
1. Jak określa się natężenie pola elektrycznego E w punkcie przestrzeni? Jakiego typu jest to 

wielkość? 
 

Natężenie pola elektrycznego – wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca pole elektryczne; jest równe 

sile działającej na jednostkowy dodatni ładunek próbny, co wyraża się jako stosunek siły  , z jaką pole 

elektrostatyczne działa na ładunek elektryczny, do wartości q tego ładunku.  

   

 

 

 

Jeśli ładunek Q zostanie umieszczony w dowolnym środowisku to:  E=
Q

4 r
2  

gdzie: ε= ε0 εr – przenikalność elektryczna bezwzględna, r-odległość od ładunku 

 

Kiedy w przestrzeni znajduje się wiele ładunków, wówczas siła działająca na ładunek próbny równa jest 

sumie wektorowej sił pochodzących od poszczególnych ładunków). Fakt ten zwany jest zasadą superpozycji 

pól i wyrażony jest wzorem   

  

 

 

2.Określ jednostkę E. Narysuj obraz pola E pochodzący od ładunku punktowego umieszczonego w 

przestrzeni. 
 

Jednostką natężenia pola elektrycznego jest niuton na kulomb 

  

co jest równoważne woltowi na metr 

   

 

 

 

 

 

Przyjmuje się, że kierunek natężenia pola pokrywa się z kierunkiem siły działającej na próbny ładunek o 

znaku dodatnim;  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Wymień podstawowe wielkości charakteryzujące  pole elektrostatyczne. 

 

1.Natężenie pola elektrycznego  

2.Potencjał pola elektrycznego[V]-  jest polem skalarnym , zdefiniowane w każdym punkcie pola 

elektrycznego jako stosunek energii potencjalnej  ładunku próbnego q umieszczonego w tym punkcie 

do wartości tegoż ładunku q: 

  

Potencjał pola elektrycznego przedstawia się niekiedy graficznie w postaci powierzchni o stałym potencjale. 
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Są one zawsze prostopadłe do linii sił pola elektrycznego.  

 

3.Energia pola elektrycznego- jest równa pracy potrzebnej do ułożenia układu ładunków wytwarzających 

dane pole elektryczne, można więc stwierdzić, że energia potencjalna układu ładunków jest równoważna 

energii w wytworzonym przez nie polu elektrycznym. 

4.Linie sił pola elektrycznego 

 

6.Zdefiniuj pojęcie potencjału elektrycznego w punkcie pola 

 

Potencjał elektryczny w dowolnym punkcie pola definiujemy jako stosunek energii potencjalnej    

ładunku próbnego q umieszczonego w tym punkcie do wartości tegoż ładunku q: 

 
7.Co rozumie się pod pojęciem prądu elektrycznego? 

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. 

 

8.Wymień rodzaje prądów elektrycznych. Z czym związane jest jego występowanie? 

Wyróżniamy następujący podział prądów elektrycznych: 

 Prąd stały - jest to prąd, którego wartość natężenia jest stała w funkcji czasu. W obwodzie elektrony 

poruszają się w sposób ciągły, w jednym kierunku.  

 
Prąd zmienny - jest to prąd, którego wartość natężenia jest zmienna w funkcji czasu. Elektrony poruszają się 

na przemian w jednym i drugim kierunku w przewodzie i we wszystkich elementach składowych obwodu. Z 

uwagi na okresowość i charakter zmian możemy wyróżnić następujący podział: 

-prądy zmienne nieokresowo – nieprzydatne w technice, 

-prądy zmienne okresowo (przemienny i tętniący) 

 

 

Prąd przemienny - jest to prąd zmienny, którego kierunek przepływu zmienia się w czasie. 

charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości 

chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości 

chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne (stąd 

nazwa przemienny). Najczęściej pożądanym jest, aby okresowa wartość średnia wynosiła zero. 

 



Prąd tętniący - prąd okresowo zmienny, którego wartość średnia okresowa w ciągu jednego okresu jest różna 

od zera. W praktyce prądy tętniące są raczej niepożądanym zjawiskiem, ponieważ dąży się albo do 

uzyskania prądu (napięcia) przemiennego, lub też napięcia stałego. Dlatego też stosuje się wszelkiego 

rodzaju układy filtrujące, które mają za zadanie tłumić wahania wartości natężenia prądu 

 
 

 

9. Wyjaśnij pojęcie: obwód elektryczny, schemat ideowy (elektryczny).Wymień elementy obwodu 

elektrycznego:  

 

Obwód elektryczny -  jest to pewna struktura zamknięta  utworzona przez odpowiednio połączone elementy 

elektryczne, w której jest możliwy przepływ prądu elektrycznego. 

 

Schemat ideowy(elektryczny) - Nazywamy graficzne przedstawienie  obwodu pokazujące kolejność i 

sposób połączeń jego elementów. Schemat ideowy jest uproszczonym 1-kreskowym schematem połączeń. 

Nie dają one pełnej informacji o działaniu układu. Są one pomocne przy wyborze elementów potrzebnych 

do wykonania danego układu.  

 

Elementy obwodu elektrycznego – podstawowymi elementami obwodów elektrycznych są rezystory, 

induktory i kondensatory. Inne to np: cewka, amperomierz, woltomierz, łącznik. 

 

10. Scharakteryzuj: połączenie szeregowe oraz połączenie równoległe elementów w obwodzie 

elektrycznym.  

Połączenie szeregowe - w którym prąd elektryczny musi przepływać kolejno przez wszystkie elementy 

(natężenie prądu ma więc taką samą wartość dla wszystkich elementów w połączeniu szeregowym). 

Połączenie szeregowe rezystorów 

Dla szeregowego połączenia n rezystorów można wyliczyć rezystancję wypadkową (opór 

wypadkowy), R jako sumę rezystancji składowych: 

 

 

Połączenie szeregowe cewek 

Podobnie, dla szeregowego połączenie cewek można wyznaczyć wypadkową indukcyjność. 

 
Połączenie szeregowe kondensatorów 

Dla połączenia szeregowego kondensatorów wypadkowa pojemność jest mniejsza niż najmniejsza ze 

składowych pojemności: 

 

Połączenie równoległe  -  Połączenie takie tworzy odpowiednią ilość gałęzi, w których mogą płynąć różne 

prądy, ale które zasilane są takim samym napięciem elektrycznym  

Połączenie równoległe oporników 



Dla równoległego połączenia n oporników można wyliczyć rezystancję wypadkową (opór wypadkowy), R, 

który jest mniejszy od najmniejszego oporu składowego: 

 
Połączenie równoległe cewek 

Podobnie, dla równoległego połączenie cewek można wyznaczyć wypadkową indukcyjność: 

 
Połączenie równoległe kondensatorów 

Dla połączenia równoległego kondensatorów wypadkowa pojemność jest sumą składowych pojemności: 

 

 
 

11. Wymień elementy obwodu elektrycznego  

podstawowymi elementami obwodów elektrycznych są rezystory, induktory i kondensatory. Inne to np: 

cewka, amperomierz, woltomierz, łącznik. 

  

12. Czego dotyczy I i II prawo Kirchhoffa? Przedstaw te prawa.  

I Prawo Kirchhoffa 

Prawo dotyczące przepływu prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego, sformułowane w 1845 roku 

przez Gustawa Kirchhoffa. Prawo to wynika z zasady zachowania 

ładunku czyli równania ciągłości. 

 

Dla węzła w obwodzie elektrycznym prawo to brzmi: 

 

1. Dla węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna 

natężeń prądów wpływających(+) i wypływających(–) jest 

równa 0. 

 
2. Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest 

równa sumie natężeń prądów wypływających z tego 

węzła. 

 
II Prawo Kirchhoffa 



Zwane również prawem napięciowym, dotyczy bilansu napięć w zamkniętym obwodzie 

elektrycznym. Prawo to zostało sformułowane przez niemieckiego fizyka Gustava Kirchhoffa. 

Dla oczka w obwodzie elektrycznym prawo to brzmi: 

 

1. Dla oczka obwodu elektrycznego algebraiczna suma 

napięć źródłowych i odbiornikowych jest równa 0. 

 
2. Algebraiczna suma napięć źródłowych jest równa 

algebraicznej sumie napięć odbiornikowych. 

 
 

Aby napisać drugie prawo Kirchhoffa dla oczka należy dokonać następujące czynności: 

1. Oznaczyć kierunki wszystkich napięć 

2. Zaznaczyć kierunek obiegu oczka 

3. Napięcia zgodne z kierunkiem obiegu przyjąć ze znakiem (+), przeciwne do obiegu oczka ze 

znakiem (-). 

 

13. Wymień trendy rozwojowe współczesnej elektroniki 

- miniaturyzacja 

- zmniejszenie kosztów wytwarzania 

- wzrost niezawodności 

- zmniejszenie szumów 

- zwiększenie pojemności tanich pamięci elektronicznych 

- globalizacja produkcji masowej 

- wzrost efektywności źródeł zasilania 

 

 

14. Zdefiniuj pojęcie sygnału. Jakie rodzaje sygnałów występują w elektronice? 

Sygnał – umowny znak ( np. rysunek, litery, cyfra) lub przebieg dowolnej wielkości fizycznej, będący 

nośnikiem informacji (ostrzeżenia) bądź bodźca wywołującego reakcję, umożliwiający przesyłanie 

informacji na odległość bądź jej rejestrację. W elektronice sygnały występują jako: elektryczne, optyczne i 

akustyczne. 

W podstawowej klasyfikacji sygnałów elektrycznych rozróżnia się sygnały analogowe (ciągłe) i cyfrowe 

(dyskretne). 

 

15. Scharakteryzuj sygnał analogowy i sygnał cyfrowy. Określ istotne różnice między tymi sygnałami. 

Sygnał analogowy może przyjmować nieskończenie wiele wartości dowolnie mało różniących się od siebie, 

czyli inaczej, zbiór wartości sygnału analogowego jest nieprzeliczalny.  

Sygnał cyfrowy przyjmuje tylko nieskończoną liczbę wartości, a więc jego wartość należy do zbioru 

przeliczalnego. 

Sygnały analogowe mogą się zmieniać w dowolnej chwili czasu, natomiast sygnały cyfrowe tylko w 

pewnych punktach czasowych.  

Szczególnymi rodzajami tych sygnałów są sygnały harmoniczne (analogowe) nazywane ogólnie sygnałami 

sinusoidalnymi oraz sygnały dwuwartościowe (cyfrowe) nazywane w skrócie sygnałami binarnymi.  

 

 

16. Stosując jako kryterium klasyfikacji przebieg wielkości w funkcji czasu, dokonaj podziału 

sygnałów zdeterminowanych (przedstaw graficznie przykłady tych sygnałów). 

 



 
 

17. Czym charakteryzuje się sygnał binarny? Przedstaw interpretację graficzną sygnału binarnego w 

funkcji czasu.  

