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1. Wstęp 

 
Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania tranzystora warstwowego. 

Tranzystor badamy w układzie wspólnego emitera, mierząc odpowiednie charakterystyki. W 
oparciu o te charakterystyki wyznacza się wybrane parametry tranzystora. W skład zestawu 
pomiarowego wchodzą: 
 

1. zasilacz stabilizowany  ZT-980-1 
2. miliamperomierz  LM-3 
3. mikroamperomierz  TLME-2 
4. woltomierz cyfrowy  V 540 
5. płytka pomiarowa z tranzystorem  ASY 35 
6. cztery pary przewodów  

 
UWAGA: W tranzystorze  ASY 35  plus napięcia zasilającego podaje się na emiter 
 
 
Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdź czy zestaw pomiarowy jest kompletny. 
Do ćwiczenia należy przygotować następujące zagadnienia teoretyczne: 
      

• zakres i klasa mierników elektromagnetycznych 
• półprzewodniki typu  p  i  n 
• złącze  p-n 
• podstawowe typy tranzystorów 
• układy pracy  WE,  WB,  WK 
• współczynnik wzmocnienia prądowego 
• oporność wejściowa i wyjściowa tranzystora 
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2. Półprzewodniki typu  p  i  n,  złącze  p-n 
 

Półprzewodniki typu  p  i  n  otrzymuje się odpowiednio domieszkując półprzewodniki 
samoistne. Przykładowo, jeżeli do czystego krzemu  Si  wprowadzimy domieszkę pierwiastka 
z grupy V (np. fosfor  P  lub antymon  Sb), to otrzymamy materiał typu  n,  w którym ilość 
elektronów jest wielokrotnie większa niż ilość dziur. Domieszka pierwiastka z grupy III (np. 
bor  B,  glin  Al ) daje półprzewodnik typu  p,  w którym nośnikami większościowymi są 
dziury a nośnikami mniejszościowymi są elektrony. Łącząc ze sobą półprzewodniki typu  p  i 
n  dostajemy tzw. złącze  p-n.  Złącze to schematycznie ilustruje  Rys. 1 
 

 
 

Rys. 1 
 

Różnica koncentracji dziur i elektronów wymusza częściowy przepływ dziur z obszaru  p  do 
obszaru  n  i odwrotnie - elektrony z obszaru  n  przepływają do obszaru  p.  Wskutek tego na 
granicy rozdziału obszaru powstaje napięcie elektryczne  Ukt  zwane napięciem kontaktowym. 
Proces ten trwa do momentu, gdy powstające napięcie  Ukt    zniweluje przepływ dziur i 
elektronów. Jednocześnie w warstwie granicznej dochodzi do wzmożonej rekombinacji par  
dziura–elektron.  W rezultacie, w warstwie granicznej ilość swobodnych nośników prądu 
elektrycznego radykalnie maleje. Stąd warstwa graniczna złącza  p-n  nazywa się inaczej 
warstwą zubożoną lub warstwą zaporową. Warstwa zubożona znacznie gorzej przewodzi prąd 
elektryczny niż obszary  p  i  n.  Grubość warstwy zubożonej jest rzędu  µm  i silnie zależy od 
polaryzacji napięcia podawanego na złącze  p-n.  Jeżeli złącze  p-n  spolaryzujemy w 
kierunku przewodzenia, grubość warstwy zubożonej maleje i złącze dobrze przewodzi prąd 
elektryczny. W tym przypadku udział w przewodzeniu prądu biorą nośniki większościowe, 
których koncentracja jest duża. Przy polaryzacji zaporowej warstwa zubożona rozszerza się i 
złącze źle przewodzi prąd elektryczny. W tym przypadku prąd przenoszą nośniki 
mniejszościowe, których koncentracja jest znacznie mniejsza od koncentracji nośników 
większościowych. 
 
