

процесів зберігається, але знаки всіх зарядів, струмів і напруг змінюються на протилежні.
Внаслідок більшої рухливості електронів (що є для транзисторів типу n-p-n неосновними
носіями заряду в області бази) частотні властивості транзисторів типу n-p-n трохи кращі.

Значне підвищення частотних меж було досягнуто в транзисторах з областю власної
провідності типу p-n-i-p і n-p-i-n. Конструктивно транзистори цього типу відрізняються від
тришарових транзисторів наявністю між колектором і базою області з власною провідністю
(рис.6.5). Потенційний бар'єр колекторного р-n переходу тут розподіляється уздовж i-області,
внаслідок чого зменшується ємність і підвищується напруга пробою колекторного переходу.
Оскільки товщина бази в таких приладах дуже мала, а в i-області носії заряду дрейфують до
колектора під впливом сильного електричного поля, подібні прилади відрізняються гарними
частотними властивостями.

Рисунок 6.5- Структура площинного р-n-і-р транзистора
Принцип дії транзисторів з областю власної провідності одержав подальший розвиток у

дрейфових транзисторах. У приладах цього типу (рис.6.6) концентрація домішок плавно
змінюється від області емітера, що має звичайну структуру, до виводу колектора, у зв'язку з
чим електричне поле колекторного переходу поширюється і на область бази. Такий плавний
перехід досягається відповідним розподілом домішок (донорів і акцепторів) у процесі
виготовлення транзисторів.
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Рисунок 6.6- Дрейфовий транзистор
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У дрейфових транзисторах носії заряду, інжектовані емітером, дрейфують до колектора
під впливом електричного поля, що істотно зменшує час руху носіїв.

До транзисторів відносять і тришаровий фотодіод, називаний фототранзистором, тому
що його структура відрізняється від структури звичайного транзистора лише відсутністю
виводу бази. При опроміненні світлом основні носії заряду затримуються в області бази
фототранзистора й утворять об'ємний заряд, що знижує потенційний бар'єр емітерного
переходу, що збільшує інжекцію основних носіїв області емітера в базу. Частина з них
рекомбінують в області бази, але більшість, як і в звичайному транзисторі, досягають
колектора, що істотно підвищує чутливість фототранзистора в порівнянні зі звичайним
фотодіодом.

6.3 Підсилювальні властивості біполярних транзисторів
Розрізняють статичні і динамічні режими роботи транзистора. Динамічні режими більш

складні, оскільки базуються на статичних. В динамічному режимі на роботу транзистора
починають впливати різноманітні реактивні складові напівпровідників, а також властивості
електронів та дірок. Надто важливим це стає на високих частотах, більших десятків мегагерц.

Загалом біполярний транзистор – прилад що за допомогою базово-емітерного струму
керує струмом колектор-емітер. Хоч здебільшого необхідне керування вихідної напруги за
допомогою вхідної. Тому при підсиленні виникають деякі спотворення. Вхідна напруга
подається на базово-емітерний перехід, де вона може викликати еквівалентну зміну базового
струму. Зміна базового струму викликає зміну струму в колекторному колі. Якщо включити
послідовно в колекторно-емітерне коло резистор, то струм, що протікає в колі буде
створювати на ньому пропорційний спад напруги. Цю напругу можна використати як вихідну.
Отже вхідна напруга на управляючому переході перетворюється в потік струму. Управляючий
струм керує вихідним струмом, який на резистор навантаження створює вихідну напругу.
Таким чином здебільшого використовується транзистор як підсилювач вхідної напруги у
вихідну.

Розглянемо схему на рис. В базово-емітерне коло ввімкнено послідовно джерело
живлення E1, струмообмежуючий резистор R1 та мікроамперметр A1. в колекторно-емітерне
коло струмообмежуючий опір R2, джерело живлення E2 і мікроамперметр A2.

Рисунок 6.7- Підсилення постійного струму транзистором
Для того, щоб почав протікати струм в колі бази необхідно подолати потенційний бар’єр

p-n переходу база-емітер. З попереднього розділу відомо, що в залежності від матеріалу з
якого виготовлено основу напівпровідникового транзистора бар’єр відкриється при напрузі
0.2-0.3В в германієвих транзисторах і 0.6-0.7В в кремнієвих. Отже якщо буде кремнієвий
транзистор, то струм бази буде викликаний напругою E1-Eпб=1.5-0.65=0.85В. Така напруга
прикладена до вже відкритого переходу (фактично провідника) може викликати надто
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високий струм і перегріваючи, зруйнувати транзистор. Для обмеження струму в колі бази
використано струмообмежуючий опір R1. При тих номіналах що наведені на схемі струм в
колі буде приблизно 0.85/10000=0.09мА, що цілком безпечно для транзистора.

Протікаючи по базово-емітерному колі цей струм викличе протікання струму і в колі
колектора. Це фіксує мікроамперметр A2. Щоправда окрім колекторного струму він показує і
базовий струм. Струм в колі колектора буде в десятки разів більший за струм бази.

Величина, що показує в скільки разів перемінна напруга на виході підсилювача більше
напруги сигналу на вході, називається коефіцієнтом підсилення по напрузі
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Відповідно до закону Ома, Uвих = IкRн і Uвх=IErЕ, де rЕ — опір вхідної ланки, тобто опір
ділянки емітер - база. З огляду на те, що IK~IE, формулу (25) можна записати так:
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З формул видно, що коефіцієнти підсилення транзистора по напрузі і потужності
дорівнюють відношенню опору навантаження в ланці колектора до опору ланки емітера, тому
напівпровідникові тріоди називають транзисторами, тобто перетворювачами опорів.

В роботі транзистора є декілька важливих моментів які варто знати при проектуванні як
мінімум низькочастотних і статичних пристроїв.

При нормальній роботі транзистора біля виводів бази формується об’ємний заряд, який
привідкриває перехід і дозволяє проходження струму колектора. В глиб напівпровідника
базовий струм може і не дійти через спад напруги на об’ємному опорі базової області. Це
показано на рис. Така поведінка переходу пояснює чому при збільшенні струму бази
збільшується струм колектора: бар’єр відкривається нерівномірно по площі переходу. Однак
при збільшенні потенціалу на базі і відкриванні бар’єра по всій площі варто сподіватися, що в
місці де бар’єр вже відкрився буде стікання струму в область емітера і тому до середини
напівпровідника потраплять не всі заряди. Тому залежність струму колектора від струму бази
буде не зовсім лінійною.

Для того, щоб при малих струмах не відбувалося масових рекомбінацій електронів із
дірками в області бази її товщину роблять малою так щоб дірки потрапивши в область бази
швидко, підхоплені полем колектора, туди й переходили. Таким чином вдається досягнути
1. Проте тонка область бази не може протистояти високому полю, який може бути
створеним між емітером і колектором. Під дією сильного електричного поля заряди із емітера
будуть перескакувати в колектор, до того ж електрони як неосновні носії з колектора
потрапивши у базу можуть спричинити відкривання емітерного переходу, особливо у
германієвих транзисторах. Тому для високої напруги базу доводиться робити товстішою, а це,
як вже було сказано, зменшує . Для збільшення пробивної напруги транзисторів
використовують структури на основі p-n-i-p областей чи дифузійні транзистори. Високою в
даному випадку вважається напруга порядку 200-800В.

Зміна колекторної напруги в допустимих межах, однак, впливає на коефіцієнт . Цей
вплив пояснюється залежністю коефіцієнта  від товщини бази dб. Збільшення (по модулю)
колекторної напруги викликає розширення колекторного переходу і, отже, зменшення
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товщини бази (рис 3-7), при цьому через зменшення рекомбінаційних  втрат збільшується
коефіцієнт переносу .

Якщо напругу UЕБ підтримувати постійною, то залишиться незмінною концентрація
інжектованих неврівноважених дірок біля емітерного переходу(рис. 3-7, а). У цьому випадку
зменшення товщини бази приведе до деякого збільшення градієнта концентрації дірок у базі,
отже, зростуть струми емітера і колектора.

Якщо струм емітера при зменшенні товщини бази підтримувати постійним шляхом
зменшення напруги UЕБ(рис. 3-7,6), то при незмінному градієнті концентрації дірок їхня
концентрація біля емітерного переходу (з боку бази) зменшиться. Відповідно зменшиться і
концентрація неврівноважених електронів, що є основними носіями бази, завдяки цьому
(через зменшення електронної складової струму емітера IЕn) трохи зросте ефективність емітера
.

Зміна зворотної колекторної напруги при IЕ =const дуже слабо впливає на колекторний
струм. Цей вплив також виявляється відносно слабким, якщо прийняти UЕБ= const.

У дрейфового транзистора крім дифузійного струму в базі тече і дрейфовий струм,
створюваний полем бази. У цьому транзисторі зміна товщини бази впливає на стан емітерного
переходу значно слабше, ніж у бездрейфового. Крім того, колекторний перехід через малу
концентрацію домішки в колекторній області розташовується переважно в колекторній
області. Тому товщина бази в дрейфового транзистора при зміні режиму практично
залишається незмінною.

Коефіцієнт передачі струму емітера залежить від режиму роботи транзистора. На рис. 3-
6 показана типова залежність  eIf  при constU КБ  . При дуже малих прямих струмах
эмиттера, наприклад при струмі IE1 , коефіцієнт  виявляється набагато менший одиниці. Це
пояснюється так. При малому струмі дифузії концентрація інжектованих дірок еквівалентна
концентрації вільних рекомбінаційних пасток, відносна втрата дірок внаслідок рекомбінації в
областях переходу і бази велика, що викликає зниження коефіцієнта інжекції  і коефіцієнта
переносу в базі . Коли струм IE, а отже, і концентрація неврівноважених дірок виявляються
великими всі рекомбінаційні центри «зайняті» і відносна втрата дірок невелика. Отже, малий
струм IE в основному складається з рекомбінаційної складової і замикається через базовий
вивід, не створюючи колекторного струму, тобто IК0. Найбільше сильно це виявляється в
кремнієвих транзисторах, у яких база додатково легована золотом.

1

0.5

Ie

Uêá=const

I e1 Ie2 I e3 I e4
Рисунок 6.8- Залежність коефіцієнту  від струму емітера

Для випадків IE2 і IE3 створюються оптимальні умови для інжекції і переносу дірок через
базу, при цих струмах IEРIE тобто 1. Однак при дуже великих струмах емітера (наприклад,
для IE4 у базі накопичується дуже великий заряд дірок, що збільшує в базі на стільки ж
негативний надлишковий заряд електронів провідності. Тому зростає імовірність рекомбінації
дірок з електронами. Це викликає додаткову втрату струму емітера і відповідно приводить до
деякого зменшення коефіцієнта .
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Зменшення цього параметра викликається також ростом електронної складової струму
емітера, тому що утримувані в базі надлишкові електрони збільшують в ній (біля емітерного
переходу) концентрацію основних носіїв, що приводить до зниження коефіцієнта інжекції .

Отже якщо базовий струм буде надто малим, то всі заряди в області бази можуть
рекомбінувати з наявними там дірками не впливаючи на колекторний струм. Якщо надто
великим, то заряди будуть проникати в емітерну область і співвідношення між базовим і
колекторним струмом також зменшиться.

Якщо розглянути потужний транзистор, для комутування великих струмів (рис) то, щоб
забезпечити великий потік струму необхідна велика площа переходу. І знову об’ємний опір
базової області не дасть можливості рівномірно відкрити бар’єр. Тому область бази роблять
ширшою і відповідно на відкривання такого транзистора не тільки витрачається більше
струму, але й досягнути високих значень  також не вдається.
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Рисунок 6.9- Процес утворення струму в потужному транзисторі суцільному і матричному
Дані процеси при проектуванні транзисторів намагаються мінімізувати. Проте високих

значень коефіцієнта підсилення можна досягнути в транзисторах з малою допустимою
напругою колектор-емітер, малопотужних, низькочастотних. При бажанні покращити якийсь
із параметрів чи то пробивну напругу підняти, чи то максимальний струм збільшити неминуче
погіршується коефіцієнт підсилення.

Таке пояснення роботи транзисторі і взаємодія між струмами через його виводи дещо
спрощена, проте дозволяє зрозуміти основні принципи його роботи.

6.4 Спрощена еквівалентна схема транзистора на постійному струмі
Для аналізу  роботи транзистора зручно використовувати його еквівалентну схему по

постійному струмі (рис. 3-9). На цій схемі емітерний перехід представлений діодом Де а
колекторний перехід — діодом Дк. Резистор rб враховує розподілений опір бази для
постійного струму, що випливає з бази. Воно утвориться слаболегованою областю бази, що
для струму бази являє собою пластинку з відносно великою довжиною і малим перетином.
Для різних типів транзисторів rб має значення від декількох десятків до декількох сотень ом.
Генератор струму Iг=Iе враховує пряму передачу струму эмітера в колектор. Відносно
слабкий зворотний вплив колекторної напруги на емітерний перехід у результаті зміни
товщини базової області в еквівалентній схемі (мал. 3-9) не враховано.
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Рисунок 6.10- Спрощена еквівалентна схема транзистора структури p-n-p
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7 СХЕМИ ВКЛЮЧЕННЯ БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРІВ
Як вже було зазначено, оскільки біполярний транзистор керує струмом, а здебільшого

потрібно мати вихідний сигнал напругу, то використовується резистор в колі колектор-емітер.
Спад напруги на ньому під дією струму колектора використовується як вихідна напруга. До
того ж в більшості випадків джерело сигналу і вихідний сигнал мають спільну лінію, і
транзистор вмикається як триполюсник. Тому напівпровідниковий транзистор може бути
включений у підсилювальний каскад трьома способами: за схемою із загальною базою, із
загальним емітером, із загальним колектором. Прийнята термінологія показує, який з
електродів транзистора є загальним для його вхідних і вихідних ланок. Кожна з зазначених
схем має характерні для неї властивості, але принцип підсилення електричних коливань у них
однаковий.

 
Схема з загальною базою (ЗБ). На мал. 38, а, б відповідно представлені структурна і

принципова схеми включення транзистора із ЗБ: напруга вхідного сигналу подається на емітер
і базу, а джерело напруги живлення колектора й опір навантаження, з якого знімається вихідна
напруга, включені між колектором і базою. Схема з ЗБ володіє малим вхідним опором
(десятки ом) і великим вихідним опором (сотні кілоом). Низький вхідний опір є істотним
недоліком цієї схеми, тому що в багатокаскадних підсилювачах він має шунтючу дію на опір
навантаження попереднього каскаду. Тому між каскадами, зібраними за схемою з ЗБ,
необхідно включати пристрої узгодження. (наприклад, понижаючі трансформатори).

В цій схемі вихідний струм емітер-колектор проходить через джерело сигналу, тому
вихідний струм не може бути більшим за той, що здатне забезпечити вхідне джерело. Тому
підсилення по струму такої схеми, тобто відношення вихідного струму до вхідного, менше за
1.

