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4. MATERIAà  NAUCZANIA 
   
4.1. Podstawowe pojĊcia elektroniki 
 
4.1.1. Materiaá nauczania 

 
Elektronika to dziedziny wiedzy i techniki zajmujące siĊ wykorzystaniem zjawisk 

związanych ze sterowanym przepáywem noĞników áadunku elektrycznych w próĪni, w gazach 
i w  ciaáach staáych. Elektronika obejmuje teoriĊ dziaáania, wáaĞciwoĞci, konstrukcje, technologiĊ 
i zastosowania elementów i podzespoáów elektronicznych w ukáadach i w urządzeniach.  

Obecnie najczĊĞciej spotykamy siĊ z elektroniką póáprzewodnikową, która zajmuje siĊ 
elementami i ukáadami scalonymi budowanymi na bazie ciaá staáych, jakimi są materiaáy 
póáprzewodnikowe.  
   Element elektroniczny to samodzielna, nierozdzielna konstrukcyjnie czĊĞü skáadowa 
ukáadu elektronicznego. WĞród elementów elektronicznych wymienia siĊ: 
� elementy bierne (pasywne), do których zaliczane są rezystory, kondensatory, elementy 

indukcyjne (cewki, dáawiki indukcyjne)1; role tych elementów są róĪne, zaleĪnie od ukáadu, 
w którym pracują, 

� elementy czynne (aktywne) to takie, które umoĪliwiają podwyĪszanie poziomu 
przetwarzanego sygnaáu elektrycznego (np. tranzystory) lub bĊdące Ĩródáem energii 
elektrycznej (np. fotoogniwa), 

� elementy przeáączające przewidziane są do pracy dwustanowej w stanach blokowania 
przewodzenia prądu (stan wyáączenia) oraz przewodzenia (stan wáączenia). 
Ukáad elektroniczny to zbiór odpowiednio poáączonych elementów lub podzespoáów 

elektronicznych, które speániają okreĞlone funkcje uĪytkowe, np. zasilacza, wzmacniacza. 
Ukáady elektroniczne najogólniej dzieli siĊ na: 
� ukáady analogowe; są to ukáady, które przetwarzają napiĊcia i prądy (sygnaáy) o dowolnych 

wartoĞciach - sygnaáy ciągáe - z okreĞlonego przedziaáu wartoĞci,  
� ukáady cyfrowe zwane teĪ ukáadami logicznymi sáuĪą do przetwarzania sygnaáów 

dwustanowych zwanych sygnaáami cyfrowymi; sygnaáy te przyjmują tylko dwa poziomy, 
tzw. 0 i 1.  
We wspóáczesnej elektronice w budowie ukáadów elektronicznych dominujące znaczenie 

posiadają  ukáady scalone. Ukáad scalony to zwykle zminiaturyzowana struktura ukáadu 
elektronicznego, w którym wszystkie lub czĊĞü elementów elektronicznych jest wbudowana na 
podáoĪu lub związana z podáoĪem, którym moĪe byü materiaá póáprzewodnikowy lub izolacyjny. 
NiemoĪliwą jest zmiana ukáadu poáączeĔ wewnĊtrznych ukáadów ani ich naprawianie.  

Ukáady scalone ze wzglĊdu na przetwarzane sygnaáy moĪna podzieliü na analogowe 
i cyfrowe.  Ze wzglĊdu na technologiĊ produkcji moĪna je podzieliü na:  
� monolityczne ukáady scalone - to ukáady, w których wszystkie zminiaturyzowane elementy 

elektronicznego są nierozáącznie wykonane w materiale (podáoĪu) póáprzewodnikowym. 
� hybrydowe ukáady scalone - to ukáady, które mogą byü budowane z elementów 

dyskretnych i z uĪyciem ukáadów monolitycznych rozmieszczonych i poáączonych 
nierozdzielnie na podáoĪu izolacyjnym, np. szklanym lub ceramicznym. 

                                                           
1 W elektrotechnice do elementów czynnych zaliczane są rezystory-ze wzglĊdu na pobór mocy czynnej, do 
biernych zaliczane są elementy pojemnoĞciowe i indukcyjne- ze wzglĊdu na pobór mocy biernej. 
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Urządzenie elektroniczne to wyrób o okreĞlonej záoĪonoĞci i przeznaczeniu, skáadający siĊ 
gáównie z ukáadów elektronicznych. 
Póáprzewodnik, domieszkowanie póáprzewodników, póáprzewodnik typu n i typu p. 

Materiaáy ze wzglĊdu na wáasnoĞci przewodzące moĪemy podzieliü na trzy grupy: 
przewodniki, izolatory i póáprzewodniki.  

Póáprzewodniki to materiaáy o wáaĞciwoĞciach elektrycznych poĞrednich miĊdzy 
izolatorami i przewodnikami, które w pewnych warunkach zewnĊtrznych, takich jak: 
temperatura, promieniowanie elektromagnetyczne  oraz pod wpáywem napiĊcia elektrycznego 
mogą przewodziü prąd. RezystywnoĞü póáprzewodników moĪe zawieraü siĊ w granicach (10-7 ÷ 
10-3)ȍ·m, przewodników: (10-8÷ 10-7)ȍ·m. Wzrost temperatury zwykle zwiĊksza przewodnoĞü 
póáprzewodników gdyĪ wzrasta liczba elektronów walencyjnych, które uwalniają siĊ z wiązaĔ 
atomowych i stają siĊ elektronami swobodnymi. 

Grupa materiaáów o wáaĞciwoĞciach póáprzewodnikowych obejmuje takie substancje, jak: 
pierwiastki chemiczne (krzem, german) oraz związki chemiczne (selenu, fosforu, arsenu, galu, 
telluru oraz pewną grupĊ tlenków i siarczków).  

Krzem to pierwiastek chemiczny, czterowartoĞciowy, o strukturze krystalicznej. Struktura 
krystaliczna materiaáu oznacza uporządkowane przestrzennie rozmieszczenie jego atomów. 
w regularne, powtarzające siĊ ukáady przestrzenne. Budowa polikrystaliczna ciaáa oznacza 
uporządkowane rozmieszczenie atomów w stosunkowo niewielkich obszarach objĊtoĞci. 
Budowa monokrystaliczna ciaáa oznacza jednorodne uporządkowanie atomów w sieci 
krystalicznej w caáej jego objĊtoĞci. Materiaáy póáprzewodnikowe 
zwykle są monokrysztaáami. 