 
3. Tranzystor warstwowy 
 

Tranzystor wynaleźli w roku 1948 J. Bardeen i W.H. Brattain, a teorię działania 
tranzystora stworzył W. Schocley. Za to odkrycie uczeni ci w roku 1956 dostali nagrodę 
Nobla. Wynalezienie tranzystora było początkiem rewolucji naukowo-technicznej, która trwa 
do czasów współczesnych. Obecnie produkuje się wiele różnych rodzaj tranzystorów, 
głównie w technice krzemowej, przy tym generalnie rozróżnia się dwa typy: 
 

tranzystory warstwowe i tranzystory polowe 
 
Tranzystory warstwowe inaczej nazywamy tranzystorami bipolarnymi, a tranzystory polowe 
tranzystorami unipolarnymi. 
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Tranzystor warstwowy składa się z trzech różnie domieszkowanych obszarów. 
Rozróżniamy dwa typy tranzystorów bipolarnych  npn  i  pnp.  Konstrukcja i zasada działania 
obu typów jest podobna. Przykładowo, w tranzystorze  pnp  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  pnp  ilustruje 
to  Rys. 2. 

 

Rys. 2 

 
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. Z drugiej strony elektrony z bazy przepływają do emitera 
tworząc prąd bazy. Zgodnie z  Rys. 2. 

 
 

ie = ik + ib 
 

gdzie:  ie, ik, ib  - natężenie prądów emitera, kolektora i bazy odpowiednio. 
 
Ponieważ obszar bazy jest znacznie słabiej domieszkowany niż obszar emitera, prąd bazy jest 
znacznie mniejszy niż prąd emitera. Stąd prądy kolektora i emitera są prawie równe  ie ≈ ik.  
Prąd kolektora w liniowym zakresie pracy tranzystora jest proporcjonalny do prądy bazy. 
Mała zmiana prądu bazy  ∆ib  powoduje dużą zmianę prądu kolektora  ∆ik.  Iloraz 

 
 

                                                              
b

k

i

i

∆
∆

=β                                                                (1) 

 
nazywa się współczynnikiem wzmocnienia prądowego tranzystora. Wzmocnienie dobrych 
tranzystorów małej mocy jest większe niż trzysta  (β > 300).  Jak widać natężenie prądu 
przepływającego pomiędzy emiterem i kolektorem silnie zależy od prądu bazy. Stąd 
tranzystor warstwowy można traktować jako opornik, którego wielkość jest regulowana 
prądem bazy. Przy tym, gdy prąd bazy rośnie, opór tranzystora maleje, a napięcie na 
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tranzystorze jest małe. Przy małym prądzie bazy oporność tranzystora jest duża i napięcie na 
tranzystorze rośnie. Tranzystory  pnp  i  npn  oznaczamy symbolami: 
 

 
 
 
4. Układy pracy  WE,  WB,  WK 
 
 Skoro tranzystor warstwowy posiada trzy elektrody (emiter, baza, kolektor), to może 
on pracować w trzech różnych konfiguracjach: wspólny emiter  WE,  wspólna baza  WB  lub 
wspólny kolektor  WK.  Schematycznie poszczególne układy pracy ilustruje  Rys. 3 a,b,c 

 
a   układ  WE 

 

 
b  układ  WB 

 

 
c  układ  WK 

 
Rys. 3 

 
Układy te narysowano dla tranzystora  npn.  Dla tranzystora  pnp  wszystkie strzałki i znaki 
należy zamienić na przeciwne. Oczywiście układy pracy  WE,  WB,  WK  realizowane w 
praktyce są bardziej złożone i zawierają również inne elementy elektroniczne, zwykle 
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oporniki i kondensatory. Elementy te są niezbędne do wyboru odpowiedniego punktu pracy 
tranzystora. Właściwości wzmacniaczy pracujących w układach  WE,  WB,  WK  podaje   
Tab. 1 
 
 

 
wzm. nap. 

wzm. 
prąd. 

wzm. 
mocy 

opor. wej. opor.wyj. faza 

WE duże duże największe mała duża 1800 
WB największe małe duże najmniejsza największa 0 
WK małe największe małe największa najmniejsza 0 

 
Tab. 1 

 
Najczęściej stosowane z uwagi na największe wzmocnienie mocy są wzmacniacze w układzie  
WE.  Układ  WK  nazywamy inaczej wtórnikiem emiterowym i ze względu na swoje 
właściwości stosuje się go jako układ dopasowania pomiędzy różnymi stopniami układów 
elektronicznych. 
 
