
 
II pracownia fizyczna 
 
 
 
 

dr Wiaczesław Szamow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ćwiczenie 2 

 
 
 

BADANIE DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWEJ 
I TRANZYSTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         opr. tech.  Mirosław Maś 
                                                                                           Krystyna Ługowska 

 
 
 
 

Siedlce 2004 



 2 

 
 

 
 
 
 
1.  Wstęp 
 

Zasadniczym celem ćwiczenia  jest zbadanie charakterystyk prądowo-
napięciowych diody półprzewodnikowej i tranzystora. Aby ułatwić wykonanie 
ćwiczenia układy pomiarowe diody i tranzystora zmontowano na płytkach, do 
których wystarczy dołączyć zasilacz i odpowiednie mierniki. W skład zestawu 
laboratoryjnego wchodzą : 

 
1. elektrometr typ. 219A z sondą pomiarową 219-1 
2. zasilacz napięcia stałego ZT-980-1 
3. woltomierz cyfrowy V-540 
4. mikroamperomierz TLME-2 
5. mikroamperomierz LM-3 
6. płytka z układem pomiarowym diody 
7. płytka z układem pomiarowym tranzystora 
8. cztery pary przewodów z wtykami bananowymi i kopytkami. 
 
Woltomierz cyfrowy stosujemy z uwagi na jego wysoką oporność 

wejściową (nie mniejszą niż 10 MΏ). Elektrometr służy w ćwiczeniu głównie do 
pomiaru prądów znacznie mniejszych niż 1µA, konkretnie prądu wstecznego 
diody półprzewodnikowej. 
 
UWAGA: Elektrometr jest precyzyjnym i unikalnym miernikiem – za każdym 
razem uruchamia go i wyłącza prowadzący zajęcia. 
 
Do ćwiczenia konieczna jest znajomość następujących pojęć teoretycznych: 
      

• zjawisko prądu elektrycznego, natężenie prądu 
• zasada działania amperomierza magnetoelektrycznego 
• potencjał elektryczny i napięcie 
• prawo Ohma, przewodność właściwa materiałów 
• przewodniki samoistne i domieszkowane  na przykładzie krzemu 
• złącze p-n, budowa i działanie diody półprzewodnikowej 
• budowa i działanie tranzystora warstwowego 
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2.  Półprzewodniki 
 

Jednym z najważniejszych czynników zadziwiającego rozwoju 
technicznego w drugiej połowie XX wieku było wynalezienie elektronicznych 
elementów półprzewodnikowych, w tym diody i tranzystora. Pozwoliło to 
zminiaturyzować przyrządy elektronowe, znacznie zwiększyć pewność i szybkość 
ich działania oraz obniżyć koszty produkcji w całym przemyśle. Badaniem 
półprzewodników zajmuje się  fizyka ciała stałego, a początki tych badań sięgają 
połowy XIX wieku. W skrócie mówiąc półprzewodniki to ciała, które znacznie 
lepiej przewodzą prąd elektryczny  niż izolatory, lecz znacznie gorzej niż metale. 
Przewodność półprzewodników silnie zależy od temperatury i domieszek. 
Wszystkie półprzewodniki dzielimy na: 

 
− półprzewodniki samoistne 
− półprzewodniki domieszkowane, które otrzymuje się wprowadzając do 

półprzewodników samoistnych odpowiednie domieszki 
 

Obecnie znamy wiele różnych półprzewodników samoistnych np: czysty german 
Ge, krzem Si, selen Se, siarczek srebra Ag2S, tlenek miedzi CuO, itd.  Jednak 
większość półprzewodnikowych elementów elektronicznych wytwarza się w 
technice krzemowej.  

Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach objaśnia się w oparciu o 
elektrodynamikę kwantową. Omówimy tylko niektóre z tych zjawisk i to 
ograniczając się tylko do ich jakościowego opisu. Najprostszymi w opisie 
półprzewodnikami są german i krzem, które mają strukturę diamentu. Na  
powłoce walencyjnej ich atomów znajdują się 4 elektrony walencyjne. Ponieważ  
w wiązaniach powłoki walencyjne  dążą do oktetu (tj. dążą do posiadania 8 
elektronów) każdy atom tworzy z 4-ma sąsiednimi atomami 4 wiązania 
dwuelektronowe. Schematycznie ilustruje to  Rys. 1. 