 Póáprzewodnikami samoistnymi nazywa siĊ materiaáy 
chemicznie czyste, o doskonaáej sieci monokrystalicznej                           
i o jednakowej liczbie  swobodnych noĞników áadunku dodatniego           
(dziur) i ujemnego (elektronów) w jednostce objĊtoĞci. 
Koncentracją noĞników (lub atomów) nazywamy liczbĊ noĞników 
áadunku (atomów) w jednostce objĊtoĞci materiaáu (oĞrodka).            
W sieci krystalicznej czystego krzemu, której páaski model 
pokazany jest na rys. 4.1, kaĪdy atom krzemu poáączony jest z 
czterema sąsiadującymi atomami przez wiązania przy udziale 
elektronów walencyjnych.  

Dziurą elektronową lub krótko dziurą nazywa siĊ obszar,             
w którym  wystąpiá niedobór  elektronu; dziura posiada áadunek 
elektryczny dodatni równy áadunkowi elektronu. Ilustruje to rys. 
4.2. Powstaáa dziura moĪe byü zapeániona przez elektron z 
sąsiedniego wiązania, a elektron ten pozostawi po sobie kolejną 
dziurĊ, która ponownie moĪe byü zapeániona przez inny elektron. 
Przemieszczający siĊ obszar dziury oznacza, Īe w póáprzewodnikach 
moĪliwy jest przepáyw prądu elektrycznego wywoáanego ruchem 
dziur (áadunków dodatnich). Póáprzewodniki domieszkowane 
wytwarza siĊ przez wprowadzenie do sieci krystalicznej krzemu 
okreĞlonej iloĞci atomów tzw. domieszki. Są to atomy pierwiastków 
trój- lub piĊciowartoĞciowych. W ten sposób wytwarza siĊ 
póáprzewodniki domieszkowane typu P lub N. Póáprzewodnik typu 
N otrzymamy wprowadzając do sieci krzemu atomy pierwiastka 
piĊciowartoĞciowego – posiadającego piĊü elektronów walencyjnych 
(np. arsenu, fosforu, antymonu). Przewodzenie prądu w póáprzewodnikach typu N odbywa siĊ 
gáównie z udziaáem elektronów, które są noĞnikami wiĊkszoĞciowymi zaĞ dziur jest tam 
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znacznie mniej i dlatego nazywa siĊ je noĞnikami mniejszoĞciowymi. Póáprzewodnik typu P 
otrzymamy po  wprowadzeniu do sieci krystalicznej krzemu atomów pierwiastka 
trójwartoĞciowego (np. boru, aluminium, galu, indu). Przewodzenie prądu w póáprzewodnikach 
typu P odbywa siĊ gáównie         z udziaáem dziur, które są tu noĞnikami wiĊkszoĞciowymi zaĞ 
elektronów jest tam znacznie mniej i dlatego teĪ nazywa siĊ je noĞnikami mniejszoĞciowymi. 

Záącze p-n są to atomowo ĞciĞle zespolone dwa obszary póáprzewodników typu N z typu P. 
Záącze p-n ze wzglĊdu na zdolnoĞü do jednokierunkowego przewodzenia prądu jest 
powszechnie wykorzystywane do budowy elementów i ukáadów póáprzewodnikowych.  
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4.3 przedstawia trzy przypadki, w jakich moĪemy wyobraziü sobie záącze p-n.  
Rys. 4.3 a to záącze bez polaryzacji napiĊciem zewnĊtrznym, w którym na granicy obszarów 
odbywa siĊ dyfuzyjny przepáyw noĞników áadunku. Elektrony  przemieszczają siĊ z obszaru typu 
N do P. Przepáyw elektronów sprawia, Īe  przy granicy obszaru N powstaje pewien obszar 
áadunku dodatniego. Oznacza to powstanie wewnĊtrznej róĪnicy potencjaáów (bariery 
potencjaáów) na granicy obszarów, która uniemoĪliwia dalszy ruch áadunków przez záącze. Dla 
jej skompensowania (zrównowaĪenia) naleĪy przyáoĪyü napiĊcie z zewnątrz jak na rys. 4.3b, 
którego wartoĞü dla krzemu wynosi ok. 0,7V. Záącze p-n jak na rys. 4.3b jest spolaryzowane 
w kierunku przewodzenia. Wtedy moĪliwy jest przepáyw prądu przez záącze. Bariera potencjaáów 
na granicy obszarów zwana napiĊciem dyfuzyjnym ulega zlikwidowaniu i przez záącze odbywa siĊ 
przepáyw wiĊkszoĞciowych noĞników áadunków, które 
tworzą prąd o wartoĞci zaleĪnej tylko od napiĊcia Ĩródáa i 
opornoĞci w obwodzie, zaĞ ubytki áadunków w obszarach P 
oraz N są uzupeániane z zewnĊtrznego Ĩródáa zasilania. 

Po zmianie kierunku napiĊcia zewnĊtrznego jak na 
rys. 4.3c, záącze p-n spolaryzowane jest zaporowo. 
W wyniku dziaáania zewnĊtrznego Ĩródáa napiĊcia nastąpi 
odsuniĊcie áadunków wiĊkszoĞciowych od granicy 
obszarów i  poszerzeniu ulega warstwa zaporowa. Przez 
záącze przepáywa wtedy jedynie znikomy (pomijalny) prąd 
utworzony  z noĞników mniejszoĞciowych, tj. z dziur          
z obszaru N oraz elektronów z obszaru P. 

Oznacza to, Īe záącze p-n przewodzi prąd elektryczny tylko w jednym kierunku (przy 
odpowiedniej polaryzacji). WáaĞciwoĞci elektryczne záącza p-n jak i wiĊkszoĞci przyrządów 
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póáprzewodnikowych przedstawia siĊ graficznie w postaci charakterystyk prądowo-
napiĊciowych I(U). Na rys. 4.4. przedstawiono przykáad charakterystyki I(U) záącza. WartoĞci 
napiĊü i prądów, jakie zapisane są na osiach ukáadu wspóárzĊdnych zaleĪne są od wymiarów 
i technologii wykonania záącza. NaleĪy tu zwróciü uwagĊ na prawidáowoĞci, jakie wystĊpują na 
wiĊkszoĞci charakterystyk krzemowych záączy p-n: 
– dla záącz spolaryzowanych w kierunku przewodzenia prąd przewodzenia IF zaczyna 

zdecydowanie narastaü przy napiĊciu UF§0,7V,   
– przy polaryzacji wstecznej (zaporowej) záącza páynie niewielki prąd wsteczny IR, znikomy 

w stosunku do prądu przewodzenia IF; wartoĞü prądu IR pozostaje praktycznie niezmienna 
przy stosunkowo szerokim zakresie zmian napiĊcia wstecznego UR, 

– przy napiĊciu wstecznym powyĪej okreĞlonej wartoĞci (na rys.4.4 ok. 200V) obserwuje siĊ 
gwaátowne zwiĊkszanie siĊ prądu wstecznego IR; efekt ten nazywa siĊ przebiciem záącza p-
n, a wartoĞü napiĊcia, przy którym pojawia siĊ przebicie záącza moĪe wynosiü od 
pojedynczych woltów do kilku kV, zaleĪnie od technologii 
wykonania záącza. 