Однак ця схема може підсилити сигнал по напрузі. До того ж вона використовується на
високих частотах, оскільки бар’єрна ємність колекторно-базового переходу яка зменшує
підсилення транзистора на високих частотах в даній схемі ввімкнена паралельно виходу і її
вплив зменшується.

Схема із загальним емітером (ЗЕ). Структурну і принципову схеми з ЗЕ відповідно
представлена на мал. 39, а, б. Напруга вхідного сигналу вхU  подається на емітер і базу,
джерело колекторного живлення й опір навантаження НR включені між емітером і
колектором. Відмінність схеми з ЗЕ від схеми з ЗБ полягає в тому, що вхідним струмом у ній є
малий по величині струм бази. Струм емітера EI  обумовлений кількістю дірок, що
перемістилися через емітерний перехід у базу і під впливом цього струму в ланці колектора
протікає струм KI , майже рівний струму EI . Невелика частина дірок рекомбінується в
області бази з електронами; утвориться струм бази БI , отже, через джерело вхідного сигналу
проходить тільки невеликий струм бази KЕБ III   тому вхідний опір схеми транзистора з
ЗЕ значно вищий вхідного опору схеми з ЗБ і складає сотні ом. Вихідний опір як у схемі з ЗЕ,
так і в схемі з ЗБ досягає десятків кілоом.
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Найважливішим достоїнством схеми з ЗЕ (на відміну від схеми з ЗБ) є великий
коефіцієнт підсилення по струму, що представляє відносне збільшення струму колектора

КI до збільшення струму бази БI  і позначається  :
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Коефіцієнт підсилення по напрузі для схеми з ЗЕ має приблизно таку ж величину, що, і
для схеми з ЗБ. Це пояснюється тим, що вихідна напруга в обох схем залежить від тих самих
величин — змінної складової колекторного струму й опору навантаження, що приблизно
рівні.

Коефіцієнт підсилення по потужності для схеми з ЗЕ, рівний Up kk  значно вищий,
ніж для схеми з ЗБ.

Важливою особливістю схеми з ЗЕ є те, що вихідна напруга має зсув по фазі на 180°
відносно вхідної напруги. Це пояснюється таким чином. На емітерно-базовий перехід
подається напруга вхE UU  . Якщо напруги EU  і вхU  діють згідно, тобто на емітерно-
базовий перехід подається вхE UU  , то з емітера в базу надходить більше дірок і відповідно
збільшуються EI , KI  і вихU . Це може бути тоді, коли подається мінус вхU  на базу
транзистора. Отже, подача негативного потенціалу на базу транзистора викликає збільшення
вихідної напруги. Зворотна картина виходить при подачі позитивного потенціалу (+ вхU ) від
генератора сигналів Г, тому що при цьому на емітерно-базовий перехід подається напруга

вхE UU  ; зменшуються EI  й KI  і відповідно вихідна напруга. Схема з ЗЕ дозволяє живити
емітерний і колекторний переходи від одного джерела напруги, тому що, на базу і колектор
подаються потенціали одного знака, що є цінною властивістю схеми. Викладені достоїнства
даної схеми показують її універсальність, внаслідок чого вона одержала  саме широке
застосування.

Схема з загальним колектором (ЗК). Схема зображена на мал. 40. Напруга вхідного
сигналу подається на базу, а вихідна напруга знімається з опору навантаження, включеного в
емітерну ланку; загальною точкою для ланок входу і виходу є колектор. Вхідним струмом у
цій схемі є струм бази, а вихідним струмом, що протікає по опорі навантаження – струм
емітера, тому коефіцієнт підсилення по струму   для даної схеми
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Вхідний опір цієї схеми великий (десятки і сотні кілоом), а вихідний опір малий і складає
лиш десятки і сотні ом, тому така схема має коефіцієнт підсилення по напрузі менше одиниці,
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а по потужності дещо менший коефіцієнта підсилення по струму. Схема з загальним
колектором застосовується в основному для узгодження опорів між окремими каскадами
підсилювача чи між виходом підсилювача і низькоомним навантаженням.

 

7.1 Статичні характеристики транзисторів
Залежності між струмом і напругою в транзисторах виражають статичними

характеристиками транзисторів, знятими на постійному струмі без навантаження на виході.
Характеристики необхідні для практичних розрахунків. В транзисторах завжди взаємно
пов’язані чотири величини 1i , 2i , 1u , 2u - вхідні і вихідні струми і напруга. Однією залежністю
ці величини показати неможна. Необхідно два сімейства. Зручно розглядати сімейство вхідних

 11 ufi  , та вихідних  22 ufi   характеристик. Для кожної із схем є свої характеристики.
Знаємо, що БKE III   та 0 ЕБКБКЕ UUU . Крім того, між струмами і

напругами існує зв'язок, що може бути виражений ще двома незалежними рівняннями виду

Система з чотирьох приведених незалежних рівнянь показує, що при будь-яких двох
заданих із шести невідомих параметрів режиму транзистора (UКБ, UЕБ, UКЕ, IЕ, IК, IБ) інші
чотири можуть бути однозначно визначені, тобто заданням будь-яких двох з цих величин
цілком визначається: режим роботи транзистора.

Статичною характеристикою називають залежність струму електроду транзистора від
одного з аргументів при фіксованому значенні іншого і повільній зміні змінних величин, щоб
режим роботи практично залишався статичним. Кожна точка такої характеристики відповідає
визначеному статичному режиму транзистора.

Задаючи різні значення фіксованому аргументу і встановлюючи щораз залежність
електродного струму від змінного аргументу, одержують сімейство статичних електродних
характеристик. Найбільше широко застосовуються наступні сімейства статичних
характеристик, зручних для розрахунку транзисторних пристроїв.

Вхідні характеристики транзистора в схемі з ЗЕ IБ=f(UБE) при UКЕ=const. Ці
характеристики зручно знімати за допомогою схеми, зображеної на рис.3-11,6. Вхідні
характеристики транзисторів у схемі з ЗЕ можна називати базовими характеристиками
транзистора.

mA mA

V V

+
+

+

+

+

+

Uáå Uêå

Iå Iê
Ee Eê
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Базова характеристика при UКЕ=0 і UБЕ<0 являє собою сумарну характеристику
емітерного і колекторного переходів, з'єднаних паралельно і підключених до джерела в
прямому напрямку через опір /

бr .

ráUáå

Iá
KÁ

E

Це відповідає режиму насичення транзистора. Напруга, прикладена до колекторного
переходу, створює в колекторному колі прямий струм, що по напрямку протилежний
звичайному струму колектора (IКпр=-IK). Тому струм бази являє собою суму IБ=IE-IK=IE+IKпр.

0.3 0.6 0.9

1

2

3

Uåá,Â

Iá, ì À Uêå=0
Uêå=1Â
Uêå=30Â

Рисунок 7.1- Вхідні характеристики схеми із ЗЕ

Струм в основному визначається відносно великим опором /
бr . Тому при з'єднанні

колектора з емітером (якщо UБЕ=const) відбувається лиш розподіл практично незмінного
струму бази між колекторним і емітерним колом. Зі сказаного випливає, що базова
характеристика при UKE=0 майже збігається з характеристикою при IK=0

Uêå

rá

Uáå

Iá Iê

KÁ

E

При збільшенні напруги UКЕ на колекторному переході також стане від’ємною UКБ>0, і
струм колектора перемінить напрямок на звичайний, наступить активний режим роботи, при
якому струм бази визначається різницею IБ=IE-IK. Для цього буває достатньою напруга UКE=1
В. При даній напрузі струм бази різко зменшується (із сумарного стає різницевим), тому
відповідна базова характеристика розташовується значно нижче характеристики UKE=0. При
подальшому збільшенні (по модулю) колекторної напруги (наприклад, до UKE=5 В) базова
характеристика незначно зміщується вієроподібно вправо. У довідниках звичайно приводять
дві базові характеристики: при UKE=0 і UKE=5 В.

На рис зображені початкові ділянки базових характеристик у збільшеному масштабі.
Характеристика при UKE=0 проходить через початок координат. При додатній напрузі на базі
відносно емітера (UБЕ<0) і при колекторних напругах 0KEU  обидва переходи виявляються
включеними в зворотному напрямку, тому IБ=-IЕБЗ-IКБЗ=-IБзвр (режим відсічки).
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I á
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КЕЗЕ IIII
1

Вихідні характеристики транзистора в схемі з ЗЕ являють собою залежність IК=f(UКE)
при IБ=const. Ці характеристики зручно знімати за допомогою приведеної раніше схеми.
Відповідно їх можна назвати колекторними характеристиками транзистора з ЗЕ.

1.5 15 22.50

8

16

24

Uêå, Â

Iê, ì À

Iá=10ì êÀ
Iá=30ì êÀ
Iá=50ì êÀ

Iá=70ì êÀ
Iá=90ì êÀ

Рисунок 7.2- Вихідні параметри схеми із ЗЕ
Нахил залежностей визначається напругою Ейлера, яка визначає в якій точці зійдуться

умовні продовження всіх залежностей. Напруга Ейлера зазвичай близько 100В.
Вихідна характеристика при IБ=0 проходить через початок координат і в активній

області (|UКЕ| l В) визначається струмом IКEЗIКБЗ . Характеристика при IБ=const>0
зміщаються щодо характеристики, при IБ=0 нагору на величину  IБ.

Вихідні характеристики транзистора в схемі з ЗЕ мають різко виражене згущення при
великих струмах бази через значне зниження коефіцієнта  , викликане зниженням
коефіцієнта , тому що великому струму IБ відповідає великий струм IE. Вихідні
характеристики транзистора в схемі з ЗЕ (рис, 3-14) перетинають вісь ординат у точках IK>0,
що відповідає прямому струму колекторного переходу IKпр (при UКЕ=0, коли UКБ=-UБЕ>0
транзистор знаходиться в глибокому режимі насичення). Прямий струм виявляється тим
більший, чим більший струм IБ: збільшення струму IБ досягається за допомогою збільшення
UБЕ,  що відповідно збільшує як пряму напругу колекторного переходу, так і прямий струм
колектора.

7.2 Динамічний режим роботи транзистора
Динамічний– це режим, при якому у вихідну ланку транзистора включений

навантажувальний опір.
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Оскільки в коло колектора включений опір то на виході транзистора Uкебуде меншим
за напругу живлення і буде функцією струму колектора.

RкIкEкUке 
Струм колектора залежить не тільки від струму бази, а від напруги на колекторі.

Rк
UкеEкIк 



Відповідно струм колектора буде функцією струму бази і напруги Uке . За цим
рівнянням будують динамічну ВАХ.

Rê=100Rê=500Rê=1500

0
0

7.5

7.5

15
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22.5 30

Iê, ì À

Uêå,Â
Рисунок 7.3- Вихідні характеристики із навантажувальними лініями

Знаючи колекторний опір і знайшовши навантажувальну лінію можна визначити як буде
змінюватися вихідний струм і напруга Uке . При малому струму, коли коефіцієнт  слабо
залежить від струму колектора, можна вважати, що струм бази лінійно визначає струм
колектора (як на рис).

Вхідним сигналом зазвичай є приріст напруги БЕU . Для визначення зміни струму бази
використовують вхідну залежність статичної характеристики.
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Рисунок 7.4- Побудова залежності струму бази від часу для конкретної вхідної
характеристики
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З рис видно, що при великому сигналі лінійна зміна напруги БЕU , викликає нелінійну
зміну струму бази. Знаючи струм бази в різні моменти часу можемо будувати
навантажувальну лінію. Її можна побудувати оптимально, наприклад для максимального
розмаху вихідного сигналу, або для зміни сигналу в заданому діапазоні. Навантажувальна
лінія може бути задана наперед.

äëÿ ì àêñèì àëüí î ãî  âèáðàí î ãî  Iá

äëÿ ì ³í ³ì àëüí î ãî  âèáðàí î ãî  Iá
í àâàí ò àæóâàëüí ó ë³í ³þ  ì î æí à âèáðàò è (1)
à ì î æí à ³ î ò ðèì àò è â çàâäàí í ³ (2) 

2
1

Iê

Uáå
Рисунок 7.5- Вибір лінії навантаження

Виберемо навантажувальну криву із максимальним розмахом. Для визначених точок
часу шукаємо на лінії струму бази пересічення із навантажувальною лінією.

1
Iê

Uáå

t2 t3t1 t

äëÿ äèñêðåò í èõ ë³í ³é ø óêàº ì î  ï åðåñ³÷åí í ÿ

äî äàò êî âà í åë³í ³éí ³ñò ü

Якщо сигнал великий і в сімействі вихідних характеристик спостерігається зменшення
  будемо мати погіршення форми сигналу (виникнення додаткової нелінійності).

7.3 Система h-параметрів.
Властивості транзисторів оцінюють по їхніх

параметрах. При визначенні цих параметрів
транзистор розглядають як активний
чотириполюсник, тобто такий чотириполюсник, у
якого потужність електричних коливань на його
виході перевищує потужність коливань на вході і є

внутрішнє джерело електричної енергії. Позитивні напрямки змінних напруги і струмів на
вході 1U , 1I  і на виході 2U , 2I  показані стрілками, прийняті умовно. В активному
чотириполюснику залежності між змінними складовими напруги і струмів у ланках
виражають трьома системами параметрів – z , y  і h . Найбільше практичне застосування

I 1 I 2

U1 U2
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одержала система h -параметрів, що називають змішаною через наявність у ній розмірних і
безрозмірних величин. Параметри цієї системи на відміну від систем z  і y  неважко виміряти
для реального режиму роботи транзистора.

