
  



Temat: Podstawowe elementy elektroniczne.



1. Tranzystor.

Półprzewodnikowy element elektroniczny, 
posiadający zdolność wzmacniania sygnału 
elektrycznego.



2. Tranzystor bipolarny

Jego działanie opiera się na przepływie zarówno 
prądu elektronowego, jak i dziurowego.
Tranzystor bipolarny składa się z trzech warstw 
półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa: p-n-p 
lub n-p-n (istnieją więc dwa rodzaje tranzystorów 
bipolarnych: pnp i npn).



Poszczególne warstwy noszą nazwy:
• emiter (oznaczony przez E) warstwa silnie domieszkowana
• baza (oznaczona przez B) warstwa cienka i słabo 

domieszkowana
• kolektor (oznaczony przez C)
W ten sposób tworzą się dwa złącza p-n: baza-emiter 
(nazywane krótko złączem emitera) oraz baza-kolektor 
(nazywane złączem kolektora).





3. Tranzystor polowy (unipolarny)
W tranzystorze polowym sterowanie prądem odbywa się za pomocą pola 
elektrycznego.
Zasadniczą częścią tranzystora polowego jest kryształ odpowiednio 
domieszkowanego półprzewodnika z dwiema elektrodami: 
• źródłem (symbol S, od ang. source, odpowiednik emitera w tranzystorze 

bipolarnym) 
• drenem (D, drain, odpowiednik kolektora). 
Pomiędzy nimi tworzy się tzw. kanał, którym płynie prąd. Wzdłuż kanału 
umieszczona jest trzecia elektroda, zwana bramką (G, gate, odpowiednik 
bazy). 





4. Tyrystor

To element znajdujący zastosowanie w sterownikach i 
automatyce. Jego działanie jest podobne do diody – 
przewodzi prąd w jedną stronę, ale jego pracą można 
sterować.



Element półprzewodnikowy wyposażony w 
3 elektrody, z których dwie są przyłączone do warstw 
skrajnych, a trzecia do jednej z warstw środkowych – 
warstwy typu p. Elektrody przyłączone do warstw 
skrajnych nazywa się katodą (K) i anodą (A), a 
elektrodę przyłączoną do warstwy środkowej typu p – 
bramką (G, od ang. gate – ‘bramka’).





5. Transformator

Transformatory stosowane są do zmieniania poziomu 
napięć prądu zmiennego (np. z napięcia sieci 230V na 
napięcie 12V) oraz separacji obwodów – prąd jest 
przenoszony w polu magnetycznym, bez połączenia 
elektrycznego.





6. Cewka 

To element gromadzący energię w polu 
magnetycznym. Wraz z kondensatorem tworzy 
obwód rezonansowy, który znajduje zastosowanie w 
radiotechnice i filtrach. Cewki stosowane są też w 
przetwornicach (zasilaczach impulsowych).



7. Kondensator 

Stanowi układ dwóch przewodników rozdzielonych 
warstwą dielektryka. Przewodniki nazywa się 
okładkami kondensatora. W momencie gdy 
przewodniki zostaną połączone z przeciwnymi 
biegunami baterii nastąpi ich ładowanie. Na 
okładkach zgromadzi się ładunek tej samej wartości, 
ale przeciwnego znaku.





8. Dioda półprzewodnikowa.
Budowa i zastosowanie

Jest to element elektroniczny wykorzystujący właściwości złącza p-n. Gdy 
biegun dodatni źródła prądu połączymy z warstwą p, a ujemny z warstwą 
n, wówczas obniży się bariera potencjału co umożliwi dyfuzję elektronów 
z obszaru n do obszaru p. Taki układ nazywamy polaryzacją w kierunku 
przewodzenia. Jeżeli zmienimy biegunowość źródła prądu to dioda 
przejdzie w stan zaporowy tzn. praktycznie nie będzie przewodziła prądu 
w odwrotnym kierunku. Diody znalazły szczególne zastosowanie w 
układach prostujących służących do zmiany prądu przemiennego w stały. 
Przykładem ich zastosowania może być mostek Graetza.





9. Mostek Graetza.
Budowa i zastosowanie.

Jest to pełnookresowy prostownik z czterech diod prostowniczych 
połączonych w specyficzny układ prostujący prąd przy 
wykorzystaniu obu połówek napięcia przemiennego (prostownik 
dwupołówkowy). W układzie takim niezależnie od kierunku 
przepływu prądu na wejściu prąd na wyjściu płynie zawsze w tę 
samą stronę. W określonej chwili dwie z tych diod pracują przy 
polaryzacji w kierunku przewodzenia, a dwie w kierunku 
zaporowym; przy zmianie kierunku prądu wejściowego te pary 
zamieniają się rolami. Mostek ten jest czwórnikiem - ma dwa 
zaciski wejściowe (napięcie przemienne) oraz dwa zaciski 
wyjściowe.