Záącze metal-póáprzewodnik (m-s). 
W wyniku pokrycia póáprzewodnika warstwą metalu powstaje 

záącze metal-póáprzewodnik (z ang. Metal-Semiconductor).                       
W  zaleĪnoĞci od rodzaju metalu naniesionego na  póáprzewodnik 
moĪna uzyskaü záącza m-s o bardzo róĪnych wáaĞciwoĞciach 
elektrycznych. Na rys. 4.5 pokazano przykáad budowy podzespoáu 
zwanego diodą Schotky`ego, w którym wystĊpują dwa záącza m-s. Ich 
charakterystyki prądowo-napiĊciowe pokazane są na rys. 4.6. Záącze 
(1) to zwyczajne záącze wykorzystywane na wyprowadzenia, zwane 
omowym. Jego charakterystyka I(U) jest liniowa i niezaleĪna od kierunku przyáoĪonego 
napiĊcia. Záącze (2) powstaje na styku odpowiednio dobranego metalu i póáprzewodnika. Jego 
charakterystyka I(U) jest nieliniowa i wykazuje zdolnoĞü do tylko jednokierunkowego 
przewodzenia prądu, podobnie jak záącze p-n. Przepáyw prądu przewodzenia przez záącze m-s 
związany jest z ruchem elektronów z póáprzewodnika do metalu. Natomiast przepáyw áadunków 
mniejszoĞciowych w przeciwnym kierunku jest znikomy. DziĊki temu záącza te szybciej reagują 
na zmiany napiĊcia niĪ záącza p-n. SzybkoĞü dziaáania diod z prostującym záączem m-s jest 
znacznie wiĊksza niĪ diod ze záączem p-n i dlatego diody te 
stosowane są gáównie w obwodach wielkich czĊstotliwoĞci.    

Spadek napiĊcia na przewodzącym záączu  m-s jest 
mniejszy niĪ na krzemowych záączach p-n i wynosi okoáo 
0,4V. Wadą tych diod jest stosunkowo niskie dopuszczalne 
napiĊcie wsteczne, którego wartoĞci są rzĊdu 100V. 

WáaĞciwoĞci kierunkowe záączy p-n oraz m-s 
wykorzystywane są miĊdzy innymi w diodach stosowanych  
do prostowania prądu elektrycznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4.6. Charakterystyki I(U) 
záączy m-s: 1) omowego,          

2) prostującego, 3) symbol         
graficzny diody Schottky’ego 
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4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteĞ przygotowany do wykonywania üwiczeĔ.  
1. Co to jest póáprzewodnik, póáprzewodnik samoistny? 
2. Co to są elementy elektroniczne bierne i elementy czynne?  
3. Co odróĪnia ukáady elektroniczne analogowe i ukáady cyfrowe (logiczne)? 
4. Jakie rodzaje áadunków wystĊpują w póáprzewodnikach? 
5. Co to jest póáprzewodnik typu N i typu P? Co to jest záącze p-n?  
6. Jakie wáaĞciwoĞci posiada záącze p-n zaleĪnie od kierunku przyáoĪonego napiĊcia? 
7. Co to jest záącze m-s i jakie są jego wáaĞciwoĞci? 
8. Na czym polega i kiedy wystĊpuje przebicie záącza p-n lub m-s? 
 

4.1.3.  ûwiczenia 
 

ûwiczenie 1 
Zbadaj wáasnoĞci diod przy pomocy multimetru cyfrowego i analogowego. 

 

Sposób wykonania üwiczenia 
 
Aby wykonaü üwiczenie powinieneĞ:  

1)  przy pomocy multimetru cyfrowego z funkcją test diod przeprowadziü badanie wáaĞciwoĞci 
záącza diod sprawnej i uszkodzonej, zanotowaü wyniki obserwacji, 

2)  przy pomocy omomierza analogowego na jednym z jego zakresów pomiarowych 
przeprowadziü badanie záącza diod sprawnej i uszkodzonej i zanotowaü wyniki, 

3)  sprawdziü wpáyw kierunku wáączenia diody  na przepáyw prądu w obwodzie napiĊcia staáego 
záoĪonym z poáączonych szeregowo: diody, Ĩródáa napiĊcia, opornika i miliamperomierza. 

 

WyposaĪenie stanowiska pracy: 
� multimetry cyfrowe z funkcją test diod, multimetry analogowe z omomierzem, zasilacz, 
� sprawne i uszkodzone diody póáprzewodnikowe róĪnych typów,. 
  
4.1.4. Sprawdzian postĊpów 
 
Czy potrafisz: Tak   Nie 
1) wyjaĞniü pojĊcia: póáprzewodnik, póáprzewodnik samoistny?  
2)  wyjaĞniü pojĊcia: elementy elektroniczne bierne, elementy czynne?  
3)  wskazaü róĪnice miĊdzy  ukáadami analogowymi a cyfrowymi (logicznymi)?  
4)  wyjaĞniü pojĊcia: póáprzewodnik typu N i typu P?  
5)  okreĞliü  rodzaje áadunków wystĊpujących w póáprzewodnikach?  
6)  okreĞliü wáasnoĞci záącza p-n w zaleĪnoĞci od kierunku polaryzacji napiĊcia?   
7)  WyjaĞniü, na czym polega i kiedy wystĊpuje przebicie záącza p-n lub m-s?  
 

4.2.  Przyrządy póáprzewodnikowe elektroniki 
  
4.2.1. Materiaá nauczania 
 

Diody póáprzewodnikowe to elementy dwukoĔcówkowe,                  
w wiĊkszoĞci przypadków wykorzystujące wáaĞciwoĞü 
jednokierunkowego przewodzenia prądu przez záącze p-n. Symbol 

Rys. 4.7. Symbol graficzny 
diody póáprzewodnikowej 
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graficzny diod pokazany jest na rys. 4.7. Stosowane są róĪne kryteria klasyfikacji diod. Tu 
ograniczymy siĊ jedynie do omówienia kilku rodzajów diod, klasyfikując je ze wzglĊdu na 
zastosowania. 