У системі h  - параметрів в якості незалежних перемінних прийняті струм 1I  і напруга

2U . Тоді для 1U  й 2I  одержимо залежності:

  211 ,UIfU   и.  212 ,UIfI  (31)
Залежності (31) для сигналів малих амплітуд дозволяють записати зв'язок між напругою

і струмами на вході і виході наступними виразами:

 
2221212

2121111

UhIhI
UhIhU



 (32)(33)

Для визначення h - параметрів створюють режим холостого ходу на вході ( 01 I  ) і
режим короткого замикання на виході ( 02 U  ) по змінній складовій (мал. 47). Умови

01 I  й 02 U  означають, що при визначенні відповідного h - параметра вхідний струм

1I  чи  вихідна напруга 2U  незмінні, тобто constI 1  чи constU 2 .
Параметр 11h  являє собою вхідний опір транзистора і виміряється при

короткозамкненому виході (мал. 47, а) по змінній напрузі. Оскільки в цьому режимі 02 U ,
то з (32) випливає, що
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h (34)

Параметр 12h  є коефіцієнтом зворотного зв'язку по напрузі; 12h  показує, яка частина
напруги з виходу транзистора надходить на його вхід, тобто характеризує глибину зворотного
зв'язку. Він визначається при розімкнутій вхідній ланці (мал. 47, б), тобто при 01 I , тоді з
(32) одержимо

V V
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U1 U2

h12

 
012

1
12 




IU
U

h

(35)
Параметр 21h — це коефіцієнт підсилення по струму, що представляє собою відношення

струму на виході до вхідного струму. Він визначається при короткозамкненому виході (мал.
47, в). З (33) при 02 U  випливає, що
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mA mA
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Для схеми із загальною базою 21h  відповідає  . Для схеми із загальним емітером

21h =  . Коефіцієнт підсилення по струму для схеми із загальним емітером може бути
виражений через  :

 









1Б

K
I
I

Параметр 22h  є вихідною провідністю і визначається як відношення вихідного струму до
вихідної напруги при розімкнутих вхідних затисках (мал. 47, г) по змінному струмі. При

01 I  з (33) одержуємо
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Використовуючи знайдені h –параметри можна синтезувати еквівалентну схему
заміщення. Перевагою еквівалентної схеми цього типу є розділення вхідної і вихідної ланок,
недоліком – наявність двох залежних джерел струму чи напруги.

h22

h11

U2h12

I 1h21

I 1 U2

7.4 Параметри біполярного транзистора
Параметри біполярного транзистора поділяють на:
- параметри постійного струму ( Iкбз , Iебз );
- малосигнальні параметри ( Бh11 , Еh21 , Бh12 , Бh22 );
- високочастотні параметри ( КС , К , ГРf );
- параметри великого сигналу( Eh21 , MAXT , ТR , MAXP );
- максимально-допустимі.
Перевищення максимально допустимих параметрів електронного приладу приводить до

порушення його нормальної роботи і дуже часто супроводжується виходом приладу з ладу.
Основними максимально допустимими параметрами є:
- PКмакс—максимальна постійна потужність, що розсіюється колекторним переходом;
- UКБмакс—максимальна зворотна напруга між колектором і базою транзистора;
- UКЕмакс — максимальна напруга між колектором і емітером;
- UЕБмакс— максимальна зворотна напруга на емітерному переході;
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- IKмакс— максимальний постійний струм колектора.
Максимально припустимі параметри транзисторів визначаються тими ж факторами, що й

у напівпровідникових діодів. Максимально припустимі напруги обмежуються пробивними
напругами відповідних переходів, максимально припустимі потужності і струм обмежуються
максимальною температурою переходу і тепловим пробоєм. Максимально припустима
потужність транзистора визначається в основному потужністю колекторного переходу РКмакс,
тому що потужність, що виділяється в емітерному переході, відносно мала. Величина PКмакс
розраховується як максимально припустима потужність напівпровідникового діода.

Діапазон робочих температур транзисторів, так само як і діодів, визначається
температурними властивостями p-n переходів. Температура p-n переходу у свою чергу
залежить від температури навколишнього середовища і від тієї електричної потужності, що
розсіюється в переході у виді тепла.

Зі зміною температури особливо сильно змінюється зворотний струм колекторного
переходу IКБЗ, значення якого, як і зворотного струму діода.

Найбільше сильно від температури залежать вихідні характеристики транзистора в схемі
з ЗЕ, тому що їхній зсув визначає струм IКEЗ IКБЗ (рис. 3-15,6), що змінюється в  раз
більше, ніж струм IКБЗ. Крім того, зі збільшенням температури трохи збільшується коефіцієнт
 і, як наслідок, збільшується сам коефіцієнт  . Цей же фактор приводить до збільшення
нахилу колекторних характеристик, тому що  /"

KK II .
При збільшенні температури зрушуються в область великих струмів і вхідні

характеристики транзистора в схемі з ЗБ аналогічно характеристикам діода при прямому
включенні.

При електричному пробої пробивні напруги переходів зі збільшенням температури
трохи зростають, отже, зростають і максимально припустимі зворотні напруги UКБмакс і
UKEмакс. При тепловому пробої зі збільшенням температури ці параметри зменшуються.

Максимально припустима потужність розсіювання на колекторному переході зі
збільшенням температури зменшується.
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8 ТРАНЗИСТОРИ ПОЛЬОВІ
У роботі біполярних транзисторів, розглянутих раніше, беруть участь носії струму обох

типів, як позитивні, так і негативні. В уніполярних транзисторах робота приладу заснована на
використанні носіїв заряду одного знака: тільки дірок чи тільки електронів. Польовими
транзистори називаються тому, що робота приладу керується електричним полем (а не
струмом, як у біполярних транзисторах). Польові транзистори мають багато різновидів, тому
розглянемо тільки ті типи транзисторів, які досить наочно характеризують принцип роботи, і
ті, котрі мають широке практичне застосування.

8.1 Канальний польовий транзистор (унітрон)
Цей транзистор (рис.8.1, а) найбільше наочно розкриває принцип роботи польового

транзистора. Він являє собою прямокутну пластинку напівпровідника 2 типу n, на торцях якої
нанесено омічні контакти 1 і 4. На обох великих гранях пластинки 2 утворені шари з
провідністю р; ці шари утворюють з основним матеріалом пластинки два p-n-переходи.
Обидва р-шари  з'єднані між собою й утворюють загальний електрод, що називається
затвором 3. Омічні контакти 1 і 4, з'єднані з джерелом живлення і, представляють два
самостійних електроди. Той контакт, від якого рухаються основні носії (у нашому випадку
електрони), прийнято називати витоком В, той, до якого вони переміщаються, — стоком С.
Отже, в унітроні типу n стік має позитивну полярність щодо витоку. На затвор від джерела
живлення 3E  подається від’ємна напруга зсуву щодо витоку, тобто на обидва р-n- переходи
подано зворотну напруга. Порівнюючи польовий транзистор з біполярним транзистором,
видно (рис.8.1, а), що вивід стоку, затвора і витоку відповідають, у порядку перерахування
колектор, база і емітер біполярного транзистора.

Рисунок 8.1- Польовий транзистор
Розглянемо принцип роботи унітрона по рис.8.1, а. Розімкнемо ключ B1. Під дією

електричного поля, створеного джерелом живлення Ec , електрони напівпровідника типу n
будуть переміщатися від витоку до стоку, утворюючи струм стоку CI  (напрямок струму CI —
зустрічний до напрямку руху електронів, що відповідає загальноприйнятому правилу). Струм

CI  є вихідним, тому що між стоком і джерелом включається опір навантаження HR .
Залежність між струмом CI  і напругою CU  вихідної ланки при напрузі на затворі 03 U
показана на рис.8.1, б. Спочатку )( cC UfI   має ділянку, близьку до лінійної, потім лінійна
залежність порушується й у точці 0H  настає режим насичення.
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Замкнемо ключі В1 і В2. Ключем B1 шунтується генератор сигналу Г, а через B1 від

джерела 3E  подається зворотна напруга на два р-n- переходи затвора (мінус на затвор
напівпровідника типу р, плюс на джерело напівпровідника типу n). З теорії р-n- переходу
відомо, що зміна величини зворотної напруги викликає пропорційну зміну ширини
приконтактного шару р-n- переходу, збідненого носіями струму і струму, що представляє
дуже великий опір. Зміною величини негативної напруги на затворі здійснюється зміна
об'ємної площі каналу 3 для протікання струму CI : при збільшенні напруги 3U  обидва р-n-
переходи розширюються, площа струмопровідної частини каналу 3 зменшується, а опір
каналу збільшується; при зменшенні 3U , навпаки, звужуються оба р-n- переходи і робоча
площа каналу 3 збільшується, зменшується його опір струму CI . Вплив напруги 3U  на
затворі на величину вихідного струму CI  видно з характеристик, зображених на рис.8.1, б.
Для кожної напруги 3U  є своя точка насичення H, чим характеризується своєрідне звуження
струмопровідної частини каналу. При напрузі відсічки на затворі BU O 403   (в окремому
випадку) ширина збіднених носіями шарів кожного р-n- переходу стає настільки великою, що
вони стуляються, робоча площа каналу стає рівною нулю і струм CI  припиняється. У зв'язку з
тим що величина струму CI  залежить від робочого перетину каналу 3, польові транзистори
називають також канальними.

Оскільки р-n- переходи працюють у режимі зворотної напруги (зворотного зсуву), їхній
вхідний опір великий і вхідна потужність мала, що є цінною якістю. Вихідна потужність,
обумовлена величиною напруги джерела живлення cE  і співвідношенням опорів
навантаження HR  і пластинки n між джерелом і стоком, може значно перевищувати вхідну
потужність. Таким чином, унітрон є підсилювальним приладом з керованим активним опором.

Якщо розімкнути ключ В2 (див. рис.8.1, а), то під дією змінної за величиною і знаком
напруги вхU  генератора сигналів Г буде змінюватися величина зворотної напруги на р-n-
переходах затвора. Це викликає відповідну зміну робочого перетину каналу 3 і його опору
струму CI  і вихідної напруги вихU  на резисторі HR . Схема включення унітрона, що
відповідає рис.8.1 а, приведена на рис.8.2.

Рисунок 8.2- Схема включення польового транзистора



59

Якщо розглянути водяну модель польового канального транзистора рис.  транзистор
можна представити як гнучку трубку. Потік із затвора може стискати трубу і тим самим
перетискати потік. Чим сильніше тисне потік затвора, тим менший залишатиметься прохід для
основного струму.

Рисунок 8.3- Водяна модель канального польового транзистора
Струм в колі затвору практично не витрачається. Протікає тільки за рахунок неосновних

носіїв. Однак в даній моделі не відображено, що при зміні напряму потоку в колі затвору потік
із стоку потече через перехід стік-затвор. Тому цей транзистор повинен працювати тільки при
одній полярності напруги на затворі. Максимальний потік буде протікати при відсутності
тиску в колі затвора. Повністю перекрити потік стік-витік практично не вдається, тому
вибирається мінімальне значення, яке визначає здатність транзистора виключити струм.

8.2 Польові транзистори з ізольованим затвором
Вони відрізняються від унітронів як будовою, так і принципом роботи, незважаючи на те

що для утворення струму вихідного кола в них також електричним полем створюється канал,
що проводить струм. Для унітронів характерна максимальна провідність каналу при
нульовому зсуві на затворі. Зсув може мати тільки одну полярність, при якій відсутня інжекція
основних носіїв струму через р-n- перехід. У польових транзисторів з ізольованим затвором
(рис.8.4) металевий контакт затвору 1 і кремнієвий напівпровідник 3 типу p, розділені
діелектричною плівкою 2. Полярність напруги на завторі може бути як від’ємною, так і
додатньою, причому в обох випадках струм через затвор відсутній. Транзистори зі структурою
метал-діелектрик-напівпровідник часто називають МДН-транзисторами. Якщо діелектриком є
окис (двоокис кремнію SiO2), то їх називають МОН-транзисторами.
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Рисунок 8.4- Структура двох типів польових транзисторів із ізольованими затворами
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Для МДН-транзисторів характерні дві основні структури. Для першої (рис.8.4,а)
характерна наявність вбудованого каналу (збіднений тип). Якщо канал 5 n-типу, то
позитивний потенціал 3U  на затворі 3 «притягує» дірки з каналу (режим збагачення),
збільшуючи його провідність, а позитивний 3U — «виштовхує» їх з каналу (режим збіднення),
зменшуючи його провідність. При підключенні джерела живлення до витоку В і стоку С в колі
буде протікати струм, значення якого буде залежати від величини і знаку напруги на затворі
відносно витоку. Схема включення польового транзистора із вбудованим каналом n-типу та
вхідна і вихідні хараткеристики представлені на рис.8.5.
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Рисунок 8.5-МДН транзистор із вмонтованим каналом а) залежність струму стоку від
напруги затвор-витік б) залежність струму стоку від напруги стік-витік для різних напруг
на затворі в)

Для другої структури МДН-транзистора (рис.8.4, б) характерна відсутність вбудованого
каналу (збагачений тип). Тому при 03 U  на затворі і підключенні джерела живлення будь-
якої полярності до витоку і стоку струму між ними не буде, тому що   р-n переходи
транзистора включені назустріч (один у прямому, інший у зворотньому напрямку). Транзистор
може працювати тільки у випадку, якщо між n-областями буде сформований струмопровідний
канал з електронною провідністю. Формування такого каналу і керування величиною його
опору здійснюється електричним полем, що створюється між металевим затвором і
напівпровідниковою пластинкою. Якщо підключити додатню напругу до затвора по
відношенню до витока, то під дією електричного поля поверхневий шар напівпровідника
збагатиться електронами, це утворить струмопровідний канал і відкриє потік із стоку до
витоку транзистора.
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Рисунок 8.6-МДН транзистор із індукованим каналом а) залежність струму стоку від
напруги затвор-витік б) залежність струму стоку від напруги стік-витік для різних напруг
на затворі в)

Перетин цього каналу і струм у ньому збільшуються зі зростанням додатнього
потенціалу на затворі, що видно із сімейства вихідних характеристик, приведених на рис.8.6.
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По зовнішньому вигляді це сімейство характеристик схоже на сімейство характеристик
канального транзистора. Відмінність полягає в тому, що у сімействі характеристик МДН-
транзистора відсутня  крива з параметром 03 U , оскільки канал індукується тільки за умови

03 U ; у сімействі характеристик канального транзистора (рис.8.1, б) характеристика з
03 U  відбиває найбільший перетин і найбільшу провідність каналу.

Через простоту виготовлення і гарні технічні характеристики транзистори з індукованим
каналом одержали найбільше поширення.

8.3 Модель польового транзистора
Водяна модель польового транзистора із ізольованим затвором показана на рис. Затвор

від основного потоку відокремлений ізолюючою прокладкою, яка не пропускає навіть струму
неосновних носіїв, за рахунок чого струм в колі затвору не протікає. Це дає можливість
будувати схеми із надвисоким вхідним опором.

Çàòâî ð Ñò³ê

Âèò³ê

В даному випадку регульована трубка може як стискатися так і розжиматися. Тобто при
відсутності тиску в колі затвору буде протікати деякий початковий потік. При поданні тиску в
затвор потік стоку зменшиться. Якщо буде від’ємний потік в колі затвору, то потік стоку
збільшиться.

8.4 Еквівалентна схема польових транзисторів
Керування струмом у польових транзисторах здійснюється зміною поперечного перерізу

провідного каналу, що відбувається під впливом різниці потенціалів, яка прикладається між
затвором і каналом. Конструктивно розрізняють польові транзистори з р-n-переходом і зі
структурою метал — діелектрик— напівпровідник (МДН), що поділяються на прилади з
вбудованим і з індукованим каналами. По зовнішніх електричних властивостях ці різновиди
відрізняються лише формою статичних характеристик і полярністю напруги, що
прикладається до затвора.

У транзисторах з р-n переходом напруга до затвора повинна прикладатися в напрямку
запирання переходу. Максимальний струм виходить при нульовому зсуві на ньому, а при
збільшенні напруги, що прикладається до затвора, струм стоку зменшується. При зміні
полярності напруги на затворі з'являється струм затвора, і вхідний опір приладу різко падає.
Польові транзистори з р-n-переходом по сукупності властивостей найбільш близькі до
електронних ламп і мають ліві статичні характеристики(характеристики знаходяться в
другому квадранті ВАХ).