 

Sygnał binarny charakteryzuje się tym, że przyjmuje tylko dwie różne wartości oznaczane zwykle 

symbolami L (Low – niski) i H (High – wysoki) lub 0,1. Cyfry 0, 1 nazywa się bitami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartości napięć i prądów odpowiadające tym dwu wartościom dwójkowym (0,1) nie muszą być ustalane z 

bezwzględną dokładnością. Wystarczy, że zawierają się w pewnych dość szerokich przedziałach poziomów 

L, H, rozdzielonych przedziałem wartości wzbronionych.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sygnał binarny przedstawiony w funkcji czasu ma postać ciągu impulsów (zerojedynkowych). Reprezentuje 

on określoną informację wyrażoną w odpowiednim kodzie, np.: dwójkowym naturalnym. 

 

18. Bit , bajt, słowo. Struktura słowa 16- bitowego. 

Bit- najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów 

przyjął układ. Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości, które zwykle określa się jako 0(zero) i 1 (jeden), 

chociaż można przyjąć inną parę wartości, np. prawda i fałsz, tak i nie, -1 i 1. Jest to również najmniejsza 

jednostka informacji używana w odniesieniu do sprzętu komputerowego a oznaczana jest za pomocą „b”. 

 

Bajt- najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów. W 

praktyce jeden bajt może zawierać dowolną liczbę bitów. Aby uniknąć niejednoznaczności, jednostka 

składająca się z ośmiu bitów zwana jest również oktetem. Bywa też że "bajt" definiuje się jako 8 bitów, 

najmniejszą adresowalną jednostkę pamięci. 

 

Słowo (słowo maszynowe)- podstawowa porcja informacji, na której operuje system komputerowy. Słowo, 

w przypadku maszyn operujących na arytmetyce binarnej, jest liczbą złożoną z odgórnie określonej ilości 

bitów. Liczbę bitów w słowie nazywamy długością lub szerokością słowa i z przyczyn praktycznych 

zazwyczaj jest ona potęgą liczby 2. Wielkość słowa określa rozmiar szyny danych oraz rejestrów procesora. 

W komputerach  PC dla procesora słowem jest 2-bajtowy (16-bitowy) element danych. Procesor obsługuje 

również słowo podwójne: 4-bajtowy(64-bitowy) element danych oraz słowo poczwórne, czyli 8-bajtowy 

(64-bitowy) element danych. Przykładowo 2-bajtowe słowo w zapisie dwójkowym wygląda następująco: 

00110101 11110010 i w takiej postaci jest przechowywane w pamięci. 

 

Strukturę 16-bitową nazywamy słowem. W słowie dwójkowym bit związany z największą wagą( skrajny z 

lewej strony) nazywany jest najbardziej znaczącym bitem (MSB), a zwiazany z najmniejszą wagą (skrajny z 

prawej) nazywany jest najmniej znaczącym bitem( LSB). 

 

słowo                 

  

mamy 2 bajty (po 8 bitów na 1 bajt), stąd 16 prostokącików. Pierwszy prostokąt z lewej w każdym z bajtów 

to MSB(przedstawiają największe wartości), natomiast pierwszy prostokąt od prawej strony w każdym z 

bajtów nazywany jest LSB (przedstawia najmniejszą wartość). 

 

19.Przeliczanie systemu dziesiętnego na binarny 

175(10) 

175:2=87      reszta=1    1 

87:2=43        reszta=1    1 

43:2=21        reszta=1    1  

21:2=10        reszta=1    1 

10:2=5          reszta=0    0 

5:2=2            reszta=1    1 

2:2=1            reszta=0    0 

1:2=0            reszta=1    1 

końcowy wynik odczytujemy od końca. Odpowiedzią jest:10101111 

164(10) 

164:2=82     reszta=0    0 

82:2=41       reszta=0    0 

41:2=20       reszta=1   1  

20:2=10       reszta=0   0 



10:2=5         reszta=0   0 

5:2=2           reszta=1   1 

2:2=1           reszta=0   0 

1:2=0           reszta=1   1 

Odpowiedz: 10100100 

 

20.Przeliczanie systemu binarnego na dziesiętny 

1111101(2)   

lecimy od końca: 

1x2^0 + 0x2^1 + 1x2^2 + 1x2^3 + 1x2^4 + 1x2^5 + 1x2^6= 1+ 0 + 4 + 8 + 16 + 32+ 64=125 

Odpowiedz: 125(10) 

 

1111011(2) 

1x2^0 + 1x2^1 + 0 x 2^2 + 1 x2^3 + 1x2^4 + 1x2^5 + 1x2^6= 1 + 2 + 0 + 8 + 16 + 32+64=123  

Odpowiedz: 123(10) 

 

21. Wyjaśnij, dlaczego sygnały sinusoidalne znajdują powszechne zastosowanie we współczesnej 

energoelektryce i elektronice.  

 

Sygnały sinusoidalne są obecnie szeroko stosowane ze względu na to, że: 

 Napięcie sinusoidalne zmienne przy transformowaniu go z jednego napięcia do drugiego zachowuje 

swój sinusoidalny charakter 

 Są łatwo transformatowane w transformatorach cechujących się prostą budową i dużą sprawnością  

 Nawet sygnał okresowo zmienny niesinusoidalny można przedstawić jako szereg przebiegów 

sinusoidalnych  

 Przy przesyłaniu energii elektrycznej na duże odległości wysokie napięcie jest czynnikiem 

decydującym o niskich stratach  

 

22. Zdefiniuj pojęcie wartości średniej sygnału zmiennego w czasie (i(t); u(t)) (rys.). Określ w jakim 

przypadku wartość chwilową sygnału zastępuje się równoważną wartością średnią prądu ( Iśr ) bądź 

napięcia ( Uśr ).  

 

Wartość średnia prądu zmiennego jest równa wartości prądu stałego, który płynąc przez pół okresu 

przeniesie taki sam ładunek jak dany prąd sinusoidalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wartość chwilową sygnału zastępuje się równoważną wartością średnią prądu lub napięcia, kiedy obliczenia 

dotyczą ładunku elektrycznego związanego z przepływem prądu sinusoidalnego. 

 

23. Zdefiniuj pojęcie wartości skutecznej sygnału zmiennego w czasie (i(t); u(t)) (rys.). Określ w jakim 

przypadku wartość chwilową sygnału zastępuje się równoważną wartością skuteczną prądu ( I ) bądź 

napięcia ( U ).  

 

Prąd sinusoidalny można zastąpić równoważnym prądem stałym, który nazywany jest wartością skuteczną 

danego prądu sinusoidalnego. Ten równoważny prąd stały ma wydzielić na rezystorze w czasie t taką samą 

energię w postaci ciepła, jak dany prąd sinusoidalny.  

 

 

 

 

 

 

 

Wartość chwilową sygnału zastępuje się równoważną wartością skuteczną prądu lub napięcia, kiedy 

obliczenia dotyczą rozważań energetycznych.  

 

24. Scharakteryzuj sygnał w postaci impulsu prostokątnego. Opisz jego  

podstawowe parametry.  

 

Sygnałami nazywamy wielkości fizyczne niosąceinformacje. Sygnałami są ciśnienie, temperatura, 

położenie, 

natężenie. 

Sygnał – funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej, ograniczona, posiadająca skończoną liczbę punktów 

nieciągłości spełniająca warunki Dirichleta. Obserwowane zmiany wartości lub jakości wielkości 

fizycznej wyrażane są w zależności od wielości przyjętej jako zmienna niezależna. Najczęściej są one 

wyrażane funkcji czasu. Oczywiście jako zmienna niezależna mogą być przyjęte inne wielkości fizyczne, 

takie jak odległość, kąt, temperatura lub ciśnienie. 

 

Sygnały poliharmoniczne 

Wśród występujących w obwodach elektrycznych okresowych sygnałów niesinusoidalnie zmiennych należy 

wyróżnić sygnał: prostokątny, piłokształtny, trójkątny, trapezowy oraz impulsowy. Na Rys. 6 przedstawiono 

kilka wybranych niesinusoidalnych sygnałów okresowych. Podstawowym źródłem sygnałów 

piłokształtnych, prostokątnych, trójkątnych lub impulsowych są generatory sygnałów. Analizując kształty 

sygnałów okresowych w zależności od chwili rozpoczęcia obserwacji, czyli umownej chwili t = 0, możemy 

wyróżnić sygnały parzyste, nieparzyste oraz antysymetryczne. Sygnał jest parzysty, gdy spełniony jest 

następujący warunek: 

f(t) = f(-t) 

Sygnał nazywamy nieparzystym, jeżeli zachodzi warunek: 

f(t) = - f(-t) 

W przypadku, gdy spełniony jest warunek: 

f(t) = - f(t +T/2) lub f(t) = f(t +T/2) 

to sygnał taki nazywamy antysymetrycznymym. 

 

Najbardziej elementarny sposób opisu sygnału polega na określeniu wartości maksymalnej (kresu górnego) 

i minimalnej (kresu dolnego) rozpatrywanego sygnału oraz określeniu szybkość zmian tego sygnału poprzez 

podanie wartości czasu narastania i czasu opadania. W celu scharakteryzowania sygnałów losowych oraz 

sygnałów zdeterminowanych stosowane są następujące parametry: 



- wartość średnia, 

- wariancja, 

- wartość skuteczna (wartość średniokwadratowa). 

 

Wartość maksymalna to górna wartość sygnału (najwyższa z możliwych), a wartość minimalna to dolna 

(najniższa z możliwych). Wartość średnia to suma wartości maksymalnej i minimalnej podzielona przez 

dwa.  

 

 

 

 

Współczynnik szczytu 

Współczynnik szczytu, oznaczany często km, definiowany jest jako stosunek wartości maksymalnej sygnału 

do wartości skutecznej: 

 

 

Współczynnik kształtu 

Współczynnik kształtu, oznaczany ks, jest to stosunek wartości skutecznej do wartości średniej: 



 

Opisane współczynniki są stosowane także do przeliczania i porównywania wskazań przyrządów 

pomiarowych, ponieważ część przyrządów pomiarowych reaguje na wartość maksymalną sygnału, część na 

wartość średnią, a część na wartość skuteczną sygnału. 

 

Wartość skuteczna dla sygnału prostokątnego: n*U, gdzie U to wartość np. napięcia, a n to t/T, T to okres 

sygnału, a t to okres połowy sygnału.  

 

 

T (okres) - odległość między pełnym cyklem. 

25. Kiedy stosuje się względną miarę logarytmiczną (tzw. skalę  decybelową?[ dB ]). Jeżeli liniowy 

stosunek napięć U2/U1 = 1/ 2(0,5;  1.0; 100) to odpowiada to w skali decybelowej …..[dB].  

 

 

26. Scharakteryzuj elektroniczne elementy bierne i aktywne. Podaj przykłady elementów zaliczanych 

do poszczególnych grup.  

 

 



Elementem czynnym jest element będący źródłem energii elektrycznej(np.bateria 

elektrochemiczna,fotoogniwo) lub podwyższający poziom mocy doprowadzonego sygnału elektrycznego 

(np. tranzystor, tyrystor). 

