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I. ЖҰМЫСҚА АЛДЫН АЛА ДАЙЫНДЫҚ  

 

Студент өз жұмысының мақсатын қоя білуі керек, зерттелетін сұлбалар 

элементтерін таңдау мен радиөлшегіш аппаратураларды пайдалану 

ережелеріне саналы түрде қарауы керек. Сондықтан әр жұмыс алдында 

студент теориялық материалды зерттейтін, бақылау кестелерін дайындайтын, 

жұмыс жүргізуге қажетті құралдармен және жабдықтармен танысатын алдын 

ала дайындығы қажет. Дайындықты аяқтағаннан кейін студенттер бақылау 

сұрақтарына жауап беруі керек.  

 

II. ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ 
 

Қауіпсіздік техника ережелері. Электронды сұлбалар жұмысын 

зерттеу жоғары кернеулерді қолданумен тығыз байланысты. Сондықтан 

зертханалық жұмыстарды орындай отырып, қауіпсіздік техника ережелерін 

сақтау қажет:  

1) жұмысқа кірісе отырып, электр қуат көзімен, олардың қосылуымен 

және сөндірілуімен танысу керек; 

2) жұмысты бастар алдында тізбекте бар барлық реостаттарды орнату 

керек, ал потенциометрді – шығару қажет; 

3) сызбаларды құрастыру аяқталғаннан кейін, оқытушы немесе 

зертханашы оны тексеруі қажет және қуат көзін қосуға рұқсат беруі керек;  

4) кернеудегі қысқыштарға қолмен тиюге тыйым салынады; 

5) құралдар қысқыштарында немесе сызбалар элементтерінде кернеудің 

бар екенін тек өлшегіш құралмен ғана тексеру қажет;   

6) сызбадағы барлық өзгертулерді немесе олардың жарамсыздығын 

жоюды, қуат көзін толық сөндіргеннен кейін ғана іске қосуға болады;  

7) өлшеп болғаннан кейін алынған нәтижелерді оқытушыға көрсету 

керек, рұқсат алған соң зерттелетін сызбаны бөлшектеуге кірісу қажет;  

8) егер сызба қуат көзінен ажыратылмаған болса, сызбаны бөлшектеуге 

тыйым салынады;  

9) сызбаны бөлшектей отырып, жалғағыш сымдарды ұқыпты жиып қою, 

құралдарды арнайы орындарға орнату. 

Сызбаларды құрастыру және сынап көру    

Бөлшектерді шассиға орналастыру, зерттелетін құрылғының принципті 

сызбасына сәйкес іске асады. Барлық бөлшектер орнатылуы керек және 

жалғағыш сымдарда минималды ұзындық болатындай және мүмкіндігінше 

қиылыспайтындай етіп құрастырылуы керек. 

Құрастыру аяқталғаннан кейін, сызбаны мұқият тексеру қажет және 

процесс кезінде қуат көзі мен өлшеу құралдары дұрыс жұмыс істеп 

тұрғанына, сызба элементтері дұрыс жиналғанына және сызба тапсырмаға 

сәйкес зерттеу жүргізуге дайын екеніне көз жеткізе отырып оны сынап көру 

керек. Радиоөлшегіш құралдарды қосу алдында олардың техникалық 

сипаттарына сәйкес пайдалану ережелерімен танысу қажет.  
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Зерттеу жүргізу. Сызбаны зерттеуді тапсырмаға сәйкес жүргізеді. 

Зерттеу процесінде құралдар мен құрылғылардың негізгі сипаттарын алады, 

олардың параметрлерін анықтайды, негізгі сапалы көрсеткіштердің жұмыс 

режіміне, сызба бөлшектерінің номиналына тәуелділігін орнатады және т.б. 

Алныған мәліметтерді бақылау кестесіне салады, сол мәліметтер бойынша 

графиктер орнатады және алынған нәтижелерді талдайды   

 

III. ЕСЕПТЕМЕ ҚҰРУ  
 

Орындалған зертханалық жұмысты әр студент өздігінше есептеме 

түрінде ресімдейді. Тақырыбында нөмірді, нақты атауын және жұмыс 

мақсатын көрсетеді. Есептеме құру кезінде қолданылған аппаратураны 

қысқаша сипаттауы керек, электр сызбаларын, кестелер мен графиктерді 

«Есептеме мазмұны» бөліміндегі кеңестерге сәйкес қояды. Әр кестеде оның 

мазмұнына сәйкес атауы болуы керек. Графиктерде бақылаудың қай 

тәжірибесіне және кестесіне жататынын көрсетеді, координаталар осінде 

қандай бірлік шегерілгенін және ол қандай бірлікте өлшенетіні, масштабы 

қандай екенін міндетті түрде көрсетеді.   

Экспериментті түрде алынған мәліметтер негізінде, қорытындыда 

теория тарапынан алынған нәтижелерге қысқаша түсіндірмелер бар қысқа 

қорытынды жасау керек. Бұл қорытынды сипаты мен көлемі жұмыстың 

нақтылы мазмұнымен анықталады. Есептемеге студен  қол қоюы керек.   
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№1 зертханалық жұмыс 

 

ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШ ДИОДТЫ ЗЕРТТЕУ 

 

Жұмыс мақсаты: вольт-ампер сипатамасын алу және жартылай 

өткізгішті диод параметрлерін анықтау. 

 

Теориялық мәліметтер 

 

Жартылай өткізгішті диод теп екі электродты құралды айтады, оның 

негізін электронды-кемтік өткел құрайды. Кремний мен германийдан 

дайындайды. Диод құрылысы облысының бірі эмиттер деп аталады, сол 

себепті оған көбірек қоспа қосылған, база деп аталатын басқа облыстарға 

қарағанда негізгі тасымалдаушылардың көп шоғырлауына ие.  Сондықтан тік 

тоқ өту кезінде тасымалдағыштар эмиттерден базаға қарай сорылады. База 

мен эмиттерде арнайы шығару облысы бар, оның көмегімен диод электр 

тізбегіне қосылады. Жартылай өткізгішті диодтағы вентильді қасиеттер р-п 

өтпелерінің бар болуы себепті пайда болады.  

Бұл өткелдердің құрылу кезінде электрондардың п типті жартылай 

өткізгіштен р типті жартылай өткізгішке өтуі (диффузия) басталады. р-п 

өтпелеріне жақын жерде қайта әрекет ету (рекомбинация) болады – 

электрондар кемтік жерге орналасады. Сол себепті шекаралық аймақта 

зарядтардың еркін тасымалдағыштары күрт азаяды, бұл п/р өткізгіштерінің 

шекаралық қабаттар кедергісін арттырады 

Жоғары кедергі облысы бекіту қабаты деп аталады. Кемтіктердің р типті 

жартылай өткізгіштен п типті жартылай өткізгішке өту нәтижесінде, р типті 

жартылай өткізгіште жылжымайтын теріс зарядтар қабаты пайда болады. 

Соған ұқсас п жартылай өткізгіштігінде жылжымайтын оң зарядтар қабаты 

құрылады. Бұл екі қабат оң және теріс зарядтар бекіту қабатының потенциал 

айырмасын (потенциалдардың түйіспелік айырымын) құрады және 

электрондардың п типті жартылай өткізгішінен р типті жартылай өткізгішке 

жылжуына және кемтіктердің кері қозғалысына кедергі болатын оның электр 

өрісін Ек құрады.  

Электрондар мен кемтіктердің р-п өтпелері арқылы диффузиялық 

қозғалысы диффузиялық тоқ құрады.  

Негізгі зарядтардың диффузиялық қозғалысына кедергі болатын Ек өрісі 

зарядтардың қосалқы тасымалдағыштарының: п типті жартылай өткізгіштен р 

типті жартылай өткізгішке өтетін кемтіктер және электрондардың р типті 

жартылай өткізгіштен п типті жартылай өткізгішке өту қозғалысы үшін 

жылдамдатушы болып табылады.  

Бұл өріс әрекетімен зарядтың қосалқы тасымалдағыштары, 

диффузиялық тоққа қарсы бағытталған дрефтік тоқ құра отырып р-п өтпелері 

арқылы оңай ауысады. Сыртқы кернеу жоқ болған кезде диффузиялық және 

дрейфтік тоқ өлшем бірлігі бойынша тең және жиынтық тоқ нөлге тең.  
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р-п өтпелеріне сыртқы кернеу әкелеміз. Басында минус батареяларды – 

п типті жартылай өткізгішке, ал плюс – р типті жартылай өткізгішке қосамыз. 

Бұл жағдайда, берілген кернеу полярлығы бекіту қабатының полярлығына 

кері, және р-п өтпелерінің түйіспелі айырымы азаяды.  

Бұдан басқа, сыртқы кернеу ықпалынан п және р типті жартылай 

өткізгіштеріндегі негізгі зарядтар тасымалдағышы р-п өтпелеріне 

жақындайды, бекіту қабатын толтырады және оның жалпақтығын азайтады. 

Мұндай сыртқы кернеуді қосу тура немесе өткізу деп аталады. Кернеуді 

арттыруға қарай бекіту қабатының кедергісі азаяды, ал тізбектегі тоқ артады.   

Батареяны қосу полярлығын өзгертеміз. Минус батареяны р типті 

жартылай өткізгішке, ал плюс – п типті жартылай өткізгішке қосамыз. 

Мұндай жағдайда берілген кернеу полярлығы бекіту қабатының полярлығына 

сәйкес келеді және р-п өтпелерінің потенциалдар түйіспелі айырымы артады.   

Сыртқы кернеу әсерінен екі жартылай өткізгіштегі негізгі заряд 

тасымалдағыштар шекарадан жойылады, бекітуші қабат үлкейеді және оның 

кедергісі артады. Батареяның мұндай қосылуы айнымалы немесе бекітуші деп 

аталады. Мұндай қосу кезінде негізгі заряд тасымалдағыштармен құрылатын 

тоқ күрт азаяды. Сыртқы тізбектегі тоқ негізгі заряд тасымалдағыштар 

қозғалысымен анықталады. Айнымалы деп аталатын тоқ батареяны тура қосу 

(тікелей тоқ) кезіндегі тізбектен өтетін тоқтан жүздеген есе аз.   

Сондықтан, екі жартылай өткізгіштердің әртүрлң типтермен (р-п 

өтпелері) түйісуі әртүрлі бағытта бірдей кедергіге ие емес және сондықтан 

айнымалы тоқты түзетуге қолданылуы мүмкін. Жартылай өткізгішті диодты 

жұмыс принципі осыған негізделген. 

Германий және кремний диодтары кеңінен қолданылады. Олар 

жазықтықты және нүктелі болып бөлінеді.   

Жазықтықты диодтар айнымалы тоқты түзету үшін, ал нүктелі диодтар 

детекторлау үшін қолданылады.  

Жазықтықты диодта п типті германий кристалына индийдің кішкене 

кесегін қояды. Шамамен 500
0
С температурада индий германийдің үстінде 

ериді және оған кіреді. Германий бөлігі индий тамшысында ериді. 

Салқындаған соң индий мен германий кристалының арасында р типті 

өткізгіштікке ие қабатты құрады. Ұйып қалған тамшы кемтік қабатпен электр 

түйісуіне қызмет етеді, ал германиймен түйісу қорғасын немесе қалайымен 

орындалады. 

Нүктелі диодта п типті германийдің вольфрамды сыммен түйісуі 

құрылған.  

Нүктелі диодтарда р-п өтпелері алаңының аздығы себепті электрод 

аралық сыйымдылық аз.  Сондықтан оларды жоғарырақ жиілікте қолдануға 

болады. Бірақ түйісу алаңының азаюы рұқсат қуаттың таралу бірлігін 

азайтады. Бұдан басқа, олар айнымалы кернеудің аз бірлігіне ие.  