Diody prostownicze to elementy do zastosowaĔ w ukáadach prostowniczych (sáuĪących do 
przetwarzania napiĊcia przemiennego na staáe). Termin ten moĪe obejmowaü diody o róĪnym 
przeznaczeniu, róĪniące siĊ budową oraz parametrami 
statycznymi i dynamicznymi.  

Podstawą budowy konwencjonalnej diody 
prostowniczej jest záącze p-n, którego wáaĞciwoĞci 
omówiono powyĪej. WáaĞciwoĞci elektryczne diody 
prostowniczej najlepiej przedstawia jej charakterystyka 
prądowo-napiĊciowa, której przykáadowy przebieg 
pokazany jest na rys. 4.8. Z jej charakterystyki wynika, Īe  
prąd elektryczny IF zaczyna wzrastaü zdecydowanie po 
przekroczeniu napiĊcia UF § 0,7V – zwanego napiĊciem 
progowym. WartoĞü jego jest róĪna dla róĪnych 
póáprzewodników, na bazie których wykonano diodĊ (dla 
germanu: 0,2V, krzemu: 0,7 V). Druga czĊĞü 
charakterystyki – dla napiĊü UR związana jest z kierunkiem zaporowym. Dioda prostownicza 
przy zwiĊkszaniu napiĊcia wstecznego moĪe ulec tzw. przebiciu, które objawia siĊ gwaátownym 
wzrostem prądu wstecznego. WartoĞü napiĊcia przebicia záącza moĪe wynosiü od 
kilkudziesiĊciu woltów do kilku kilowoltów – zaleĪnie od typu diody. Przebicie záącza nie musi 
oznaczaü jego uszkodzenia, jeĞli trwa ono odpowiednio krótko i przy maáym prądzie wstecznym.  

Na charakterystyce zaznaczono teĪ poáoĪenie trzech waĪniejszych parametrów 
charakteryzujących moĪliwoĞci tego rodzaju diod: 
U(BR) – napiĊcie przebicia diody,  
URWM – szczytowe, dopuszczalne wsteczne napiĊcie pracy, 
IFAV  , UF – dopuszczalna wartoĞü Ğrednia prądu przewodzenia i towarzyszące mu napiĊcie (UF). 
 

Diody Zenera (stabilizacyjne) to grupa diod do pracy                      
w ukáadach stabilizacji i ograniczania wartoĞci napiĊü. Symbol 
graficzny diod Zenera pokazany jest na rys. 4.9, zaĞ przykáadowa 
charakterystyka I = f(U) na rys. 4.10. W ukáadach stabilizacji diody 
te pracują pzy polaryzacji zaporowej záącza i wykorzystane jest 
zjawisko przebicia záącza, objawiające siĊ moĪliwoĞcią przepáywu 
stosunkowo duĪego prądu wstecznego, przy praktycznie staáym 
napiĊciu na diodzie. WartoĞü napiĊcia przebicia diody Zenera 
nazywa siĊ napiĊciem Zenera i jest ono gáównym parametrem tych 
diod. WartoĞü napiĊcia przebicia diod Zenera moĪe wynosiü od 
kilku do kilkuset woltów zaleĪnie od typu diody. 

 Drugim waĪnym parametrem diod Zenera jest dopuszczalna 
wartoĞü mocy traconej w záączu PZ=UZ· IZ, której nie wolno 
przekraczaü. 

Zjawisku przebicia w diodzie Zenera towarzyszą duĪe zmiany 
prądu przy niemal staáej wartoĞci napiĊcia na diodzie. Efekt ten jest 
wykorzystywany w ukáadach utrzymujących staáą wartoĞü napiĊcia 
(stabilizatory, wzorce napiĊcia).  

 

1 

IFAV 

URWM 

Rys. 4.8. Przykáad charakterystyki I(U) 
krzemowej diody prostowniczej 
o dopuszczalnym prądzie 
przewodzenia IFAV=20A i napiĊciu 
wstecznym URWM =700V 
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Rys. 4.9. Symbol graficzny 
diody Zenera
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Diody pojemnoĞciowe (warikapy) w ukáadach elektronicznych peáną rolĊ kondensatorów 
o sterowanej pojemnoĞci (zmienianej za pomocą zmian zewnĊtrznego napiĊcia). Warikapy 
pracują przy polaryzacji wstecznej záącza. Wykorzystuje siĊ w nich zjawisko zmiany pojemnoĞci 
elektrycznej záącza P-N pod wpáywem zmian 
napiĊcia polaryzacji. Symbol graficzny oraz 
charakterystyką diody pojemnoĞciowej podano na 
rys. 4.11. Warikapy moĪna traktowaü jako 
kondensatory, których pojemnoĞü maleje w miarĊ 
wzrostu napiĊcia wstecznego – rys. 4.11. 

Diody pojemnoĞciowe stosowane są w obwodach 
rezonansowych, gdzie zastąpiáy one tradycyjne 
kondensatory obrotowe, pozwalając na automatyczne 
przestrajanie obwodów (zmianĊ ich czĊstotliwoĞci 
rezonansowej) przez zmianĊ wartoĞci napiĊcia 
polaryzacji. 
     

Diody elektroluminescencyjne  (LED-Light Emiting Diode) – 
rys. 4.12 to podzespoáy z grupy  elementów optoelektronicznych, zaliczane 
do fotoemiterów. W wyniku przepáywu prądu w kierunku przewodzenia 
emitują one promieniowanie elektromagnetyczne w postaci fal Ğwietlnych. 
WartoĞci prądów przewodzenia wymaganych dla uzyskania optymalnej 
jasnoĞci Ğwiecenia mogą wynosiü od kilku do kilkudziesiĊciu mA i są zaleĪne od wymiarów 
struktury póáprzewodnikowej oraz mocy promieniowania. Charakterystyki I=f(U) diod LED 
mają przebieg podobny do innych diod, jednak spadek napiĊcia na przewodzącej diodzie LED 
jest dosyü duĪy w porównaniu z innymi diodami póáprzewodnikowymi i moĪe ono wynosiü od 
1,5 V do 2,5 V, w zaleĪnoĞci od materiaáu záącza i związanej z tym barwy emitowanego Ğwiatáa. 
Diody te powszechnie wykorzystywane są jako wskaĨniki stanu pracy urządzeĔ, 
w wyĞwietlaczach, jako Ĩródáa  Ğwiatáa (zwykle podczerwieni) w nadajnikach ukáadów zdalnego 
sterowania. 

