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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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prądom bramki odpowiadają mniejsze napiĊcia przeáączenia UAK. Inne, moĪliwe sposoby 
i przyczyny zaáączania (wyzwalania) tyrystora to: 
1) zaáączanie (wyzwalanie) energią Ğwietlną doprowadzoną do záącza p-n (fototyrystory), 
2) zaáączanie po przekroczeniu pewnej szybkoĞci narastania napiĊcia UAK, 
3) zaáączanie pod wpáywem przekroczenia granicznej temperatury struktury. 
Wyáączanie tyrystora SCR 

W obwodach prądu przemiennego, wyáączenie prądu anodowego odbywa siĊ w sposób 
naturalny po zmianie polaryzacji napiĊcia anodowego z dodatniej na ujemną. W przypadku 
pracy tyrystora w obwodach prądu staáego konieczne są specjalne elementy lub obwody do 
wyáączania prądu anodowego.  

Tyrystory symetryczne (triaki) – są to elementy sterowane, 
trójelektrodowe, które  mogą przewodziü prąd w obydwu kierunkach. Symbol 
graficzny triaka pokazany jest na rys. 4.31. Jego elektrody to: A1,A2 – anody,   G 
– bramka. 

Zaáączanie triaka  w czasie trwania dodatniego napiĊcia miĊdzy anodami 
UA1A2 odbywa siĊ dodatnimi impulsami prądu bramki IG (wpáywającymi do 
bramki), zaĞ w czasie trwania ujemnego napiĊcia UA1A2 – ujemnymi 
impulsami IG (wypáywającymi z bramki). Stosowane są w regulatorach 
natĊĪenia oĞwietlenia oraz áącznikach    i regulatorach mocy prądu 
przemiennego. 

 
Elementy optoelektroniczne to takie, w których dziaáanie związane jest 
z oddziaáywaniem promieniowania Ğwietlnego na ich wáaĞciwoĞci elektryczne lub przetwarzają 
energiĊ elektryczną na Ğwiatáo.  
Ogólnie dzieli siĊ je na: 
� fotodetektory (odbiorniki, czujniki promieniowania) – ich dziaáanie polega na zmianie ich 

wáaĞciwoĞci elektrycznych pod wpáywem promieniowania Ğwietlnego, 
� fotoemitery (Ĩródáa promieniowania) – zachodzi w nich przetwarzanie 

energii elektrycznej w energiĊ promieniowania Ğwietlnego. 
Fotodetektory 
Informacje o fotodetektorach nie obejmują tu zagadnieĔ odnoszących siĊ do 
wáaĞciwoĞci widma promieniowania Ğwietlnego i jego wpáywu na 
zachowanie siĊ poszczególnych elementów. 
Fotorezystory  to elementy póáprzewodnikowe, których rezystancja maleje ze wzrostem 
natĊĪenia oĞwietlenia. Symbole graficzne fotorezystorów  przedstawiono na rys. 4.32. Robocza 
czĊĞü fotorezystora to cienka warstwa materiaáu póáprzewodnikowego, 
naniesiona na podáoĪe izolacyjne 
z wyprowadzeniami i zakryta przezroczystą osáoną szklaną lub z  tworzywa 
sztucznego. Zmiany rezystancji powodowane są wystĊpowaniem zjawiska 
fotoelektrycznego wewnĊtrznego, które polega na uwalnianiu wewnątrz 
materiaáu swobodnych noĞników áadunku elektrycznego (generacja par elektron-dziura), których 
obecnoĞü zwiĊksza konduktancjĊ (zmniejsza 
rezystancjĊ) materiaáu. 
Fotodiody to diody póáprzewodnikowe, w których 
wykorzystuje siĊ wzrost prądu wstecznego pod 
wpáywem oĞwietlania struktury záącza p-n przez 
przezroczystą dla Ğwiatáa obudowĊ. Symbol 
graficzny fotodiody  przedstawiono na rys. 4.33. 
Sposób polaryzacji fotodiody pokazany jest na 
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rys. 4.34a zaĞ charakterystyki I(U) dla trzech poziomów oĞwietlenia przedstawia na rys. 4.34b. 
Charakterystyki fotodiody spolaryzowanej wstecznie zawarte są   w III üwiartce ukáadu. Linią 
przerywaną narysowano charakterystykĊ diody nieoĞwietlonej. Páynie przez nią tylko niewielki 
prąd wsteczny, zwany prądem ciemnym (bo dioda w ciemnoĞci). WartoĞü prądu 
fotoelektrycznego zaleĪy tylko od natĊĪenia oĞwietlenia, nie zaleĪy od przyáoĪonego napiĊcia. 