Жартылай өткізгіштер және олардың қасиеті. Жартылай өткізгіштер 

үлесті электр өткізгіштігінің мәні бойынша металл өткізгіштер мен 

диэлектрик арасындағы аралық күйді алады. Жартылай өткізгішті техникада 
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кеңінен таралған әдеттегі жартылай өткізгіштер германий және кремний 

болып табылады. Кемтік немесе электронды өткізгіштік басымдығына қарай 

р-жартылай өткізгіштер және n-жартылай өткізгіштер деп бөледі. р-жартылай 

өткізгіште негізгі заряд тасымалдағышы кемтіктер, ал п -жартылай 

өткізгіштерде электрондар болып табылады. Электр өрісінің әсерінен 

жартылай өткізгіште зарядтар тасымалдағышының бағытталған орын ауысу 

пайда болады: кемтіктер – өріс кернеулігінің вектор бағыты бойынша 

(дрейфтік токтың кемтік құрамдас бөлігі) және еркін электрондардың қарсы 

бағытты орын ауысуы (дрейфтік токтың электронды құрамдас бөлігі).    

Қоспалы жартылай өткізгішке негізгі емес заряд тасымалдағыштарды 

электр өрісінің көмегімен енгізу кезінде, олардың шоғырлауын жартылай 

өткізгіштің жеке облыстарында айтарлықтай өзгертуге болады. Бұның 

себебінен осы облыстың электрлік бейтараптығын бұзады және жартылай 

өткізгішті көлемінде шоғырлау градиентінің пайда болуына әкеледі 

Сондықтан артық зарядтарды тасымалдағыштар диффузия салдарынан 

градиент бағытына қарама-қарсы бағытта ауысады.  

Вольт – ампер сипаттамасы. Характеристика р - п – өтпелерінің 

сипаттамасы екі тарамнан тұрады: тікелей ток режімінде тәуелділікті U = ƒ( I ) 

көрсететін оң және осы тәуелділікті р - п – өтпелерінің айнымалы ток режімі 

үшін суреттейтін сол тарам (1-сурет). 

 

  
 

1-сурет. Диодтың вольт – ампер сипаттамасы 

 

Тікелей ток өтуі кезінде вентильдегі кернеудің түсуі р - п – өтпедегі 

кернеу түсуден және жартылай өткізгіш көлеміндегі кернеу түсуден болады. 

Тікелей ток аз болған жағдайда екінші құрамдас бөлік шамалы және 

анықтаушы боп р - п – өтпедегі кернеудің түсуі болып табылады. Төменгі 

шекті кернеу деп аталатын оның шекті мәні жартылай өткізгіштің негізгі 

материал сапасына, қозғалмалылығына және еркін зарядтар 

тасымалдағыштардың өмір сүру уақытына байланысты. Кремнийлі 

вентильдер үшін төменгі шек кернеуі 0,3 - 0,4 В құрайды. 
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Тікелей токты арттыру кезінде вентильдегі кернеудің жалпы түсуіне 

жартылай өткізгіш көлеміндегі құрамдас бөліктің түсуі көбірек әсер береді. 

Бұл төменгі шектен асатын кернеу түсу кезінде тікелейге жақындайтын нақты 

вольт-ампер сипаттамасының оң тармақ формасына әсер етеді. Ол шамалы 

түрде теңдеумен көрсетіледі  

 

                                          ,0 прпрпр RIUU                                                (1.1) 

 

R тік- вентильдің эквивалентті ом кедергісі; I тік – вентильдің тікелей тогы. 

         Кв шамасын анықтау үшін 1 В кернеу кезіндегі тікелей және айнымалы 

ток мәнін алу қажет және формулаға қою керек: 

 

                                                         Кр = ,                                                     (1.2) 

 

Вакуумды диодтарға қарағанда жартылай өткізгішті диодтар артықшылығы:  

Катод қызбайды; кернеу шамалы түседі, жоғары ПӘК, салмағы аз, 

габариттер, үзақ мерзімді қызмет ету.    

Диод кемшілігі олардың температура мен ылғалдылық параметрлеріне 

тәуелділігі болып табылады.  

 

Жұмысты орындау тәртібі  

 

1. Сызбаны жинау және сынап көру (Қосымша қар. ). 

2. Диодқа қойылған тікелей кернеу кезінде вольт-ампер сипаттамасын I пр =  f 

(U тік) алу. 

3. Диодқа қойылған айнымалы кернеу кезінде вольт-ампер сипаттамасын I айн = 

f 1(U айн) алу. 

4. Диодтың вольт-ампер сипаттамасын құру. 

5. Дифференциалды кедергіні Rд анықтау, тұрақты токка кедергі  R o, түзету 

коэффициенты K B. 

                

 

Есептеме мазмұны  
 

1) Нақты атауы және жұмыс мақсаты. 

2) Жұмысты орындаудың қысқаша жоспары. 

3) Зерттелетін диодтың негізгі мәліметтер кестесі. 

4) Бақылау кестесі. 

5) Диодтың вольт-ампер сипаттамасының графигі. 

6) Дифференциалды кедергіні түзету коэффициентінің есебі, тұрақты токка 

кедергі. 

7) Жұмыс туралы қысқаша қорытынды. 

8) Бақылау сұрақтарына жауап. 
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Бақылау сұрақтары: 
 

1) Диод әрекетінің принципі. 

2) Зерттеу сызбасының элементтер тағайындауын түсіндіріңіз. 

3) Осы зертханалық жұмыста қандай сипаттамалар және қалай алынады?  

4) Температура жартылай өткізгішті диодтың вольт-ампер сипаттамасына 

қалай әсер етеді?  

5) Жартылай өткізгішті диодтар нұсқаулығы, таңбалауы және шартты 

белгілері туралы айтып беріңіз? 

6) р-п өтпелерінің вентильді әрекетін түсіндіріңіз. 

7) Нүктелі және жазықтықты жартылай өткізгішті диодтардың ерекшелігі 

қандай?  

8) Жартылай өткізгішті диодтың вольт-ампер сипаттамасын құрыңыз және 

түсіндіріңіз. 

9) Түзеткіш жартылай өткізгішті диодтар қандай параметрлермен 

сипатталады? 

10) Жартылай өткізгішті диодтар сипаттамасы мен параметрлеріне 

қоршаған орта температурасы қалай әсер етеді? 

11) Р-п өтпелерінің сыйымдылығы дегеніміз не және берілген кернеу 

шамасына қалай тәуелді? 

12) Егер жұмыс кернеуі бір диодтың рұқсат айнымалы кернеуінен асып 

кетсе, қандай жартылай өткізгішті диодтар қосылады?  

13) Егер жұмыс тогы бір диодтың рұқсат тогынан асып кетсе, қандай 

жартылай өткізгішті диодтар қосылады? 

14) Жартылай өткізгішті диодтардың вакуумдымен салыстырғанда 

артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз. 

15) Жартылай өткізгішті диодтардың түзеткіш сызбаларда қолданылуы 

туралы айтып беріңіз. 

 

 

 

№2 зертханалық жұмыс 

 

КРЕМНИЙЛІ СТАБИЛИТРОНДЫ ЗЕРТТЕУ  

 

Жұмыс мақсаты: ВАС алу және кремнийлі стабилитрон параметрлерін 

анықтау. 

 

 

Теориялық мәліметтер  
 

Кремнийлі стабилитрон – бұл кернеуді тұрақтандыру, оның деңгейін 

бекіту үшін қолданылатын қорытылған кремнийлі диод. Оларды тағы да тірек 
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диодтары деп атайды, себебі олардан алынатын тұрақты кернеу эталонды 

ретінде қолданылады. 

Жартылай өткізгішті вольт – ампер сипаттамасы электр ойығы 

облысында кернеуді тұрақтандыру үшін қолданылатын орын бар. Кремнийлі 

жазықтықты диодтардағы мұндай орын кең шектегі айнымалы ток 

өзгерістеріне сәйкес келеді. Сондай-ақ ойық пайда болғанша айнымалы ток өте 

аз, яғни тұрақтандыру режімінде ол тікелей ток сияқты болады. Осылайша 

стабилитронның жұмыс орны айнымалы токтың көшкін тәрізді өсуіне сәйкес 

келетін вольт-ампер сипаттамасының бөлігіне қызмет етеді.  

2-суретте стабилитронның айнымалы ток кезіндегі әдеттегі вольт-

ампер сипаттамасы көрсетілген, бұл жерден тұрақтандыру режімінде 

кернеу аз өзгеретіні көрініп тұр. Стабилитронның тікелей ток үшін 

сипаттама қарапайым диодтардағы сияқты.   

 

 
2-сурет. Стабилитронның ВАС жұмыс бөлігі  

 

Стабилитронның негізгі параметрлері: Uст – тұрақтандыру кернеуі; Iст.макс 

– максималды тұрақтандыру тогы;  = Iст max - Iст min – тұрақтандыруды өзгерту 

шектері. Ррұқ – рұқсат таралу қуаты; Rд =    - жұмыс нүктесіндегі 

дифференциалды кернеу (тұрақтандыру тогының орташа мәні кезінде) ; Rо = 

      – жұмыс нүктесіндегі тұрақты тоққа кедергі және КТК – тұрақтандыру 

кернеуінің температуралық коэффициенті. 

Кедергі R0 үнемі Rd көп есе үлкен. 

Температура әсері тұрақтандыру кернеуінің температуралық 

коэффициентімен КТК бағаланады, ол температураның Цельсий бойынша бір 

градусқа өзгеруі кезінде Uст кернеудің қатысты өзгеруін білдіреді, яғни   

 

                              ТКН =A Uст /(Uст· AT)                            (2.1) 

 

Кернеудің температуралық коэффициенті 10
-5

 - нан  10
-3

   дейін  К
-1

    

болуы мүмкін. Uст мәні мен КТК белгісі негізгі жартылай өткізгіштің үлесті 

кедергісіне байланысты. Стабилитрондар U ст және Р макс шамаларына 

сәйкес төменгі вольтті және жоғары вольтті, аз қуатты, орташа қуатты және 

қуатты болып бөлінеді. Жұмыс орны өріс ойығымен анықталатын төменгі 
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вольтті диодтар үшін, КТК теріс және Цельсий бойынша бір градусқа 0.1%  

тәртіп шамасы бар. Орташа және көп қуатты жоғары вольтті диодтарда 

электр ойығы бақыланады, олардың КТК оң.     

Стабилитрондарды 6-7 В дейінгі кернеуге үлесті кедергісі аз кремнийден 

дайындайды, яғни қоспалардың шоғырлауы көп.  Бұл стабилитрондарда р - п – 

өтпесінде жуандығы аз, ода жоғары кернеулі өріс әрекет етеді және ойық 

пайда болады, негізінде туннельді әсер есебінен пайда болады.  Бұл кезде КТК 

теріс болады. Егер қоспалардың аз шоғырлауы бар кремний қолданылса, онда 

р - п – өтпесі қалың болады. Оның ойылуы жоғарырақ кернеуде пайда болады 

және көшкінді болып табылады, ал мұндай стабилитрондар үшін оң КТК 

болады.   

Стабилитронды қолданудың қарапайым сызбасы 3-суретте көрсетілген.  

 

 
 

3-сурет. Стабилитронды қосу сызбасы  

 

Жүктеме стабилитронға параллель қосылған. Сондықтан тұрақтандыру 

режімінде, стабилитрон кернеуі тұрақты болып табылса, мұндай кернеу 

жүктемеде де болады. Қуат көзінің барлық өзгерістер Е оның тұрақсыздығы 

кезінде шектеу резисторымен R шек толығымен сіңіріледі.  

Стабилитрондар көбінесе қуат көзі кернеуі тұрақсыз, ал жүктеме 

кедергісі тұрақты режімде жұмыс істейді. Тұрақтандырудың дұрыс режімін 

орнату және ұстап тұру үшін, мұндай жағдайда кедергі R шек анық болуы керек.  

Әдетте R шек стабилитрондар сипаттамасының орта нүктесі Г үшін есептейді. 

Егер кернеу Е1-ден + E2 дейін өзгерсе,онда R шек келесі формула бойынша 

табуға болады:  

 

           Rшек = (Eорт-Ucт)/(Iорт+Iж),                             (2.2) 

 

Е орт = 0.5 (Е мин + Е макс) – қуат көзінің орташа кернеуі; I орт = 0.5 (Iмин + 

Iмакс) – стабилитронның орташа тогы; I ж = Uст/Rж –жүктеме тогы. 