У МДН-транзисторах до затвора прикладають напруги різної полярності, і при цьому їх
вхідний опір залишається високим. У приладах з індукованим каналом при відсутності
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напруги на затворі струм стоку дорівнює нулю. Струм з'являється і зростає, якщо до затвора
прикладається напруга в напрямку, при якому виникає (індукується) провідний канал. Ці
транзистори мають цілком праві характеристики. Характеристики МДН-транзисторів з
вбудованим каналом займають проміжне положення. Ці прилади можуть працювати при
напрузі на затворі з різною полярністю, причому, при одній полярності струм стоку зростає, а
при іншій — зменшується.

Фізично польовий транзистор будь-якого типу являє собою розподілену RС-структуру,
еквівалентна схема якої показана на рис.8.7,а. Затвор, що розташовується в безпосередній
близькості від каналу, утворить розподілену ємність по відношенню до різних частин цього
каналу. Сам же канал представляє змінний опір, величина якого міняється в залежності від
прикладеної до затвора напруги, що й обумовлює керування струмом стоку. З достатньою для
практичних цілей точністю розподілені ємність і опір можна замінити парами зосереджених
елементів R1, R2 і C1, C2, що відображають процеси в областях каналу, які примикають до
витоку і стоку (рис.8.7,б). Наявність керованого струму враховується введенням генератора

струму 1

.
UG  , струм якого залежить від різниці потенціалів 1

.
U  між затвором і каналом.
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Рисунок 8.7- Еквівалентні схеми польового транзистора: а) у виді  розподіленої RC-
структури; б) із зосередженими параметрами.

8.5 Параметри польового транзистора
Крутизна стоко-затворної характеристики S (крутизна характеристики польового

транзистора):

const
задане





ис
зи

u
uзи

c

du
diS .

Зазвичай задається uзи=0. При цьому для транзисторів розглядається крутизна
максимальна. Для КП103Л  S=1,8…3,8 мА/В  при  uвс=0,  t=20°C.

Внутрішній диференційний опір Rвс.диф (внутрішній опір) визначається:
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const
задане

.





зи
ис

u
uс

ис
дифис di

duR .

Для КП103Л  кОмR дифвс 25.    при  uис=10 В,  uзв=0.
Коефіцієнт підсилення

 
const

задане




с
зи

i
uзи

ис

du
duM .

дифисRSМ . .

Для КП103Л при S=2 мА/В и Rвс.диф=25 кОм  М=2 (мА/В)·25 кОм=50.
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9 ТИРИСТОРИ, ДИНІСТОРИ, ОДНОПЕРЕХІДНІ ТРАНЗИСТОРИ

9.1 Тиристори
Тиристор — це напівпровідниковий прилад із двома стійкими станами, що має три чи

більше переходи, і може переключатися з закритого стану у відкритий та навпаки. Структура
тиристора складається з чотирьох шарів кристалу напівпровідника з почерговою провідністю.
(рис.9.1).

Рисунок 9.1- Структура тиристора
Крайні області структури — відповідно р1 і n2 – емітери, а області, що примикають до

середнього переходу р2 і n1 –бази. Зовнішня напруга U на такий прилад подається мінусом на
крайню область з електропровідністю n-типу (на катодний електрод) і плюсом на крайню
область е електропровідністю р-типу (на анодний електрод). У цьому випадку крайні р n-
переходи П1, П3 включені в прямому напрямку, тому їх називають емітерними, середній р-n
перехід П2 включений у зворотному напрямку, тому його називають колекторним. Структуру
тиристора можна представити у виді схеми заміщення (мал. IV.24), що складається з
транзисторів VT1 і VT2 відповідно р-n-р  і n-р-n типу.
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Рисунок 9.2-Структура тиристора

Коефіцієнти підсилення 1  і 2  від струму емітерних переходів транзисторів  База і
колектор транзистора VТ1 з'єднані відповідно з колектором і базою транзистора VТ2,
утворюючи ланку внутрішнього позитивного зворотного зв'язку Якщо до анода тиристора
підключити позитивний полюс джерела живлення, а до катода — негативний, те П1 і ПЗ
змістяться в прямому, а П2–  у зворотному напрямку (рис.9.1).
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Таким чином, напруга джерела живлення виявиться прикладеним до переходу П2 і струм

у зовнішній ланці буде визначатися виразом  21

0

1  
 KII  , де 0KI – зворотний струм

переходу П2. З цього виразу випливає, що струм I  залежить від 1  і 2  і різко зростає, коли
їхня сума наближається до одиниці. Коефіцієнти 1  і 2  залежать від струму емітера, напруги
на колекторному переході, а також від інших факторів.

Тиристор, що має виводи тільки від крайніх шарів, називається діодним тиристором чи
діністором; при додатковому виводі від одного із середніх шарів він називається тріодним
тиристором чи тріністором.
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Рисунок 9.3-ВАХ некерованого тиристора (діністора)
ВАХ можна умовно розділити на чотири ділянки. На ділянці ab до виключеного

тиристора прикладена пряма напруга. Сума 121  , опір колекторного p-n переходу Кп
великий і через тиристор протікає струм зворотньо-включеного переходу П2. На ділянці bc
проходить лавиноподібний включення тиристора. Ця ділянка характерна від’ємним
диференційним опором через зростання струму і одночасне зменшення напруги. Перехід із
ділянки bc  до de  характеризується виконанням умови 121  . На ділянці af до тиристоа
прикладено зворотньо напругу. Форма цієї ділянки схожа із ВАХ зворотньо-включеного діода.

Виключення тиристора, тобто переведення його із ділянки de на ділянку ab чи af
проходить при зниженні струму навантаження до значення меншого за струм утримання або
прикладанням від’ємної напруги.
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Для підтримки тиристора у відкритому стані через нього повинен протікати струм
утримання не менший за УТPI . Знижуючи напругу на тиристорі, можна зменшити струм до
значення меншого, чим УТPI , і перевести тиристор у виключений стан.

Вольт-амперна характеристика тріодного тиристора (рис IV 23), знята при нульовому
струмі керуючого електрода, подібна характеристиці діодного тиристора. Ріст струму
керуючого електроду (від 0УCI  до 3УI ) приводить до зсуву вольт-амперної
характеристики в бік меншої напруги включення (від ПРU  до 3ПРU ). При досить великому
струмі керуючого електроду, який називається струмом випрямлення, ВАХ тріодного
тиристора вироджується в характеристику звичайного діода, втрачаючи ділянку з від’ємним
опором.

Для вимикання тріодного тиристора необхідно, знижуючи напругу на ньому,
зменшувати струм через тиристор до значення, меншого, чим УТPI .

Симетричні тиристори (симістори) мають пятишарову структуру і мають від’ємний
опір на прямій і зворотної вітках ВАХ. Зворотна вітка ВАХ симетричного тиристора
розташована в третьому квадранті й аналогічна прямій вітці. Відмикання симисторів
здійснюється за допомогою сигналів керування, запирання – зняттям різниці потенціалів між
силовими електродами чи зміною їхньої полярності.

p1
n1

n2

p2

p3

1

2

ÓÅ

 
Рисунок 9.4- Структура та ВАХ симістора

В залежності від конструкції симетричні тиристори можна включати додатніми,
від’ємними чи біполярними імпульсами.
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Рисунок 9.5- Еквівалентна схема на тиристорах і умовне позначення симістора.

9.2 Комутаційні процеси в тиристорах
Комутаційні процеси можна розділити на дві групи: включення та виключення.
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На практиці тиристори включають за допомогою імпульсів керування. або прямою
напругою, величина якої перевищує напругу включення (для диністорів).

Процес включення можна розбити на три етапи: етап затримки 3t складається із власного
часу затримки 0t і часу накопичення криттичного заряду НАКt . На протязі 0t заряджаються
ємності p-n переходів. На протязі НАКt  проходить накопичення заряду на колекторному
переході і часткове зростання струму тиристора внаслідок зростання коефіцієнта передачі
струму 2 .

Регенеративний час характеризується лавиноподібним зменшенням напруги на тиристорі
і відповідним зростанням прямого струму. Наприкінці етапу регенерації тиристор переходить
в режим насичення, що відповідає стану включеного тиристора.

tÇ tÐÅÃ tÓÑÒ t

U

Рисунок 9.6- Етапи включення тиристора

Тривалість імпульса управління повинна бути більшою 3t інакше тиристор може
закритися.

На практиці час включення визначають між моментом коли подали керуючий імпульс і
моментом, коли напруга на тиристорі зменшилася на 10%.

Час включення обернено пропорційний струму управління, тривалості імпульса
управління і швидкості його наростання, пропорційний температурі напівпровідника і
прямому струму.
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Рисунок 9.7- Залежності часу відкриваннятиристора від струму управління та тривалості
імпульса управління

Час включення збільшується при індуктивному характері навантаження внаслідок
зменшення швидкості наростання прямого струму, зменшується при збільшенні амплітуди і
швидкості наростання прямої напруги. При великій швидкості наростання прямої напруги
можливе самовільне відкривання тиристора через ємнісні складові p-n переходів.

Для зменшення ризику сомовільного відкривання тиристора використовуються
шунтуючі кола.
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Рисунок 9.8- Схема включення тиристора при індуктивному навантаженні і  для зменшення
впливу швидкості зміни прямої напруги на відкривання тиристора
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LС  , де HL - індуктивність навантаження.

Виключається тиристор в основному за допомогою зміни полярності зовнішньої
напруги.
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I çâð
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I
Рисунок 9.9-Етапи виключення тиристора при прикладенні зворотної напруги

В момент 0t напруга на тиристорі змінює знак. Оскільки накопичені заряди миттєво не
щезають, то опір каналу малий.  При цьому через тиристор протікає зворотній струм залежний
від напруги і опору навантаження. На інтервалі 0t 1t  проходить розсмоктування надлишкового
заряду. Струм тиристора практично незмінний. В момент 1t виходить із насичення перехід П3.
На інтервалі 1t 2t напруга на П3 зростає, його опір зростає, а струм зменшується по штриховій
лінії. В деяких тиристорі в цей момент відбувається лавинний пробій переходу П3 і в них
струм не зменшується. Однак заряди продовжують розсмоктуватися і в момент 3t  виходить з
насичення перехід П1. За час 3t 4t проходить збільшення напруги на переході П1, струм
тиристора зменшується до встановленого значення. Проміжок часу 0t 4t називається часом
зворотнього відновлення ..ВЗt . Час виключення ВИКЛt  трохи більший за ..ВЗt . Час виключення
збільшується із збільшенням амплітуди і тривалості імпульсу прямого струму, із зростанням
температури напівпровідника, а також із зростанням амплітуди і швидкості наростання знову
прикладеної напруги, зменшується при зменшенні швидкості наростання прямого струму при
включенні, зменшується при збільшенні амплітуди зворотньої напруги до 50В.



69

tâèêë, ì êñ

100

125

150

Uçâî ð, Â25 500
Рисунок 9.10- Залежність часу виключення від прикладеної зворотньої напруги тиристора

9.3 Параметри ланки управління тиристорів
Основні статичні параметри ланки управління тиристора визначаються із діаграми

управління, що характеризує область струмів і напруги сигналу керування, при яких
проходить включення тиристора.
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Рисунок 9.11- Діаграма параметрів сигналу управління тиристора
Діаграма по-суті є ВАХ діода (із повернутими осями) знята для двох граничних

температур 1-максимальній та 2 - мінімальній. Наведена крива максимально-допустимої
потужності втрат в колі управління максPу. Яка залежить від відносної ширини імпульса
управління. Для різних співвідношень будуть різні значення. Чим ширші імпульси управління
при сталій частоті повтору тим правіше зображатиметься залежність. Лінією 100% зображено
допустиму потужність при постійному рівні управління, а 10% для імпульсів ширина яких
10% по відношенню до періоду.

Навантажувальні криві 3 та 4 вибирають так, щоб не перевищити допустиму потужність
управління і не потрапити в області A1 та A2. В області A1 тиристор гарантовано не
відкривається, а в області А2– відкривається негарантовано. Додатково на графіку наведено
максимально-допустиму напругу управління і максимально-допустимий струм управління.

На практиці для керування тиристором використовують імпульси різної форми. при
виборі необхідно прагнути отримати можливо короткі імпульси із максимально-допустимою
амплітудою для найшвидшого включення тиристора. Однак максимальна амплітуда керуючих
імпульсів залежить від типу тиристора і параметрів навантаження. При активному і активно-
ємнісному навантаженні ширина імпульсів керування 2-10мкс. При індуктивному
навантаженні ширина суттєво збільшується аж до одиниць мс.

Якщо на тиристорі пряма напруга а на керуючому електроді від’ємна, то час включення
зростає. Тому при керуванні через кенденсатор чи трансформатор де буде від’ємний скачок
напруги тиристор може самовільно виключитися після закінчення імпульсу відкривання.
краще включати між управлінням і катодом резистор, який хоч і збільшить струм управління
але покращить стабільність включення.
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9.4 Параметри тиристорів
Прямий струм Ia - середнє значення струму, що протікає через включений тиристор і

викликає допустиме його нагрівання.
Граничний струм Iгр - максимально-допустиме середнє за період значення струму

тиристора при максимальні температурі.
Ударний струм удIа. - максимальна допустима амплітуда імпульсу струму

синусоїдальної форми тривалістю 10мс в режимі аварійного перевантаження.
Струм виключення Iвикл - мінімальний прямий струм необхідний для утримування

тиристора у включеному стані після його включення.
Струм утримування Iутр -мінімальний прямий струм при розімкненій ланці керування

при проходженні якого тиристор залишається включеним.
Максимальна напруга включення максUвкл. - найменша пряма напруга на

виключеному тиристорі при якій проходить включення без ланок управління.
Струм протікання Iпрот  і зворотній струми Iзвр - струми, що протікають через

включений тиристор при прикладанні прямої чи зворотньої напруги.