 

Element bierny jest jego przeciwieństwem, spełnia więc inne funkcje w obwodzie. Elementami biernymi są 

rezystory, kondensatory, termistory, fotorezystory itp.  

 

Elementy aktywne są zdolne do wzmacniania sygnałów elektrycznych. Moc sygnału elektrycznego 

odbierana z  elementu aktywnego jest większa od mocy sygnału doprowadzanego.  

Wzmocnienie mocy sygnału odbywa się na koszt mocy składowych stałych prądów i napięć 

doprowadzanych do elementu. Elementy bierne nie są zdolne do wzmacniania sygnałów. 

Podstawowe elementy bierne rezystory (oporniki), kondensatory, indukcyjności (cewki indukcyjne) 

Najprostsze elementy aktywne 

źródła Niezależne źródło prądowe (NZP): natężenie prądu i ZP o zadanym z góry przebiegu czasowym, 

niezależne od napięcia uZP 

Niezależne źródło napięciowe (NZN): napięcie na końcówkach uZN o założonym z góry przebiegu  

czasowym, niezależne od prądu iZN 

 

27. Sposoby charakteryzacji pasywnych i aktywnych elementów elektronicznych.  
 

Właściwości elementów elektronicznych można scharakteryzować za pomocą :  

- umownych symboli graficznych 

- Opisu wzorem/ równaniami zależności I=f(U) (charakterystyki prądowo – napięciowe) 

- Parametrów (elektrycznych, granicznych, eksploatacyjnych, mechanicznych, klimatycznych) 

- Modeli elektrycznych zwanych schematami zastępczymi (elementy idealne połączone w idealną strukturę 

modelującą zachodzące w elemencie zjawiska fizyczne)   

- Analizy związków między prądami i napięciami w elemencie z wykorzystaniem czterozaciskowego układu 

o dwóch parach zacisku: wejściowych i wyjściowych. 

 

28. Na przykładzie rezystora przedstaw w jaki sposób można scharakteryzować  elementy 

elektroniczne.  

 

Rezystor-element elektroniczny, którego właściwością użytkową jest rezystancja, stała dla danego obwodu 

elektrycznego. Całkowita moc pobierana przez rezystor zamieniana jest w inną postać energii (ciepło, 

promieniowanie elektromagnetyczne). Spadek napięcia u(t) na rezystorze zachowuje zgodność faz z 

przepływającym prądem i(t). Charakterystyka rezystora jako elementu elektronicznego:    

Charakterystyka : 

 
Parametry: 



 -Rezystancja znamionowa: Rn [Ω] znormalizowane szeregi E6, E12, E24… w których stosunek kolejno 

następujących po sobie wartości rezystancji wzrastających z postępem geometrycznym wynosi ⁿ√10, gdzie n 

liczba wartości mieszczących się w dekadzie  

 -Moc znamionowa Pn [W]  

 -Napięcie graniczne Ugr [V]  

 -Temperaturowy współczynnik rezystancji TWR=(ΔR/R)*ΔT [10
-6

]   

 

 

 
 

 

29. Na przykładzie kondensatora przedstaw w jaki sposób można  scharakteryzować elementy 

elektroniczne.  

Kondensator jest to element elektryczny zbudowany z dwóch przewodników ( okładek)  

rozdzielonych dielektrykiem. 

Doprowadzenie napięcia do okładek kondensatora powoduje zgromadzenie się na nich ładunku 

elektrycznego. Po odłączeniu od źródła napięcia, ładunki utrzymują się na okładkach siłami przyciągania 

elektrostatycznego. Jeżeli kondensator, jako całość, nie jest naelektryzowany to cały ładunek zgromadzony 

na obu okładkach jest jednakowy co do wartości, ale przeciwnego znaku. Kondensator 

charakteryzuje pojemność określająca zdolność kondensatora do gromadzenia ładunku: 

 

gdzie: 

C – pojemność, w faradach 

Q – ładunek zgromadzony na jednej okładce, w kulombach 

U – napięcie elektryczne między okładkami, w woltach. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81adunek_elektryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81adunek_elektryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojemno%C5%9B%C4%87_elektryczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farad
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kulomb
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolt


Symbole kondensatorów 

Na schematach układów elektrycznych i elektronicznych kondensatory oznacza się następującymi 

symbolami: 

 

 zwykły kondensator niespolaryzowany 

 

 kondensator spolaryzowany (elektrolityczny) 

    

 

Podstawowe parametry kondensatora : 

 

- pojemność znamionowa C - wartość pojemności założona przy wytwarzaniu kondensatora, która z 

uwzględnieniem tolerancji jest podawana jako jego cecha   

- napięcie znamionowe Un - wartość napięcia stałego, które może być długotrwale doprowadzone do 

kondensatora nie powodując jego uszkodzenia ani jakiejkolwiek trwałej zmiany jego parametrów   

- stratność kondensatora - jednostkowe straty energii wynikające z pracy kondensatora przy napięciu 

przemiennym   

- zastępcza rezystancja szeregowa  

- współczynnik mocy kondensatora  

- współczynnik stratności tg (fi-kąt stratności) 

 

Połączenia kondensatorów : 

 

W połączeniu szeregowym, odwrotnie niż w przypadku oporników, pojemność zastępcza dana jest wzorem: 

 
 

 
 

W przypadku połączenia równoległego kondensatorów pojemność zastępcza wyraża się zależnością: 

 

 
 

30. Na przykładzie tranzystora bipolarnego przedstaw w jaki sposób można 

scharakteryzować elementy elektroniczne. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82%C4%85czenie_szeregowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Capacitor_Symbol_alternative.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polarized_capacitor_symbol.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polarized_capacitor_symbol_2.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polarized_capacitor_symbol_3.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polarized_capacitor_symbol_4.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Capacitors_in_parallel.svg


Tranzystory są urządzeniami półprzewodnikowymi umożliwiającymi sterowanie przepływem dużego prądu, 

za pomocą prądu znacznie mniejszego. Wykorzystuje się je do wzmacniania małych sygnałów oraz 

przetwarzania informacji w postaci cyfrowej. Nazwa "tranzystor" pochodzi z połączenia słów transfer i 

rezystor. 

Nazwa bipolarne dotyczy tranzystorów, w których transport ładunków odbywa się za pośrednictwem obu 

rodzajów nośników jakie istnieją w półprzewodniku, tzn. elektronów i dziur. Półprzewodniki, w których na 

skutek nieregularności sieci krystalicznej przeważają nośniki typu dziurowego nazywa się 

półprzewodnikami typu p (niedomiarowymi), gdy przeważają nośniki elektronowe nazywa się je 

półprzewodnikami typu n (nadmiarowymi). 

Tranzystor bipolarny składa się z trzech obszarów półprzewodnika o przeciwnym typie przewodnictwa, co 

powoduje powstanie dwóch złączy: p-n i n-p.  

 
Ponieważ tranzystor bipolarny ma trzy wyprowadzenia (końcówki, elektrody), dlatego w 

układzie czwórnika jedna elektroda musi być wspólna dla obwodu wejściowego i obwodu 

wyjściowego. W związku z tym można stworzyć trzy podstawowe układy pracy 

tranzystora: 

· układ ze wspólna baza, WB (OB) – wspólna elektroda jest baza, wejściem E-B, 

wyjściem C-B, 

· układ ze wspólnym emiterem, WE (OE) – wspólna elektroda jest emiter, wejściem B-E, 

wyjściem C-E, 

· układ ze wspólnym kolektorem, WC (OC)– wspólna elektroda jest kolektor, 

wejściem B-C, wyjściem E-C. 

Jednocześnie, ze względu na to, ze w tranzystorze są dwa złącza p-n: E-B i B-C, a 

każde z tych złącz może być spolaryzowane w kierunku przewodzenia lub zaporowym, 

można wyróżnić cztery stany polaryzacji tranzystora. I tak: 

 stan aktywny: złącze emiter-baza spolaryzowane jest w kierunku przewodzenia, a 

złącze kolektor-baza w kierunku zaporowym; 

 stan nasycenia: oba złącza spolaryzowane sa w kierunku przewodzenia; 

 stan odcięcia: oba złącza spolaryzowane sa w kierunku zaporowym 

 stan inwersji: złącze E-B spolaryzowane w kierunku zaporowym, a złącze C-B w 

kierunku przewodzenia (odwrotnie do stanu aktywnego) 

 

Tranzystory, tak zresztą jak inne elementy elektroniczne, mają charakterystyczne dla siebie parametry 

graniczne, tzn. takie których przekroczenie grozi uszkodzeniem tranzystora. 

   Do takich właśnie parametrów należą:  

 UEB0max - dopuszczalne napięcie wsteczne baza-emiter  

 UCB0max - dopuszczalne napięcie wsteczne kolektor-baza  

 UCE0max - maksymalne dopuszczalne napięcie kolektor-emiter  

 ICmax - maksymalny prąd kolektora  

 IBmax - maksymalny prąd bazy  

 Pstrmax - maksymalna dopuszczalna moc strat  

Parametry takie jak ICmax, UCE0max, Pstrmax wyznaczają dopuszczalny obszar pracy, który nosi również nazwę 

"dozwolonego obszaru pracy aktywnej" w skrócie SOA (skrót od ang. "safe operating area" - jest często 

stosowany). 

Parametry tranzystorów bipolarnych w znacznym stopniu zależą również od temperatury. Prąd zerowy ICBO 



jest w przybliżeniu wykładniczą funkcji temperatury i przy jej wzroście o 10K w przybliżeniu podwaja 

swoją wartość. Tranzystory krzemowe - ze względu na małą wartość ICBO - mogą być stosowane aż do 

temperatury ok. 473 K (200 C). Współczynnik wzmocnienia prądowego wzrasta na ogół ze wzrostem 

temperatury. Wzrost ten jest rzędu kilku procent na stopień kelwina. Przy stałej wartości prądu bazy, 

napięcie baza-emiter UBE za wzrostem temperatury maleje. 

 

 

 

31. Narysuj charakterystykę I =f(U) dla dwóch wartości rezystancji R1 i R2 gdy 

R2 > R1,wymień podstawowe parametry rezystorów. 

 

 
Parametry opisujące (charakteryzujące) rezystor: 

Rezystancja znamionowa: Rn [Ω] 

Moc znamionowa P n [W] 

Napięcie graniczne U gr [V] 

Temperaturowy współczynnik rezystancji 

Tolerancja 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Narysuj charakterystykę I=f(U) rezystora R=10Ω o mocy 1W. Na osi 

prądu zaznacz obliczona, dopuszczalną jego wartość (IMAX). 