Егер кернеу Е белгілі бір жаққа қарай өзгерсе, онда тұрақтылық тогы 

өзгеретін болады, бірақ одағы кернеу және жүктемедегі кернеу тұрақты болып 

қала береді.  Қуат көзі кернеуінің барлық өзгерістері шектеу резисторымен 

сіңірілетін болғандықтан, Емакс – Емин тең бұл кернеудің өзгерісі тұрақтылық 

сақталатын токтың мүмкін өзгерісіне сәйкес келуі керек, яғни I макс - I мин. 

Бұл жерден, егер Е мәні ΔE мәніне өзгерсе, тұрақтылық тек шарттарды 

сақтау кезінде ғана іске асады:   
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                              АЕ <( I макс - I мин) R шек                               (2.3) 

 

Өзгерістердің кең диапазонында Е тұрақтылық Rшек арттыру кезінде 

мүмкін. Көп R шек аз Iж сәйкес, яғни көп RЖ  сәйкес. Е арттыру сондай-ақ  R шек 

береді. Кейде стабилитрон беретін кернеуге қарағанда тұрақты кернеуді төмен 

алу қажет болады. Сол кезде жүктемемен бірге қосымша резисторды қосады, 

оның кедергісін Ом заңы бойынша жеңіл есептеуге болады (4-сурте). Екінші 

мүмкін тұрақтылық режімі.  

 

 
 

4-сурет. Стабилитронның екінші жұмыс режімі  

 

Е = const,  R ж,  R ж мин-дан R ж макс. дейінгі шекте өзгергенде 

қолданылады.  Мұндай режім үшін Rшек токтардың орташа мәні бойынша 

анықтауға болады: 

 

                               Rшек=(E-Uст)/(Iорт+Iж орт),                               (2.4) 

 

Iж орт=0,5(Iмин+Iж макс), мұндағы Iж мин=Uст/Rж макс, Iж макс=Uст / Rж 

мин 

Осы режімдегі сызба жұмысын былай түсіндіруге болады: Rшек 

тұрақты болғандықтан және одағы кернеудің түсуі Е тең - U ст сондай-ақ 

тұрақты болғандықтан, Iорт +I ж орт тең Rшек –гі ток тұрақты болуы керек. 

Бірақ бұл, егер стабилитрон тогы I және I ж тогы бір деңгейде, бірақ қарама-

қарсы жақта өзгеретін болса ғана мүмкін болады. Мысалы, егер I ж артатын 

болса, бірақ  ток I соншалықты азаятын болса, ал олардың сомасы өзерусіз 

қалатын болса. 

 

Жұмысты орындау тәртібі 
 

1. Сызбаны құрастыру және сынап көру. (Қосымша қар) 

2. Тікелей және айнымалы қосу кезінде вольт-ампер сипаттамасын алу Iст  = f  

(Uст) және U2 = f  (U1) тәуелділігі .. 

3. Стабилитронның негізгі параметрлерін анықтау – тұрақтылық кернеуі Uст, 

динамикалық кедергінің RД  1 ст. мин – 1 ст. мах тұрақтандыру режімінде 

токтың өзгеру шектері.. 

4. Вольт-ампер сипаттамасы мен U2 = f  (U1) тәуелділігін құру.  

 

Есептеме мазмұны  
 



14 
 

1.  Нақты атауы және жұмыс мақсаты. 

2. Жұмысты орындаудың қысқаша жоспары. 

3. Бақылау кестесі. 

4. Вольт-ампер сипаттамасының графигі. 

5. Стабилитронның негізгі параметрлерінің есептеп шығарылған мәндері. 

6. Жұмыс туралы қысқаша қорытынды. 

7. Бақылау сұрақтарына жауап. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Кремнийлі стабилитрон жұмысының принципі неден тұрады?  

2. Осы құралда р-п өтпесінің қандай ойық түрі қолданылады?  

3. Диодтың осы түрін дайындау үшін материал ретінде неге кремнийді 

қолданады?  

4. Кремнийлі стабилитронның қосылу сызбасын сызыңыз және түсіндіріңіз.  

5. Кремнийлі стабилитронның вольт-ампер сипаттамасының суретін салыңыз 

және әр жерлердегі сипаттама формасын анықтайтын физикалық процестер 

туралы айтып беріңіз.  

6. Тұрақтандыру режімінде стабилитронның динамикалық кедергісі қалай 

анықталады?  

7. Кремнийлі стабилитронның негізгі параметрлерін көрсетіңіз және олардың 

физикалық мәнін түсіндіріңіз. 

8. Кремнийлі стабилитронның  КТК деген не?  

9. Кремнийлі стабилитронның локомотивтерде қолданылуы туралы айтып 

беріңіз. 

 

№3 зертханалық жұмыс 

 

ОРТАҚ ЭМИТТЕР СҰЛБАСЫ БОЙЫНША ҚОСЫЛҒАН 

БИПОЛЯРЛЫ ТРАНЗИСТОРДЫ ЗЕРТТЕУ  

 

Жұмыс мақсаты: ЖЭ сызба бойынша транзистордың кіру және шығу 

сипаттамаларын алу және сипаттама бойынша транзисторлардың h – 

параметрлерін анықтау. 

 

 

 

Теориялық мәліметтер  
 

Транзистор – бұл екі р - п – өтпелері бар жартылай өткізгішті құрал. Екі 

шеткі облыстар бір түрдегі орташа қарама-қарсы өткізгішті өткізгішке ие. 

Сондай-ақ транзисторларды р - п – р типтегі және п - р - п типтегі деп бөледі.  

Энергияның сыртқы көзі болмаған жағдайда, р - п – өтпелері арқылы 

екі шағын ток өтеді. Олардың бірі негізгі зарядтардың (кемтіктердің р 
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облысынан п облысына және электрондардың п облысынан р облысына) өтуі 

арқылы диффузиямен, ал екіншісі негізгі емес тасымалдағыштармен 

құрылған қарсы дрейфтік токпен негізделген.  Бұл токтар бірдей, сондықтан 

олардың жиынтық тогы әр өтпе сайын нөлге тең.   

 

 
5-сурет. Биполярлы транзисторды қосу сызбасы 

 

Транзисторды сыртқы энергия көздеріне қосу кезінде (5-сурет) 

эмиттерлі өтпе П1 тура бағытта жылжиды, ал коллекторлы П2 кері бағытта, 

яғни П1 өтпесіндегі потенциалды кедергі азаяды, ал П2 өтпесіндегі артады. 

Эмиттерлі өтпені тікелей жылжыту эмиттерлі токтың пайда болуына әкеледі, 

нәтижесінде база облысында «кемтіктің» бүркуі болады («кемтіктің» 

эмиттерден базалық облысқа инжекциясы).  

База түсетін «кемтіктің» кейбір бөліктері артық электрондарды 

қайта құрады, нәтижесінде база тогы пайда болады. «Кемтіктің» басқа 

бөлігі коллекторлы өтпеге кіреді және оның электр өрісінің әсерін сезеді. 

База мен коллектор арасындағы потенциалды кедергі П2 коллекторлы 

өтпеге түсетін «кемтіктер» үшін электрондардың базадан коллекторға өтуіне 

кедергі жасайды, оның өрісі жылдамдатқыш болып табылады. Сондықтан 

кемтіктер П2 өтпе өрісімен басып алынады және тізбекте эмиттер тогына 

тәуелді соңғы токты құра отырып коллекторға түседі. Эмиттерлі ток 

«тесігінің» көп бөлігі коллекторлы өтпеге жеткен сайын, коллектор тогы 

соншалықты көп болады және эмиттер тогын беру коэффициентімен 

сипатталатын транзистор сапасынан жоғары болатыны мәлім.  «Кемтіктерді» 

базада қайта құру мүмкіндігінше аз болу үшін, транзисторларды арнайы 

технологиялық тәсілдермен дайындау кезінде, эмиттер көлемінің бірлігіндегі 

«кемтік» саны п типті өткізгішке ие базадағы электрондар санынан р типті 

өткізгіш көп болатындай етіп эмиттер мен базадағы қоспаларды үлестіруді 

қамтамасыз етеді. Сондай-ақ эмиттер «кемтіктерінің» коллекторға өту уақыты 

тасымалдағыш өмірінің уақытынан айтарлықтай аз болуы үшін база 

жалпақтығын мүмкіндігінше аз етуге тырысады; базаның үлесті кедергісі 

эмиттерге қарағанда 2-3 тәртіпке жоғары жасайды. Бұл базадағы «кемтік» 

өмірінің орташа уақытын арттыруға және эмиттерлі кернеу көзінен жүретін 

электрондар ағынын кемітуге мүмкіндік туғызады.  
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р - п - р типтегі транзистор жұмысы кезінде «кемтіктер» негізгі электр 

тасымалдағыштары болып табылады. Олар эмиттер тізбегінде ток I э пен 

коллектор тізбегінде I к құра отырып эмиттерден коллекторға үздіксіз түседі. 

Коллекторлы өтпе арқылы өтетін «кемтік» саны эмиттерлі арқылы өтетінге 

қарағанда бірнеше есе кеп. Транзисторларда токтар арасында келесі ара 

қатыстар бар:     

 

                                     Iэ = Iк + Iб                                                    (3.1) 

 

Эмиттер тізбегінде ток қаншалықты көп болса, база облысына 

«кемтіктер» соншалықты түседі және үлкен ток коллектор тізбегі бойынша 

өтеді. «Кемтіктерге» коллекторлы өтпе арқылы жол ашу үшін база эмиттері 

арасында азғантай кернеу беру жеткілікті. Сондықтан транзисторда база тізбегі 

бойынша жүретін кернеу Uэб немесе ток I бколлектор тізбегіндегі токты I к 

басқарады.  

п - р - п типтегі транзисторларда коллектор тогын басқару механизмі 

солай қала береді. Тек эмиттер және коллектор тізбегіндегі негізгі ток 

тасымалдағыштары электрондар болады, ал база тогына себепші болатын 

негізгі емес тасымалдағыштар – «кемтіктер» болады.  

Транзисторлармен ток, кернеу және қуат күшеюін қамтамасыз етуге 

болады, яғни электр сигналдарын күшейтуге болады. Транзисторды үш сызба 

бойынша қосуға болады. Бұл сызбалардың атауы электродтардың қайсысы 

кіру және шығу тізбектері үшін жалпы болып табылатынымен анықталады:  

 

 

 

 
6-сурет. Жалпы эмиттермен сызба  
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7-сурет. Жалпы базамен сызба  

 

 

 
7-сурет.  Жалпы коллектормен сызба  
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Транзисторларды қосудың көрсетілген сызбаларына арналған 

параметрлері 1-кестеде келтірілген.  

 
Көрсеткіш Қосу сызбасы кезіндегі көрсеткіш мәні 

 

 

Жалпы 

эмиттермен 

Жалпы базамен Жалпы 

коллектормен 
Кіру кедергісі R вх, Ом 200 - 2000 50-100 10-500 

Шығу кедернісі Rвых, 

Ом 

30-70 100-500 50- 100 

Токты күшейту 

коэффициенті 

10-200 1 кем 10-200 

Кернеуді күшейту 

коэффициенті 

30-1000 30 - 400 шамамен 1 

Қуатты күшейту 

коэффициенті 

3000-нан 30000 

дейін 

30-400 10-200 

Қолдануы Әмбебап 

күшейткіш 

Жоғары омды 

жүктемеге 

жұмыс істеу 

кезінде 

Төменгі омды 

жүктемеге жұмыс 

істеу кезінде 

немесе жоғары 

омды датчик 

жұмысы кезінде  

 

Жалпы эмиттермен сызбада кіру сипаттамасы база тогының Iб 

эмиттерлі өтпедегі кіру кернеуіне U эб тәуелділігі (6-сурет); оны эмиттер мен 

коллектор арасындағы кернеудің Uэк тұрақты мәні кезінде алады.      