9.5 Одноперехідний транзистор
Одноперехідний транзистор являє собою пластинку слаболегованого напівпровідника

n-типу з омічними контактами по краях (базами) і з одним р-n переходом (емітером) на одній з
бічних поверхонь (рис.9.12). Конструктивно він нагадує польовий транзистор з керуючим
переходом і каналом n-типу, але має зовсім інший принцип роботи, заснований на залежності
провідності напівпровідника від інжектованих у нього носіїв.
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Рисунок 9.12- Будова одноперехідного транзистора і його схемне позначення

Нехай до виводу бази Б2 відносно Б1 прикладена напруга 1.2БU , що у кристалі створить
струм БI  (рис.9.12). Цей струм на ділянці емітер-Б1 створить спад напруги 1БU  що є
зворотною для емітерного переходу. На емітер подають пряму напругу 01 ЕБU . Однак
емітерний перехід буде закритий доти, поки 11 БЕБ UU  . У цьому випадку в емітерній ланці
тече приблизно постійний, відносно малий зворотний струм р-n переходу ( constIEБЗ  ), що
відповідає великому опору емітерного переходу. На рис.9.13,а показана ВАХ емітерної ланки

 1ЕБE UI  , при constU Б 21  . Як тільки 11 БEБ UU  , виникає інжекція дірок нижньої
(рис.9.12) частини р-n переходу в область першої бази. При цьому її провідність збільшується,
а напруга 1БU  зменшується, р-n перехід відкривається ще більше і т.д., поки не відбудеться
повного відкриття емітерного переходу. У такому стані опір емітерного переходу виявляється
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дуже маленьким (як у діода в прямому напрямку). ВАХ емітерної (робочої) ланки, у яку
включають опір навантаження, подібна характеристиці діодного тиристора, що і визначає
широке використання одноперехідного транзистора як ключ, що спрацьовує при виконанні
умови  11 БEБ UU  . У відкритому стані в одноперехідного транзистора збільшення струму
емітера EI  викликає зменшення опору бази і відповідно збільшення струму бази EБI .
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Рисунок 9.13-ВАХ та схема заміщення одноперехідного транзистора
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10 ПІДСИЛЮВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ТЕОРІЇ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ

Частковий випадок управління енергією, при якому шляхом затрати невеликої її
кількості можна керувати енергією, в багато разів більшою називається підсиленням. Треба
при цьому щоб процес управління був неперервним, плавним і однозначним .

Пристрій який здійснює таке керування називається підсилювачем.
Якщо керуюча та керована енергії є електричними то такий підсилювач називається

підсилювачем електричних сигналів. Підсилювачі електричних сигналів надзвичайно широко
використовуються у всіх областях техніки.

По виду підсилюючих сигналів їх поділяють на підсилювачі гармонійних сигналів та
підсилювачі імпульсних сигналів.

За характером зміни підсилюючого сигналу в часі підсилювачі поділяються на
підсилювачі повільно-змінювальних сигналів, які часто називаються підсилювачами
постійного струму, і підсилювачі змінного струму: підсилювачі низької частоти; підсилювачі
високої частоти широкосмугові підсилювачі; вибіркові підсилювачі; універсальні
багатофункціональні підсилювачі.

В залежності від характеру навантаження та призначення розрізняють: підсилювачі
напруги, підсилювачі струму, підсилювачі потужності. Такий поділ умовний тому, що в будь-
якому з цих випадків в результаті підсилюється потужність.

В залежності від типу  використаних в підсилювачі активних елементів розрізняють
підсилювачі лампові, напівпровідникові, магнітні, оптоелектронні, діелектричні.

Деколи підсилювачі виконують комбінованими із застосуванням активних компонентів
різних типів. Крім того, підсилювачі інколи поділяються на підсилювачі прямого підсилення
та підсилювачі з перетворенням підсилюваного сигналу.

10.1 Основні показники підсилювачів
Основні показники підсилювачів електричних сигналів залежать від вимог, що до них

висувають, і їх конкретного призначення.
Коефіцієнт перетворення.Коефіціентом перетворення або коефіцієнтом передачі

називають відношення вихідного сигналу до вхідного. В конкретному випадку, коли вхідне і
вихідне значення сигналу є однорідним, коефіцієнт перетворення називають коефіцієнтом
підсилення. Розмірність та загальноприйняте позначення коефіцієнта перетворення залежать
від значень і величин вхідного та вихідного сигналів, наприклад:

 S=Iвих / Uвх – коефіцієнт перетворення  напруги в струм; W=Pвих / Iвх – коефіцієнт
перетворення струму в потужність.

Коефіцієнт підсилення в залежності від характеру вхідної або вихідної величини
поділяють на: коефіцієнт підсилення по напрузі   Ku=Uвих / Uвх; коефіцієнт підсилення по
струму Ki=I вих/ Iвх; коефіцієнт підсилення по потужності  Kp=Pвих / Pвх.

Деколи коефіцієнти підсилення виражають в логарифмічних одиницях – децибелах ( дБ):
Ku =20lg(Uвих/Uвх);

Ki=20lg(Iвих/Iвх);
Kp =10lg(Pвих/Pвх).

Логарифмічні одиниці зручні тим, що якщо відомі коефіцієнти підсилення окремих
каскадів або вузлів підсилювача, загальний коефіцієнт підсилення  якого рівний добутку цих
коефіцієнтів, то він знаходиться як алгебраїчна сума логарифмічних коефіцієнтів підсилення
окремих каскадів.
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Коефіцієнти підсилення  по напрузі та струму, як правило, комплексні величини, які
характеризуються як модулем, так і фазою. Це пов’язано з тим, що окремі складові спектру
сигналу передаються з різним підсилення  через наявні реактивні компоненти.

Характеристики перетворення показують, як перетворюється вхідний сигнал  в
залежності від параметрів підсилювача.

Амплітудно-частотна характеристика підсилювача – це залежність модуля
коефіцієнта підсилення від частоти вхідного сигналу.

Фазо-частотна характеристика – залежність кута зсуву фази між вхідною і вихідною
напругою від частоти (рис1,б).

Часто для наочності будують фазові характеристики окремо для області низьких та
області високих робочих частот (рис1,в,г).

Амплітудно-фазова характеристика – це побудована в полярній системі координат
залежність коефіцієнту підсилення та фазового зсуву підсилювача від частоти (рис1,д). Вона
поєднує в собі амплітудно- і фазо- частотні характеристики підсилювача і представляє собою
годограф комплексного коефіцієнта  K(j).

Амплітудна характеристика  - залежність амплітудного значення напруги першої
гармоніки вихідної напруги від амплітуди синусоїдальної вхідної напруги (рис2,а).

Перехідна характеристика - залежність від часу вихідної напруги підсилювача, на вхід
якої поданий миттєвий стрибок напруги (рис2,б). Ця характеристика дає можливість
визначити перехідне перетворення, яке в області малих часів характеризується фронтом
вихідної напруги і оцінюється часом встановлення ty і викидом фронту . В області великих
часів спотворюється вершина імпульсу.

Це спотворення оцінюється відносним значенням спаду плоскої вершини 
0K

K  до

моменту закінчення імпульсу. Перехідні спотворення викликані наявністю реактивних
елементів в ланках підсилювача.

Рисунок 10.1- АЧХ, ФЧХ
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Рисунок 10.2- Динамічні параметри підсилювачів
Робочий діапазон частот (смуга пропускання, діапазон пропускання частот і т.п.)–смуга

частот від нижчої робочої частоти fн до вищої робочої частоти fв, в межах якої коефіціент
підсилення або коефіцієнт перетворення підсилювача не виходить за межі заданих допусків.
Це стосується як модуля, так і фази коефіцієнта підсилення, тому, що фаза звичайно буває
комплексною через вплив реактивних елементів.

Якщо до підсилювача не ставляться спеціальні вимоги, то робочий діапазон частот
визначають на рівні 3 дБ, тобто діапазон частот від нижчої частоти fн, на якій коефіцієнт
підсилення зменшується відносно свого значення на середній частоті на 3 дБ (в 1,41 рази), до
вищої fв, на якій коефіцієнт підсилення також зменшується  на 3 дБ (рис 1,а).

Частотне спотворення. Обумовлені відхиленнями частотних характеристик від
ідеальних в робочому діапазоні частот. Мірою частотних спотворень являється нормоване
(відносне) підсилення на границях робочого діапазону частот.

Нормоване підсилення визначається як відношення коефіцієнта підсилення на границях
робочого діапазону до коефіцієнта підсилення на середній робочій частоті:

Gн= Kн/Kо; Gн =20lg(Kн/Kо);
Gв= Kв/Kо; Gв =20lg(Kв/Kо).

Часто використовують величину, обернену нормованому підсиленню на границях
робочого діапазону. Вона називається коефіцієнтом частотних спотворень:

Mн= 1/Gн= 20lg(Kо/Kн);
 Mв=1/Gв= 20lg(Kо/Kв).

Частотні спотворення при підсиленні призводять до спотворення форми
широкосмугових сигналів.

Фазові спотворення з’являються внаслідок відхилення фазо-частотної характеристики
реального підсилювача від ідеальної. Вони викликані не однаковим фазовим зсувом окремих
гармонійних складових спектру сигналу складної форми, що обумовлено наявністю в колах
підсилювача реактивних компонентів, і інерційними  властивостями напівпровідникових
приладів.

Динамічний діапазон – відношення найбільшої допустимої вхідної напруги до
найменшої:

D=Uвх max/Uвих min;
D=20lg(Uвх max/Uвх min);

Н е л і н і й н і  с п о т в о р е н н я  обумовлені нелінійностями амплітудної
характеристики підсилювача. Кількість їх оцінюють або коефіцієнтом нелінійного
спотворення  Kн, або коефіцієнтом гармонік Кh.
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Коефіцієнт нелінійних спотворень визначають коренем квадратним з відношення
потужностей усіх вищих гармонік вихідного сигналу, які появляються в наслідок нелінійних
спотворень, до повної вихідної потужності:
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Коефіцієнт гармонік являє собою корінь квадратний із відношення потужностей всіх
вищих гармонік вихідного сигналу які появляються в результаті нелінійних спотворень, до
потужності першої гармоніки :
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де Pn - потужність n-ої гармонійної складової гармонійного сигналу;Unm, Inm - амплітуди
напруг і струму n-ої  гармонійної складової вихідного сигналу.

Вхідний і вихідний опір підсилювача  в загальному випадку величини комплексні через
наявність реактивних елементів у вхідних і вихідних колах.В робочому діапазоні частот вони
звичайно наближаються до активних.

Вихідна потужність характеризується номінальною вихідною потужністю під якою
розуміють потужність на виході підсилювача при роботі на розраховане навантаження з
заданим коефіцієнтом гармонік або нелінійних спотворень.

10.2 Зворотній зв’язок
Зворотнім зв’язком в електричних підсилювачах називають зв’язок між електричними

колами, які забезпечують передачу сигналів із вихідного кола підсилювача до вхідного кола
(рис.4).

Вихідний сигнал підсилювача 1 (у вигляді напруги Uвих або струму Iвих) через коло
зворотного зв’язку 2 частково або повністю надходить до точки порівняння. В ній
відбувається віднімання або додавання вхідного сигналу Uвх або Iвх і сигналу зворотного
зв’язку Uзз або Iзз.

Таким чином, на вхід підсилювача буде надходити сигнал рівний різниці або сумі
вхідного сигналу і сигналу зворотного зв’язку.

K
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Рисунок 10.3- Схема зворотнього зв’язку
В якості кіл зворотнього зв’язку частіше використовують пасивні кола, коефіціенти

перетворення і частотні характеристики яких істотно впливають на властивості підсилювача.
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Петлею зворотньго зв’язку називають замкнутий контур, що включає в себе коло
зворотнього зв’язку і частину підсилювача між точками підключення зворотнього зв’язку.

Місцевим зворотнім зв’язком (місцевою петлею зворотньго зв’язку) прийнято називати
зворотній зв’язок, що охоплює окремі каскади або чистини підсилювача.

Загальним зворотнім зв’язком називають такий зворотній зв’язок, петля якого охоплює
весь підсилювач.

Зворотній зв’язок (ЗЗ)називають від’ємним , якщо він зменшує коефіціент підсилення, та
позитивним, якщо коефіціент підсилення збільшується.

В схемній реалізації підсилювача кола зворотнього зв’язку можливі варіанти, коли
зворотній зв’язок існує або тільки для повільнозмінюваних складових вихідного сигналу, або
тільки для змінної його складової, або для всього сигналу. В цих випадках говорять, що
зворотній зв’язок здійснено на постійному струмі, на змінному струмі, на постійному і
змінному струмі.

Рисунок 10.4-Способи зніманні зворотнього зв’язкуз виходу

Рисунок 10.5- Способи введення зворотного зв’язку по входу
В залежності від способу отримання сигналу розрізняють: зворотній зв’язок по напрузі

(рис.5,а.) коли знімається сигнал ЗЗ, що пропорційний напрузі вхідного кола; зворотній
зв’язок по струму (рис.5,б.), коли знімається сигнал ЗЗ, що пропорційний струму вихідного
кола; комбінований ЗЗ (рис.5,в.), коли знімається сигнал ЗЗ, що пропорційний як напрузі, так і
стуму вихідного кола.

За способом введення сигналу зворотного зв’язку у вхідне коло розрізняють: послідовну
схему введення ЗЗ (рис.6,а.), коли напруга сигналу ЗЗ сумується з вхідною напругою;
паралельну схему введення ЗЗ (рис.6,б.), коли струм кола ЗЗ сумується з струмом вхідного
сигналу; змішану схему введення ЗЗ (рис.6,в.), коли з вхідним сигналом сумується струм і
напруга кола ЗЗ.

Для кількісної оцінки ступеня впливу кола зворотного зв’язку використовують
коефіцієнт зворотного зв’язку , який показує яка частина вихідного сигналу поступає на вхід
підсилювача. В загальному випадку:

 = Pзз/Pвих;
Однак значно частіше  визначають як відношення напруги або струму:
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u = Uзз/Uвих;
i = Iзз / Iвих;

причому  при розгляді зворотного зв’язку по напрузі індекс u звичайно не враховують.

10.3 Коефіцієнт підсилення із врахуванням зворотного зв’язку.
Для простоти та наочності будемо вважати, що фазові зсуви в колах підсилювача

зворотного  зв’язку відсутні. Коло позитивного зворотного зв’язку охоплює весь підсилювач
(рис.4.). Сигнал зворотного зв’язку пропорційний вихідній напрузі (ЗЗ по напрузі).

Коефіцієнт підсилення підсилювача, який охоплений таким колом ЗЗ,
Kзз =Uвих/Uвх;  (4)

З рис.4 видно, що
U1 = Uвх+Uзз;

Uзз =Uвих;
Uвих=KU1;

де K – коефіцієнт підсилення підсилювача без зворотного зв’язку.
Тоді (4) можна переписати :

 Kзз =KU1/(U1-Uзз)=KU1/(U1-KU1)=K/(1-K).   (5)
Добуток K називають петльовим підсилювачем, а (1-K) – глибиною зворотного

зв’язку.
Оскільки вхідний сигнал і сигнал зворотного зв’язку сумуються, то в розглянутому

випадку має місце позитивний ЗЗ. Він збільшує значення коефіцієнта підсилення підсилювача.
Значення петльового підсилення при позитивному зворотному зв’язку (5) обмежено умовою

K<1.
При K1 підсилювач робиться автогенератором і не може розглядатися як підсилювач,

так як вихідний сигнал перестає бути однозначно залежним від вхідного сигналу.
Якщо підсилювач або коло зворотного зв’язку вносить фазовий  зсув, рівний 180, то

вхідний сигнал і сигнал ЗЗ віднімаються один від одного:
U1=Uвх-Uзз

а ЗЗ робиться від’ємним.
Коефіцієнт підсилення підсилювача із зворотнім зв’язком

Kзз=K/(1+K). (6)
Оскільки позитивний ЗЗ погіршує характеристики підсилювача, в підсилювачах

вимірювальних пристроїв в основному використовують від’ємний ЗЗ.
Застосування від’ємного ЗЗ забезпечує підвищення стабільності коефіцієнта підсилення

при зміні активних компонентів, зміні напруги живлення і т.і.; розширення смуги пропускання
підсилювачів; зменшення фазового струму між вихідною і вхідною напругами; зниження
рівня нелінійних спотворень і власних завад, які виникають в тій частині підсилювача, яка
охоплена від’ємним ЗЗ.