Fotodioda bez doprowadzonego napiĊcia zewnĊtrznego w wyniku oĞwietlenia potrafi 
wytworzyü róĪnicĊ potencjaáów na swoich zaciskach stając siĊ fotoogniwem. W IV üwiartce 
ukáadu wspóárzĊdnych I(U) – rys. 4.34b zamieszczone są charakterystyki záącza pracującego 
jako fotoogniwo. Punkty przeciĊcia charakterystyk z dodatnią osią napiĊcia to wartoĞci SEM 
fotoogniw, zaĞ punkty przeciĊcia z ujemną osią prądu oznaczają wartoĞci ich prądu zwarcia. 

Fotoogniwa, których symbol graficzny przedstawia rys. 4.35, naleĪą do coraz szerzej 
stosowanych podzespoáów nie tylko jako fotodetektory, lecz jako ekologiczne, 
niezastąpione w wielu sytuacjach Ĩródáa energii elektrycznej. Obecnie najczĊĞciej 
wykonuje siĊ je z krzemu. Po oĞwietleniu fotoogniwo wytwarza na swoich 
zaciskach napiĊcie elektryczne. Ze wzglĊdu na liniową zaleĪnoĞü napiĊcia od 
natĊĪenia oĞwietlenia, fotoogniwa stosuje siĊ m.in. do celów pomiarowych, na 
przykáad  w obwodach Ğwiatáomierzy aparatów fotograficznych.  
WartoĞü SEM pojedynczego ogniwa wynosi ok. 0,5V i koniecznym jest áączenie 
ich w baterie.  
Fototranzystor (rys. 4.36a) przy nieoĞwietlonej 
bazie páynie w nim nieznaczny prąd kolektora, 
zwany prądem ciemnym. Po oĞwietleniu 
struktury krzemowej fototranzystora  obserwuje 
siĊ wzrost prądu kolektora IC proporcjonalny do 
natĊĪenia Ğwiatáa, co ilustruje rys. 4.36b. 

 Fototranzystory charakteryzują siĊ znacznie 
wiĊkszą czuáoĞcią na zmiany natĊĪenia 
oĞwietlenia        w porównaniu z fotodiodami, 
gdyĪ ich prąd fotoelektryczny jest wzmacniany 
w wyniku procesów zachodzących w strukturze 
fototranzystora.  
 
Fotoemitery 

Dioda elektroluminescencyjna (LED) – rys. 4.37 - to element, który       
w wyniku przepáywu prądu w kierunku przewodzenia emituje Ğwiatáo (promieniowanie 
elektromagnetyczne). Dioda LED opisana zostaáa przy omawianiu diod. Diody te powszechnie 
wykorzystywane są jako wskaĨniki stanu pracy urządzeĔ.  NapiĊcie przewodzenia diody LED 
jest dosyü duĪe (w stosunku do innych diod póáprzewodnikowych) i moĪe ono wynosiü od 1,5 V 
do 2,5 V, zaleĪnie  od typu. Dla uĪytkowników diod LED przydatną jest 
umiejĊtnoĞü doboru rezystorów ustalających prąd w obwodzie diody dla 
jej poprawnej eksploatacji. Ilustruje to przykáad  w üwiczeniach. 

WskaĨniki LED są to podzespoáy sáuĪące do wyĞwietlenia cyfr, liter 
lub innych znaków. Najprostsze i najczĊĞciej spotykane są wskaĨniki 
siedmiosegmentowe (rys. 4.38). Jak sama nazwa wskazuje skáadają siĊ 
one z siedmiu segmentów (kaĪdy segment moĪe zawieraü jedną lub kilka  
diod LED . Dla zmniejszenia liczby wyprowadzeĔ áączy siĊ razem anody 
albo katody diod wszystkich segmentów. ZaleĪnie od tego, które z 
elektrod diod LED są razem poáączone mamy wskaĨniki ze wspólną 
anodą –WA lub ze wspólną katodą –WK. Poszczególne cyfry od 0 do 9 
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wyĞwietla siĊ dziĊki zasileniu konkretnych segmentów przy uĪyciu specjalnych ukáadów 
scalonych, zwanych dekoderami (np. ukáad UCY 7447).  
Do wyĞwietlania znaków alfabetu lub innych stosujemy bardziej záoĪone wskaĨniki 
alfanumeryczne. 
 