Транзисторлардың кіру сипаттамасы кернеуді арттыру кезінде токтың 

экспонентті артатын тура бағыттағы диодтар сипаттамасына ұқсас. Бұл 

сипаттамаларды қарастыру кезінде, кіру кернеуі Uэб артқанда кіру тогының Iб   

күрт артуы болатыны және соған сәйкес эмиттер тогы да Iэ артатынын көруге 

болады. База тогының кернеуге U эк тәуелділігі салыстырмалы түрде аз.  

База жалпақтығының модуляциясы себепті кернеудің U эк өсуінен оның 

тогы азаяды. Транзисторлар өтпесінің температурасын түсіру немесе 

арттыру кезінде соған сәйкес кіру сипаттамалары үлкен немесе кіші кіру 

кернеулер облысына жылжиды.  

Шығу сипаттамасы деп шығу тогының Iк кернеуге Uэк тәуелділігін 

айтады (9-сурет), оны шығу тогының I6 тұрақты мәнінде алады. Шығу кернеуі 

өсетін шығу тогы Iк алдымен күрт артады және көп мәнге жетеді; әрі қарай Uэк 

арттыру кезінде ол өзінің максималды мәніне жетеді (U эк = 1÷ 2 В кезінде), 

сосын іс жүзінде өсуі тоқтайды. Транзисторда қанығу айтарлықтай жылдам 

пайда болады: анықталған кернеу Uэк кезінде базаға берілген кернеу әсерінен 

кіретін барлық электр тасымалдағыштар коллекторға жетеді және токтың Iк 
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әрі қарай артуы үшін кернеуді Uэб арттыру керек, яғни эмиттерлі өтпе 

арқылы өтетін токты Iэ арттыру керек. Нөлге тең база тогы кезінде 

табиғатында әдеттегі жартылай өткізгішті диодтың айнымалы тогына ұқсас 

және коллекторда (электрондар) және базада (кемтіктер) бар негізгі емес 

электр тасымалдағыштармен құрылатын коллектор тізбегіндегі ток Iко мәнін 

барынша минималды болғаны жөн, себебі ол транзистордың күшейткіш 

қасиеттерін нашарлатады.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-сурет. Кіру сипаттамалары 

 

 

 
 

9-сурет. Шығу сипаттамалары 

 

Бастапқы бөлікте шығу сипаттамасының бұрылуын келесі түрде анықтауға 

болады. Коллекторлы кернеудің аз мәні кезінде, Uэк< Uэб болса, бұл 

кернеулердің қарсы бағыты екі р-п- өтпелерінің ашық күйіне себепші 

болады. Бұл кезде өтпелердің жиынтық кедергісі болмашы және кернеудің Uэк 

азғантай көбейісі токтың айтарлықтай артуын шақырады. 

Коллекторлы кернеуді әрі қарай арттыру кезінде, Uэк > Uэб шығу 

сипаттамасының бұрылуы күрт  түседі. Бұл    кезде       кернеу       Uэк қосылған 

эмиттерлі және коллекторлы өтпелермен олардың кедергісіне пропорционал 

қабылданады.  Жабық коллекторлы өтпенің кедергісі эмиттерліге қарағанда көп 
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болғандықтан, соңғысында берілген кернеудің Uэк шағын бөлігі ғана түседі. 

Алайда Uэк арттыру кезінде эмиттерлі өтпедегі кернеудің түсуі өседі, бұл 

оның эмиттерлі, содан кейін коллекторлы ток ашылуы мен өсуін шақырады.   

Анықталған шамадан жоғары Uкб кернеуі кезінде коллекторлы өтпе 

ойығы пайда болады. Өтпелер температурасын арттыру кезінде шығу 

сипаттамалары үлкен токтар облысында коллекторлы өтпенің Iко айнымалы 

тогы артуы себепті жылжиды.    

 

 
 

10-сурет. Ток беру бойынша сипаттама  

 

Ток беру бойынша сипаттама коллектор тогының база тогына 

тәуелділігін білдіреді Uкэ = const  кезінде Iк = ƒ (I6) (10-сурет). Олар 

коллектордағы теріс аз кернеу кезінде ғана сызықты. Uкэ арттыру кезінде 

коллекторлы өтпе тарылады, база ені артады, бұл кезде заряд 

тасымалдағыштардың аз саны коллекторға жетеді, бұл беру коэффициентін 

азайтады: коллектор мен база токтары арасындағы сызықты байланыс 

бұзылады, сипаттамалар өзгереді. Кері байланыс сипаттамалары 16 = const 

кезінде Uкэ =ƒ ( Uбэ ) тәуелділікті білдіреді (11-сурет).       

 
11-сурет. Кері байланыс сипаттамалары  

 

/Uкэ/  < /Uбэ/ кернеуі кезінде транзистордың коллекторлы өтпесі ашық 

және базадағы ток ашық коллекторлы және эмиттерлі өтпелермен анықталған. 

Бұл режімде база мен коллектор кернеулері арасында өзара байланыс пайда 

Uкэ 

Uбэ 

Iб’ 

Iб’’ 

Iб’’

’ 
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болады. Мұндай режімге сипаттаманың бастапқы жоғарылау орны сәйкес 

келеді. /Uкэ/ >/U бэ/ кезінде коллекторлы өтпе жабылады және кері байланыс 

азаяды. 

Қазіргі уақытта һ-параметрлерінің жүйесі кеңінен тараған, оның тәуелсіз 

айнымалысы ретінде ток II пен кернеу U2 қабылданған. 

Бұл жағдайда сигнал амплитудасының аз мәні үшін ток және кернеу 

арасындағы байланыс кірісте теңдеулермен анықталады:  

 

                            ∆U1 = h11 ∆I1 + h12 ∆I2                                                                                 (3.2) 

 

                              ∆I2 = h21 ∆I1 + h22 ∆U2                                                  (3.3) 

 

Диодтың h – параметрлерін, айнымалы құрамдас бөлік үшін кірісте бос 

жүріс режімі (∆II=0)  мен шығыстағы қысқа тұйықталу (∆U2=0) кернеуін құра 

отырып анықтауға болады.  Триодтың кіру кедергісі  h11 параметрімен 

сипатталады және триод шығысының айнымалы кернеуге қысқа тұйықталуы 

кезінде өлшенеді:  

∆U2 = 0  немесе  U2 = const кезінде h11=   

h12 кернеуі бойынша кері байланыс коэффициенті паразитті кері 

байланыс тереңдігін сипаттайды, кернеудің қандай бөлігі триод шығысынан 

оның кірісіне түсетінін сипаттайды. Ол айнымалы кернеу бойынша кіру 

тізбегінің ажырауы кезінде кіру кернеуінің шығуға қатынасы ретінде 

анықталады. 

    ∆I1 = 0  немесе  I1 = const кезінде h12=    

Триодты ток бойынша күшейту коэффициенті қысқа тұйықталу шығысы 

кезінде токтың шығу тогынан кіру тогына қатынасы ретінде анықталады.  

   ∆U2 = 0  немесе  U2 = const кезінде h21=   

Жалпы базамен сызбасы үшін бұл параметр α (альфа) әріпімен 

белгіленеді. Триодтың жазықтығы үшін α < 1. Көбінесе жалпы эмиттермен 

сызбасы қолданылады, триодтың ток бойынша күшею коэффициенті β 

әріпімен белгіленеді.  

Шығу өткізгіштігі h22 триодтың айнымалы кернеуі бойынша 

ажыратылған кіру қысқыштары кезінде шығу тогының шығу кернеуіне 

қатысы ретінде анықталады.  

  ∆I1 = 0  немесе I1 = const  кезінде h22 =      

Транзистор жұмысын статикалық сипаттармен анықтауға болады. 

Шығу сипаттамалары Uk = const кезінде Uэ = f (Iэ)  тәуелділікті 

көрсетеді. 9-суретте р-п-р типтегі жазықтықты триодтың кіріс сипаттамалары 

келтірілген. Uкб = 0 және эмиттерлі өтпеде кернеудің артуы кезінде, яғни Uэб > 

0, біз өткізуші бағытта р-п өтпесінің сипаттамасын аламыз. Эмиттер 

тізбегіндегі ток шамасы бұл режімде эмиттер мен база облысында негізгі 

тасымалдағыштар шоғырлауымен анықталады және коллектор өрісіне аса 
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тәуелді емес. Эмиттер тізбегіндегі ток шамасы осы режімде анықталады, осы 

себепті кернеудегі айтарлықтай өзгерістер эмиттерлік сипаттаманың кішкене 

өзгерісін шақырады.   

Эмиттердің аз тогы облысында кіріс сипаттамалары сызықты емес.  

Жазықтықты триодтың кіріс сипаттамалары Iэ = const кезінде Ik = f (Uкб) 

тәуелділікті ұсынады (10-сурет). Коллекторлы ток эмиттермен базаға 

инжекцияланатын заряд тасымалдағыштардың қанша мөлшері болатынына 

байланысты коллекторлы өтпеге жетеді. Коллектордағы кернеуді арттырумен 

алдымен ток өседі, ал сосын өсу бәсеңдейді. Бұл айнымалы ток Ik негізгі емес 

тасымалдағыштармен құрылады, олардың мөлшері жартылай өткізгіште көп 

емес. Көп кернеу Uкб кезінде барлық меншікті негізгі емес тасымалдағыштар 

қолданылады, ал коллекторлы қуат көзінің жылдамдатқыш өрісі эмиттермен 

инжекцияланатын ток тасымалдағыштар базасындағы қозғалысқа өте әлсіз 

әсер етеді. Олардың орын ауыстыруы көбіне диффузия есебінен болады. 

Коллектор тогын арттыру үшін эмиттер тогын арттыру қажет. Бұл жағдайда 

эмиттерден базаға қосымша негізгі емес тасымалдағыштар келеді, олардың 

көбі коллекторға жетеді және ток Ik артады.  

Ток бойынша жіберу сипаттамасы тәуелділікті ұсынады Uкб = const 

кезінде Ik = f (Iэ) (11-сурет). Олар вакуумды триодтардың ток үлестіру 

сипаттамаларына ұқсас. Коллектор тізбегіндегі ток шамасы эмиттермен базаға 

инжекцияланатын және коллекторға жеткен ток тасымалдағыш мөлшерімен 

анықталады. Егер эмиттердің жалпы тогы Iэ, ал осы токтағы тасымалдағыш 

үлес коллекторға жететін болса, онда α коллектор тогының шамасы:    

 

                                   Ik = αIэ + Iко,                                                       (3.4) 

 

Iко – негізгі емес тасымалдағыштармен Iэ=0 кезінде негізделген коллектор 

тогы, 

α – ток жіберу коэффициенті немесе ток бойынша күшейту коэффициенті. 

Теңдеу жіберу сипаттамасының аналитикалық белгісі болып табылады. 

Базаға инжекцияланатын тасымалдағыштардың қайта құрылуы көп емес, 

сондықтан жіберу коэффициенті α = 0,9 ÷ 0,95. 

Базадағы токты Iэ арттыру кезінде негізгі емес тасымалдағыштардың 

көлемді заряд тығыздығы артады, бұл инжекцияланатын зарядтардың қайта 

құрылу жылдамдығын арттыруға әкеледі. Осы себепті токты арттыру кезінде 

жіберу коэффициенті бірнешеге азаяды. Кернеуді Uк  арттыру кезінде 

коллекторлы өтпе кеңейеді, база жалпақтығы азаяды және коллекторғажеткен 

заряд тасымалдағыштар мөлшері артады, бұл жіберу коэффициентін 

арттыруды шақырады.  

Токты Iэ және кернеуді Uк өзгерту кезінде жіберу коэффициентін іс 

жүзінде өзгеруі болмашы, сондықтан коллектор тогы мен эмиттер тогының 

арасында сызықты байланыс бар, ал жіберу сипаттамалары тікелейге жақын. 

Оларды шығыс сипаттамалары бойынша құруға болады.  
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Кері байланыс сипаттамасы тәуелділікті ұсынады Iэ = const кезінде Iэ = f 

(Uк) (11-сурет).   