Для кількісної оцінки дії кола ЗЗ проаналізуємо стабільність коефіцієнта підсилення
підсилювача із зворотнім зв’язком. Для цього продиференціюємо вираз (6), враховуючи, що в
загальному випадку змінюється і коефіцієнт ЗЗ  , і коефіцієнт підсилення підсилювача K :
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Відносну зміну коефіцієнта підсилення отримаємо, поділивши дві частини виразу (7) на
(6) :
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Враховуючи, що в більшості випадків застосування зворотного зв’язку K>>1 , вираз (8)
перетвориться до виду
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Таким чином, відносна зміна коефіцієнта підсилення підсилювача, охопленого зворотнім
ЗЗ , викликана відносною зміною коефіцієнта підсилення самого підсилювача, зменшується в
1+K рази. Коливання параметрів кола зворотного зв’язку істотно впливають на коефіцієнт
підсилення, тому до їх стабільності ставлять підвищені вимоги. В прецизійних підсилювачах
d прагнуть зробити близьким до нуля. Наприклад, нехай підсилювач має параметри K=104;
=0,1; KЗЗ=510-3 . Тоді відносна зміна коефіцієнта підсилення всього підсилювача
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тобто коефіцієнт підсилення змінився всього на 0,2%. Зміна в два рази коефіцієнта ЗЗ

(=0,05) приведе до зміни на 50% коефіцієнта підсилення всього підсилювача.
Таким чином, якщо виконується умова K>>1, то можна вважати, що KЗЗ не залежить

від параметрів підсилювача і приблизно дорівнює
KЗЗ1/.

Вихідний  опір підсилювача сильно залежить від того, яким чином вводиться ЗЗ. Якщо
ЗЗ вводиться по напрузі, то вихідний опір зменшується, якщо по струму – збільшується.

Для підсилювача без ЗЗ вихідний опір визначається з виразу
Uвих=ZвихIвих. (9)

При підключенні кола ЗЗ вихідна напруга почне змінюватися не тільки під впливом
струму навантаження, але і в наслідок зміни сигналу ЗЗ на вході підсилювача. Так, якщо
від’ємний ЗЗ введений по напрузі, то зміна вихідної напруги

Uвих.зз=ZвихIвих-Uвих.ззK,
звідки

Zвих.зз=Uвих.зз /Iвих= Zвих /(1+K). (10)
Із (10) видно, що при введені від’ємного ЗЗ по напрузі вихідний опір підсилювача

зменшується в 1+K рази.
Від’ємний ЗЗ по струму збільшує вихідний опір. Значення його може бути знайдене

аналогічним чином. При відсутності ЗЗ вихідний струм підсилювача напруги (рис 5,б.)
Iвих=Uвих/(Zвих+Zн+Zзз)   (11)

 Зміна опору навантаження Zн на - Zн приведе до зміни вихідного струму і зміни
напруги на вихідному опорі Zвих+Zзз :

Iвих=Uвих/(Zвих+Zзз).
Введення ЗЗ широко використовується для цілеспрямованої зміни вихідних опорів і

дозволяє реалізувати підсилювачі з дуже малими (соті долі ом) і дуже великими (сотні –
тисячі мегом) вихідними опорами. При введенні від’ємного ЗЗ по напрузі підсилювач
наближається до ідеального джерела живлення, вихідний сигнал якого мало змінюється при
різних опорах навантаження. ЗЗ по струму стабілізує струм  навантаження, наближуючи
підсилювач до ідеального джерела струму.

Вхідні опори залежать від способу введення у вхідне коло сигналу ЗЗ. При відсутності
ЗЗ вхідні опори визначаються вхідними напругами і струмом підсилювача. При   0
Zвх=U1/I1.

При послідовній схемі ведення зворотного зв’язку вхідні опори
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Zвх.зз=Uвх/I1=(U1+Uзз)/I1
Враховуючи,що Uзз=U1K, отримаємо

Zвх.зз=U1(1+K)/I1=Zвх(1+K).
В результаті послідовний від’ємний ЗЗ збільшує вхідний опір в 1+ K рази а додатній

зменшує його в 1- K рази.
При паралельному ЗЗ вхідний опір

Zвх.зз=Uвх/(I1+Iзз).
Якщо ЗЗ – від’ємний і напруга ЗЗ знаходиться із виразу Uзз=UвхK, то струм Iзз

визначає внутрішній опір кола ЗЗ Zзз :
Iзз=( Uвх+UвхK)/Zзз= Uвх(1+K)/Zзз.

Паралельне коло ЗЗ створює у вхідному колі струм, значення якого виначається вхідною
напругою і опором кола ЗЗ Zзз, зменшеним в 1+ K рази. Вхідна провідність підсилювача з
зворотнім зв’язком визначається як

1/Zвх.зз=I1/Uвх+Iзз/Uвх=1/Zвх+(1+K)/Zзз. (13)
З виразу (13) видно, що введення паралельного ЗЗ еквівалентне включенню паралельно

вхідному опору підсилювача додаткового опору Zзз/(1+ K). В результаті вхідний опір
зменшиться як при від”ємному, так і при додатньому ЗЗ. При великих K і малому Zзз вхідний
опір може складати десяті – тисячні долі ом.

Таким чином, застосування ЗЗ дозволяє керувати значенням вхідного опору і
забезпечувати як достатньо високі (десятки – тисячі мегом), так і дуже малі (десяті – тисячні
долі ом) вхідні опори.

 При введенні зворотньго зв’язку звичайно необхідно проводити дослідження стійкості
підсилювача.Основна ідея перевірки стійкості зводиться до наступного. Якщо розімкнути
коло зворотнього зв’язку (рис.8,а.) та дослідити проходження сигналу через підсилювач і це
коло, то визначиться область частот, в якій |K|1.Якщо в цій області додатковий фазовий зсув
напруги Uзз досягає  д = 180 , то умови автоколивань виконуються і підсилювач не стійкий.
Якщо при |K|1 д  180, то підсилювач стійкий і автоколивання не виникають при
замкненому колі ЗЗ.

Різниця між 180 і додатковим фазовим зсувом в точці де 20lg K=0, називається запасом
стійкості по фазі з. Від’ємне значення ЛАЧХ петльового підсилювача в точці, де додатковий
фазовий зсув досягає 180, називається запасом стійкості по амплітуді. Запас стійкості по фазі
повинен бути не менше 30-60 , а запас стійкості по амплітуді - не менше 3дБ.

Введення частотно-незалежного від’ємного ЗЗ покращує частотні характеристики
підсилювача, сприяє розширенню смуги пропускання частот і зниження частотних спотворень
в межах заданого діапазону. Однак при визначених умовах, коли запас стійкості по фазі
менше 60, амплітудна характеристика підсилювача із ЗЗ стає не монотонною і
спостерігається її підйом в області  високих частот (рис.9,криві 3,4). Цей підйом обумовлений
тим, що через фазовий зсув в петлі ЗЗ, робиться позитивний на високих частотах,
збільшується загальний коефіцієнт підсилення підсилювача. Чим більше буде додатковий
фазовий зсув в діапазоні частот, де |K|1 (менший запас стійкості по фазі), тим сильніший
буде вплив позитивного ЗЗ і тим більший підйом буде мати частотну характеристику(крива4).
Величину підйому частотної характеристики знаходять з рівняння (6). Якщо запас стійкості по
фазі більше 60, то частотна характеристика не має підйому (крива 1, 2) являється практично
монотонною. Тому, виходячи з умови отримання монотонної частотної характеристики і
покращення перехідного процесу, запас стійкості по фазі  рекомендується брати більше 60.

З допомогою від’ємного ЗЗ вдається суттєво зменшити шуми і завади, які виникають в
середині підсилювача. При цьому рівень останніх на виході буде тим менший, чим ближче до
виходу вони виникають.Ключі
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11 СХЕМИ ВКЛЮЧЕННЯ БІПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА. РЕЖИМИ
ЗМІЩЕННЯ

11.1 Схема із загальним емітером
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Рисунок 11.1-Принципова і еквівалентна схеми каскаду із ЗЕ
Підсилення по напрузі визначається із співвідношення
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де БЕr , KEr - величини обернені до провідностей БEg , KEg в фізичній моделі біполярного
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  - крутизна параметрів транзистора.

Коефіцієнт підсилення по струму визначається наступним чином
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Вхідний опір каскаду на транзисторі, ввімкненого в схему із ЗЕ
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Підсилення по напрузі пропорційне спаду напруги на опорі навантаження а не до самого
опору.

Реально досяжні коефіцієнти підсилення по напрузі при активному навантаженні
становить від 50 до 500. Більшого підсилення можна досягнути, якщо замість опору
навантаження використати джерело постійного струму.

При відповідно заданій робочій точці схема із ЗЕ дозволяє отримати великі значення
коефіцієнту підсилення по напрузі та по струму, малі значення вихідного опору і великі вхідні
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опори. Кращою є робоча точка при якій ГБЕ Rr   (вхідний опір значно більший
внутрішнього опору джерела сигналу) і KEH rR  . Максимальний коефіцієнт підсилення по
напрузі обмежується величиною опору переходу колектор-емітер KEr .

11.2 Схема із загальним колектором (ЗК)
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Рисунок 11.2- Принципова і еквівалентна схеми каскаду із ЗК
В схемі із ЗК коефіцієнт підсилення по напрузі визначається наступним чином:
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Коефіцієнт підсилення по струму визначається так:
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Віхдний опір схеми із ЗК
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Схема із ЗК дозволяє отримати стабільний коефіцієнт передачі по напрузі 1UK ,
високий коефіцієнт підсилення по струму, високий вхідний опір і низький вихідний.
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11.3 Схема із загальною базою
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Рисунок 11.3-Принципова і еквівалентна схеми каскаду із ЗБ
В схемі із загальною базою коефіцієнт передачі по напрузі визначається наступним

чином:
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Схема із ЗБ дозволяє отримати стабільний коефіцієнт підсилення по струму 1IK  ,
великий коефіцієнт підсилення по напрузі, великий вихідний опір і маленький вхідний. При
однаковому коефіцієнті підсилення по напрузі в порівнянні зі схемою із ЗЕ в схемі із ЗБ на
частотні властивості впливає тільки ємність БЕC і не впливає ємність колекторно-базового
переходу, що і покращує частотні властивості схеми.

11.4 Режими зміщення біполярного транзистора
При використанні біполярних транзисторів в якості активного елементу підсилювача,

відомо три основні способи його ввімкнення (загальна база, загальний емітер, загальний
колектор). Роботу підсилювача можна спроектувати, використовуючи статичні вхідні і вихідні
характеристики транзистора.

В залежності від величини постійної складової вхідного струму (точки спокою)
транзистор в схемі підсилювального каскаду може працювати без відсікання, або з
відсіканням струму (тобто, коли колекторний струм протікає тільки частину періоду сигналу).
Розрізняють чотири основні режими роботи транзистора: класи А, АВ, В, С.

Принцип вибору робочої точки схеми із ЗЕ зображено на рис.3.1. Вхідний сигнал
відкладається на осі Uбе. За допомогою залежності iб=f(Uбе) визначається характер зміни
базового струму, враховуючи нелінійність вхідної характеристики. На вихідній
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характеристиці будується лінія навантаження, яка проходить через точку з при колекторному
струмі iк=0 (транзистор повністю закритий) через вісь абсцис в точці Eк (величина напруги
живлення) і при максимальному вибраному робочому струмі (транзистор повністю відкритий)
при Eк=0 і струм iк=Eк/Rк. Таким чином для певних струмів бази будується залежність
вихідного струму колектора від струму бази і визначається вихідна напруга колектор емітер.
Варто зазначити, що вихідна напруга при зростанні вхідної-зменшується, тобто фаза сигналу
зміщується на 180о.

З графіків видно, що сигнал, що змінюється за гармонійним законом при підсиленні
змінює свою форму. Це пов’язано із нелінійністю вхідної характеристики транзистора. При
наближенні напруги база-емітер до 0 струм зменшується нелінійно і навпаки. Тому для
неспотвореного підсилення вхідної напруги необхідно, щоб вона змінювалася в певних межах
і при зміщенні від 0 на деяку величину, яка називається напругою зміщення.

Iб Iк

Uбе UкеEк

Eк/R

O

а) б)
Рисунок 11.4-Спосіб визначення вихідної напруги в залежності від вхідної

В залежності від величини напруги зміщення розрізняють чотири основних режими
роботи транзистора А, АВ, В і С.

Режим А характеризується роботою транзистора без відсікання струму з мінімальними
нелінійними спотвореннями рис.3.2.а. Даний режим самий неекономічний.

а)

Iб

Uбе

O

б)

Iб

Uбе

Рисунок 11.5-Зміщення в режимі А і В
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В режимі В (рис.3.2.б) постійне зміщення транзистора відсутнє. При цьому колекторний
струм мізерний, однак великі спотворення сигналу, бо підсилюється тільки одна півхвиля. Але
цей режим економічніший ніж режим А.

При режимі АВ на вхід транзистора подають мізерне зміщення. Він застосовується в
підсилювачах, в яких кожна півхвиля підсилюється окремим транзистором. Таким чином в
двотактних схемах підсилення без спотворень підсилюється одна із півхвиль сигналу одним
транзистором, а друга півхвиля іншим (рис.3.3.а).

В режимі С зміщення подається для закривання транзистора. Відсікання струму в такій
схемі більше, проте каскад підсилення економічніший (рис.3.3.б).

Iб

Uбе

 

Iб

Uбе

а) б)

Рисунок 11.6-Зміщення в режимі АВ і С
Для задання відповідного режиму роботи в однотранзисторних схемах застосовують

різні схеми зміщення рис.3.4.

R1 R1R2

R2

R3 R3

+E
+E

R1

R2

R3

R4

+E

а) б) в)
Рисунок 11.7- Різні схеми задання зміщення однотранзисторних підсилювачів

Схема рис.3.4.а (тип А)характеризується фіксованим зміщенням і тому стабільністю
параметрів підсилення. Вхідний опір приблизно рівний R2 (точніше опір визначається
паралельним включенням R2 і R4(+1) -коефіцієнт підсилення транзистора по струму).
Вихідний опір приблизно рівний R3. Коефіцієнт підсилення каскаду по струму приблизно
рівний R2/R4, а коефіцієнт підсилення по напрузі приблизно дорівнює R3/R4. R3 вибирається з
умов необхідного вихідного опору, або струму колектора. R4 вибирається компромісно між
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коефіцієнтом підсилення і стабільністю характеристик. Збільшуючи R4 зменшується
коефіцієнт підсилення, але підвищується стабільність роботи від зміни температури і напруги
живлення. R2 вибирається із умов необхідності підсилення по струму і стабільності параметрів
відносно R4, або необхідного вхідного опору схеми. Окрім стабільних параметрів схема
характеризується відносною нечутливістю до параметрів самого транзистора.