 

Moc jest obliczana jest jako iloczyn prądu i napięcia na rezystorze. Sprawdźmy jaki będzie maksymalny 

prąd dla rezystora 1W o rezystancji 10Ω. Z prawa Ohma mamy U=R*I więc skoro P=U*I to podstawiając U 

mamy P=R*I*I czyli P=RI
2
 I tak mamy I = √(P/R). Dla naszych liczb I=√ (1/10) = 0.1 A. Wiedząc że 1 mA 

to 1/1000 A możemy powiedzieć, że maksymalny prąd dla naszego rezystora to 100mA. Po przekroczeniu 

tej wartości prądu dla tego rezystora może on się spalić zupełnie (przy sporym przekroczeniu) lub trwale 

zmienić swoje parametry. 
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Rodzaje polaryzacji dielektryka: 

- elektronowa- Polaryzacja elektronowa jest rezultatem przesunięcia się, pod wpływem pola elektrycznego, 

ujemnie naładowanych chmur elektronowych względem dodatnich jąder. Występuje we wszystkich 

materiałach. Jest to proces bardzo szybki, dlatego gdy badane jest zmiennym polem elektrycznym, to efekty 

z nim związane są obserwowane do częstotliwości odpowiadających ultrafioletowi. Wielkość powstałego 

momentu dipolowego określa polaryzowalność elektronowa: 

 

αe – polaryzowalność elektronowa atomów dielektryka,  pe – zaindukowany moment dipolowy,  El – 

lokalne natężenie pola elektrycznego. 

 

-  jonowa- Polaryzacja jonowa zachodzi tylko w materiałach o wiązaniach jonowych. Jest rezultatem 

przesunięcia się jonów w sieci krystalicznej materiału - jednego znaku w jedną, drugiego w drugą. Jest 

najwolniejsza ze wszystkich procesów polaryzacyjnych, gdyż wymaga ruchu wielu atomów związanych w 

sieci krystalicznej. 

 

- orientacyjna- Polaryzacja orientacyjna zwana również dipolową występuje tylko w dielektrykach 

polarnych, czyli takich, których cząsteczki tworzą trwałe dipole (mają własny moment dipolowy). W polu 

elektrycznym działa na nie porządkujący moment siły. Jednocześnie uporządkowanie jest niszczone przez 

drgania termiczne, co powoduje, że polaryzacja orientacyjna jest zależna od temperatury. 

 

-atomowa - Polaryzacja atomowa zwana również molekularną lub cząsteczkową. Jest rezultatem 

przesunięcia się względem siebie atomów cząsteczki posiadających różne ładunki. Atomy mają znacznie 

większe masy niż elektrony, dlatego reakcja na zmianę pola elektrycznego jest wolniejsza. Zjawiska 

wynikające z polaryzacji atomowej są obserwowane do częstotliwości odpowiadającej podczerwieni. Jej 

udział w całkowitej polaryzacji jest znacznie mniejszy niż polaryzacji elektronowej, toteż niekiedy bywa 

ona pomijana. 

 

- ładunkiem przestrzennym- Polaryzacja ładunkiem przestrzennym występuje w materiałach, w których 

występują makroskopowe obszary, w których mogą poruszać się nośniki ładunków, ale ich swoboda jest 

ograniczona, z różnych przyczyn, do obszarów mniejszych niż rozmiary ciała. Mogą to być na przykład 

przewodzące granule rozmieszczone w izolującej osnowie. Ładunki mogą się przemieszczać jedynie w 

granicach ziaren fazy przewodzącej, które w ten sposób stają się dipolami. 

 

Makroskopowe własności dielektryków opisuje wielkość fizyczna nazywana przenikalnością elektryczną . 
 

38. Jaką podstawową właściwością charakteryzuje się kondensator? Opisz wzorem 

pojemność kondensatora płaskiego 

Doprowadzenie napięcia do okładek kondensatora powoduje zgromadzenie się na nich 

ładunku elektrycznego. Kondensator służy do gromadzenia ładunku elektrycznego, charakteryzuje go 

pojemność określająca zdolność do gromadzenia danego ładunku. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_elektronowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%85dro_atomowe


gdzie: 

C – pojemność (w faradach) 

Q - ładunek zgromadzony na jednej okładce (w kulombach)  

U - napięcie elektryczne między okładkami (w woltach) 

 

Pojemnością elektryczną kondensatora płaskiego będziemy nazywali stosunek ładunku zgromadzonego na 

jednej z okładek kondensatora do napięcia pomiędzy tymi okładkami. 

 

 

 

 

 

39. C1 = 20 pF, C2 = 30 pF. Ile wynosić będzie pojemność zastępcza C, gdy kondensatory te 

połączymy szeregowo a ile, gdy połączymy je równolegle. Wymień podstawowe parametry 

kondensatorów.  
C1=20pF 

C2=30pF 

a) połączenie szeregowe - stosujemy wzór: 1/Cz=(1/C1)+(1/C2)+… 

1/Cz=(1/20)+(1/30)=5/60 

Cz=12pF 

b)połączenie równoległe- stosujemy wzór: Cz=C1+C2+…. 

Cz=20+30=50pF 

 

Podstawowe parametry kondensatorów: 

-pojemność znamionowa C 

-napięcie znamionowe Un 

-napięcie szczytowe 

-współczynnik mocy kondencatora cosჶ 

-współczynnik stratności δ(kąt stratności) 

-dobroć kondensatora Q=1/tgδ 

 

 

40. Jak w zależności od stopnia uporządkowania ciała stałego klasyfikuje się ciała stałe? Omów 

podstawowe cechy półprzewodnika monokrystalicznego.  

Klasyfikacja ciał stałych w zależności od stopnia uporządkowania: 

-krystaliczne-uporządkowanie dalekiego zasięgu, anizotropia: 

 *ciało monokrystaliczne-uporządkowane w całej objętości kryształu 

 *ciało polikrystaliczne-uporządkowane tylko wewnątrz pewnych obszarów(ziaren) 

-amorficzne-uporządkowanie bliskiego zasięgu- materiały bezpostaciowe 

 

Podstawowe cechy półprzewodnika monokrystalicznego: 

-uporządkowanie dotyczy bryły materiału w całej ojętości z dokładnością do defektów struktury 

-sztucznie wytwarzane z materiałów o dużej czystości i określonych warunkach krystalizacji (T,p) 

 

41. Jak w zależności od stopnia uporządkowania ciała stałego klasyfikuje się ciała stałe?  Omów 

podstawowe  cechy półprzewodnika polikrystalicznego. 

Ciało stałe – cechuje się stabilnością kształtu.  

W zależności od stopnia uporządkowania struktury wewnętrznej dzielimy je na:  

•  krystaliczne  

•  amorficzne(bezpostaciowe).  

Monokryształ a polikryształ 

•  ciało krystaliczne(kryształ) – okresowe przestrzenne uporządkowanie dalekiego zasięgu,  

•  monokryształ– uporządkowanie w całej objętości kryształu,  

•  polikryształ– uporządkowanie tylko wewnątrz pewnych obszarów (ziaren).  

Kryształ cechuje się anizotropią właściwości fizycznych  



•ciecze i ciała amorficzne(np. szkło) – brak struktury krystalicznej, nie wykazują anizotropii właściwości; 

występuje tylko tzw. uporządkowanie bliskiego zasięgu,  

•ciała krystaliczne – skokowa zmiana właściwości przy przejściach fazowych,  

•ciała amorficzne – nie istnieje granica między fazami (ciekłą i stałą); traktowane są jako  przechłodzone 

ciecze,  

•  ciekłe kryształy– uporządkowane ułożenie cząsteczek, anizotropią właściwości fizycznych. 

Cechy półprzewodnika polikrystalicznego: 

- wykorzystywany  między innymi do produkcji tranzystorów polowych TFT z izolowaną bramką 

- szerokie zastosowanie w produkcji ogniw fotowoltaicznych 

- wielkość ziaren waha się od 1 μm do 1 mm, 

 

42.  Scharakteryzuj kryształ idealny i rzeczywisty. Czym jest defekt strukturalny? Opisz naturę 

defektu sieci krystalicznej w postaci: luki węzłowej, atomów międzywęzłowych, dyslokacji. 

Kryształ idealny- kryształ, w którym wszystkie ściany należące do jednej krystalograficznej postaci prostej 

mają taki sam kształt i te same rozmiary oraz znajdują się w takiej samej odległości od środka kryształu. 

Kryształ rzeczywisty- jednofazowy istniejący kryształ, który może być perfekcyjny bądź nie.  

Defekty strukturalne są to zakłócenia spowodowane nieprawidłowym rozmieszczeniem  

niektórych atomów w sieci krystalicznej. 

-  luki węzłowe- wakanse, węzły sieci krystalicznej przypadkowo nie obsadzone przez właściwe atomy. 

-  atomy międzywęzłowe- dodatkowe atomy własne znajdują się w położeniach, które w idealnej sieci nie 

powinny być obsadzone. 

- dyslokacje - polega na nierównomiernym rozmieszczeniu węzłów wzdłuż odpowiedniej linii 

 

43. Jak we współczesnej teorii budowy atomów opisuje się elektron? Co to jest stan kwantowy 

elektronu i czym skutkuje zmiana stanu kwantowego w wyniku oddziaływania atomu z otoczeniem?  

 

We współczesnej teorii budowy atomów elektrony nie są traktowane jako cząstki krążące po orbitach 

dookoła jądra, lecz jako paczki falowe poruszające się w otoczeniu jądra. Nie można wyznaczyć toru 

elektronu, jedynie prawdopodobieństwo przebywania elektronu w danym obszarze. (zasada nieoznaczoności 

Heisenberga).Elektron można sobie wyobrazić jako chmurę ładunku ujemnego rozprzestrzenioną od jądra aż 

do nieskończoności wykonującą ruch orbitalny i wewnętrzny, którego konsekwencją są magnetyczne 

właściwości elektronu.  

 

Stan kwantowy jest to stan w którym pięć parametrów ruchu elektronu ma ściśle określona i stałą wartość 

W danym stanie kantowym elektron nie wypromieniowuje ani nie pochłania energii. 

 

Elektron podczas oddziaływania z otoczeniem zmienia  stan kwantowy(emituje lub pochłania kwanty 

światła), zmiana takiego stanu powoduje widoczne efekty którym są linie widmowe. 

  

44. Jaki elektron nazywamy walencyjnym, a jaki swobodnym?  

 

Elektronem walencyjnym nazywamy elektron, który znajduje się na ostatniej, najbardziej zewnętrznej 

powłoce atomu, elektrony te uczestniczą w wiązaniach chemicznych. Mają duży wpływ na właściwości  

pierwiastka.  

 

(jak moja odpowiedź ma się do współczesnej teorii(pytanie 44), tylko taka odpowiedz znalazłem) 

 

Swobodnym nazywamy elektron, który nie jest związany z żadnym atomem i może się swobodnie poruszać. 

Elektrony te znajdują się w paśmie przewodnictwa i mogą przewodzić prąd. 

  

  

45. Jakie są najważniejsze cechy materiałów półprzewodnikowych? Wymień rodzaje takich 

materiałów ze względu na skład chemiczny. Podaj przykłady współczesnych materiałów 

półprzewodnikowych.  

 



 

1)Półprzewodnik: materiał organiczny lub nieorganiczny o rezystywności pośredniej w stosunku do 

izolatorów i przewodników. Rezystywność zależy od temperatury, oświetlenia, oraz czystości (ilość 

domieszek). W odpowiednio niskiej temperaturze półprzewodnik może być izolatorem. Rezystancja maleje 

ze wzrostem temperatury. Wszystkie półmetale są półprzewodnikami. 