 

Tranzystory bipolarne – to grupa elementów póáprzewodnikowych umoĪliwiających 
wzmacnianie sygnaáów elektrycznych i sterowanie przepáywem prądów. Produkowane są jako 
elementy dyskretne (indywidualne) oraz wchodzą w skáad wiĊkszoĞci monolitycznych ukáadów 
scalonych.   Obecnie najogólniej dzieli siĊ je na: 
� tranzystory bipolarne - przewodzenie prądów odbywa siĊ w nich z udziaáem dwóch rodzajów 

noĞników áadunku elektrycznego, dziur i elektronów, stąd bipolarne, 
� tranzystory unipolarne (polowe) – przewodzenie prądów odbywa siĊ w nich z udziaáem 

jednego rodzaju noĞników áadunku elektrycznego, dziur albo elektronów oraz sterowanie 
przepáywem prądu odbywa siĊ za pomocą pola elektrycznego, stąd nazwa polowe. 

Wszystkie tranzystory bipolarne to zwykle elementy trójelektrodowe, zawierające trzy 
warstwy póáprzewodnika i dwa záącza p-n (rys. 4.13). Elektrody tranzystora bipolarnego 
nazywane są: emiter- E, baza- B, kolektor (C, 
K).  ZaleĪnie od ukáadu warstw póáprzewodnika 
tworzących tranzystory, rozróĪniamy dwa 
rodzaje tranzystorów bipolarnych: 
1) tranzystor  NPN- rys 4.13a,  
2) tranzystor  PNP- rys.4.13b. 

Technologia produkcji wymusza nieco 
bardziej záoĪone konstrukcje budowy 
wewnĊtrznej, której przykáad pokazany jest      
w duĪym powiĊkszeniu na rys. 4.14. 

Rys. 4.12. Symbol 
graficzny diody LED 
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Rys. 4.11. Przykáad charakterystyki 
C=f(UR) diody warikapowej 

Rys. 4.13. Ukáady warstw póáprzewodnika, symbole  
graficzne i nazwy elektrod tranzystorów 
bipolarnych: a) NPN, b) PNP 
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Zasada dziaáania tranzystora bipolarnego 
Tranzystory bipolarne zalicza siĊ do 

elementów aktywnych, gdyĪ pozwalają na 
wzmacnianie prądów oraz sterowanie prądem w 
obwodzie sterowanym (wyjĞciowym) za pomocą 
prądu w obwodzie sterującym (wejĞciowym). 
PoniewaĪ tranzystor posiada trzy elektrody – E,B,C 
to jedna z nich zawsze jest wspólna dla obwodów 
wejĞcia i wyjĞcia. ZaleĪnie od tego, która z 
elektrod jest wspólna to mamy ukáady: wspólnej 
bazy (ozn. WB lub OB), wspólnego emitera (WE, 
OE), wspólnego kolektora (WK, OK). Ze wzglĊdu 
na zalety stosunkowo najczĊĞciej spotykanym jest ukáad WE, którym tu gáównie bĊdziemy siĊ 
zajmowaü. 

Dla uzyskania wzmacniającego dziaáania tranzystora bipolarnego NPN lub PNP konieczna 
jest odpowiednia polaryzacja jego elektrod i záącz za pomocą napiĊü zewnĊtrznych.  

Záącze B–E  naleĪy polaryzowaü w kierunku przewodzenia, zaĞ záącze C–E zaporowo. 
Zasady polaryzacji tranzystora PNP są identyczne, lecz kierunki napiĊü miĊdzy elektrodami 
muszą byü odwrotne. ZasadĊ dziaáania tranzystora wyjaĞnimy  na przykáadzie tranzystora NPN 
w ukáadzie WE – rys. 4.15, 4.16. Zgodnie z wymaganym sposobem polaryzacji záączy 
tranzystora, napiĊcia Ĩródeá 
EB i EC muszą byü tak 
dobrane, aby speániaáy 
warunek:   UCE>>UBE. 
Wtedy przez záącze B–E 
przepáywa prąd 
przewodzenia o wartoĞci 
zaleĪnej od napiĊcia Ĩródáa           
oraz oporu w obwodzie 
doáączonym do elektrod B–E 
(obwód sterujący).  

Gdy záącze B–E jest           
w stanie przewodzenia, to 
elektrony z emitera przepáywają do bazy. Dalej przez cienką  bazĊ na zasadzie dyfuzji podąĪają 
one w kierunku kolektora. PoniewaĪ potencjaá kolektora jest wyĪszy niĪ bazy, elektrony te na 
záączu B-C wychwytywane są do obszaru kolektora. DziĊki temu záącze B–C zaczyna 
przewodziü prąd pomimo polaryzacji zaporowej. WiĊkszoĞü elektronów wysyáanych z emitera 
bazy dociera do kolektora przez cienki obszar bazy. Tylko niewielka ich czĊĞü tworzy  prąd 
w obwodzie B–E.  

ZaleĪnoĞü miĊdzy prądem bazy i kolektora ujmuje parametr tranzystora oznaczany jako  ȕ0 
lub h21e, i  nazywamy maáosygnaáowym wspóáczynnikiem wzmocnienia prądowego tranzystora. 

Maáosygnaáowy wspóáczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora w ukáadzie WE jest 
to iloraz zmiany wartoĞci prądu kolektora ¨IC i zmiany prądu bazy ¨IB wywoáującej zmianĊ 
prądu kolektora. 

 
 

WartoĞü wspóáczynnika ȕ0  moĪe wynosiü od kilkudziesiĊciu do kilkuset. Efekt wzmacniający 
tranzystora oznacza tu duĪe zmiany prądu kolektora (prądu sterowanego) wywoáywane ȕ- 
krotnie mniejszymi zmianami prądu bazy (prądu sterującego). Oprócz wspóáczynnika   ȕ0= h21e  
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w opisie  wáasnoĞci tranzystorów bipolarnych stosuje siĊ wielkosygnaáowy wspóáczynnik 
wzmocnienia prądowego, dla ukáadu WE definiowany jako: 

h21E=ȕ= 
B

C

I

I
 

Prądy páynący w tranzystorze moĪemy opisaü równaniem:    
IE = IC + IB., 

gdzie:    IE – prąd emitera, IB – prąd bazy, IC – prąd kolektora.   
PoniewaĪ prąd bazy jest h21E = ȕ - krotnie mniejszy w stosunku do prądu kolektora to 
w przybliĪonych rozwaĪaniach moĪliwe jest przyjĊcie zaáoĪenia:    
   IE# IC . 
Charakterystyki statyczne tranzystorów 