10. Dioda prostownicza.
Dioda prostownicza – dioda przeznaczona głównie 
do prostowania prądu przemiennego, jej główną cechą jest 
możliwość przewodzenia prądu o dużym natężeniu.
Głównymi parametrami diod prostowniczych jest maksymalne 
dopuszczalne napięcie wsteczne i maksymalny prąd przewodzenia.
Innymi ważnymi parametrami diod prostowniczych jest maksymalny 
prąd chwilowy (określający odporność na przeciążenia), maksymalna 
moc tracona na diodzie, czas odzyskiwania zdolności zaworowej 
(wyznacza maksymalną częstotliwość prądu prostowanego).





11. Dioda Schottky-ego

Dioda Schottky’ego  – dioda półprzewodnikowa, w 
której w miejsce złącza p-n zastosowano 
złącze metal-półprzewodnik. Charakteryzuje się małą 
pojemnością złącza oraz dwukrotnie 
mniejszym spadkiem napięcia w kierunku 
przewodzenia.





12. Dioda Zendera
Dioda Zendera – odmiana diody półprzewodnikowej, której 
głównym parametrem jest napięcie przebicia złącza p-n. Po 
przekroczeniu napięcia przebicia ma miejsce nagły, gwałtowny 
wzrost prądu. W kierunku przewodzenia (anoda spolaryzowana 
dodatnio względem katody) zachowuje się jak normalna dioda, 
natomiast przy polaryzacji zaporowej (katoda spolaryzowana 
dodatnio względem anody) może przewodzić prąd po 
przekroczeniu określonego napięcia na złączu, 
zwanego napięciem przebicia.





13. Dioda LED.
Nazywane dioda świecącymi, rzadziej nazywane diodami 
elektroluminescencyjnymi.
Zawierają one w swojej strukturze mały kryształek 
substancji, która świeci po przyłożeniu do niej napięcia.
Świecące wnętrze diody jest półprzewodnikiem, czyli jest w 
stanie zablokować prąd, który chciałby płynąć w 
nieodpowiednim kierunku. Jest to widoczne nawet na 
schematycznym symbolu diod LED.



W związku z powyższym, odpowiednio podłączona dioda 
będzie się świeciła i jednocześnie będzie przez nią płynął 
prąd. Zaporowo podłączona dioda nie będzie świeciła i 
zablokuje przepływ prądu.

Dioda odpowiednio podłączona – świeci                Dioda podłączona błędnie (zaporowo) – nie                                   
                                                                                        świeci



Brak rezystora i zbyt duży prąd uszkadza diodę



14. Rezystor (opornik).
Najprostszy element bierny obwodu elektrycznego, 
wykorzystywany jest do ograniczenia prądu w nim płynącego.
Przy przepływie prądu zamienia energię elektryczną w ciepło.
Idealny opornik posiada tylko jedną wielkość, która go 
charakteryzuje – rezystancję. W praktyce występuje 
jeszcze pojemność wewnętrzna oraz wewnętrzna indukcyjność.



Podstawowe parametry opisujące opornik to:

• rezystancja nominalna – rezystancja podawana przez producenta na 
obudowie opornika, wyrażona w omach i przyjmująca wartości określane 
według szeregów wartości; rezystancja rzeczywista różni się od rezystancji 
nominalnej, jednak zawsze mieści się w podanej klasie tolerancji. 

• tolerancja– inaczej klasa dokładności; podawana w procentach możliwa 
odchyłka rzeczywistej wartości opornika od jego wartości nominalnej

• moc znamionowa – moc jaką opornik może przez dłuższy czas wydzielać w 
postaci ciepła bez wpływu na jego parametry; przekroczenie tej wartości 
może prowadzić do zmian innych parametrów rezystora (np. rezystancji) 
lub jego uszkodzenia,

• napięcie graniczne – maksymalne napięcie jakie można przyłożyć do 
opornika bez obawy o jego zniszczenie,

• temperaturowy współczynnik rezystancji – współczynnik określający 
zmiany rezystancji pod wpływem zmian temperatury opornika.



Oznaczenia oporników.





15. Potencjometr.

Potencjometr (rezystor nastawny) – występujący w 
postaci pojedynczego elementu, regulowany dzielnik 
napięcia. Potencjometr posiada trzy wyprowadzenia, 
odpowiadające wyprowadzeniom dzielnika napięcia. 
Dwa z nich połączone są ścieżką o stałym oporze. 
Trzeci połączony jest ze ślizgaczem, którego położenie 
na ścieżce można regulować.





16. Układy scalone.

Zminiaturyzowany układ elektroniczny wykonany 
najczęściej w technologii monolitycznej na 
bazie monokryształu półprzewodnikowego, 
zwykle krzemu.



17. Złącza.

Najmniej elektroniczne elementy w tym zestawieniu. 
Służą głównie do doprowadzania zasilania i sygnałów 
do układu, oraz wyprowadzania ich z niego.
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