2)Rodzaje ze względu na skład chemiczny: 

-pierwiastkowe(zbudowane z atomów jednego pierwiastka)  

IV gr. Czyli SiVI ,GeI , CIV  , (BIII , SeIV , TeIV) 

-związki chemiczne (o składzie ilościowym zgodnym z wymaganiami wartościowości-skład 

stechiometryczny) SiC, GaAs, ZnS, CdTe, HgTe. 

-kryształy mieszane (dwa lub więcej pierwiastków lub związków – nie są idealnie jednorodne) GexSix-1  

(0<x<1)  

3) W przemyśle elektronicznym najczęściej stosowanymi materiałami półprzewodnikowymi są pierwiastki 

grupy IV (np. krzem, german) oraz związki pierwiastków grup III i V (np. arsenek galu, azotek galu, 

antymonek indu) lub II i VI (tellurek kadmu). 

 

46. Co to są półprzewodniki samoistne i niesamoistne? Narysuj model pasmowy takich materiałów. 

 

Półprzewodnik samoistny -  jest to monokryształ półprzewodnika pozbawionego defektów sieci 

krystalicznej i domieszek, czyli nie zawierają obcych atomów w sieci krystalicznej. 

Nie mają dodatkowych poziomów energetycznych w paśmie zabronionym. 

 

 
 

Półprzewodnik niesamoistny (domieszkowany)- jest wówczas, gdy w sieci krystalicznej monokryształu 

zamiast atomów pierwiastka materiału półprzewodnikowego znajduje się inny atom. 

W paśmie zabronionym występują dodatkowo poziomy energetyczne. 

 

a) donorowy (typu n) 



 
 

 

 

 

b) akceptorowy (typu p) 

 



 

47. Na modelu pasmowym przedstaw procesy: generacji prostej i pośredniej, rekombinacji 

prostej i pośredniej. Jakie są skutki występowania tych procesów w materiałach 

półprzewodnikowych? 

 

 

Generacja prosta – bezpośrednie przejście elektronu z pasma walencyjnego do pasma 

przewodnictwa 

z równoczesnym utworzeniem dziury w paśmie podstawowym. Zwykle zachodzi pod wpływem 

padającego fotonu (przerwa energetyczna jest zbyt duża, by mogła zostać pokonana przez drgania 

cieplne) 

Generacja pośrednia – przejście elektronu z pasma walencyjnego do pasma przewodzenia (oraz 

powstanie dziury) 

w dwóch etapach – najpierw z pasma walencyjnego do dozwolonych poziomów pasma 

wzbronionego (w wyniku defektów struktury krystalicznej – np. odpowiednich domieszek mogą się 

w paśmie wzbronionym pojawić dozwolone poziomy energetyczne), a następnie do pasma 

przewodzenia. Ze względu na mniejszą różnicę energii podczas skoków, bardziej prawdopodobna 

od bezpośredniej. 

Rekombinacja prosta – bezpośredni spadek elektronu z pasma przewodnictwa do pasma 

walencyjnego, w wyniku którego z pasma walencyjnego znika dziura, a z pasma przewodnictwa 

elektron. Uwolniona energia może zostać wyemitowana w postaci fotonu (rekombinacja 

promienista) lub przekazana innemu nośnikowi prądu (rekombinacja niepromienista).  



Rekombinacja pośrednia – elektron spadając z pasma przewodnictwa jest po drodze pułapkowany 

w paśmie wzbronionym (w stanach kwantowych istniejących z powodu defektów sieci 

krystalicznej). W tą samą pułapkę zostaje wciągnięta dziura i tam właśnie zachodzi rekombinacja. 

SKUTKI: 

- przewodnictwo dziurowe (generacja), 

- zjawisko fotoelektryczne (generacja),  

- zjawisko fotoemisji (rekombinacja). 

 



 
 

 



51. Sklasyfikuj i omów ruch nośników prądu w półprzewodnikach. 

Nośniki prądu w półprzewodnikach wykonują 

1) Bezładne ruchy cieplne (rzędu 10
5 

m/s) 

2) Ruchy skierowane 

a) Unoszenie (dryft) w polu elektrycznym E 

b) Dyfuzja pod wpływem gradientu koncentracji 

Działanie pola elektrycznego E na nośniki sprawia, że bezładne ruchy cieplne nakładają się z 

ruchami skierowanymi. Nośniki poruszają się w sieci krystalicznej ze średnią prędkością V=E, 

gdzie  oznacza ruchliwość – stały współczynnik proporcjonalności (przy wartościach E do ok. 10
5
 

V/m) 

Ruchliwość zależna jest od: 

 Koncentracji domieszek (n, p) 

 Temperatury T 

 Natężenia pola elektrycznego E 

52. Co opisuje ruchliwość nośników w półprzewodniku i jak ten parametr  

zmienia się (wykresy) w funkcji: 

 -koncentracji ( N 

 -temperatury (T), 

 -natężenia pola elektrycznego (E).  

 

 

μ – ruchliwość – stały współczynnik proporcjonalności  

Działanie pola elektrycznego E na nośniki powoduje, że na chaotyczny ruch cieplny nakładają się 

ruchy skierowane. Nośniki poruszają się po sieci krystalicznej półprzewodnika z prędkością v, 

gdzie v = μ E.  

Ruchliwość nośników opisuje:  

- koncentracja domieszek (μnμp)  

- temperatura (T)  

- natężenie pola elektrycznego (E) 



 

 
53. Co jest konsekwencją zróżnicowania ruchliwości w półprzewodniku typu n i p ?  

 

Ruchliwość nośników - w fizyce oraz chemii, wielkość wyrażająca związek między prędkością 

dryfuelektronów, jonów lub innych nośników ładunku, i zewnętrznym polem elektrycznym. 

Ruchliwością nazywa się czasem również sam proces ruchu skierowanego (dryfowania) nośników 

ładunku pod wpływem pola elektrycznego. W przypadku ciał stałych  ruchliwość elektronów oraz 

dziur (ruchliwość nośników ładunku) zależy od temperatury. 

Dziury, ze względu na swoją masę efektywną, zwykle większą od masy efektywnej elektronów, 

mają mniejszą ruchliwość a przez to rezystywność materiałów typu p jest z reguły większa niż 

materiałów typu n mających ten sam poziom domieszkowania. Półprzewodnik typu n szybciej 

reaguje na zmiany pola elektrostatycznego niż półprzewodnik p.  

54. Zdefiniuj pojęcie konduktywności półprzewodnika. Omów, przyczynę zmian 

konduktywności półprzewodnika od temperatury, przedstawionych  na wykresie lnσ = f( 1/T). 

Konduktywność – podatność materiału na przepływ prądu elektrycznego.  

𝜎 =
𝑙𝐺

𝑆
 

Gdzie: G-konduktancja, S-pole przekroju poprzecznego elementu, l-długość elementu;  

jednostka 1 S/m 9simens/metr. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fizyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87_dryfu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87_dryfu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_elektryczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/No%C5%9Bniki_%C5%82adunku
http://pl.wikipedia.org/wiki/No%C5%9Bniki_%C5%82adunku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_elektryczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura


 

W przypadku półprzewodnika samoistnego konduktywność rośnie eksponencjalnie przy wzroście 

temperatury. Dzieje się tak, gdyż rośnie koncentracja nośników. Ruchliwość spada podobnie jak w 

metalach, zmiany te są jednak niewielkie w porównaniu ze zmianami koncentracji i są przez nie 

maskowane.  

Natomiast konduktywność półprzewodnika domieszkowanego w niskich temperaturach rośnie 

eksponencjalnie, gdyż tak zmienia się stopień jonizacji domieszek. W zakresie średnich temperatur 

domieszki są całkowicie zjonizowane, a koncentracja nośników samoistnych jest nieduża, mamy 

więc do czynienia z praktycznie stałą koncentracją. Ze wzrostem temperatury maleje ruchliwość i 

konduktywność również maleje, ale spadek ten wyraża się zależnością potęgową, znacznie słabszą 

od zależności wykładniczej dla materiału samoistnego. W wysokich temperaturach koncentracja 

nośników samoistnych zaczyna przeważać nad koncentracją nośników domieszkowych. Mamy do 

czynienia z wtórną samoistnością - koncentracje nośników ponownie rosną wykładniczo, co 

powoduje wykładniczy wzrost konduktywności 

55. Wymień rodzaje złącz p – n.  

 

- złącze p-n (homozłącze) – dwa obszary tego samego pp. różniące się typem przewodnictwa  

- heterozłącze – dwa obszary różnych pp. (np. Si i Ge) 

- złącze metal – półprzewodnik m-s 

- złącze metal – izolator – półprzewodnik MIS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Przedstaw model pasmowy złącza p – n bez polaryzacji zewnętrznej.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Przedstaw model pasmowy złącza p – n dla polaryzacji przewodzenia.  

 

58. Przedstaw model pasmowy złącza p – n dla polaryzacji zaporowej.  

 

 
 

 

59. Przedstaw mechanizm powstawania złącza p – n .Wyjaśnij pojęcia: bariera potencjału; 

warstwa zaporowa; napięcie dyfuzyjne.  

 

Przed połączeniem oba obszary „p” i „n” są elektrycznie neutralne. Po połączeniu  



(w skali atomowej) nośniki większościowe z każdego obszaru dyfundują do drugiego i tam 

rekombinują. W strefie „granicznej” pozostaje nieskompensowany ładunek donorów/akceptorów, 

tworzy się warstwa dipolowa i odpowiadająca jej bariera potencjału hamująca dalszą dyfuzję 

nośników większościowych. Pole bariery sprzyja przepływowi nośników mniejszościowych o ile 

trafiają one w obszar warstwy ładunku przestrzennego złącza (warstwy zubożonej) 

 

Pojęcia: 

 

Bariera potencjału -ograniczony obszar (zazwyczaj niewielki), w którym energia 

potencjalnacząstki (punktu materialnego) przyjmuje wartości większe niż w otoczeniu tego 

punktu.W mechanice klasycznejcząstka, której energia jest mniejsza od energii maksymalnej 

wbarierzepotencjału nie przejdzie przez barierę potencjału. 

 

Warstwa zaporowa - wskutek dyfuzyjnego przepływu elektronów (i dziur) w obszarze granicznym 

warstwy N/P pozostają nieskompensowane ładunki dodatnie nieruchomych centrów 

donorowych/akceptorowych. W obszarze granicznym warstw P, N powstaje zatem warstwa 

dipolowa ładunku, wytwarzająca pole elektryczne przeciwdziałające dyfuzji nośników 

większościowych. Tę warstwę dipolową nazywa się warstwą zaporową lub warstwą ładunku 

przestrzennego. 