    Transoptory są to podzespoáy optoelektroniczne zawierające diodĊ 
LED (fotoemiter)   i  fotodetektor, najczĊĞciej  fototranzystor - rys. 4.39. 
Po doprowadzeniu prądu do diody LED emituje ona promieniowanie 
Ğwietlne, którego natĊĪenie jest proporcjonalne do páynącego przez nią 
prądu. Promienie, najczĊĞciej podczerwone przez przezroczysty oĞrodek 
padają na spolaryzowany napiĊciem zewnĊtrznym fototranzystor. Jego 
prąd kolektora jest wówczas proporcjonalny do prądu páynącego przez 
diodĊ. Transoptory to waĪne podzespoáy w wielu ukáadach sterowania, gdzie sáuĪą do 
galwanicznego oddzielenia dwóch obwodów elektrycznych, sprzĊgając je ze sobą za pomocą 
Ğwiatáa. W zaleĪnoĞci od typu mogą one wytrzymywaü napiĊcie probiercze (próby) pomiĊdzy 
wejĞciem (dioda LED) i wyjĞciem (fototranzystor), rzĊdu kilku kilowoltów, a przy specjalnym 
wykonaniu, nawet do 100 kV. Produkowane są transoptory scalone, szczelinowe, refleksyjne 
(odbiciowe). 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteĞ przygotowany do wykonywania üwiczeĔ. 
1. Jak zbudowana jest dioda póáprzewodnikowa i jak przebiega jej charakterystyka I(U)? 
2. Jakie jest przeznaczenie i jakie parametry opisują wáaĞciwoĞci diod prostowniczych? 
3. Jaki jest symbol, przeznaczenie i charakterystyka I(U) diod Zenera? 
4. Co to są i do czego sáuĪą diody pojemnoĞciowe (warikapy)? 
5. Jakie są wáaĞciwoĞci i przeznaczenie diod LED? 
6. Jaka jest budowa tranzystorów bipolarnych NPN i PNP? 
7. Jakie są moĪliwe ukáady pracy tranzystora bipolarnego? 
8. Jak naleĪy polaryzowaü tranzystor bipolarny dla sterowania i wzmacniania prądu?  
9. Na czym polega zasada dziaáania tranzystora bipolarnego? 
10. Narysuj i omów charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego. 
11. Jak definiuje siĊ wspóáczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora bipolarnego? 
12. Jaki jest wpáyw temperatury na pracĊ tranzystora? 
13. Co to jest tranzystor polowy i tranzystor polowy záączowy JFET? 
14. Jaka jest zasada dziaáania i charakterystyki statyczne tranzystora JFET z kanaáem typu N? 
15. Co to jest tranzystor polowy MOSFET? 
16. Jaka jest budowa i zasada pracy tranzystora MOSFET z kanaáem indukowanym typu N? 
17. Jak przebiega charakterystyka przejĞciowa tranzystora MOSFET z kanaáem indukowanym 

typu N? Jakie wáaĞciwoĞci elementu moĪna z niej odczytaü? 
18. Co oznacza okreĞlenie „tranzystory VMOS i VDMOS” i gdzie są one stosowane? 
19. Co to są i gdzie wykorzystywane są tranzystory IGBT? 
20. Co to są tyrystory SCR i dlaczego nazywa siĊ je sterowanymi diodami póáprzewodnikowymi? 
21. Co to są  tyrystory symetryczne (triaki)? 
22. Jakie elementy nazywamy optoelektronicznymi? 
23. Jakie są symbole graficzne i wáaĞciwoĞci fotorezystora, fotodiody, fotoogniwa, fototranzystora? 
24. Jak jest zbudowany i jak dziaáa transoptor?  
25. Co to są wskaĨniki LED?  
 

 Rys. 4.39. Symbol 
graficzny transoptora 
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