Бұл сипаттамалар коллектор, эмиттер потенциалдарының эмиттер 

тогына әсерін салыстыруға мүмкіндік береді. 

Сипаттамалар коллектор потенциалының эмиттер тогына әлсіз әсерін 

көрсетеді. Сипаттамалар арасындағы теңсіздік кіріс сипаттамаларының 

сызықтық еместігімен анықталған. Сипаттамалар кіріс сипаттамаларының 

мәліметі бойынша құрылуымен эксперименттік түрде алынған. Есептеуге 

ыңғайлысы кіріс сипаттамалары мен кері байланыс сипаттамалары болып 

табылады. 

h – параметрлер тікелей өлшенеді немесе статикалық сипаттамалар 

бойынша анықталған. Параметрлерді анықтау үшін әдетте екі сипаттама 

болуы керек. Шығыс сипаттамалары бойынша (9-сурет) берілген жұмыс 

нүктесі 0 үшін h12б , h22б параметрлерін анықтауға болады 

h21б параметрін анықтау үшін, тұрақты кернеу Uk кезіндегі  0 және 0` 

нүктелері арасындағы ∆Iэ және ∆Ik үстелімді алу қажет  

  Uк = const  кезінде h21б =        

∆I`k  және ∆U`k  үстелімнің  h22б параметрін анықтау үшін, тұрақты токта 

Iэ А және В нүктелері арасынан алу қажет; 

   h22б =  

h11б және h12б параметрлері, шығыс сипаттамаларындағы режімде 

көрсетілген сияқты жұмыс нүктесі 0 көрсетілген кіріс сипаттамалары (8-

сурет) бойынша анықталады. Iэ  және  Uэ үстелімін тұрақты кернеуде Uк  0 

және 0` нүктелер арасынан табады.  

  Uк = const  кезінде h11б = =     

Тұрақты ток Iэ кезінде алынған  және   үстелімдер бойынша Iэ = 

const кезіндегі h12б  параметрі анықталады.    

Статистикалық сипаттамалар бойынша анықталған параметрлер, оларды 

белсенді және жиілікке тәуелсіз деп есептеуге болатын жоғары жиілікті 

диапазонда күшейткіш есебі үшін қолданылады. 

 

Жұмысты орындау тәртібі 

 

1) Транзисторды зерттеу сызбасымен танысу. Сызбаны сынап көру (Қосымша 

қар. ). 

2) Транзистордың кіріс статикалық сипаттамаларын алу. 

3) Транзистордың шығыс статикалық сипаттамаларын алу.  

4) Статикалық сипаттамалар графигін құру. 

5) Транзистордың h – параметрлерін анықтау. 
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Есептеме мазмұны 

1.  Нақты атауы және жұмыс мақсаты. 

2. Жұмысты орындаудың қысқаша жоспары. 

3. Транзисторды оның элементтеріне кіретін қысқаша сипаттамалары бар 

сипаттамасын алуға арналған сызбасы 

4. Бақылау кестесі. 

5. Кіріс және шығыс статикалық сипаттамалр графиктері. 

6. h – параметрлерінің есебі. 

7. Жұмыс туралы қысқаша қорытынды. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1) Транзистор жұмысының принципі. 

2) Зерттеу сызбасының элементтер тағайындауын түсіндіріңіз. 

3) Осы зертханалық жұмыста қандай сипаттамалар және қалай алынады?  

4) Транзистор деген не? 

5) Транзистордың (ішкі) облысын атаңыз. 

6) Транзисторлар дайындалу технологиясы бойынша қандай түрлерге 

бөлінеді?  

7) Транзисторлардың жіктелуі мен таңбалануы. 

8) Транзисторлардың жұмыс режімі мен олардың қолданылу облысын 

атаңыз.  

9) Жалпы эмиттермен сызба ерекшеліктерін атаңыз. 

10) Жалпы эмиттер бар сызбаны қолдану облысы. 

11) База енінің модуляциясы деген не? Ол транзистор сипаттамасына қалай 

әсер етеді? 

12) Шығыс сипаттамалары бастапқы бөлікте Uок  көп мәндері кезіндегіге 

қарағанда көп бұрылуға ие?  

13) Транзисторлардың статикалық кіріс сипаттамаларына анықтама беріңіз.  

14) Транзисторлардың статикалық шығыс сипаттамаларына анықтама 

беріңіз? 

15) Транзистордың статикалық сипаттамаларына температура қалай  әсер 

етеді? 

16) Қандай заттарды жартылай өткізгішті деп атайды?  

17) Транзистордың ЖЭ қосылу сызбасының негізгі ерекшеліктерін 

көрсетіңіз. 

18) Транзистордың жұмыс принципін түсіндіріңіз. 

19) ЖЭ сызбасында ток бойынша жылдамдату процесін немен түсіндіру 

керек? 

20) Транзистордың статикалық сипаттамалар бойынша һ-параметрлерін 

қалай анықтауға болады?  

21) Жалпы эмиттермен және жалпы базамен сызбаларында ток бойынша 

коэффициент арасындағы ара қатысты келтіріңіз. 
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№ 4 зертханалық жұмыс 

 

ОРТАҚ БАЗА СҰЛБАСЫ БОЙЫНША ҚОСЫЛҒАН БИПОЛЯРЛЫ 

ТРАНЗИСТОРДЫ ЗЕРТТЕУ  

 

Жұмыс мақсаты:  транзистордың кіріс және шығыс сипаттамаларын 

ЖБ сызба бойынша алу және транзистор параметрлерін сипаттамалары 

бойынша анықтау. 

 

Теориялық мәліметтер  

 

Т р а н з и с т о р д ы ң  с т а т и к а л ы қ  с и п а т т а м а л а р ы .  

Ж а л п ы  б а з а л ы  с ы з б а д а  к і р і с  с и п а т т а м а с ы  э м и т т е р  

т о г ы н ы ң  Iэ э м и т т е р л і  ө т п е д е г і  к і р і с  к е р н е у і н е  Uэб 

т ә у е л д і л і г і н  а й т а д ы ; оны база мен коллектор арасында кернеудің Uбк     

тұрақты мәнінде алады. 12-суретте р-п-р типтегі жазықтықты триоддың кіріс 

сипаттамалары келтірілген. UБК = 0 және эмиттерлі өтпеде кернеуді 

арттыру кезінде, яғни UЭБ>0, өткізгіш бағытта р-п-өтпесінің сипаттамасы 

алынады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-сурет.  р-п-р типіндегі жазықтықты триодтың кіріс 

сипаттамасы  

 

Эмиттер тізбегіндегі ток шамасы осы режімде эмиттер мен база 

облысында негізгі заряд тасымалдағыштар шоғырлауымен анықталады және 

коллектор өрісінің тәуелділігі аз. Осы себепті коллектордағы кернеудің 

айтарлықтай өзгеруі эмиттерлік сипаттаманың кішігірім өзгерісін шақырады.  

Егер коллекторлық өтпеге кернеу берілген болса, ал эмиттер тізбегінде 

кернеу нөлге тең болса, онда эмиттерлі өтпе арқылы негізгі емес заряд 

тасымалдағыштар тогы өтеді. Соңғысын тоқтату үшін эмиттерлі өтпеге 

айнымалы кернеу беру қажет.   

Жалпы базалы сызбадағы шығыс сипаттамасы шығыс тогының Iк 

кернеуге UКБ тәуелділігін айтады, оны кіріс тогының Iэ тұрақты мәнінде 

алады. р-п-р транзисторларының сипаттамалары 13-суретте келітірілген. 

Коллекторлы ток эмиттермен базаға инжекцияланатын заряд 

тасымалдағыштардың қанша мөлшері коллекторлы өтпеге жететініне 
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байланысты. Сипаттамалардың бастапқы жерлері коллекторлы өтпедегі 

кернеудің оң мәндері жаққа жылжыған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-сурет. р-п-р транзисторлар сипаттамасы 

 

Бұдан басқа оларда жалпы эмиттерлі сызбадағы сипаттамаларға 

қарағанда азырақ бұрылуға ие. Коллектордағы кернеуді арттырумен ток 

алдымен күрт өседі, сосын оның өсуі бәсеңдейді. Бұл айнымалы ток Iк 

жартылай өткізгіште мөлшері аз негізгі емес заряд тасымалдағыштармен 

құрылатын екендігімен түсіндіріледі. Тіпті көп кернеу берілген кезде де 

барлық меншікті тасымалдағыштар қолданылады, ал коллекторлы қуат 

көзінің жылдамдатқыш өрісі эмиттермен инжекцияланатын ток 

тасымалдағыштар базасындағы қозғалысқа өте әлсіз әсер етеді. Бұл жағдайда 

эмиттерден қосымша негізгі емес тасымалдағыштар келеді, олардың көбі 

коллекторға жетеді және коллектор тогы өседі. Токпен жіберу сипаттамасы 

Uкб = const кезінде Iк=f(Iэ) тәуелділікті білдіреді (14-сурет).   

 

 
 

14-сурет. Токпен жіберу сипаттамасы  

 

Коллектор тізбегіндегі ток шамасы эмиттермен базаға инжекцияланған 

ток тасымалдағыштар мөлшерімен анықталады. Егер жалпы эмиттер тогы 

Iэ,ал осы токтағы коллекторға жететін тасымалдағыштар үлесі болса, онда 

коллектор тогының шамасы:   

 

                                            

                                       Iк = α • Iэ +Iко,                                           (4.1) 
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Iко – негізгі емес тасымалдағыштармен I э = О кезінде анықталған 

коллектор тогы, а – ток жіберу коэффициенті немесе ток бойынша күшейту 

коэффициенті. 

Теңдеу жіберу сипаттамасының аналитикалық белгісі болып табылады. 

Базаға инжекцияланатын тасымалдағыштардың қайта құрылуы көп емес, 

сондықтан жіберу коэффициенті α = 0,9 - 0,95. 

Базадағы токты Iэ арттыру кезінде негізгі емес тасымалдағыштардың 

көлемді заряд тығыздығы артады, бұл инжекцияланатын зарядтардың қайта 

құрылу жылдамдығын арттыруға әкеледі. Осы себепті токты арттыру кезінде 

жіберу коэффициенті бірнешеге азаяды. Кернеуді Uк  арттыру кезінде 

коллекторлы өтпе кеңейеді, база жалпақтығы азаяды және коллекторғажеткен 

заряд тасымалдағыштар мөлшері артады, бұл жіберу коэффициентін 

арттыруды шақырады.  

Токты Iэ және кернеуді Uк өзгерту кезінде жіберу коэффициентін іс 

жүзінде өзгеруі болмашы, сондықтан коллектор тогы мен эмиттер тогының 

арасында сызықты байланыс бар, ал жіберу сипаттамалары тікелейге жақын. 

Оларды шығыс сипаттамалары бойынша анықтауға болады: 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-сурет. Кері байланыс сипаттамасы    

 

Кері байланыс сипаттамасы Iэ = const кезінде Uэ = f (UК) ТӘУЕЛДІЛІГІН 

БІЛДІРЕДІ (15-СУРЕТ). Бұл сипаттамалар коллектор мен эмиттер 

потенциалдарының эмиттер тогына әсерін салыстыруға мүмкіндік береді.     . 

Сипаттамалар арасындағы теңсіздік кіріс сипаттамаларының сызықтық 

еместігімен анықталған. Сипаттамалар кіріс сипаттамаларының мәліметі 

бойынша құрылуымен эксперименттік түрде алынған. Есептеуге ыңғайлысы 

кіріс сипаттамалары мен кері байланыс сипаттамалары болып табылады.  