 
 

 
Rys.1 
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Zgodnie z regułą zakazu Pauliego elektrony w wiązaniu muszą mieć przeciwne 
spiny. Wiązanie chemiczne poprzez parę elektronów nazywa się kowalencyjnym. 
Zatem krzem lub german tworzą tzw. kryształy kowalencyjne. Rozmieszczenie 
przestrzenne ich atomów ukazuje  Rys. 2. 
 

 

 
Rys.2 

 
 

Jak widać atomy tworzą sieć sześcienną. Przy tym sześcian z Rys. 2 dzieli się na 
8 mniejszych sześcianów, w których centralnie położony atom powiązany jest z 
4-ma sąsiednimi. 

Wiązania kowalencyjne są dość silne, lecz mogą pękać wskutek defektów 
sieci krystalicznej i jej drgań cieplnych. Gdy  wiązanie pęka (patrz Rys. 3), to 
opuszczający wiązanie elektron staje się swobodnym i może być nośnikiem prądu 
elektrycznego. 

 
Rys. 3 

 
 
W miejscu, w  którym był elektron powstaje niedomiar ujemnego ładunku 
elektrycznego i wypadkowy ładunek jest lokalnie tam dodatni. Miejsce, w którym 
w wiązaniu brakuje elektronu nazywa się dziurą. Dziura jako ładunek dodatni +e  
może swobodnie wędrować , ponieważ może ją wypełniać elektron z sąsiedniego 
wiązania. W półprzewodniku samoistnym koncentracje elektronów i dziur są 
równe i zależą silnie od temperatury. Dla dostatecznie dużych temperatur 
zachodzi związek: 
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kT/gE3eATpn

−=                                                             (1)      
 
 
gdzie: n, p – koncentracja elektronów lub dziur odpowiednio 
 A     – współczynnik charakterystyczny dla danego półprzewodnika 

Eg    – szerokość przerwy energetycznej pomiędzy pasmem           
walencyjnym i pasmem przewodzenia półprzewodnika 

  k     – stała Boltzmanna 
T     – temperatura w skali Kelwina 
 

Przykładowo, w temperaturze pokojowej koncentracja dziur i elektronów w 
krzemie lub germanie wynosi około 1013/cm3. Ponieważ w jednym cm3 znajduje 
się około 5 ּ◌1022 atomów tych pierwiastków, to jedna para elektron-dziura 
przypada w temperaturze pokojowej na około 5 ּ◌109 atomów. Tymczasem w 
metalach z każdego atomu uwalnia się przynajmniej jeden elektron swobodny. 
Jasna jest zatem przyczyna, dlaczego półprzewodniki znacznie gorzej przewodzą 
prąd elektryczny niż metale. 

Nawet niewielka domieszka radykalnie zmienia własności elektryczne 
półprzewodnika. Do krzemu lub germanu możemy dodać pierwiastki z grupy V 
(np. fosfor P, antymon Sb) lub pierwiastki z grupy III ( bor B, glin Al). Atomy 
pierwiastków z grupy V posiadają pięć elektronów na powłoce walencyjnej. W 
krysztale kowalencyjnym cztery elektrony zostaną wykorzystane w wiązaniach 
kowalencyjnych, a piąty elektron pozostanie swobodny. Atomy takiej domieszki 
nazywamy donorami, a półprzewodnik domieszkowany donorami nazywa się 
półprzewodnikiem typu n. Półprzewodnik typu n posiada znacznie więcej 
swobodnych elektronów niż dziur. Atomy pierwiastków grupy III posiadają trzy 
elektrony na powłoce walencyjnej. Atomy takiej domieszki nazywamy 
akceptorami, a półprzewodnik domieszkowany akceptorami nazywa się 
półprzewodnikiem typu p. Nośnikami większościowymi są w nim dziury a 
nośnikami mniejszościowymi elektrony, Przykładowo, jeżeli do krzemu 
wprowadzimy domieszkę donorową w stosunku 1 : 5 .106 , to liczba elektronów 
swobodnych będzie większa około 1000 razy niż w czystym krzemie. Ponieważ 
w temperaturze pokojowej iloczyn np jest rzędu  1013 1013 = 1026,  to w 
przybliżeniu koncentracje elektronów swobodnych i dziur będą wynosiły: 
 