Charakterystyki statyczne zawierają informacje o parametrach 
elektrycznych a zatem i o moĪliwoĞciach wykorzystania tranzystora           
w okreĞlonych ukáadach elektronicznych. NajczĊĞciej podaje siĊ: 
� charakterystyki wejĞciowe IB(UBE) rys. 4.18 – zaleĪnoĞü prądu bazy 

IB przy zmianie napiĊcia baza – emiter UBE oraz staáej wartoĞci 
napiĊcia kolektor – emiter (UCE). Krzywa ta jest charakterystyką diody 
póáprzewodnikowej utworzonej w oparciu o záącze baza – emiter 
spolaryzowane w kierunku przewodzenia; 

� charakterystyki wyjĞciowe – IC(UCE) – rys. 4.19-
przedstawiają one wpáyw prądu bazy na zaleĪnoĞci prądu 
kolektora od napiĊcia UCE. Prąd kolektora nieznacznie zaleĪy 
od napiĊcia UCE; (tranzystor pracuje tu w stanie aktywnym). 
Prąd kolektora w stanie aktywnym jest zaleĪny gáównie od 
prądu bazy i moĪna przyjmowaü:  IC = ȕ · IB.  WaĪnym jest 
fakt, Īe przy prądzie bazy IB = 0 prąd kolektora posiada 
niewielką wartoĞü, wiĊkszą od zera. Prąd ten, zwany prądem 
zerowym kolektora, powstaje z noĞników mniejszoĞciowych 
bazy i kolektora i moĪna go pomijaü.  

Praca tranzystora przy prądzie IB = 0 nazywa siĊ stanem 
odciĊcia  tranzystora. Na charakterystykach wyjĞciowych – 
rys. 4.18 linią przerywaną zaznaczono tzw. obszar bezpiecznej 
pracy tranzystora, który wyznaczają niĪej podane i zamieszczane 
w katalogach dopuszczalne wartoĞci wielkoĞci:  
� ICMAX- dopuszczalna wartoĞü prądu kolektora, 
� UCEMAX- dopuszczalna wartoĞü napiĊcia kolektor-emiter, jej 

przekroczenie prowadzi do przebicia w obwodzie kolektor-emiter, 
� PCMAX=(UCE · IC)MAX- ograniczona hiperbolą, dopuszczalna 

wartoĞü mocy wydzielanej w obwodzie kolektora; jej 
przekraczanie grozi uszkodzeniem struktury tranzystora wskutek 
przegrzewania.  

Z charakterystyk wyjĞciowych tranzystorów moĪna wykreĞliü 
charakterystykĊ przejĞciową – rys. 4.19, która podaje zaleĪnoĞü pomiĊdzy prądem kolektora IC 
a prądem bazy IB przy staáej wartoĞci UCE. Wynika z niej, iĪ zaleĪnoĞü IC = f(IB) jest liniowa 
i moĪna przyjmowaü, Īe prąd kolektora jest proporcjonalny do prądu bazy. 

Temperatura silnie wpáywa na przebieg charakterystyk i parametry tranzystora. Jej wzrost 
powoduje wykáadniczy wzrost prądu zerowego ICEo w obwodzie kolektora. Podwaja siĊ on przy 
wzroĞcie temperatury o 10oK. Zachodzi teĪ prawie liniowe zmniejszanie siĊ spadku napiĊcia na 
záączu B-E; zmiana ta wynosi ok. (-2,3mV/K). Dopuszczalna temperatura pracy tranzystorów 
krzemowych moĪe dochodziü do 420oK (150oC). 
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Tranzystory polowe (unipolarne) oznaczane skrótem FET – z ang. Field- Effect 
Transistor, to grupa elementów póáprzewodnikowych, w których sterowanie przepáywem prądu 
odbywa siĊ za pomocą pola elektrycznego. Sáowo – unipolarne – oznacza, Īe przewodzenie 
prądów odbywa siĊ w nich z udziaáem jednego rodzaju noĞników áadunku elektrycznego, dziur 
albo elektronów. W zaleĪnoĞci od budowy struktury 
wyróĪnia siĊ dwa rodzaje tranzystorów polowych: 
– tranzystory záączowe  – JFET, 
– tranzystory z izolowaną elektrodą sterującą 

(z izolowaną bramką) – FET, MOSFET. 
Budowa i zasada dziaáania tranzystora polowego 

záączowego (JFET)  
WyróĪnia siĊ tranzystory polowe JFET z kanaáem typu N 
lub P. BudowĊ i dziaáanie tranzystora z kanaáem typu P 
wyjaĞnia rys. 4.20. Elektrody tranzystorów polowych 
oznacza siĊ jako: G – bramka,  D – dren, S – Ĩródáo. 
NapiĊcie sterujące doprowadza siĊ pomiĊdzy elektrody G-
S tak, aby záącze p-n zawarte pomiĊdzy nimi 
spolaryzowaü zaporowo. Obwód sterowany doáączony jest do elektrod 
D-S, pomiĊdzy którymi znajduje siĊ tzw. kanaá tranzystora (typu P lub 
N). Gdy w rozwaĪanym tranzystorze z kanaáem typu P do elektrody   
S doprowadzimy dodatni, a do elektrody D ujemny biegun Ĩródáa EDS, 
to dziury znajdujące siĊ  w kanale typu P popáyną w kierunku 
elektrody D, tworząc prąd drenu ID.  Po doprowadzeniu dodatniego 
napiĊcia UGS pomiĊdzy elektrody G i S na záączu p-n powstaje 
warstwa zaporowa (obszar nieprzewodzący bez noĞników 
swobodnych, objĊty linią przerywaną). ZwiĊkszanie napiĊcia 
wstecznego zwiĊksza gruboĞü warstwy zaporowej i zwĊĪa kanaá, przez który przepáywa prąd 
drenu ID. NapiĊcie UGS, zwĊĪając 
kanaá, utrudnia przepáyw dziur, a wiĊc 
zmniejsza prąd drenu ID. Oznacza to, 
Īe w tranzystorach polowych wartoĞü  
prądu drenu ID  zmienia siĊ wraz ze 
zmianami  napiĊcia sterującego UGS. 
Sterowanie to jest praktycznie  
bezprądowe (IG# 0) i dlatego 
tranzystory polowe  zaliczane są do 
elementów sterowanych napiĊciowo. 
Záącze GS spolaryzowane zaporowo posiada bardzo duĪą 
rezystancjĊ wejĞciową (od 106 do 1011:). 
Symbole graficzne tranzystorów polowych  záączowych 
stosowane na schematach pokazane są na rys. 4.21. Sposób 
polaryzacji ich elektrod na rys. 4.22. WáasnoĞci tranzystora 
polowego równieĪ przedstawiane są graficznie na 
charakterystykach, np. wyjĞciowych, których przykáad dla 
tranzystora z kanaáem typu P  przedstawia rys. 4.23. Z tych 
charakterystyk moĪna odczytaü, Īe najwiĊkszy prąd drenu ID 
przepáywa przy napiĊciu UGS =0V. Wzrost napiĊcia UGS, które 
polaryzuje wstecznie záącze G-S prowadzi do wzrostu 
opornoĞci kanaáu, a zatem do zmniejszania prądu drenu aĪ do 
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Rys. 4.22. Ukáady polaryzacji elektrod tranzystora polowego 
JFET: a) z kanaáem typu P,  b) z kanaáem typu N 