Жалпы базалы сызбадағы кернеу Uэб шығыс кернеуінен бірнеше есе аз, 

токтар шамамен бірдей Iэ және Iк = α Iэ. Сондықтан ол кернеуді шамамен 

жалпы эмиттерлі сызбадағы сияқты күшейтуге мүмкіндік береді, бірақ токтың 
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күшеюі болмайды. Қуат бойынша күшейту ода жалпы эмиттерлі сызбаға 

қарағанда бірнеше есе аз. Осы сызбада шығыстағы кернеу кірістегі кернеу бар 

фаза бойынша сәйкес келеді. Кіріс кедергісі R вх = Δuэб/Iэ бірнеше 

транзисторларды каскадты қосу кезінде қиындықтар туғызатын жалпы 

эмиттерлі сызбадағыға қарағанда айтарлықтай аз. Бұл қарастырылатын 

сызбаларды күшейткіштерде қолдануды шектейдді.   

 

 Жұмыс істеу тәртібі 

 

1) Транзисторды зерттеу сызбасымен танысу. Сызбаны сынап көру (Қосымша 

қар.).   

2)   Транзисторлардың статикалық кіріс сипаттамаларын Uэ=f(Iэ), Uк=const 

кезінде алу. 

3)  Транзистордың шығыс статикалық сипаттамаларын Iк=f(Uк), Iэ=const 

кезінде алу.   

4)   Статикалық сипаттамалар графигін құру. 

5)   Транзисторлардың h – параметрлерін анықтау. 

 

Есептеме мазмұны 

 

1. Нақты атауы және зертханалық жұмыс мақсаты.. 

2. Жұмысты орындаудың қысқаша жоспары. 

3. Транзистор сипаттамасын алуға арналған сызбасы. 

4. Бақылау кестесі. 

5. Статикалық сипаттамалар графигі. 

6. H – параметрлерінің есебі. 

7. Жасалған жұмыс бойынша қорытынды. 

 

Бақылау сұрақтары: 
 

1) Транзистордың жұмыс принципі. 

2) Зерттеу сызбасының элементтер тағайындауын түсіндіріңіз. 

3) Осы зертханалық жұмыста қандай сипаттамалар және қалай алынады? 

4) Қандай заттарды жартылай өткізгішті деп атайды?  

5) Транзистор қалай құрылған? 

6) Транзисторларды дайындау кезінде қолданылатын материалдарды 

атаңыз? 

7) Биполярлы транзистордың жұмыс принципін түсіндіріңіз? 

8) Транзистор базасының жалпақтығын не үшін тар қылады?  

9) Транзистор сапасы мен күшейткіш қасиеттерін сипаттайтын негізгі 

параметрлерді атаңыз? 

10) Транзисторларды қосудың мүмкін сызбалары мен оларды қолдану 

облысын атаңыз? 
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11) Транзисторларды қосу сызбасын үйрену кезінде статикалық режім 

сипаттамаларын қолданады? 

12) Транзисторларды қосудың әртүрлі сызбаларын салыстыру кезінде 

қандай сипаттамалар қолданылады?  

13) Кернеу шамасы транзисторлардың кіріс сипаттамаларына неге әлсіз 

әсер етеді? 

14) Токтың Uэб=0, ал Uбк≠0 жағдайы үшін эмиттерлі өтпе арқылы өту 

механизмін түсіндіріңіз.  

15) Сызбада транзисторлардың әртүрлі типтерімен қуат көзін қосу 

полярлығын көрсетіңіз?  

16) Жалпы базалы және жалпы эмиттерлі сызбалардағы кіріс 

сипаттамаларының айырмашылығы неде және неге? 

17) Жалпы базалы сызбаның ерекшеліктері мен негізгі параметрлерін 

атаңыз? 

18) Жалпы базалы сызбаны қолдану облысын атаңыз? 

19) Жазықтықты транзисторлар құрылғысы туралы, олардың шартты 

белгілері мен таңбалауы туралы айтып беріңіз. 

20) Транзситор коллекторының ток басқаруының электронды лампының 

анодты ток басқаруынан айырмашылығы неде?  

21) Транзистордың ЖБ сызба бойынша қосылу ерекшеліктерін көрсетіңіз. 

22) ЖБ сызбаны іс жүзінде қолдану туралы айтып беріңіз. 

 

 

№ 5 зертханалық жұмыс 
 

ӨРІСТІК ТРАНЗИСТОРДЫ ЗЕРТТЕУ  

 

Жұмыс мақсаты: р-п өтпесі бар өрістік транзистордың сипаттамалары 

мен белгілі бір параметрлерін алу. 

 

Теориялық мәліметтер  

 

Құрылғы және жұмыс принципі. Өрістік транзисторларды сондай-ақ 

униполярлы деп атайды, олардың жұмыс принципі бір белгінің заряд 

тасымалдағыш қозғалысын басқаруға негізделген. Алайда бұл құралдардың 

негізгі айырмашылығы, олар электронды лампыларға ұқсас кернеуді 

басқарушы құралдар болып табылады.  

Биполярлы транзситорларға қарағанда өрістік транзисторлардағы ток 

бір белгінің – электронда немесе кемтік электр тасымалдағыштар қозғалысы 

нәтижесінде құрылады. Бұл тасымалдағыштар қозғалысы электр өрісінің 

әсерімен іске асады, сондықтан да олар өрістік деген атауды алды.  

Өрістік транзисторларда негізгі тасымалдағыштар ағынын басқару канал 

деп аталатын жартылай өткізгіш облысында оның көлденең бөлінісінің электр 

өрісі көмегімен өзгеруі арқылы іске асады.  
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Өрістік транзистор – триодта келесі электродтар бар:   

Бастау С, арқылы каналға негізгі тасымалдағыштар ағады;  

Құйма И, арқылы олар каналдан ағып шығады; 

Тиек  3, каналдың көлденең бөлінісін реттеуге арналған.  

Өрістік транзисторлардың екі типі бар: басқарушы р-п- өтпесімен 

және жекеленген тиекмен.  

Осы жұмыста бірінші типтегі құрал қолданылады. р-п- өтпелі өрістік 

транзистордың шартты белгілері 16-суретте келтірілген (оларды есептемені 

ресімдеу кезінде қолдану қажет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-сурет. Басқарушы тиек бар өрістік транзисторлар сызбасындағы 

шартты белгілер  

 

Жалпы бастаумен сызба бойынша қосылған басқарушы электрод бар 

өрістік транзистордың сызбалық суреттемесі 16-суретте келтірілген. 

 

 

 

 

 

 

 

16-сурет. Сурет п-типті өткізгішке ие каналы бар транзистор үшін 

берілген  

 

Шығыс тізбегі оң полюсі ағынға жалғанатын тұрақты кернеу Uuс көзінен 

және жүктемеден Rн тұрады. Кіріс тізбегіне жылжытудың кернеу көзі U из 

қосылған.  Бастау сызбаның ортақ нүктесі болып табылады. 
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17-сурет. Өрістік транзистордың жұмыс принципі  

 

Тиек бірге жалғанған және п - каналын екі жақтан қоршайтын р типті екі 

жартылай өткізгішті пластина түрінде орындалады. Осы кезде бойлық р-п- өтпесі 

құрылады, оның жуандығы берілетін айнымалы кернеу шамасына тәуелді. 

Өрістік транзистор келесі түрде жұмыс істейді. Каналдағы 

жылдамдатқыш электр өрісінің әсерімен қарастырылған жағдайда 

электрондар – негізгі заряд тасымалдағыштар – бастаудан ағынға қарай 

бағытта қалқиды. Осы электрондармен құрылатын ток, ағын кернеуімен U си 

және канал кедергісімен анықталады (17-сурет). Соңғысы р-п – өтпесімен 

шектелетін каналдың көлденең бөлінісіне тәуелді.   

Осылайша өрістік транзисторлардың сипатты ерекшелігі биполярлы 

транзисторлардағы сияқты өтпелер арқылы емес, электр 

тасымалдағыштардың электронды-кемтік өтпесін бойлай қозғалатындығы 

болып табылады. 

Басқару кернеуі жоқ болғанда (Uиз=0) канал мен бастау арасындағы 

потенциалдар айырмашылығы р-п - өтпесінде бекітуші кернеу құрады. 

Осының нәтижесінде канал шегінде электр тасымалдағыштармен 

азайтылған және каналдың өткізгіш бөлігінің енін азайтуға әкелетін 

жоғары үлесті кедергіге ие қабат пайда болады. Ағын мен бастау 

арасындағы кернеу өткізгіш каналын бойлай түседі, сондықтан р-п - 

өтпесінің оң бөлігінде сол жаққа қарағанда жоғары. Соған сәйкес р-п – 

өтпесінде бекітуші кернеу артады және қабат тасымалдағыштарымен 

азайтылған жуандық артады, соның салдарынан каналдың өткізгіш бөлігі 

бастауда максималды және ағын маңында – минималды болады (18,а-сурет ).  

Кернеуді Uис арттыру кезінде ток Iс басында сызықты болып өседі (17-

сурет). Iс артуы каналдағы кернеу түсуінің артуына және потенциалдың 

каналды бойлай артуына әкеледі, яғни р-п - өтпесіндегі бекітуші кернеудің 

артуына әкеледі. Осы себепті бекітуші қабат жуандығы мен канал кедергісі 

өседі, бұл сызықтықтың бұзылуына әкеледі. Кейбір қанығу кернеуі U ис0  

кезінде канал бөліндісі нөлге жақындайды және токтың Iс өсуі тоқтайды (18,б-

сурет). 
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18-сурет. Өрістік транзистор каналының жалпақтығы оның 

электродтарына кернеу берген кездегі өзгерісін суреттейтін сызба   

 

Қанығу режімінде екі өтпедегі де бекітуші қабаттардың қабысу 

облысындағы заряд тасымалдағыштарды ауыстыру механизмі 

тасымалдағыштарды базадан  коллекторлы өтпемен кері жылжыған бекітуші 

қабатқа инжекциялауға ұқсас. Кернеудің әрі қарайғы артуы ағын тізбегінде 

тұрақты ток кезінде р-п-өтпелерінің бекітуші қабатындағы өріс кернеулігін 

арттырады. Бұл режімге графиктегі транзисторлардың вольт-ампер 

сипаттамасының қисық сызықты көлденең жері сәйкес келеді (19-сурет).  

 

 
 

19-сурет. Транзистордың вольт-ампер сипаттамасының графигі  

 

Басқарушы кернеуді беру кезінде р-п-өтпесіндегі бекіткіш кернеудің Uиз 

артуы мен тасымалдағыштармен азайтылған қабат жуандығының артуы 

болады, сондай-ақ канал өткізгіштігін азайта отырып каналдың өткізгіш 

бөлігінің жалпақтығы кішірейеді. Тиекда айнымалы кернеу көп болғанда оң 

бөліктегі канал бөліндісі нөлге тең болады және канал арқылы ток ағыны 

тоқтайды (канал жабыны басталады). Мұндай режім бөлу режімі деп аталады. 

Канал жабынының кернеуін U из арттырған кезде, қанығу режімі ағындағы ток 

пен кернеудің аз мәнінде басталады.  p-п- басқарушы өтпесі мен n-типті каналы 

бар өрістік транзистордың өзгермейтін кернеуіндегі Uси өту сипаттамасы Iс = 

f(Uиз) 20-суретте көрсетілген.   
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20-сурет. Өрістік транзистордың өту сипаттамасы  

 

Тиек немесе бастау - ағын тізбегіндегі кернеуді Uиз арттыру 

транзистордың жұмыс істеуі кезінде қанығу режімінде р-п-өтпелерінің 

облысында өріс кернеулігінің әрі қарай артуын шақырады және олардың электр 

ойығын шақыруы мүмкін.  Транзистордың шығыс сипаттамаларының тік 

жерлері ойыққа сәйкес келеді (17-сурет).  

Токтың Iс кернеуге тәуелділігі құрал электродтарында келесі 

қатыста сипатталады:  
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,                                   (5.1.) 

 

RKO –Uиз=0 кезіндегі канал кедергісі ;   UКО – бөлу кернеуі. 