 

Napięcie dyfuzyjne - Pole elektryczne ładunku przestrzennego jest reprezentowane przez barierę 

potencjału. W złączu niespolaryzowanym jest to napięcie dyfuzyjne, którego wartość zależy 

głównie od koncentracji domieszek i temperatury. W przypadku złącz wykonanych z krzemu 

napięcie to w temperaturze pokojowej ma wartość rzędu 0,6 - 0,8 V, natomiast dla złącz 

germanowych wynosi ok. 0,2 - 0,3 V. Napięcie dyfuzyjne zmniejsza się wraz ze wzrostem 

temperatury o ok. 2,3 mV/K. 

 

(nigdzie w necie nie mogłem znaleźć konkretnej definicji, a szukałem naprawdę długo) 

 

60. Wymień założenia przyjmowane dla opisu idealnego złącza p – n.  

 

- model jest jednowymiarowy (x), obszary „p” i „n” są jednorodne i nieskończenie rozległe 

- pole elektryczne istnieje tylko w warstwie zaporowej złącza, zerowe rezystancje pozostałych 

obszarów pp. 

- zjawiska zachodzą w temperaturach, przy których wszystkie atomy domieszek są zjonizowane 

- w obszarach poza złączem tylko dyfuzyjne ruchy nośników ładunku (JD) 

- w warstwie zaporowej złącza (obszarze złącza) pomija się generację i rekombinację 

- pomija się zjawisko przebicia złącza 

- dotyczy małych gęstości prądów, poziom wstrzykiwania nośników jest mały 

- obowiązuje prawo złącza. 

 

61. Przedstaw charakterystykę I = f (U) idealnego złącza p – n , opisz ją 

wzorem ( wzór 

Shockley’a), określ przedział zmian wartości współczynnika doskonałości 

złącza p – n 

n – co opisuje ten współczynnik? 

 

Charakterystyka I=f(U) idealnego złącza p-n: 

 

Natężenie prądu płynącego przez idealne złącze p-n w funkcji napięcia 



polaryzacji tego złącza opisuje wzór Shockley’a:  

 
U – napięcie polaryzacji 

T – temperatura [K] 

q – ładunek elementarny (1,6*10
-19

C) 

k – stała Boltzmanna (8,62*10
-5

 [eV/K]) 

IS – prąd nasycenia złącza: 

 
Dp, Dn – stałe dyfuzji dziur i elektronów 

np, pn – koncentracje nośników mniejszościowych 

Ln, Lp – drogi dyfuzji elektronów i dziur 

n – współczynnik doskonałości złącza, informuje nas, jaki rodzaj prądu przeważa w złączu 

 
Wartość współczynnika złącza n zależy od udziału składowej dyfuzyjnej i rekombinacyjnej w 

prądzie płynącym przez złącze. Teoretycznie n powinno się zawierać między 1(tylko prąd dyfuzji) i 

2(tylko prąd rekombinacyjny). 

 

62. Omów przepływ nośników w złączu p – n dla kierunku przewodzenia. 

 

Przy polaryzacji złącza rzeczywistego w kierunku przewodzenia  oprócz prądu 

dyfuzyjnego należy uwzględnić prąd rekombinacji (związany z rekombinacją nośników prądu 

w obszarze ładunku przestrzennego) oraz – szczególnie przy dużych wartościach prądu – 

spadek napięcia przede wszystkim na rezystancji półprzewodnika poza ładunkiem 

przestrzennym i na innych elementach konstrukcyjnych diody (kontakt metal-półprzewodnik, 

doprowadzenia). 

Jeżeli zewnętrzne pole elektryczne przyłożone jest przeciwnie do pola złącza (biegun ujemny do n, 

a dodatni do p) , bariera potencjału maleje o wartość napięcia zewnętrznego, ponieważ polaryzacja 

zewnętrzna jest przeciwna w stosunku do biegunowości napięcia dyfuzyjnego, rośnie 

prawdopodobieństwo przejścia nośników większościowych ponad mniejszą barierą potencjału, 

czyli wzrasta prąd dyfuzji elektronów i dziur(nośników większościowych). Mały prąd nośników 

mniejszościowych nie zmienia się i nie odgrywa w tym przypadku większej roli. Przy dostatecznie 

dużych wartościach napięcia polaryzującego prąd dyfuzji nośników większościowych 

zdecydowanie przeważa nad prądem unoszenia nośników mniejszościowych. 

 

63. Omów przepływ nośników w złączu p – n dla kierunku zaporowego. 

 

Przy polaryzacji złącza p-n w kierunku zaporowym oprócz prądu należy uwzględnić prąd 

generacji (prąd związany z generacją nośników w obszarze ładunku przestrzennego), prąd upływu 

oraz zjawisko przebicia. 

 

Jeżeli zewnętrzne pole elektryczne zostanie przyłożone zgodnie z polem powstałym w złączu 

(biegun dodatni przy n, ujemny przy p), polaryzacja jest zgodna z biegunowością napięcia 

dyfuzyjnego, bariera potencjału zwiększa się więc o wartość napięcia zewnętrznego. 

Prawdopodobieństwo pokonania większej bariery potencjału przez nośniki większościowe jest 

mniejsze, czyli składowe dyfuzyjne prądów elektronowego i dziurowego maleją. Prądy unoszenia 



nośników mniejszościowych pozostają bez zmian, ponieważ są one określone przez prędkość 

dopływu tych nośników do granic warstwy zaporowej z obszarów obojętnych. Przy dostatecznie 

dużej wartości napięcia, prądy dyfuzji są bliskie zeru i płynie tyko niewielki prąd unoszenia 

niezależny od napięcia. Prawie cały spadek napięcia zewnętrznego odkłada się na złączu, ponieważ 

nie ma tam swobodnych nośników i oporność tego obszaru jest bardzo duża. 

 

64. Przedstaw charakterystykę lgI=f(U) rzeczywistego złącza p-n (zaznacz wpływ rezystancji 

szeregowej,  wyznacz prąd Is) 

 

 

 
 

 

Is - natężenie prądu nasycenia złącza, które zależy od konstrukcji złącza i parametrów materiałów 

 
Charakterystyka I=f(u) jest opisana wyżej podanym wzorem, Is wyznaczamy dla U=0 

 

65. Narysuj charakterystyki I-U diod z różnych półprzewodników (Ge, Si, GaAs) dla 

kierunku przewodzenia. Wyjaśnij różnice jakie występują. 

 



 
 

Powodem przesunięcia wykresów I-U dla złączy p-n  wykonanych z różnych materiałów jest różne 

napięcie przewodzenia. Napięcie przewodzenia złącza UF określa się przy prądzie przewodzenia 

IF=0,1·IFmax. Dla diody germanowej Ge napięcie to zawiera się w zakresie od 0,2V do 0,4V, a dla 

diody krzemowej Si - od 0,5V do 0,8V. Po przekroczeniu napięcia przewodzenia następuje 

gwałtowny wzrost prądu. 

 

66.Na symbolu diody prostowniczej oraz diody stabilizacyjnej spolaryzuj diodę napięciem tak 

by możliwe było jej wykorzystanie w układzie prostownika czy też układzie stabilizatora 

szeregowego. Narysuj charakterystyki I-U tych elementów półprzewodnikowych przy tych 

polaryzacjach. 

 

dioda stabilizacyjna 

 

dioda prostownicza 

 

 

Charakterystyka diody Zenera (stabilizacyjnej) 

 



 
 

 

 

67.Z czego wynika występowanie w złączu p–n rezystancji szeregowej i równoległej?  

Przedstaw sposób jej wyznaczania z charakterystyki I = f(U) złącza rzeczywistego. 

 

Rezystancja szeregowa Rs– dodatkowa rezystancja połączona szeregowo z diodą idealną, 

uwzględniająca między innymi rezystancje obszarów półprzewodnika, rezystancje doprowadzeń, 

itd.  

Rezystancja równoległa Rr – rezystancja połączona równolegle z diodą idealną, wynikająca z 

istnienia upływów po powierzchni diody i, upływów wynikających z istnienia uszkodzeń 

powierzchni półprzewodników.  

 

Na rysunku 5 przedstawiono charakterystykę diody rzeczywistej narysowaną w pół 

logarytmicznym układzie współrzędnych. Charakterystyka diody rzeczywistej wykazuje odchylenie 

od linii prostej dla dużej wartości natężenia prądu (występuje zauważalny spadek napięcia na 

rezystancji szeregowej), oraz dla niewielkiej wartości natężenia prądu (przez rezystancję 

równoległą płynie prąd porównywalny z prądem płynącym przez diodę). Sposób obliczenia obu 

wartości rezystancji przedstawiono na rysunku 5.  

 



 
 

 

68.Określ warunki, w jakich występuje zjawisko przebicia Zenera. 

Zilustruj na modelu pasmowym mechanizm tego zjawiska. Podaj praktyczny sposób 

wykorzystania tego zjawiska. 

 

Zjawisko Zenera występuje w silnie domieszkowanychzłączach p-n spolaryzowanych zaporowo. 

Objawia się gwałtownym wzrostem prądu (tzw. prądem Zenera) gdy napięcie polaryzujące 

przekroczy pewną charakterystyczną dla danego złącza wartość zwaną napięciem Zenera. 

Zjawisko Zenera jest również nazywane przebiciem Zenera. 

W silnie domieszkowanym złączu p-n szerokość obszaru ładunku przestrzennego jest niewielka. 

Jeśli napięcie polaryzacji wstecznej takiego złącza będzie większe od napięcia Zenera, to górna 

krawędź pasma walencyjnego obszaru typu P znajdzie się wyżej niż dolna krawędź pasma 

przewodzenia obszaru typu N. Dlatego jeśli elektron znajdujący się w paśmie walencyjnym w 

obszarze typu P przejdzie przez obszar ładunku przestrzennego do obszaru typu N, to bez zmiany 

energii stanie się tam swobodnym nośnikiem – elektronem znajdującym się w paśmie 

przewodzenia półprzewodnika typu N. Takie przejście nazywane jest przejściem tunelowym. 

 

69. Określ warunki, w jakich występuje zjawisko przebicia lawinowego. Zilustruj mechanizm 

tego zjawiska.  

 

Warunki: 

wystepuje w złączach słabo domieszkowanych przy napięciach ponad 7V, a w złączach o średniej 

koncentracji domieszek przy napięciach 5-7V wraz z przebiciem zenera. 

 

Mechanizm: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82%C4%85cze_p-n
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_walencyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_przewodzenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_przewodzenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektron


 
 

 

70. Czym jest przebicie złącza p – n ? Wymień i opisz rodzaje przebić występujących w 

przyrządach półprzewodnikowych.  

 

Przebicie złącza p-n to zjawisko gwałtownego wzrostu prądu przy polaryzacji złącza w kierunku 

zaporowym napięciem większym niż pewna charakterystyczna dla danego złącza wartość – 

napięcie przebicia. 