-UDS[V] 

ID[mA] 

15
UGS = 0 

25

UGS = 4V 

UGS = 2V 

UGS = 8V= UGSOFF 
0

Rys. 4.23. Charakterystyki  
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Rys. 4.21. Symbole graficzne 
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praktycznie  caákowitego wyáączenia go przy napiĊciu UGS = UGSOFF, zwanym napiĊciem 
odciĊcia bramka – Ĩródáo.  Przy napiĊciu UGS = UGSOFF prąd drenu osiąga wartoĞci rzĊdu ȝA 
i moĪna go pomijaü w stosunku do prądu páynącego przy „droĪnym” kanale. WartoĞci napiĊcia 
UGSOFF  naleĪą do jednego z parametrów podawanych w katalogach i są róĪne dla róĪnych typów 
tranzystorów.  
NajwaĪniejsze parametry graniczne, których nie naleĪy przekraczaü to: 
� IDmax – maksymalny prąd drenu, 
� UDSmax – maksymalne napiĊcie dren-Ĩródáo, 
� UGSmax– maksymalne napiĊcie bramka-Ĩródáo, 
� PDmax = (ID ·UDS)max – maksymalne straty mocy w obwodzie drenu (w kanale). 

     
Tranzystory polowe MOSFET (FET) z izolowaną elektrodą sterującą-bramką, które 

okreĞla siĊ skrótowo jako MOSFET (z ang. Metal Oxide Semiconductor Fideld Effect 
Transistor) lub krócej MOS, to elementy coraz powszechniej wykorzystywane i o bardzo 
szerokim zakresie mocy i napiĊü dopuszczalnych. WĞród tranzystorów MOSFET moĪna 
wymieniü cztery odmiany konstrukcji, które róĪnią siĊ technologią wykonania, sposobem 
sterowania i moĪliwoĞciami.  
Ich wspólną cechą jest elektroda sterująca- bramka G, oddzielona od caáej struktury cienką 
warstwą izolacyjną, utworzoną przez tlenek krzemu SiO2. BudowĊ i zasadĊ dziaáania tranzystora 
MOSFET wyjaĞnimy na przykáadzie struktury elementu z kanaáem indukowanym typu N, 
przedstawionym na rys. 4.24. Wewnątrz podáoĪa krzemowego (krysztaá typu P) wytworzono 
podczas procesu technologicznego dwa obszary póáprzewodników typu N, z których jeden  
nazwano drenem - (D), drugi zaĞ Ĩródáem - (S). Elektroda sterująca G (bramka)  wraz z warstwą 
izolującą SiO2 oraz podáoĪem B (Base) tworzą pewnego rodzaju kondensator. W obwodzie 
sterującym (wejĞciowym) pracuje Ĩródáo UGS, zaĞ w obwodzie sterowanym wáączono Ĩródáo 
EDS. Gdy napiĊcie UGS=0V to obszary N drenu i Ĩródáa są rozdzielone dwoma záączami p-n, 
z których jedno zawsze jest spolaryzowane zaporowo i niezaleĪnie od kierunku napiĊcia Ĩródáa 
EDS prąd w obwodzie sterowanym ID=0. Dopiero wáączenie napiĊcia UGS�UGSON>0 powoduje 
napáyw pod bramkĊ elektronów - noĞników mniejszoĞciowych – z obszaru P, które zmieniają 
charakter póáprzewodnika z typu P na N- rys. 4.25b.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pod bramką powstaje tzw. inwersyjna warstwa póáprzewodnika typu N, która áączy obszary N 
i umoĪliwia przepáyw prądu drenu ID. Tworzy siĊ kanaá indukowany typu N umoĪliwiający 
przepáyw prądu drenu ID. Ze wzrostem napiĊcia UGS wzrastają powierzchnia przekroju kanaáu 
i jego przewodnoĞü zaĞ kanaá staje siĊ coraz bogatszy w noĞniki áadunku i dlatego tranzystory 
z kanaáem indukowanym okreĞla siĊ równieĪ jako tranzystory z kanaáem wzbogacanym. 

a) 

 Rys. 4.24. Tranzystor polowy z izolowaną bramką (MOSFET) z kanaáem indukowanym typu n: 
a) budowa, b) sposób wáączania napiĊü 
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Tranzystor tego typu, zwany jest teĪ normalnie wyáączonym, tzn. nieprzewodzącym prądu drenu 
przy zaniku napiĊcia UGS. 
 

Na rys. 4.25a pokazano symbol graficzny a na rys. 4.25b uproszczoną (odcinkowo liniową) 
charakterystykĊ przejĞciową tranzystora z rys. 4.24. PodáoĪe oznaczone strzaáką do kanaáu 
informuje o typie P póáprzewodnika, z którym styka siĊ jego metalowa elektroda B. 
Z charakterystyki rys. 4.25b moĪna odczytaü minimalną wartoĞü napiĊcia UGS oznaczoną jako 
UGSON, przy której pojawia siĊ indukowany kanaá 
typu N. Gdy UGS  < UGSON tranzystor pozostaje w 
stanie odciĊcia; prąd drenu ID=0. 