 

Барлық типтегі өрістік транзисторларда биполярлыларға қарағанда кіріс 

және шығыс кедергілеріне көп ие және кіріс пен шыңыс сипаттамаларының 

аз бұрылуына ие. Олардың артықшылықтары шығыс сигнаоының кірістен 

толық бөлінуі және әлсіз сигналдың күшеюін шектейтін шудың аз деңгейі 

болып табылады (жылу процестерінің нәтижесінде пайда болатын шығыс 

тогының кездейсоқ өзгеруі, тасымалдағыштар мөлшерінің уақытта өзгеруі, 

олардың транзисторларда біркелкі емес үлестірілуі және т.б.). 

 

Ө р і с т і к  т р а н з и с т о р л а р  п а р а м е т р л е р і   
Өрістік транзисторлардың негізгі параметрлері:  

-канал бөліндісі жабылатын тиекға берілген бөлу кернеуі Uзи бөлу; 

-ағынның максималды рұқсат етілетін тогы Iс  макс немесе ағынның 

рұқсат етілетін қуаты  Рс  макс; 

-тиек мен ағын арасындағы кернеу Uзc; 

- бастау мен ағын арасындағы кернеу Uuc; 

- тиек пен бастау арасындағы кернеу Uзи 

-жіберу сипаттамасының бұрылуы S; 



34 
 

-ағынның дифференциалды кедергісі rc; 

-кернеу бойынша статистикалық күшейту коэффициенті μ; 

 - транзистор жұмысының жоғары жиілікті шегін анықтайтын шекті 

жиілік.  

Кеңірек таралған типтегі өрістік транзисторлардың паспорттық 

мәліметтері қосымшада келтірілген. 

Сипаттама бұрылусын анықтау үшін Uс = const, мА/B кезінде s =    

табатын сипаттамалық үшбұрыш құрады.                 

 

Жұмысты орындау тәртібі 
 

1) Сызбаны құрастыру және сынап көру (Қосымша қар.). 

2) өрістік транзистордың ағын сипаттамасын алу =const кезінде 

Iст=f(Uис).  

3) Ағын-тиек сипаттамасын алу Uис=const кезінде Iс=ф( ).  

4) Ағын және ағынды-тиек сипаттамасын құру. 

5) Ағын сипаттамасы бойынша өрістік транзистор параметрлерін анықтау:  

Қанығу кернеу Uқан; 

                           Қанығу тогы Iқан; 

6) Ағынды-завтор сипаттамасы бойынша өрістік транзистор параметрлерін 

анықтау: Сипаттама бұрылусы S; 

                            Бөлу кернеуі  

 

Есептеме мазмұны 
 

1. Нақты атауы және жұмыс мақсаты. 

2. Жұмысты орындаудың қысқаша жоспары. 

3. Зерттелетін өрістік транзистордың негізгі мәліметтер кестесі. 

4. Транзистордың және оның элементтеріне кіретін қысқаша сипаттаманы алуға 

арналған сызбасы. 

5. Бақылау кестесі. 

6. Транзистордың ағын сипаттамалары U3 = const кезінде  f (   

7. Транзистордың ағынды-тиек сипаттамалары Uис = const кезінде  ϕ (   

8. Сипаттамалар бойынша анықталған транзистор параметрлері мәндерінің 

кестесі. 

9. Жұмыс туралы қысқаша қорытынды. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1) Өрістік транзистордың жұмыс принципі. 

2) Өрістік транзисторлар сипаттамалары. 

3) Өрістік транзисторлар параметрлері. 

4) Сызба элементтерінің тағайындауын түсіндіріңіз.  
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5) р-п өтпе түріндегі өрістік транзистордың жұмыс принципі мен құрылғысы 

туралы айтып беріңіз. 

6) Өрістік транзистордың қосылу сызбасын тиек мен ағын тізбегіндегі кернеу 

көзінің полярлығын көрсетумен сызыңыз. 

7) Өрістік транзисторлардың шартты белгілері мен таңбалау мысалдарын 

келтіріңіз.  

8) Өрістік транзистордың биполярлы транзисторлармен салыстырғанда 

жоғары кіріс кедергісін немен түсіндіреміз?  

9) Ағын тогын құруға қандай заряд (негізгі немесе негізгі емес) 

тасымалдағыштар қатысады?  

10) Өрістік транзисторлардың ағын сипаттамаларын құрыңыз және ағын 

мен тиек кернеуінің тогына әсерін түсіндіріңіз.  

11) Өрістік транзистордың ағынды-тиек сипаттамасын құрыңыз және 

ағынның токты басқару принципін түсіндіріңіз.  

12) Өрістік транзистордың негізгі параметрлері мен олардың сипаттамалар 

бойынша анықтау тәсілдерін атаңыз. 

13) Өрістік транзисторлардың электронды аппаратураларды іс жүзінде 

қолдану мүмкіндіктері туралы айтып беріңіз.  

 

 

  № 6 лабораториялық жұмыс 

 

ТИРИСТОРДЫ ЗЕРТТЕУ 

 

Жұмыс мақсаты:тиристор қасиетін, олардың сипаттамасы мен 

параметрлерінің ерекшелеіктерін зерттеу. 

 

Теориялық мәлімет 
 

Тиристорлар – үш немесе одан да көп ретті құрылған р - n –ауысудан 

тұратын жартылай өткізгіш құрал. Тиристорлар диодты және триодты деп 

бөлінеді.Біріншісі екі шығару (электродтар) және екіншісі – үш шығару бар.  

Қазіргі кезде р - п -р - п-құрылымы бар әрбір жартылай өткізгіш құралды 

тиристорлар деп атайды. Диодты тиристорларды динисторлар деп те, немесе 

төрт қабатты басқаруға келмейтін диодтарды ауыстырушы атайды, 

триодтылар – тринисторлар деп, немесе басқаруға келетін диодтарды 

ауыстырушы деп атайды. 

Осылайша тиристорлар көп құрылымда жартылай өткізгіш құралдар 

класына жатады, тепе-теңдіңті сақтайтын екі қалыпты күйге ие:  

Төменгі өткізгішті куйді және жоғары өткізгішті күйді. Тиристор р - п - р - п 

құрылымы сурет 21 көрсетілген. 

Тиристор үш шықпаға ие: анод А және катод К,  шеткі облыстардан 

болады және басқарушы электрод БЭ. Қосылған базалық және коллекторлы 
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облыстармен екі р- п-р және п - р - п транзисторынан тұратын, эквивалентті 

жүйеде (сурет 22) көрсетуге болатын тиристорларды айтуға болады. 

Осыған байланысты тиристорлардың ортаңғы қабаттарын базалық 

облыстар, немесе базалық құрал деп, шеткілерді-эмиттерлер деп атайды. П2 

ауысу құралдың сол жақ және оң жағына коллекторлы ауысу қызметін атқарады. 

Шеткі П1 және П3 ауысу аналогия бойынша транзисторлық аналогиямен 

эмиттерлік ауысулар деп атайды. 

Тиристордың бірінші күйден басқа күйге ауысуы сыртқы факторлардың 

әрекетімен, П1 және П3 ауысулардың тура бағытта жылжуына алып келумен, осы 

ауысулар арқылы өтетін кемтік және электронды тоқтардың жеткізілі 

коэффициентінің көбеюіне алып келумен және де лек-легімен көбею 

коэффицеинтімен шартталған. Осындай факторларға Uпр анодындағы кернеу, 

басқару тоғы, Iу температура және т.б. жатады. 

Тиристорға (Uy = 0 күйде )  Unp кернеуі тура кернеуде қойылғанда  

(сурет 21), П1 және П3 ауысулары тура бағытта жылжытылған және ашық, 

бірақ тиристор өткізілмейтін бағытта қосылған П2 ауысумен жабық (n1 - р2 

қабаттары арасында). Сонымен бірге барлық кернеулер П2 жабық ауысуына 

қосылған.  

 
 

Сурет 21. p-n-p-n –типті құрылыммен Р-тиристор 

 

 
 

 

Сурет 22. Триодты тиристордың транзисторлы аналогы 
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Вентиль арқылы, сонымен бірге екі қарама-қарсы бағытталған зарядтар 

тасушы ағымы өтеді. Электрондар п2 және p2 қабаттарынан инжектрленіп, ары 

қарай In электронды тоғын құра отыра п1 қабатына өтеді. Кемтіктер pl 

қабатынан п2 қабатына инжектрленеді, ары қарай Ip кемтік тоғын құра отырып 

p2 қабатына өтеді. Базада осы тоқтар зарядын тасушылар ішінара жоғалады. 

Осыған орай П2 ауысуы арқылы осы ағымдардың азы ғана өтеді, осылар 

тоқ жіберудің п және p базалары коэффицентімен анықталады. Осыдан басқа 

П2 коллекрторлы ауысу арқылы электронды және зарядтардың негізгі емес 

тасушылары (коллекторлы ауысудың қайтарма тоғы) Iут ағылудың тоғын 

құраушы кемтік зарядтар ағып өтеді.Осыған орай П2 коллекторлы ауысым 

арқылы өтетін тоқ көлемі:  

 

Iк= αр * Iр + αn * In + Iут,                  (6.1) 

 

Тиристордың электронды және кемтікті тоқтары бірдей болғандықтан 

(сурет 22), теңдігі Iр = In = Iк =I болады, онда 

 

 pn

I
I

ут



1

(6.2) 

 

Алынған мәнде электрлік өрістің үлкен кернеулігі барр – n ауысуына 

сипатты заряд тасушылар лек-легімен көбею нәтижелілігі саналмайды. 

П2 ауысымында электрлік өріскернеуі, жалпы үлкен, өйткені жұмыс 

кернеу төртқабатты құралдармен мақсатты қолданылатын кернеуі үлкен. 

Коллеторлы ауысымда заряд тасушылардың лек-легімен көбейетін 

әсердің болуына себеп болады және тасушылардың М лек-легімен көбею 

коэффицентімен анықталады, ол дегеніміз тасушылардың санының қатынасын 

білдіреді, олар П2 ауысудан шығады, тасушы санына кіретіндерге де. 

Электронды және «кемтік» М мәндерінің айырмашылығына қарамай бізде келесі 

шағыда: 

 

  pnII УТ   1/                   (6.3) 

 

Біз білетіндей транзисторларда тоқтардың төмен мәні кездеIэ және 

Ikкоэффиценті бірліктен әлде қайда аз. Осыған орай Unp төмен мәні 

тиристор арқылы өту төмен болады және бұл ағымIут кеткен тоқ 

ағымыменанықталады. Кернеудің көбеюіне байланысты осы тоқ көлемі өте 

баяу өседі.  

Бұл режім тиристор күйінің тура бекітілген режімі деп аталады, оған 

вольт-амперлік сипатты тиристордың тура тараудың ОА учаскесі сәйкес 

келеді. (сурет 23). 
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Сурет 23. Тиристордың Вольт – амперлі сипаттамасы 

 

Осы режімде кернудің күшеюі мен базадағы негізгі тасымалдаушылар 

концентрациясы аз ғана өзгереді. p1-эмиттерден n1-базаға «кемтіктер» ағыны 

шамамен p2-базаға коллектрлі ауысым арқылы оңға қарай «кемтіктер» көліміне 

тең: 

p2-базадағы артық «кемтіктер» оң жақ эмиттерлі ауысым П3-тен n2-

эмиттерге кетіп, бірінші эмиттердегі электрондардың қарсы ағымы мен ішінара 

орын толтырады. Осы электрондардың оңнан солға қозғалысының шарты 

жоғарыдағы «кемтіктерге» сипатталғанмен ұқсас. 

Вентиьге орнатылған кернеудің, қосылу кернеуі деп аталатын, U қосу 

белгісіне дейін әрі қарай өсу кезінде транзисторларда  болатын үрдіске ұқсас 

үрдісжүреді. Жабық күйден ашыққа қарай өткенде ода салдарынан құралда орны 

бар ішкі оң кері байланыс пайда болатын регенеративті процесс дамиды.  

Сыртқы кернеуді Unpарттыру шамасы бойынша П1 және ПЗ эмиттерлі 

өтпелердің тікелей жылжуы артады, бұл токтарды өтпелер арқылы артуына 

әкеледі. Барлық р - п – өтпелер тізбекті қосылғандықтан, коллекторлы өтпе 

тогы да артады. Бұл өз кезегінде ток беру коэффициентінің αn және αp артуына 

әкеледі, сондықтан ток өтпе П2 арқылы қосымша артады.  