Схема рис.3.4.б. (тип B)Вхідний опір приблизно рівний R3(+1). Вихідний опір R2.
Коефіцієнт підсилення по струму приблизно , по напрузі R2/R3. Оскільки вхідний опір
залежить від параметру , то він залежить від екземпляра транзистора в широких межах.
Коефіцієнт підсилення по напрузі приблизно рівний R2/R3. Дана схема зміщення дозволяє в
широких межах змінювати коефіцієнт підсилення по напрузі, але вона сама нестабільна із всіх
схем зміщення. При проектуванні спочатку вибирається R2 із умов необхідного вихідного
опору. R1 вибирається для необхідного струму бази.

Схема рис.3.4.в. (тип С)Ця схема приблизно аналогічна схемі рис.3.4.в. Її стабільність
більша за рахунок введення зворотного зв’язку з колектора через резистор R1. Відповідно
дещо зменшується коефіцієнт підсилення тому, що зворотній зв’язок від’ємний. Всі
характеристики даної схеми схожі з характеристиками попередньої схеми.

Всі ці схеми зміщення забезпечують зміщення в режимі А. Враховуючи, необхідність
введення постійного зміщення вхідний сигнал не повинен містити постійної складової і тому
на вході, а здебільшого і на виході встановлюють роздільний конденсатор. Тому такі
підсилювачі є підсилювачами змінного сигналу.
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12 ДЖЕРЕЛА СТРУМУ
Як найпростіше джерело струму може бути використаний БТ, у якого задане і стабільна

напруга на базі.

VT1

I0

R1

R1

RH

Uá

U+

Рисунок 12.1-Генератор струму із фіксованою напругою на базі

Uб = Uбе + IеR1  IеR1
Iе = Uб/R1

I0  Iе

При зміні Rн чи зовнішнього живлення, струм I0  const.
Rвих  r*ке = rке/

12.1 Струмове дзеркало
В попередній схемі вихідний струм залежить від напруги Uбе, яка змінюється із

швидкістю -2мВ/градус. Цей коефіцієнт можна скомпенсувати шляхом зменшення потенціалу
бази на 2мв/градус. Для цього можна включити в схему формування базової напруги
напівпровідниковий діод із того ж матеріалу, що й транзистор.

R1

R2

RH

RE

VT1

VD1 Ue

+U

Рисунок 12.2-Генератор струму із фіксованою напругою на базі з термокомпенсацією
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Оскільки струм колектора пропорційний струму в базовому колі схема називається
струмовим дзеркалом. Для того, щоб виконувалося співвідношення БЕVD UU  замість діода
часто використовують транзистор, в якому база з’єднана із колектором.

R1 RH

VT1

VT2Uá

+U

Iá

I K1
I K2

Рисунок 12.3- Генератор струму типу «струмове дзеркало»
Використовують схожі транзистори. В цьому режимі напруга колектор-емітер VT1 рівна

напрузі база-емітер. Тому транзистор VT1 ненасичений. Оскільки напруги база-емітер двох
транзисторів рівні то при одинакових транзисторах рівні струми бази і струми колекторів

IбIбIK  21  IбIK  22

звідки 112 2 KKK III 






. Таким чином схема працюватиме і при закороченому

емітерному резисторі. Однак емітерні опори підвищують внутрішній опір джерела струму і
компенсують неідентичність транзисторів. Тому їх варто використовувати.

VT1

I 0

R2

R1

I 1

VT2

Uáå1

Uáå2

Рисунок 12.4- Генератор струму низьковольтного пристрою
При температурі близько 25 град струм

2
2

2
0 6.0 R

R
UI бе 

Допоміжний струм 
1

1
2
R

UбеUI 




 можна вибрати на рівні десятих міліампера.
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Струм 0I практично не залежить від напруги живлення проте залежить від температури.

12.2 Струмове дзеркало з масштабуванням струмів

VT1

I 0

R2

R1

I 1 VT2

Iá

Uáå1

Uáå2
R3

U+

Рисунок 12.5- Схема генератора струму із масштабуванням

Струм зміщення 1I протікаючи по базоемітерному переході VT2 і через резистор R2
створює спад напруги. Якщо нехтувати струмом бази VT1 значення 0I  можна визначити із
рівняння 212301 RIURIU БЕБЕ  :

3

2112
0 R

RIUUI БЕБЕ 
 .

При цьому, щоб I0 = I1  необхідно виконання R3 = R2. У цьому випадку задаючий струм I0

= I1. Якщо вибрати R3  R2, то можна масштабувати струми I0 і I1.
Однак уведення емітерних резисторів не до кінця усуває вплив ефекту Ерлі, тобто зміна

товщини бази при зміні Uкэ, що приводить до зміни  = f(Uкэ). Це означає, що вихідний опір
такого джерела все-таки не дуже високий.

Часто буває необхідно, щоб
Rвих

струму > 110 МОм.
Поліпшеним варіантом простого струмового дзеркала є струмове дзеркало Уітсона.

VT1

I 0
I 1

R1 RH

VT2

VT3
Uáå1

Uáå2

U+
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Рисунок 12.6- Генератор струму «струмове дзеркало» із покращеними властивостями
За допомогою одинакових VT1 і VT3 забезпечується задання і відображення струму. За

допомогою VT2 фіксується потенціал колектора VT1 і передається струм. У робочому режимі
UкеТ1 = UбеТ2 + UбеТ3 = 2 Uбе0  1,4 В = const

У такий спосіб потенціал колектора VT1 фіксується за допомогою VT2 на рівні 2Uбе0
нижче, ніж напруга живлення і при всіх змінах Rн і напруги живлення практично залишається
постійною, тому ефект Ерлі для VT1 усувається, що забезпечує I1 = const у всьому робочому
діапазоні ( БЕUU  2 ).

Подальше каскадування схеми, ще більше підвищує Rвих такого джерела струму.
Якщо транзистори узгоджені, мають однакові параметри і знаходяться в однакових

температурних умовах, то температурний коефіцієнт такого джерела струму наближається до
0, тобто буде температурно-незалежне джерело струму.

12.3 Джерела струму на ПТ
Найпростіше джерела струму будуються на канальних ПТ  на МОП транзисторах з

убудованим каналом.

IC

I C

UÇÂ

Рисунок 12.7- Найпростіша схема генератора струму на ПТ
Джерела струму на ПТ можуть бути просто двухполюсниками. Для джерела струму на

БТ необхідно обов'язково задаюча струм схема яка повинна містити як мінімум 3 транзистори.
У розглянутій схемі струм, що задається польовим транзистором, це

I = Iс
поч  const, поки
Uu  Uвідсічки

Діапазон роботи – до напруги відсічки, а ця величина  0,510 В.

RB

IC

UÂ

I C

UÇÂ

UÂ

Рисунок 12.8- Генератор струму із керованим струмом
Rвых = Rк – опір каналу.
Можна масштабувати струм на ПТ, заодно збільшити Rвых за допомогою одного опору.
Збільшуючи Rв можна зменшувати I.
Каскадне включення ПТ, коли замість Rв використовують також ПТ, дозволяє одержати

джерело струму з дуже великим Rвих.
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13 ПІДСИЛЮВАЛЬНІ КАСКАДИ. СПЕЦІАЛЬНІ СХЕМИ ВКЛЮЧЕННЯ

13.1 Схема ЗЕ з керованим напругою зворотнім зв'язком по струму
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Вхідний опір
  ГБЕNГ RrRkRRвх 
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За допомогою опору RN частина струму, пропорційного вихідній напрузі, передається на
вхід. У порівнянні з канонічною схемою ЗЕ в цієї схеми менші вхідний і вихідний опори.
Коефіцієнт підсилення по напрузі піддається регулюванню підбором пасивних елементів

(зокрема, kR
R

N
Г  ). Додатково включений опір дозволяє зменшити паразитний вплив

ємності колектор-база на високих частотах.

13.2 Схема ЗЕ з керованим струмом зворотнім зв'язком по напрузі
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EБЕE RrRRвх 
Вихідний опір
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 1

Спад напруги, утворений емітерним струмом ( KE II   ) на опорі ER , діє назустріч
вхідній напрузі транзистора. Схема володіє великим вхідним опором, що властиво схемі із ЗК.
Вихідний опір майже дорівнює опору навантаження. Коефіцієнт підсилення по напрузі
визначається в основному підбором пасивних елементів RH і RE (в окремому випадку
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13.3 Каскодна схема
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Підсилення по напрузі
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Вхідний транзистор VТ1 працює за схемою із загальним емітером, де опором

навантаження служить g
rБЕ 12  , коефіцієнт підсилення по напрузі 1

2
1 

m
m

U g
gK .

В результаті ємність переходу колектор-база під впливом ефекту Міллера не збільшується.
Транзистор VТ2 працює за схемою із загальною базою. По змінній напрузі його база замкнута
на землю.

Каскодна схема втілює в собі достоїнство схеми із ЗЕ, у якої великий вхідний опір, і
одночасно має великі коефіцієнти підсилення по струму і напрузі при малій вхідній ємності.
Завдяки тому, що посилення по напрузі близько до одиниці, шум транзистора VТ2 має
приблизно таку ж величину, як і у VТ1.

Каскодна схема може бути реалізована і на комплементарних транзисторах. Перевага
такого рішення полягає в тому, що потенціал спокою UA може бути зроблений рівним
потенціалу входу UE, отже, кілька каскадів можуть бути безпосередньо з'єднані між собою.
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13.4 Схема Дарлінгтона

VT1
VT2

Показана на малюнку схема є штучною імітацією npn-транзистора з наступними
вхідними параметрами:
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13.5 Комплементарна схема Дарлінгтона (схема Шиклаі)

VT1
VT2

Показана на малюнку схема є штучною імітацією p-n-p – транзистора з наступними
параметрами, що заміщаються:
посилення по струму
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Достоїнство цієї схеми складається, наприклад, у тім, що потужний npn-транзистором
VТ2 можна замінити потужний транзистор типу pnp (квазікомплементарний вихідний каскад).
Пари транзисторів VТ1 і VТ2, перший з який типу npn, а другий типу pnp, може утворити
складений транзистор типу npn. Для поліпшення властивостей на високих частотах в обох
варіантах схеми Дарлінгтона струм транзистора VТ1 збільшується за допомогою показаних на
схемі резисторів. Ця ж міра дозволяє прискорити процес запирання VТ2, оскільки потенціал
бази знижується значно швидше.
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14 ДИФЕРЕНЦІЙНІ ПІДСИЛЮВАЧІ
Інтегральна лінійна схемотехніка заснована на різних варіантах диференцінйиальних

підсилювачів (ДП). Ці каскади мають добру стабільність режиму, їх можна з'єднувати
послідовно без перехідних конденсаторів. Інтегральні ДП мають малі помилки підсилення
постійної складової сигналу; вони придатні для відтворення високочастотних і імпульсних
сигналів з малими спотвореннями. ДП використовується як основний схемотехнічний елемент
для підсилювальних схем з підвищеною інтеграцією (операційні підсилювачі, компаратори,
стабілізатори). У більшості випадків за диференційною схемою будуються підсилювачі з
особливими властивостями (наприклад, малошумлячі радіочастотні каскади і лінійки
посилення, терморегульовані попередні підсилювачі).

14.1.1 Принцип дії диференційного каскаду
Диференційний каскад призначений для посилення різниці напруги між його входами.

Диференційні підсилювачі можуть будуватися на біполярних і польових транзисторах.
Біполярні ДП відрізняються від уніполярних насамперед наявністю вхідного струму

зсуву, що необхідний для відкривання (зсуву) підсилювальних транзисторів. Рівнем вхідного
струму зсуву визначається вхідний опір ДП. Біполярний ДП відповідно споживає струм
керування. Для польових ДП вхідний струм — це струм втрат затвору. Він також визначає
значення вхідного опору, але на відміну від біполярного ДП такі ДП керуються напругою і
струму сигналу не споживають.

ДП має два підсилювальних транзистори з колекторними навантажувальними
резисторами KHR . Для підсилювальних транзисторів емітерні струми подаються від
генератора стабільного струму 0I . Струм 0I  не повинен залежати від рівня сигналів на
входах ДП (навіть при короткому замиканні в ланці навантаження цього генератора струм 0I
повинний залишитися стабільним). ГСС часто будується за схемою рис.14.1

U+

U-

Uâèõ1 Uâèõ2

Uâõ

VT1 VT2

Рисунок 14.1- Схема диференційного підсилювача

Всі підсилювальні параметри ДП фіксуються струмом 0I  і визначаються його рівнем.
Якщо струм 0I  нестабільний, у підсилювачі виникають синфазні помилки підсилення по
постійній складовій сигналу. Два транзистори ДП повинні мати строго ідентичні
характеристики, а резистори колекторних навантажень 1KHR  і 2KHR  повинні бути рівними
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за номіналами. При цій умові, якщо вхідний сигнал 0CU , підсилювач збалансований і
напруга між його виходами ( 021  вихвих UU  ).

Для ідеально симетричного ДП в режимі балансу емітерний струм 0I  поділяється
порівно між двома підсилювальними транзисторами. Якщо зневажити базовими струмами,

можна вважати, що колекторні струми транзисторів однакові і рівні 2
0I . Режиму балансу

відповідає потенційна діаграма, показана на рис.14.2.

U+

Uâèõ1= Uâèõ2

I
2
0 Rêí

t0

Рисунок 14.2-Діаграма вихідної напруги диференційного каскаду
У цьому режимі потенціал кожного виходу має щодо землі синфазний рівень балансу

БАЛВИХВИХ UUU  21 . Рівень балансу можна підрахувати, знаючи напругу живлення

підсилювача U+ і рівень струму 2
0I , що протікає через кожен колекторний резистор KHR ,

KHKБАЛ RIER  
2

0

Припустимо, що між входами ДП в момент часу 1  сигнал CU  (позитивна полярність на
базі VT1, рис.14.3).

U+

U-

Uâèõ1 Uâèõ2

Uâõ

VT1 VT2

Rêí Rêí

Рисунок 14.3-Характер зміни напруги на виході диференційного каскаду
У цьому випадку транзистор VT1 одержує більший струм зсуву і його колекторний

струм збільшується. Оскільки на оба транзистори емітерні струми надходять від ГСС (сума
цих струмів повинна залишатися постійною), то струм транзистора VT2 зменшується. Умова
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021 III 
виконується для будь-яких диференційних вхідних сигналів.