 

Rodzaje przebić: 

a). Przebicie Zenera- Jonizacja elektrostatyczna w obszarze złącza (polaryzacja w kierunku 

zaporowym) zwana emisją wewnętrzną lub zjawiskiem Zenera (wyrwanie elektronu z wiązania 

kowalencyjnego atomów) – przejście tunelowe elektronu z pasma walencyjnego do pasma 

przewodnictwa. Prawdopodobieństwo przejścia tunelowego tym większe im niższa i węższa jest 

bariera. Szerokość bariery maleje ze wzrostem koncentracji domieszek – złącza silnie 

domieszkowane.  

   
Jeśli złącze ulegnie przebiciu napięciem Up>6Wg/q (dla Si Up>7V) – lawinowa jonizacja 

zderzeniowa). 

 

b). Przebicie lawinowe  
Polega na rozerwaniu wiązania atomów w sieci wskutek dostarczenia energii przez swobodny 

nośnik ładunku rozpędzony w silnym polu elektrycznym. Powstaje para elektron-dziura, która 

przyspieszana w polu elektrycznym może dalej jonizować = powielenie liczby nośników w 

warstwie zaporowej. Powielanie lawinowe, gdy szerokość warstwy zaporowej >> od drogi 

swobodnej nośnika. Wzrost prądu:   

 
Napięcie przebicia lawinowego (empirycznie): 

 



 

 
Przebicie Zenera i lawinowe nie powodują zniszczenia złącza, gdy w obwodzie zewnętrznym jest 

odpowiednie ograniczenie prądu. Gdy go nie ma w złączu wydziela się duża moc i ciepło niszczy 

złącze. 

 

71. Przedstaw charakterystykę I = f (U) spolaryzowanej zaporowo diody stabilizacyjnej. 

Wymień parametry charakteryzujące właściwości diody.  



 
Prawa część to polaryzacja w kierunku przewodzenia 

Lewa część to polaryzacja zaporowa. (do poziomu Iz płynie niewielki prąd unoszenia, a poniżej 

przebicie lawinowe lub Zenera, prąd gwałtownie rośnie).  

 

Parametry charakteryzujące właściwości diody stabilizacyjnej: 

a) napięcie stabilizacji – UZ 

b) prąd stabilizacji – IZ 

c) napięcie przewodzenia – UF, przy określonym prądzie przewodzenia 

d) prąd wsteczny diody – IR, przy określonym napięciu wstecznym 

e) rezystancja dynamiczna – rZ, której wartość zmienia się w zależności od napięcia stabilizacji 

f) temperaturowy wsółczynnik napięcia stabilizacji - aUz. 

 

Do parametrów dopuszczalnych zaliczamy: maksymalną moc strat – Ptot i maksymalny prąd 

przewodzenia – I0. 

 

72. Wyznacz z charakterystyki I = f (U) diody stabilizacyjnej jej rezystancję  

dynamiczną. Jak wartość tej rezystancji zmienia się z funkcji napięcia  

przebicia Up? O czym informuje oznaczenie diody stabilizacyjnej o  

symbolu BZX 85 – C4V7? Jaki rodzaj przebicia wystąpi w takiej diodzie? 

 

 

Wyznacz z charakterystyki I = f (U) diody stabilizacyjnej jej rezystancję  

dynamiczną 



 
rz=(Uzmax-Umin)/(Izmax-Izmin) 

Jak wartość tej rezystancji zmienia się z funkcji napięcia  

przebicia Up? 

 
Minimalna rezystancja rz występuje dla diod Zenera o napięciu U2 około 7V 

O czym informuje oznaczenie diody stabilizacyjnej o  

symbolu BZX 85 – C4V7? Jaki rodzaj przebicia wystąpi w takiej diodzie?  
Pierwsza litera oznacza materiał z którego wykonana jest dioda: 

B - materiał o szerokości pasma zabronionego 1,0-1,3 eV (np. Si) 

Druga litera określa rodzaj elementu półprzewodnikowego: 

Z - diody stabilizacyjne (diody Zenera) 

Część numerowa zawiera jedną literę i trzy cyfry lub dwie litery i dwie cyfry. Część ta określa 

grupę oraz konkretny typ elementu w danej grupie, zawiera informację o przeznaczeniu i wytwórcy 

elementu, a w niektórych przypadkach także o wartościach niektórych parametrów elementu 

X, Y, Z - sprzęt profesjonalny 

Oznaczenia diod stabilizacyjnych, diod prostowniczych i tyrystorów zawierają ponadto dodatkowe 

symbole informujące o wartościach niektórych parametrów: 

Dla diod stablizacyjnych litera (często poprzedzona znakiem minus) określa tolerancje napięcia 

stabilizacji: 

C-5% 

Po tej literze następują cyfry określające wartość znamionowego napięcia stabilizacji w woltach. 

Literę V stosuje się zamiast przecinka, jeżeli napięcie stabilizacji jest liczbą ułamkową 

4V7- napięcie znamionowe 4,7V-występuje przebicie Zenera 

 

73. Narysuj układ stabilizatora szeregowego. Przestaw zasadę działania  

tego układu wykorzystując charakterystykę przejściową tego układu.  

Zdefiniuj i podaj zadawalające wartości współczynnika stabilizacji dla  

takiego układu.  

 

Narysuj układ stabilizatora szeregowego 



 
Przestaw zasadę działania  

tego układu wykorzystując charakterystykę przejściową tego układu.  

Zadaniem układu jest zmniejszenie amplitud napięcia wejściowego (∆Uwy) do  

niewielkich amplitud (∆Uwy) napięcia wyjściowego, które jest napięciem stabilizowanym.  

 
Zdefiniuj i podaj zadawalające wartości współczynnika stabilizacji dla  

takiego układu.  

k=(deltaUwy/Uwy)/(deltaUwe/Uwe) 

Oczywiste jest że, im k ma mniejszą wartość tym lepsza  

jest stabilizacja układu (typowe wartości: k=0,02÷0,05).  

 

74. Narysuj schemat blokowy zasilacza stabilizowanego. Wyjaśnij jaką rolę w tym układzie 

spełnia:  

- transformator  

- układ prostownika z filtrem RC,  

- układ stabilizatora szeregowego.  

 

Narysuj schemat blokowy zasilacza stabilizowanego.  



 
 

Wyjaśnij jaką rolę w tym układzie spełnia: 

transformator: Odpowiednie dopasowanie napięć zasilających i odizolowanie obwodów 

zasilanych od sieci energetycznej  

prostownik z filtrem: tłumi tętnienia(składową przemienną) napięcia na wyjściu układu 

prostowniczego 

układ stabilizatora szeregowego: utrzymywanie żądanej wielkości wyjściowej(napięcia lub prądu) 

na stałym poziomie mimo występowanie czynników zakłócających 

 

75. Stabilizatory napięcia są urządzeniami zapewniającymi jednakową wartość napięcia 

wyjściowego U2 niezależnie od zmian napięcia wejściowego U1 oraz zmian prądu obciążenia I0. 

Wahania napięcia wejściowego mogą mieć charakter tętnień lub zmian składowej stałej 

napięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1=Uwe U2=Uwy R1=R=Rs 

∆𝐼0 = 0  

Stąd:  ∆𝑈𝑤𝑦 =
𝑟𝑧

𝑅𝑠
∆𝑈𝑤𝑒 

76. W jakim celu wykorzystuje się diodowe ograniczniki napięcia? Narysuj  

schemat równoległego diodowego ogranicznika napięcia. Opisz  

działanie takiego układu.  

 

Ograniczniki napięcia należą do grupy układów kształtujących. Ich zadaniem jest odpowiednie 

ukształtowanie przebiegu wyjściowego przez odcięcie części przebiegu wejściowego leżącej powyżej 

lub poniżej pewnej wartości napięcia odniesienia. Najbardziej są rozpowszechnione są proste 

ograniczniki diodowe. 



Zastosowanie: 

1. Ograniczniki mają zastosowanie w układach elektronicznych zabezpieczając ich wejścia 

przed uszkodzeniem w przypadku pojawienia się nieoczekiwanie dużego sygnału 

wejściowego. 

2. Są również używane do normalizacji kształtu i selekcji impulsów odpowiednio według 

amplitudy i znaku impulsu. 

3. Często są wykorzystywane do formowania przebiegów quasi-prostokątnych. 

4. Do ograniczania wartości napięć elektrycznych stosuje się układy lub elementy o 

charakterystykach nieliniowych, z których najpowszechniej wykorzystuje się diody 

półprzewodnikowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasada działania: dioda pełni funkcję przełącznika, tzn. przewodzi prąd tylko wtedy kiedy 

na jej anodzie występuje napięcie dodatnie względem katody, nie przewodzi zaś dla 

polaryzacji odwrotnej. 

 

 

 

 

 

 

77. W jakim celu wykorzystuje się diodowe ograniczniki napięcia? Narysuj  

schemat szeregowego diodowego ogranicznika napięcia.  

 

Opisz działanie takiego układu. Ograniczniki napięcia należą do grupy układów kształtujących. Ich 

zadaniem jest odpowiednie ukształtowanie przebiegu wyjściowego przez odcięcie części przebiegu 

wejściowego leżącej powyżej lub poniżej pewnej wartości napięcia odniesienia. Najbardziej są 

rozpowszechnione są proste ograniczniki diodowe. 

Zastosowanie: 



1. Ograniczniki mają zastosowanie w układach elektronicznych zabezpieczając ich wejścia 

przed uszkodzeniem w przypadku pojawienia się nieoczekiwanie dużego sygnału 

wejściowego. 

2. Są również używane do normalizacji kształtu i selekcji impulsów odpowiednio według 

amplitudy i znaku impulsu. 

3. Często są wykorzystywane do formowania przebiegów quasi-prostokątnych. 

4. Do ograniczania wartości napięć elektrycznych stosuje się układy lub elementy o 

charakterystykach nieliniowych, z których najpowszechniej wykorzystuje się diody 

półprzewodnikowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Narysuj schemat układu dwustronnego ogranicznika napięcia z zastosowaniem 

uniwersalnej diody półprzewodnikowej oraz diody Zenera o napięciu przebicia Uz = 3,3V. Ile 

wynosić będzie całkowita amplituda napięcia Upp na wyjściu układu?  

 
 

 

 

 

Gdy D1 spolaryzowane w k. zaporowym (Uwe<0V) to prąd w układzie nie płynie ->Uwy=0V 

Gdy D1 spolaryzowane w k. przewodzenia i 

1) Uwe<Uz v Uwe=Uz      to Uwy=Uwe 

2) Uwe>Uz                      to Uwy=Uz=3,3V 

 

Układ ograniczy całkowitą amplitudę napięcia Upp jakie pojawi się na wyjściu do napięcia 

Upp=3,3V (amplituda od 0V do 3,3V). 

 

Uwy=f(Uwe) 



79/80. Przedstaw: symbol oraz podaj ogólną zasadę polaryzacji tranzystora bipolarnego XXX 

w zakresie aktywnym normalnym. Jak w tym zakresie pracy tranzystora bipolarnego typu 

XXX przedstawia się relacja między potencjałami elektrod tranzystora?  