n ≈ 1016/cm3     ,          p ≈ 1010/cm3 
 
Warto zauważyć, że już przy tak małej domieszce elektronów swobodnych 
będzie milion razy więcej niż dziur. W takim półprzewodniku prąd przewodzą 
głównie elektrony. Ze wzrostem temperatury powstaje coraz więcej par elektron 
–dziura i dysproporcja między nośnikami większościowymi  i nośnikami 
mniejszościowymi  w półprzewodniku domieszkowanym maleje. 
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3.  Złącze p-n, dioda półprzewodnikowa 
 

Dioda półprzewodnikowa jest w zasadzie złączem p-n w obudowie z 
wyprowadzonymi końcówkami. 

 

 
Rys. 4 

 
 
Złącze p-n wykonuje się metodą stopową lub metodą dyfuzyjną. W pierwszym 
przypadku złącze p-n nazywa się stopowym, a w drugim przypadku dyfuzyjnym. 
Metoda stopowa polega na zgrzewaniu dwóch półprzewodników typu p i n. W 
metodzie  dyfuzyjnej wprowadza się przeciwną domieszkę i tworzy np. w 
półprzewodniku typu p lokalny obszar typu n. W stopowym złączu p-n  
koncentracja dziur i elektronów swobodnych zmienia się gwałtownie przy 
przejściu przez granicę podziału obszarów p i n. W złączu dyfuzyjnym zmiana 
koncentracji dziur i elektronów jest łagodna. Niezależnie od rodzaju  złącza, 
wskutek różnicy koncentracji, cześć dziur z obszaru p przechodzi do obszaru n i 
na odwrót cześć elektronów obszaru n przechodzi do obszaru p. Wskutek  tego 
powstaje wąska warstwa graniczna o polaryzacji jak na Rys. 4. Proces ten trwa aż 
do momentu, gdy powstające na złączu napięcie kontaktowe Ukt zniweluje 
przepływ dziur i elektronów wywołany różnica ich koncentracji. 

Jedną z najważniejszych własności złącza p-n jest prostowanie prądu 
zmiennego. Przyłóżmy do złącza napięcie zewnętrzne tak, aby obszar p miał 
wyższy potencjał niż obszar n. Wówczas dziury z obszaru p przepływają do 
obszaru n i odwrotnie elektrony z obszaru n płyną do obszaru p. Ponieważ w 
przewodzeniu biorą  udział nośniki większościowe, to złącze przy takiej 
polaryzacji dobrze przewodzi prąd elektryczny. Złącze praktycznie nie 
przewodzi, jeżeli spolaryzujemy go przeciwnie tzn. gdy obszar p ma niższy 
potencjał niż obszar n . Wówczas w przewodzeniu prądu biorą udział nośniki 
mniejszościowe tj. elektrony z obszaru p i dziury z obszaru n. W elektronice 
mówi się, że złącze  p-n  (diodę półprzewodnikową) można polaryzować w 
kierunku przewodzenia lub w kierunku zaporowym. Natężenie i prądu płynącego 
przez diodę zależy od jej napięcia  U  w przybliżeniu jak funkcja: 
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i = I s(e

 eU/kT-1)                     (2) 
 

gdzie Is – prąd  nasycenia diody w kierunku zaporowym 
 
W kierunku przewodzenia oporność diody jest mała i małe jest też na niej 
napięcie. Dla diód krzemowych waha się ono praktycznie w przedziale  
0,6 ÷ 0,7V.  W kierunku zaporowym oporność diody jest bardzo duża, a prąd 
płynący przez diodę jest znikomy i niewiele się różni od prądu nasycenia Is. 
Zgodnie z (2) dioda jest elementem nieliniowym i jej charakterystyka prądowo-
napięciowa zdecydowanie odbiega od prawa Ohma. W oparciu o charakterystykę, 
wyznacza się dla diody tzw. oporność statyczną Rs i oporność dynamiczną Rd w 
kierunku przewodzenia i w kierunku zaporowym. Z definicji: 
 

 

I

U
Rs =  , 

I

U
Rd ∆

∆=      (3) 

 
 
gdzie:  U, I - napięcie i natężenie w wybranym punkcie charakterystyki diody 
           U, I - zmiany napięcia i natężenia w otoczeniu tego punktu 
 
  W ćwiczeniu przy badaniu charakterystyki prądowo-napięciowej diody 
posługujemy się płytką z układem pomiarowym jak na Rys. 5.  