На потенційній діаграмі показано, що зі збільшенням вхідного сигналу CU  вихідна
напруга 1ВИХU  зменшується (тобто приріст сигналу інвертовано по фазі):

 

U+

t0

Uâèõ1

Uâèõ2

Uâèõ. ì ³í

Рисунок 14.4-Діаграма зміни вихідної напруги при дії диференційного сигналу

KHВИХ RIUU  
11

Цей вихід ДП називається інвертованим. На іншому виході ДП напруга 2ВИХU
збільшується (збільшення сигналу неінвертовано по фазі щодо вхідного сигналу):

KHВИХ RIUU  
22

Повний диференційний вихідний сигнал між двома виходами ДП
 2112 IIRUU KHВИХВИХ 

Диференційний (різницевий) вихідний сигнал незаземлений.
Зміна вихідних сигналів ДП припиняється, коли весь струм 0I  починає протікати через

транзистор VT1. Транзистор VT2 з цього моменту емітерний струм не одержує і переходить у
стан відсічки. Режим обмеження настає в момент 2  (рис.). Якщо вхідний сигнал перевищить
рівень ОБМCU .  підсилювач стає некерованим. Максимальна різниця сигналів між виходами

012 IRUU KHВИХВИХ  . Напруга на колекторі транзистора VT1 має мінімальний рівень

( 0IRU KH   ).
ДП керується різницею напруг, що прикладена між його входами. Сигнал між входами,

називається диференційним, причому точка заземлення джерела диференційного сигналу
може бути обрана довільно. Від точки заземлення через переходи база—емітер у від’ємне
джерело живлення стікають струми зсуву транзисторів ДП. На рис.14.5 показане підключення
до ДП диференційного джерела сигналу, і в цьому випадку підсилювачем керує повний сигнал

ВХU .
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Рисунок 14.5- Схема підсилення диференційного сигналу
Якщо обидва входи ДП з'єднані (рис.14.5,а) і на них поданий загальний (так званий

синфазний) сигнал СИНФE , то в ДП з ідеальним ГСС не повинні змінюватися вихідні рівні.
Реально при подачі значних синфазних Е.Р.С. позитивної полярності збільшиться напруга

БЕU  обох транзисторів, а також може зрости рівень струму 0I . Через це спад напруги на
колекторних резисторах збільшується і рівень балансу знижується на величину

 СИНФБАЛ EU  рис.14.6.

U+

U-

Uâèõ1 Uâèõ2

Eäèô

Eñèí ô

VT1 VT2
U+

t0

U1

U1=U2U2

а) б)
Рисунок 14.6- Діаграма зміни вихідної напруги про дії диференційної і синфазної напруги

14.2 Малосигнальні підсилювальні параметри диференційного каскаду
Диференційний коефіцієнт підсилення ДK  в режимі малого сигналу можна підрахувати

за допомогою схеми, показаної на рис.14.7. У цій схемі для спрощення розрахунків генератор
стабільного струму 0I  моделюється резистором Rе і джерелом напруги ( БЕUU   ). Вхідні
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опори транзисторів передбачаються однаковими і рівними Eh11 . Припустимо також, що
внутрішній опір джерела сигналу EC hR 11 , а напруга сигналу ВХU  близька до нуля.

U+

U-

Uâèõ1 Uâèõ2

Uâõ

VT1 VT2

ReRc

I 0

I0
2 I 0

2 

I c

Рисунок 14.7-Розподіл струмів і потенціалів у ДП

Якщо схема ДП симетрична, то струм 0I  поділяється порівно між підсилювальними
транзисторами. Оскільки напруга сигналу ВХU  мала, можна вважати, що і збільшення

колекторних струмів 2
0II K  . По вхідній ланці підсилювача від джерела ВХU  тече

струм сигналу

E

ВХ

EC

ВХ
C h

U
hR

UI
1111 22 




  . (1)

Ланка вхідного струму сигналу показана штриховою лінією. У базу транзистора VT1
струм сигналу CI  втікає (колекторний струм збільшується, CII  ), з бази VT2 —
витікає (колекторний струм зменшується, CII  ). Відповідно на колекторних опорах

KHR  збільшується вихідний сигнал

CKHKHR IRIRU 
Між колекторами транзисторів спостерігається вихідний диференційний сигнал

CKHRВИХ IRUU  22
Підставивши з (1) вираз для струму сигналу, одержуємо значення диференційного

коефіцієнта підсилення

E

KH

E

KH

C

ВИХ
Д h

R
h

R
U
UK

11112
2 








  (2)

Малосигнальний коефіцієнт підсилення ДП по напрузі відповідає 
EUK  для одиночного

каскаду із ЗЕ. Це відбувається тому, що в режимі, близькому до балансу, на кожен транзистор

надходить половина вхідної напруги 2
CU , а збільшення сигналів між виходами двох

транзисторів сумуються. У цьому режимі крутизна підсилення найбільша.
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Формула (2) універсальна і вірна як для біполярних, так і для уніполярних
диференційних каскадів, підсилювальні прилади яких мають крутизну S . Якщо у формулу (2)
підставити значення крутизни біполярного транзистора

TT

E IIS
 


2

0  , (2.15)

де 
q
Tk

T


 , k - стала Больцмана, T - абсолютна температура, q - заряд електрона.

то одержимо залежність ДK  від рівня стабільного струму 0I :
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KH
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2

0 (3)

Диференційний коефіцієнт підсилення біполярного ДП прямо пропорційний опору
навантаження KHR , рівню струму 0I  і обернено пропорційний температурі. Значення ДK
від коефіцієнта підсилення   не залежить (при 1 ).

14.2.1 Вхідний опір ДП
На рис.14.8 показана малосигнальна еквівалентна схема вхідної ланки ДП, що

навантажує диференційне джерело сигналу.

Re

h11Eh11E

Uâõ

Рисунок 14.8- Еквівалентна схема вхідного кола диференційного підсилювача

Оскільки емітерний струм кожного транзистора в 1  раз перевищує базовий, то опір

ER  перераховується в контур вхідного струму з коефіцієнтом 1 . Якщо опір ER  великий,
то в цю ланку струм від джерела сигналу не стікає. Отже, вхідний диференційний опір ДП, що
спостерігається між його входами Bxl і Вх2:
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141222
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Вхідний опір біполярного ДП прямо пропорційний коефіцієнту підсилення його
транзисторів по струму   і температурі, але обернено пропорційний рівню струму 0I .

14.2.2 Синфазний коефіцієнт передачі
Синфазний коефіцієнт передачі сигналу диференційним підсилювачем можна

підрахувати за допомогою схем
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Рисунок 14.9- Схема підсилення синфазного сигналу

У синфазному режимі за рахунок струму синфазного сигналу 2
CCI  рівень струму 0I

збільшується на величину  1CCI . Збільшення колекторних струмів складають

2
CCII  . На рис.14.10 показана еквівалентна схема вхідної ланки ДП для синфазного

сигналу.
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Рисунок 14.10- Еквівалентна схема вхідних кіл ДП
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(вважаємо, що EE Rh 11 ). Тоді, абсолютне значення коефіцієнта синфазної передачі
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тим менше, чим більше обране співвідношення KHE RR   (по-іншому, рівень струму CCI
виявиться тим меншим, чим більший обраний опір ER ).

Формула (4) не відбиває приріст CK  за рахунок несиметрії ДП. Реально CK  має велику
кількість складових, котрі складним чином залежать від розбалансу елементів, структури
схеми, і частоти сигналу. У більшості практичних випадків досить знати інтегральне значення

CK .
Якщо синфазна помилка накладається на вихідний диференційний сигнал одного

виходу, то її можна перерахувати у вхідну ланку через повний диференційний коефіцієнт
підсилення, тобто ДK . Вихідні синфазні помилки підсилення сигналу, приведені до входу,
дозволяють визначити мінімальний рівень корисного сигналу між входами, що може бути
виявлений на фоні вихідних синфазних помилок.

Таким чином, напруга СИНФE , що присутня на входах, викликає між цими входами
еквівалентну диференційну напругу помилки
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C
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Якість диференційного підсилювача характеризується відношенням Кс/Кд, що показує
здатність ДП розрізняти малий диференційний сигнал на фоні великої синфазної напруги. За
допомогою формул (3) і (4) визначаємо:
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У цьому виді рівняння (5) придатне для аналізу будь-яких (польових і біполярних) ДП.
Для біполярного ДП це співвідношення можна також переписати:
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Значення ER  для ГСС за велике.
Найчастіше використовується логарифмічна форма цього параметра: відносне

ослаблення синфазного сигналу (ВОСС) (common mode rejection ratio — CMRR):









Д
C

K
KCMRRBOCC lg20

Для сучасних  напівпровідникових ДП значення ВОСС може знаходитися в межах —
60... — 100 дБ.
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15 ОПЕРАЦІЙНІ ПІДСИЛЮВАЧІ, ВНУТРІШНЯ БУДОВА І ПАРАМЕТРИ,
ДЕТЕКТОРИ РІВНЯ

Операційний підсилювач (ОП) призначений для виконання різних операцій над
аналоговими величинами при роботі в схемі із зворотними зв’язками. Назва «операційний»
присвоюється підсилювачу, за допомогою якого можна вирішувати операторні рівняння, якщо
вихід ОП через відповідні пасивні ланки зворотного зв'язку замкнути на інвертуючий вхід. В
цьому випадку передаточна характеристика замкнутої системи з великою точністю буде
відповідати характеристиці ланки зворотного зв'язку і не залежатиме від параметрів самого
ОП. Для точного і швидкого вирішення операторного рівняння необхідний підсилювач з
великим запасом параметрів.

На даний час ОП постійного струму зі смугою пропускання в декілька мегагерц із
безпосередніми зв'язками між каскадами, з великим коефіцієнтом підсилення, високим
вхідним і низьким вихідним опором, з низьким рівнем шуму при хорошій температурній
стабільності і з можливістю працювати із замкненим зворотнім зв'язком.

Вхідний каскад ОП виконано у вигляді диференційного підсилювача, тому він має два
входи і реагує на різницю прикладеної на них напруги.

Перші ОП, що розроблялись в 60-тих роках будувалися за трикаскадною моделлю,
аналогічно підсилювачам на аналогових елементах. Структура такого підсилювача
представлена на рис.15.1.

Трикаскадна схема ранніх розробок визначалась вхідним каскадом, побудованим за
схемою простого ДП з емітерним зв'язком і резисторами навантаження. Оскільки вхідний опір
ДП обернено пропорційний рівню його вхідного струму I0, то цей струм вибирався на рівні
десятків мікроампер (при зменшенні струму покращуються шумові і дрейфові параметри ОП).
Через малий струм простий ДП має малий коефіцієнт підсилення. Вихідні сигнали в такій
схемі знаходяться в додатній області. Малий коефіцієнт підсилення змушує використовувати в
схемі інші каскади підсилення напруги ПН, а збільшення рівня вимушує використовувати
спеціальний каскад, що зсуває потенціал із додатної області у від'ємну, щоб можна було
отримати двохполярний вихідний сигнал. Схеми зсуву рівня і формування вихідного сигналу
часто об'єднуються і утворюють третій вихідний каскад ОП– підсилювач амплітуди ПА.

+E

-E

Uвих
Uвх ДП ПН ПА ЗК

+
-

Рисунок 15.1-Структірна схема операційного підсилювача
Для переходу до низькоомних навантажень практично всі схеми ОП закінчуються

емітерними повторювачами (підсилювачами із загальним колектором ЗК).
На рис.15.2 зображено спрощену принципову електричну схему трикаскадного ОП.
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Рисунок 15.2-Спрощена принципова схема трикаскадного ОП.
Перший каскад ОП, побудовано на транзисторах VT1, VT2, які зазвичай працюють з

резистивним навантаженням. Диференційний сигнал потрапляє на вхід другого ДП, який
працює при струмах i1 порядку міліампер і тому підсилює сигнал в 200..300 разів.

Сигнал після повторювача на транзисторі VT7 сумується із від'ємною напругою. Зсув
здійснюється при пропусканні через опір R7 стабільного струму зсуву iзс . Оскільки опір
джерела струму набагато більший за опір R7 то підсилена вхідна напруга майже не
втрачається. Підсилення амплітуди здійснюється за допомогою транзистора VT8. Режим
роботи (параметри R7, R8) підбираються таким чином, щоб при відсутності сигналу на вході
на виході була напруги 0. Якщо вхідний сигнал відрізняється від 0 то він підсилюється і
передається в навантаження через транзистори VT9, VT10. На схемі рис. 6.2 наведено
проходження додатнього імпульсу із входу на вихід ОП.

Завдяки своїм багатогранним можливостям ОП витісняє пристрої на дискретних
транзисторах і стає базовим елементом в аналоговій схемотехніці.

15.1 Основні властивості операційних підсилювачів
Ідеальний ОП повинен мати наступні властивості: мати нескінченно великий вхідний і

нульовий вихідний опори, власний коефіцієнт підсилення повинен прямувати до
нескінченності в нескінченно широкій смузі частот, причому на будь-якій частоті амплітуда
вихідного сигналу повинна залишатися постійною. Крім того, підсилювач не повинен мати
статичних, а також шумових і дрейфових помилок, що проявляються в діапазоні температур і
з часу.

Ці властивості теоретично цілком досягнуті бути не можуть, тому що велика частина з
них вимагає нескінченної потужності вихідного сигналу при малих геометричних розмірах
напівпровідникової структури. Тому в кожному випадку можна говорити лише про доступний
ступінь наближення параметрів ОП даної конструкції до ідеальних параметрів. Однак з
перерахованийних властивостей можна вивести два дуже істотні правила аналізу схем
включення ОП із включеним від’ємним зворотнім зв’язком:

1) входи ідеального ОП не споживають струм від ланок джерела сигналу (через
нескінченно великий вхідний опір);

2) між входами ідеального ОП напруга керування в будь-якій схемі включення дорівнює
нулю (через нескінченно великий коефіцієнт підсилення).

Параметри ОП можна розділити на кілька груп: вхідні, вихідні, підсилювальні,
енергетичні, дрейфові і шумові, швидкісні. Крім того, реальний ОП має ряд похідних
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характеристик, що є наслідком відхилень його схемотехніки і конструкції від ідеальних.
Наприклад, зміна напруги живлення викликає відхід від нуля його рівня балансу, з часом у
певній мірі міняються параметри.

Набір параметрів ОП, що відтворює його повну електричну модель, містить не менш 20
найменувань. Повна метрика параметрів, що наводиться в довідкових листках, дозволяє
з'ясувати цінність конкретного ОП практично без проведення його електричних іспитів,
порівняти якість підсилювачів, що випускаються різними фірмами, які мають вирішальне
значення для швидкого і правильного вибору придатного ОП при проектуванні апаратури.
При цьому важливо, щоб всі методи виміру параметрів були строго стандартизовані.

Комплекс параметрів характеризує всю кількість ОП, що випускаються серійно. Тому
встановлені для даного ОП норми параметрів практично завжди зв'язані з особливостями
виробництва.
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