Сондай-ақ р2 – базадан n1- базаға қозғалатын электрондар және кері 

бағытта ауысатын «кемтіктер», коллектордағы электр өрісінің әсерінен велнтті 

байланыстарды соққылы бұзу (соққылы ионизациялау) үшін жеткілікті болатын 

энергияға ие болады.  Осының нәтижесніде коллекторлы өтпе облысында 

зарядтардың көшпелі тасымалдағыштарының жаңа жұбы пайда болады. Қайта 

құрылған электрондар коллекторлы өтпе өрісімен nl – базасына, ал «кемтіктер» 

р2 – базасына лақытырылады. Негізгі тасымалдағыштардың екі базада да 

шоғырлауы арта бастайды. Коллекторлы р – п қтпесінің потенциалды 

кедергісін құратын қозғалмайтын зарядтардың орнын толтыру салдарынан, 

оның өткізгіш күйге жылжу процесі мен көшкінді көбею коэффициентінің 

артуы М болады.    
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Сыртқы электр өрісінің әсерінен р2 – базадағы «кемтіктер» оң жақ 

эмиттерлі өтпеге жақындайды, сол жерде қозғалмайтын иондардың теріс 

зарядын бейтараптандырады, сондықтан потенциалды кедергі түседі. 

Нәтижесінде электрондардың п2 – эмиттерден р2 – базасына ағыны артады., 

бұл база тогын жіберу коэффициенті мен электрондардың колекторлы өтпе 

арқылы ағын тығыздығының өсуіне әкеледі, және сонымен бірге зарядтардың 

қайта құрылатын жұбы да өседі.    

Мұндайүрдіспотенциалдыбөгеуі  n1базадағы 

электрондардыңұлғаюысебептітөмендейтінсолжақтыэмитерлікөшуде де 

байқалады.  μ (αn + αр) 

керіоңбайланысыныңкоэффицентісыртқыфакторлердіңәсеріменбіргетолғанда, 

аспаптарегенеративтіүрдіспайдаболады. Нәтижесіндебарлықүш  П1, П2, ПЗ 

ауысуларыбірбағытқажылжығанболады. 

Вентильдегікернеубарлықауысулардағыкернеулердіңтүсетінсуммарлыкөсеткі

шінедейінтүседі, әріқарай тиристор ашкүйіндегіжартылайөткізгішті диод 

тәріздіжұмысістейді. 

Вентильді ашу үрдісіне вольт-ампер сипаттамасының теріс кедергілі АБ 

аумағы (23 сурет) сәйкес келеді. Арттыруы тиристордың ашылуына әкеліп 

соғатын, тиристорға қойылған тура кернеудің амплитудалы мәні қосу кернеуі 

Uқосу немесе ауыстыру кернеуі Uауыс деп аталады (ашық күйдегі 

тиристорды аударудың бірінші тәсілі). 

Тиристорды ашылғаннан кейін (БВ орны 23-сурет) ток тек тізбектің 

сыртқы кедергісімен ғана шектеледі. Бұл кезде вольт-ампер сипаттамсында 

жартылай өткізгішті диод ВАС сияқты сипаттамаға ие. Тиристор қосулы күйде, 

сол арқылы өтетін ток электрондар мен «кемтіктердің» р1 және р2 

қабаттарына инжекциясы үшін жеткілікті болғанша болады. Вентиль тогын 

сөндіру тогынан Uсөнд аз мәнге дейін түсіру кезінде, вентиль сөндірулі 

күйге өтеді, себебі инжекцияланатын электр тасымалдағыштар мөлшері 

өтпені П2 ашық күйде ұстауға жеткіліксіз болады.   

Егер электродқа қосымша ток көзінен (р-п-р-п типтегі құрылымда р-

тиристоры үшін: 21-сурет) оң потенциал беретін болс, онда басқару тізбегіне 

берілген кернеу эмиттерлі өтпенің тікелей жылжуын арттырады және сондықтан 

п2 – эмиттерден р2 – базасы мен өтпе П2 арқылы токты арттырады. Токтың 

өсуі жіберу коэффициентін α арттыруға әкеледі. Электрондардың қосымша 

мөлшерінің коллекторлы өтпе П2 арқылы n1- базаға түсуі одағы потенциалдың 

түсуін шақырады, сол себепті «кемтіктердің» диффузиялық ағынын өтпе 

арқылы, токты жіберу коэффициентін α арттырумен бірге артуын шақырады. 

Бұл кезде n1 қабатынан p1 қабатына «кемтіктердің» қарсы инжекциясы да 

артады, яғни негізгі емес тасымалдағыштармен құрылған токты П2 өтпе 

арқылы арттыру болады.    

П2 арқылы өтетін жиынтық ток қосу тогынан Iқосу асатын болса, 

тиристордың ашылуы болады. Тиристор ашылғаннан кейін басқарушы 

электрод өзінің басқарушы қасиетін жоғалтады және құрал арқылы өтетін 
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ұстап тұру немесе сөндіру тогынан Iсөнду кем болғанша құрал ашық күйде 

қалады. 

Қосу кернеуі басқару тогын Iб арттырған кезде төмендейді. Тіктеу тогы 

Iус деп аталатын соңғысының жеткілікті үлкен мәні кезінде, вольт-ампер 

сипаттамасының тік тарамы қарапайым диод сипаттамасының тікелей 

тарамына ұқсас қисық сызыққа айналады (тиристордың ашық күйге өтуінің 

екінші тәсілі).   

Қосу кернеуінің Uқосу басқару тогына Iб тәуелділігі іске қосу 

сипаттамасын (басқару) береді. Бұл тәуелділіктің үлгілі түрі 24-суретте 

көрсетілген.  

Құралға айнымалы полярлық кернеуін берген кезде, П1 және ПЗ 

электронды-кемтік өтпелері айнымалы жылжиды, ал П2 өтпесі – тура бағытта 

жылжиды. Бұл кезде кедергі өте үлкен және құрал арқылы басқарылмайтын 

диод тізбегіндегі айнымалы токтың өтуіне ұқсас аз айнымалы ток өтеді (ОВ 

жері 23-сурет). Айнымалы кернеудің мәнді шамалары кезінде тиристордың 

вольт-ампер сипаттамасының ВГ жеріне сәйкес келетін жабық р-п өтпелерінің 

ойығы мүмкін (23-сурет). Ойық кернеуі ережеге сәйкес шамасы бойынша 1у = 

0 кезіндегі қосу кернеуіне жақын.   

 

 
Сурет 24. Тоқ басқарудан кернеу қосылу тәуелділігі 

Т и р и с т о р  п а р а м е т р л е р і  

 

Күш беру тиристорлары мен жартылай өткізгішті параметрлер жүйесі екі 

топқа бөлінген: рұқсат етілетін шекті мәндер және сипаттамалар. 

Рұқсат етілетін шекті мәндер – Шекті қабілеттігін немесе шегінен 

асқан кезде жартылай өткізгішті құрал зақымдалуы мүмкін шекті шартты 

анықтайтын кез келген электр, жылу немесе механикалық шамалардың 

рұқсат мәні. 

Рұқсат етілетін шекті мәндерге:  

-тікелей кернеудің максималды шамасы U тік. макс; 

-айнымалы кернеудің максималды шамасы U айн. макс; 

-шекті ток Iпр. макс; 

-соқпалы ток Iуд; 

- р -п өтпесінің температурасы; 
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-таралу қуаты; 

-басқарушы электродтың тікелей U басқ. макс және айнымалы U басқ. 

макс кернеуінің максималды шамасы; 

        -ток өсуінің аумалы жылдамдығы жатады. 

Сипаттама – құралдың сәйкес қасиетін сипаттайтын электр, жылу 

немесе механикалық шама мәні. Сипаттамалар тура немесе жанама өлшенетін 

шама болып табылады. Оларға: 

-қосылу кернеуі; 

- қосылу тогы; 

-тіктеу тогы; 

-тіктеу кернеуі. 

Анодты-катодты вольт-ампер сипаттамасы деп анодты токтың анодты 

кернеуіне тәуелділігін білдіретін функцияны айтады. Тиристорларда жабық 

ашық және айнымалы өткізбейтін күйдегі ВАС айырады.  Жабық күйдегі ВАС 

токтың орындағы кернеуге нөлдік нүктеден ауысу нүктесіне дейінгі 

тәуелділігін суреттейді. Ашық күйдегі сипаттама төменгі кедергісі мен 

төменгі кернеулі ВАС бөлігіне сәйкес келеді. Кері өткізбейтін күйдің 

сипаттамасы айнымалы ток ойық кернеуі кезіндегіге қарағанда төмен жерге 

сәйкес келеді.   

Кеңірек таралған тиристорлардың кейбір параметрлері қосымшада 

келтірілген.   

 

Жұмысты орындау тәртібі 
 

1) Сызбаны құрастыру және сынап көру (Қосымша қар. ). 

2) Басқарылмайтын ауыстырып қосқыш диодтың (динистордың)  вольт-

ампер сипаттамасын алу, Iбасқ=0 кезінде I=f(U).   

3) Басқарушы электродтың Iбасқ әртүрлі мәндері үшін басқарылатын 

ауыстырып қосқыш тиристорының (тринистор) ) I=f(U)  вольт-ампер 

сипаттамасын алу. 

4) Динистор мен тринистордың вольт-ампер сипаттамасын құру. 

5) Қосу кернеуінің тиристордың басқарушы электродына тәуелділік 

графигін құру. 

6) Вольт-ампер сипаттамалары бойынша ауыстырып қосқыш диодтардың 

негізгі параметрлерін анықтау. 

 

Есептеме мазмұны 
 

1. Нақты атауы және жұмыс мақсаты.. 

2. Жұмысты орындаудың қысқаша жоспары. 

3. Бақылау кестесі. 

4. Графиктер, есептеулер. 

5. Жұмыс бойынша қорытынды. 

Бақылау сұрақтары: 
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1) Басқарылмайтын тиристор құрылғысы. 

2) Басқарылатын тиристор құрылғысы. 

3) Тиристорларды зерттеу үшін қандай сипаттамаларды алады? 

4) Тиристор сипаттамалары қалай алынады? 

5) Төрт қабатты р-п-р-п құрылымды салыңыз және оны екі транзистордың 

үлгісімен ауыстырыңыз (р-п-р және п-р-п). 

6) Төрт қабатты құрылымда қандай өтпелер эмиттерлі, ал қандай құрылымдар 

коллекторлы болатынын көрсетіңіз?  

7) Оң кернеуді шеткі р-облысына берген кезде, ал терісті шеткі п-облысына 

берген кезде ауыстырып қосушы диодтың өтпелері қандай бағытта 

жылжитынын түсіндіріңіз.  

8) Кремнийлі басқарушы диод (тиристор) кремнийлі басқарылмайтын 

диодтан (динистордан) айырмашылығы неде?  

9) Басқарушы электродтың тиристордағы тағайындауын және оның вольт-

ампер сипаттамасына әсерін түсіндіріңіз.  

10) Басқарылатын диод сипаттамасында орынның пайда болу себебі 

қандай? Ішкі теріс кедергімен?  

11) Ауыстырп қосқыш диодтар үшін германий емес, кремнийді неге 

қолданады?  

12) Тиристордың вольт-ампер сипаттамасын салыңыз және одағы қосу (Iқосу) 

және сөндіру(Iсөнд) токтарын, қосу (Uқосу) және қалған кернеуді (Uқалғ) 

көрсетіңіз.  

13) Тиристорлардың вольт-ампер сипаттамаларын басқарушы электрод 

тогының бірнеше мәні үшін салыңыз.  

14)  Тиристордың ашық күйден жабыққа өту тәсілін көрсетіңіз.  

15)  Кремнийлі диодтардың вакуумдық аспатармен салыстырғанда 

артықшылықтары қандай?  

16) Кремнийлі ауыстырып қосқыш диодтардың қолдану облысын 

көрсетіңіз. 
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