 

 
Rys. 5 

 
Badana dioda jest diodą prostowniczą typu BUYP, którą zamontowano na 
ruchomej podstawce z pleksiglasu. W zależności od potrzeby można ją umieścić 
w pozycji a lub b. Kreska na diodzie wskazuje kierunek przewodzenia. 
Potencjometr P reguluje napięcie w obwodzie pomiarowym diody. Aby nie 
uszkodzić diody w obwód włączono opornik 1 kΩ, który ogranicza dopuszczalny  
prąd diody. 
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4.  Tranzystor bipolarny 
 

Tranzystor bipolarny, inaczej zwany tranzystorem warstwowym, składa się 
z trzech różnie domieszkowanych obszarów. Rozróżniamy dwa typy 
tranzystorów bipolarnych  n-p-n  i  p-n-p. Konstrukcja i zasada działania obu 
typów jest podobna. Przykładowo, w tranzystorze p-n-p dwa obszary p są 
przedzielone wąskim obszarem n. Ten środkowy obszar nazywa się bazą, a dwa 
pozostałe obszary odpowiednio emiterem i kolektorem, Obszar emitera 
domieszkuje się najsilniej tak, aby ze wszystkich obszarów posiadał on 
największą koncentrację nośników. Obszary tranzystora tworzą dwa złącza p-n, 
którymi są złącze emiter-baza i złącze  baza-kolektor. W normalnym reżimie 
pracy tranzystora złącze emiter-baza polaryzuje się w kierunku przewodzenia a 
złącze baza-kolektor w kierunku zaporowym. Dla tranzystora p-n-p ilustruje to 
Rys.6. 

 

                 
 

Rys. 6 
 

 
Ponieważ złącze emiter-baza jest spolaryzowane w kierunku przewodzenia, to z 
emitera do bazy wpływa duża ilość dziur. Dziury te są w bazie nośnikami 
mniejszościowymi i częściowo rekombinują z elektronami swobodnymi bazy. 
Aby zmniejszyć straty dziur, obszar bazy powinien być jak najwęższy i być 
słabiej domieszkowany niż obszar emitera. Przy zaporowej polaryzacji złącza 
baza-kolektor dziury wyemitowane przez emiter do bazy swobodnie przepływają 
do obszaru kolektora. Zgodnie z  Rys. 6. 

 
 

     ie = ik + ib                                                  (4) 
 

gdzie: ie,ik,ib  - natężenie prądów emitera, kolektora i bazy odpowiednio. 
 
Wskutek częściowej rekombinacji dziur i elektronów w bazie, do bazy wpływają 
elektrony tworząc prąd bazy. Ponieważ obszar bazy jest słabiej domieszkowany 
niż obszar emitera, prąd bazy jest znacznie mniejszy niż prąd emitera. Stąd prądy  
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kolektora i emitera są prawie równe  ie ≈ ik.  Prądy bazy i kolektora są w zwykłym 
zakesie pracy tranzystora wzajemnie proporcjonalne. Mała zmiana prądu bazy 
powoduje dużą zmianę prądu kolektora. Współczynnik  β: 

 
 

     β=
∆
∆

i
i

b

k                                 (5) 

 
 
nazywa się współczynnikiem wzmocnienia prądowego tranzystora. Dla dobrze 
wzmacniających tranzystorów współczynnik  β = 100÷300 

Do badania charakterystyk prądowo-napięciowych tranzystora służy płytka 
pomiarowa ukazana na  Rys. 7. 
 
 

 
 

Rys. 7 
 
 
Potencjometry P1 i P2 służą do nastawiania prądu bazy i napięcia Uke 
odpowiednio. Opornik 32,8kΩ  ogranicza odpowiednio dopuszczalny prąd bazy, a 
opornik 750Ω ogranicza prąd kolektora. Badany tranzystor jest tranzystorem 
krzemowym p-n-p o symbolu ASY 35. Na płytce pomiarowej umocowano go w 
podstawce. 
 