 
5. Układ pomiarowy 
 
 W ćwiczeniu bada się tranzystor  ASY 35,  który jest tranzystorem typu  pnp  małej 
mocy. Położenie emitera w tym tranzystorze wskazuje występ w obudowie, wyprowadzenie 
bazy umieszczone jest w środku, a kolektor jest trzecią elektrodą. 
 

 
 

Rys. 4 
gdzie wprowadzono oznaczenia:  
 
 zas.      - zasilacz 
 P1 , P2  - potencjometry 
 µA        - mikroamperomierz 

V          - woltomierz 
mA       - miliamperomierz 

 
Opornik  32,8kΩ  służy do ograniczenia prądu bazy  ib,  a opornik  750Ω  ogranicza prąd 
kolektora  ik.  Potencjometrami  P1  i  P2  ustala się wielkość prądu bazy i prądu kolektora. 
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Cały układ zasilamy jednym napięciem  Uz = 10V.  Do pomiarów służy płytka montażowa jak 
na  Rys. 5 
 
 

 
 

Rys. 5 
 
 

Aby zrealizować układ pomiarowy z  Rys. 4  wystarczy dołączyć do odpowiednich punktów 
niezbędne mierniki i zasilacz. Badany tranzystor umocowano na płytce w podstawce 
ceramicznej. 
 
UWAGA: Nie pomyl polaryzacji napięcia zasilającego płytkę 
 
 
6. Przebieg pomiarów 
 
a.  rozpoznaj elementy znajdujące się na płytce montażowej 
 
b.  do płytki montażowej podłącz zasilacz i mierniki 
 
UWAGA: Zasilacz włącza technik lub prowadzący zajęcia po sprawdzeniu układu  

      pomiarowego 
 
c.  zmieniając prąd bazy  ib  co  20µA  zmierz prąd kolektora  ik  dla ustalonych napięć   
     Uke = 1V, 2V, 3V.  Prąd kolektora mierz na zakresie  15mA. 
 
d.  zmieniając napięcie  Uke  co  0,5V  zmierz prąd kolektora dla ustalonych prądów bazy  
      ib= 40 µA, 80 µA, 120 µA.  Prąd kolektora mierz na zakresie  7,5mA. 
 
e. wyniki zamieść w dwóch tabelkach jak niżej 

 
 
  Charakterystyki przejściowe                                    Charakterystyki wyjściowe 
 

ie [mA]  dla Uke:  
ie [mA]  dla ib: 

ib [µA]  
1V 2V 3V  

Uke [V]  
40µA 80µA 120µA 
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7. Opracowanie wyników 
 
1. na papierze milimetrowym formatu  A4  i na jednym wykresie narysuj różnymi kolorami 

przebieg  trzech charakterystyk  ik=f(i b)  dla  Uke = 1V, 2V, 3V 
2. na drugiej kartce papieru milimetrowego  A4  i na jednym wykresie narysuj przebiegi 

trzech charakterystyk  ik=f(Uke)  dla  ib= 40 µA, 80 µA, 120 µA 
3. w oparciu o charakterystyki z p. 2 wyznacz oporności statyczne i dynamiczne tranzystora 

dla  Uke= 2V  i prądów bazy  ib= 40 µA, 80 µA, 120 µA.  Wyniki umieść w tabeli  
 
 

    prąd bazy    
 40µA 80µA 120µA 

oporn. 
stat.[Ω]       
oporn. 

dyn.[Ω ]       
 
 
4. oszacuj błędy popełnione przy wyznaczaniu oporności tranzystora, porównaj te oporności 

i wyciągnij wnioski. 
5. w oparciu o charakterystyki z punktu 1 wyznacz średnie wzmocnienie prądowe  β  i 

oszacuj błąd. 
6. omów przebieg pomierzonych charakterystyk i wyjaśnij dlaczego nie dało się ustawiać 

napięcia  Uke   dla dużych prądów bazy. 
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