Istnieją teĪ tranzystory normalnie zaáączone,        
w których wbudowany kanaá typu N albo P áączy 
elektrody D i S. Gdy napiĊcie sterujące UG =0V 
moĪe przepáywaü w nich prąd drenu ograniczany 
napiĊciem  i opornoĞcią w obwodzie D-S.  
Na rys. 4.26 pokazane są symbole graficzne 
pozostaáych moĪliwych konstrukcji tranzystorów 
MOSFET, jakie moĪna spotkaü w praktyce. 
Tranzystory MOSFET mają najwiĊkszą 
rezystancjĊ wejĞciową w porównaniu 
z innymi odmianami tranzystorów, która siĊga 
1016:, dziĊki czemu czĊsto pracują jako 
elementy obwodów wejĞciowych, gdyĪ 
praktycznie nie pobierają prądów ze Ĩródáa 
sygnaáu.  

NajwaĪniejsze parametry graniczne 
tranzystorów MOSFET są identyczne jak podane 
wyĪej dla tranzystorów JFET.   

Tranzystory mocy VMOS, VDMOS  
Tranzystory VMOS lub VDMOS to tranzystory MOS projektowane do pracy w obwodach 

duĪej mocy, do przeáączania prądów rzĊdu dziesiątków amperów i przy stosunkowo wysokich 
napiĊciach UDS, rzĊdu kilkuset V. Skróty oznaczeĔ pochodzą od uksztaátowania struktur  
krzemowych w procesach technologicznych. 
Struktury VDMOS mają konstrukcje 
optymalizowane pod kątem zastosowaĔ w 
dyskretnych (oddzielnych) elementach, aby 
zapewniaáy: 
– maáą rezystancjĊ przejĞcia RDS (maáe straty 

mocy), 
– duĪą rezystancjĊ wejĞciową, 
– duĪą moc dopuszczalną, 
– duĪą szybkoĞü przeáączenia. 
NajwiĊkszą popularnoĞü zdobyáy tranzystory  
z kanaáem indukowanym (rys. 4.27), których pary 
z kanaáem N i P zwane parami komplementarnymi 
stosowane są  w nowoczesnych stopniach mocy 
wzmacniaczy akustycznych. W energoelektronice 
tranzystory z kanaáem indukowanym typu N stosowane 
są jako áączniki bezstykowe w ukáadach falownikowych 
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Rys. 4.26. Symbole graficzne tranzystorów MOS:  
   a) z kanaáem indukowanym (wzbogaconym) typu P, 

b) z kanaáem wbudowanym (zuboĪonym) typu N,  
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Rys. 4.27. Symbole graficzne tranzystorów VDMOS :  
  a) z kanaáem indukowanym ( wzbogaconym) typu N,  
b) z kanaáem indukowanym ( wzbogaconym) typu  P 
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schemat zastĊpczy tranzystora IGBT 
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i w zasilaczach impulsowych. 
Parametry tranzystorów V-MOS: 

PTOT (300y400W) – maksymalna moc tracona 
w tranzystorze UDS (do 1000V) – dopuszczalne napiĊcie dren – Ĩródáo,  
RDSON (0,02ykilku :) rezystancja dren – Ĩródáo w stanie wáączenia, UGSON (12V; 2,1y4V dla 
standardu TTL) – napiĊcie sterujące bramka – Ĩródáo. 
Tranzystory IGBT lub IGT-rys.4.28- to grupa energoelektronicznych przyrządów mocy, 
których budowa jest poáączeniem korzystnych wáaĞciwoĞci tranzystora polowego - sterowanie 
napiĊciowe oraz tranzystora bipolarnego - duĪy prąd kolektora i maáy spadek napiĊcia UCEw 
stanie nasycenia. Jest to tranzystor bipolarny z izolowaną bramką (IGBT -Insulated Gate Bipolar 
Transistor, IGT- Insulated Gate Transistor).  
Stosowane są one w ukáadach duĪych mocy, w  przeksztaátnikach energii, takich jak: falowniki, 
w ukáadach sterowania silnikami z regulacją impulsową, w ukáadach zasilania awaryjnego 
(w UPS-ach). 
 

Tyrystor  SRC, zwany takĪe diodą sterowaną, jest elementem póáprzewodnikowymo 
strukturze czterowarstwowej (rys. 4.29), trójelektrodowy, w którym obwód sterujący 
przyáączany do elektrod G-K sáuĪy tylko do zaáączania (wyzwalania) prądu w obwodzie 
anodowym A-K. 

Element ten bez doprowadzenia do bramki sterującego impulsu prądowego nie przewodzi 
prądu gáównego IA mimo polaryzacji w kierunku 
przewodzenia. Z punktu widzenia odbiorcy tyrystor jest 
áącznikiem zamykającym siĊ za pomocą impulsu prądu 
bramkowego. Bramka jest tu elektrodą inicjującą przepáyw 
prądu anodowego IA, lecz nie ma ona wpáywu na wartoĞü 
tego prądu.  

Na rys. 4.30 pokazane są uproszczone charakterystyki 
prądowo-napiĊciowe IA=f(UAK) tyrystora SCR. Na 
charakterystykach zaznaczono trzy charakterystyczne stany 
jego pracy. Gdy napiĊcie UAK < 0 tyrystor jest spolaryzowany 
wstecznie i jego charakterystyki są identyczne jak 
konwencjonalnej diody krzemowej. Po spolaryzowaniu 
anody napiĊciem dodatnim wzglĊdem katody tyrystor zastaje spolaryzowany w kierunku 
przewodzenia ale pozostaje on w stanie 
blokowania (nieprzewodzenia), gdy napiĊcie UAK 
nie przekroczy wartoĞci napiĊcia przeáączenia 
UB0. 
Z chwilą, gdy napiĊcie UAK osiągnie wartoĞü UB0 
tyrystor przechodzi w stan przewodzenia, nawet 
bez udziaáu prądu bramki.  Na przewodzącym 
tyrystorze napiĊcie UAK spada do okoáo 1V –jak 
na diodzie, zaĞ prąd anodowy zaleĪy tylko od 
napiĊcia Ĩródáa EA i rezystancji zewnĊtrznej R0. 
Zaáączanie tyrystora przy napiĊciu UB0  bez udziaáu prądu bramki nie powinno mieü 
miejsca w poprawnie dziaáających ukáadach. Wprowadzanie tyrystorów w stan przewodzenia 
musi odbywaü siĊ z udziaáem prądu bramki; wtedy moĪna wybieraü chwile, w których 
wprowadzamy tyrystor w stan przewodzenia. Na wartoĞü napiĊcia UAK, przy którym tyrystor 
wchodzi w stan przewodzenia w znacznym stopniu wpáywa wartoĞü prądu bramki IG. WiĊkszym 

Rys. 4.30.  Charakterystyki anodowe tyrystora SCR
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Rys. 4.29. a) symbol tyrystora SCR, 
b) uproszczona budowa i polaryzacja 
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