 
5.  Przebieg pomiarów 
 
a. Kontrola zestawu pomiarowego 

Rozpoznaj przyrządy wchodzące w skład zestawu laboratoryjnego. Płytki z 
układami pomiarowymi diody i tranzystora są tak skonstruowane, że wystarczy 
do nich dołączyć zasilacz i odpowiednie mierniki. Wszystkie połączenia kontro-  
luje prowadzący zajęcia. On też uruchamia zasilacz i elektrometr. 
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b. Pomiar charakterystyki diody w kierunku przewodzenia 

Badaną diodę umieść na płytce pomiarowej w pozycji a (patrz Rys. 5) Do 
płytki dołącz zasilacz, miliamperomierz, woltomierz cyfrowy tak, aby powstał 
układ elektryczny jak na Rys. 8.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rys. 8 
 
 
 Zmierz napięcie  Ud   na diodzie zmieniając prąd diody co  1mA  w zakresie  
1÷10 mA. W zakresie  0÷1mA  zmieniaj prąd co  0,25mA. 

 
c. Pomiar charakterystyki diody w kierunku zaporowym  

Teraz diodę należy umieścić na płytce pomiarowej w pozycji  b.  Do płytki 
dołącz zasilacz, woltomierz cyfrowy i elektrometr tak, aby powstał układ 
elektryczny jak na  Rys. 9. 

 

 
Rys. 9 

 
 
Elektrometr włącza się w układ poprzez sondę pomiarową.  
Zmieniając napięcie co 1V  w zakresie 1÷10V, zmierz prąd diody. W zakresie 
0÷1V  napięcie zmieniaj co  0,25V. 

 
 

+ 

_ 
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d. Pomiar charakterystyk prądowo napięciowych tranzystora 
Do płytki z układem pomiarowym tranzystora dołącz zasilacz, mikro- 

amperomierz, miliamperomierz i woltomierz cyfrowy tak, aby otrzymać układ 
elektryczny jak na  Rys. 10. 

 

 
 

Rys. 10 
 
 

Zmieniając prąd bazy  ib  co  5µA  w zakresie 0÷75µA zmierz prąd kolektora  ik 
dla ustalonego napięcia między kolektorem i emiterem: Uke = 1V, 2V  i  3V. Przy 
zwiększaniu prądu bazy napiecie  Uke spada – dlaczego? 

 Zmieniając napięcie  Uke  zmierz prąd kolektora  ik  dla  ib = 10µA, 20µA, 30µA  
 
 

6.  Opracowanie wyników 
 
1. Na dwóch osobnych kartkach papieru milimetrowego formatu  A4  wykonaj 

wykresy charakterystyk prądowo-napięciowych diody w kierunku 
przewodzenia i w kierunku zaporowym. Jakie wnioski nasuwają się przy 
analizie tych wykresów? 

2. W oparciu o wykresy z punktu 1 wyznacz oporność statyczną i dynamiczną 
diody. W kierunku przewodzenia oporności te wyznacz dla prądu diody 
id=9mA, a w kierunku zaporowym dla napięcia na diodzie Ud = 9V. Porównaj 
oporności statyczne i osobno dynamiczne dla obu polaryzacji diody. 

3. Na jednej kartce papieru milimetrowego formatu  A4  wykonaj wykresy 
charakterystyk  ik=f(i b)  dla  Uke=1V, 2V, 3V.  Wyznacz współczynnik 
wzmocnienia prądowego β  z charakterystyki dla  Uke= 1V. 

4. Na jednej kartce papieru milimetrowego formatu  A4  wykonaj wykresy 
charakterystyk  ik=f(Uke)  dla  ib = 10µA, 20µA, 30µA. Wyznacz oporność 
statyczną i dynamiczną tranzystora dla  Uke = 2V  i podanych prądów bazy. 
Porównaj te oporności i wyciągnij wnioski. 

5. Oszacuj błędy popełnione przy wyznaczaniu żądanych wielkości. 
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