 

XXX = npn (pyt 79) XXX = pnp (pyt 80) 

 

C- konektor(n), B – baza(p),  

E- emiter(n) 

 

C- konektor(p), B – baza(n),  

E- emiter(p) 

Zasada polaryzacji tranzystora bipolarnego XXX w zakresie pracy aktywnym normalny: 

złącze emiter-baza jest spolaryzowane w kierunku przewodzenia, a złącze baza-kolektor - w 

kierunku zaporowym, 

Emiter-Baza przewodzi (prąd płynie od p do n) 

Baza-Konektor zaporowo (prąd płynie od n do p) 

rys polaryzacji w pytaniu 82,83 

Prąd elektryczny w przewodnikach płynie od potencjału wyższego do potencjału niższego: 

Uc>UB>UE UE>UB>UC 

 

81. Wyjaśnij pojęcie „ tranzystor bipolarny z bazą jednorodną”, „ tranzystor bipolarny 

dryftowy”. Który z tych tranzystorów bipolarnych pracować będzie przy wyższych 

częstotliwościach i dlaczego?  

 

Tranzystor bipolarny z bazą jednorodną – Pierwsze tranzystory produkowane na masową skalę 

były stopowe (wtopienie z dwóch stron w kryształ półprzewodnika, o określonymtypie 

przewodnictwa, materiału o przeciwnymtypie przewodnictwa). Charakteryzowały się 

równomiernym rozkładem koncentracji domieszek w bazie.  

 

Tranzystor bipolarny dryftowy – inaczej tranzystor z bazą niejednorodną. Są to obecnie 

wytwarzane tranzystory w technologii planarnej. Technologia planarna (inaczej płaszczyznowa) 

obejmuje zespół procesów technologicznych, w których zawsze występują trzy podstawowe 

operacje: maskowanie podłoża krzemowego warstwą tlenku SiO2, fotolitografia i domieszkowanie 

lokalne. Tranzystory mają nierównomierny rozkład koncentracji domieszek w bazie, co istotnie 

wpływa na działanie i właściwości. Tworzy się wbudowane pole elektryczne przyspieszające ruch 

nośników w bazie.  

 

 

Przy wyższych częstotliwościach będą pracować tranzystory bipolarne dryftowe (z bazą 

niejednorodną), ponieważ nierównomierny rozkład koncentracji domieszek w bazie powoduje 

powstanie pola elektrycznego przyśpieszającego ruch nośników w bazie 

 

82/83. Podaj ogólną zasadę polaryzacji by tranzystor bipolarny typu XXX pracował w 

zakresie aktywnym normalnym . Narysuj dla tranzystora tego typu układy pracy WBaza 

(OB.), WEmiter (OE).  

 

XXX = npn (pyt 82) XXX = pnp (pyt 83) 

Emiter-Baza spolaryzowane w k. przewodzenia 

(prąd płynie od p do n) 

Baza-Konektor spolaryzowane w k.  zaporowym 

(prąd płynie od n do p) 

Prąd płynie od Konektora do Bazy i od Bazy do 

Emitera. 

Emiter-Baza spolaryzowane w k. przewodzenia 

(prąd płynie od p do n) 

Baza-Konektor spolaryzowane w k.  zaporowym 

(prąd płynie od n do p) 

Prąd płynie od Emitera do Bazy i od Bazy do 

Konektora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84. Spolaryzuj na WE i WY tranzystor bipolarny npn dla pracy aktywnej normalnej w układzie Emiter 

(OE).  

 85. Spolaryzuj na WE i WY tranzystor bipolarny pnp dla pracy aktywnej normalnej w układzie Emiter 

(OE).   

86. Spolaryzuj na WE i WY tranzystor bipolarny npn dla pracy aktywnej normalnej w układzie Baza 

(OB).  

 87. Spolaryzuj na WE i WY tranzystor bipolarny pnp dla pracy aktywnej normalnej w układzie Baza 

(OB). 

 

 

 



 

 



 



88. Zdefiniuj współczynnik α, β, αc. Podaj typowe wartości tych współczynników.  

 α- współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora w układzie wspólnej bazy. Jest to stosunek 

ilości nośników przechodzących do kolektora, do ilości nośników wstrzykiwanych z emitera do 

bazy.  

=(IC-IC0)/IE 

gdzie IC0 jest prądem złącza kolektorowego spolaryzowanego zaporowo przy IB=0. Dla większości 

tranzystorów wartość a zawiera się w granicach od 0,95 do 0,99. 

 

 β- współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora w układzie wspólnego emitera. Jest to 

stosunek ilości nośników wstrzykiwanych do kolektora, do ilości nośników w bazie.  

β=ΔIC/ΔIB 

β=α/(1-α) 

Współczynnik ten może przyjmować wartości od 50 do 850.   

 

αC- współczynniki wzmocnienia prądowego tranzystora w układzie wspólnego kolektora.  

αC=ΔIC/ΔIB=β+1 

 

Współczynnik ten może przyjmować wartości porównywalne do β, od 50 do 850.  

 

89. Opisz rozpływ prądu w tranzystorze bipolarnym typu npn w układzie WBaza (OB).  

W wyniku przyłożenia napięć do elektrod tranzystora, elektrony jako nośniki większościowe 

przechodzą z emitera do bazy, gdzie stają się nośnikami mniejszościowymi i część z nich 

rekombinuje z dziurami wprowadzonymi przez kontakt bazy. Elektrony przechodzące przez złącze 

emiter-baza mają określone prędkości i jeżeli obszar baz jest wąski, to prawie wszystkie przejdą do 

kolektora, gdzie staną się ponownie nośnikami większościowymi i zostaną usunięte z obszaru 

kolektora do obwodu zewnętrznego. 

Jeżeli złącze kolektor-baza jest spolaryzowane w kierunku zaporowym, tzn. kolektor ma wyższy 

potencjał niż baza, to pole elektryczne występujące w tym złączu powoduje unoszenie nośników z 

obszaru bazy do obszaru kolektora. Wartość prądu płynącego przez kolektor może być regulowana 

przez zmianę wysokości bariery złącza emiterowego, czyli przez zmianę napięcia polaryzacyjnego 

złącza emiter-baza. Przez złącze baza-kolektor płynie prąd związany z polaryzacją, tzw. Prąd 

zerowy kolektora – ICB0. Płynie ona nawet wtedy, gdy złącze baza-emiter nie jest spolaryzowane 

(IE=0). Przez tranzystor płynie również prąd zerowy ICBO, gdy IB=0. 

 



90. Opisz tranzystor bipolarny jako wzmacniacz mocy. Narysuj charakterystyki statyczne WE 

i WY tranzystora bipolarnego w układzie WEmitera (OE) ( Zaznaczyć odcięcie i nasycenie 

tranzystora).  

 

Tranzystor bipolarny pracujący w stanie aktywnym może zostać wykorzystany do budowy układu 

będącego wzmacniaczem natężenia prądu elektrycznego. Małe zmiany prądu płynącego w 

obwodzie bazy powodują duże zmiany prądu płynącego w obwodzie kolektora. W zależności od 

konstrukcji układu można uzyskać wzmocnienie natężenia prądu, napięcia lub obu tych wielkości. 

Im większe jest napięcie między emiterem a bazą, tym prąd płynący od emitera do kolektora jest 

większy. Jeżeli na bazę zostanie przyłożone mniejsze napięcie względem emitera, to z emitera do 

bazy popłynie więcej prądu. Jeśli większy prąd wypływa z bazy to z emitera do kolektora popłynie 

prąd o wartości równej prądowi bazy, pomnożony przez współczynnik wzmocnienia tranzystora 

β(βzwykle wynosi od 30 do 300, przeciętnie 100). Większy prąd kolektora popłynie przez rezystor i 

wywoła na nim większy spadek napięcia – czyli napięcie na kolektorze wzrośnie. Wzrost napięcia 

na kolektorze przejdzie na kondensator i trafi do wyjścia. 

 Charakterystyki statyczne WE i WY  tranzystora bipolarnego w układzie WEmitera (OE) 

 



91. Narysuj charakterystyki statyczne WE i WY tranzystora bipolarnego w  

układzie WBaza (OB) ( Zaznaczyć odcięcie i nasycenie tranzystora). 

 92. Narysuj charakterystyki statyczne WE i WY tranzystora bipolarnego w układzie 

WEmiter (OE) ( Zaznaczyć odcięcie i nasycenie tranzystora).  

 

a) Układ wspólnej bazy 

b) Układ wspólnego emitera 

 

UWAGA: charakterystyka statyczna wyjściowa dla układu OB (rys.a) powinna wyglądać 

tak; 

 

 

 

 
gdzie saturation to nasycenie tranzystora a cutoff odcięcie. 

 

Z kolei dla układu OE odcięcie znajduje się także w obszarze przed linią wzrastającego Ic 

(czyli tak jak dla OB), natomiast odcięcie to obszar pod zerem (w pierwszej ćwiartce 

wykresu). 



 



93. Przedstaw model „czwórnikowi” z macierzą „h” opisujący pracę tranzystora bipolarnego 

z małymi sygnałami.  

 

Tranzystor można wyobrazić sobie jako czwórnik. Modele czwórnikowe opisywane są parami 

równań przedstawiających zależności liniowe prądów i napięć wejściowych oraz wyjściowych. 

 

 
Równania te mają postać 

 
 

 
Układ taki nazywany jest układem parametrów mieszanych lub typu h, ponieważ są one 

zdefiniowane w stanie rozwarcia na wejściu i zwarcia na wyjściu.  

Zaletą opisu czwórnika za pomocą parametrów h jest to, że wielkości te mogą być dokładnie 

zmierzone w układach elektronicznych oraz wyznaczone w punkcie pracy z charakterystyk 

statycznych. 



94.Przedstaw wykres wzmocnienia prądowego w układzie WEmitera (OE) od częstotliwości 

(β=f(f)). 

 

Zwarciowy współczynnik wzmocnienia prądowego β (WE) tranzystora bipolarnego maleje wraz ze 

wzrostem częstotliwości wzmacnianego przez niego sygnału  

 

 

95.Narysuj ogólny schemat układu wzmacniacza. Określ podstawową funkcję wzmacniacza, 

podstawowy parametr tego układu. Zdefiniuj wzorem współczynnik wzmocnienia 

(prądowego, napięciowego, mocy) wzmacniacza. 

 

 

Ogólny schemat układu wzmacniacza przedstawiany jest następująco: 

 

 
 

 

 

Podstawowa funkcją wzmacniacza jest wzmocnienie sygnału (stałego, zmiennego) przy 

zachowaniu nie zmienionego jego kształtu. Wzmocnienie to odbywa się kosztem energii 

doprowadzonej z pomocniczego źródła napięcia stałego (zasilacza). 

 

Podstawowym parametrem tego układu jest wzmocnienie określane jako stosunek sygnału 

wyjściowego do wejściowego.   

W zależności od rodzaju sygnału wyróżnia się :  

 wzmocnienie napięciowe 

k u=
U WY

U WE

k u[dB ]= 20lg
U WY

U WE  
 

 wzmocnienie prądowe 

 



k i=
I WY

I WE

k i [dB]= 20lg
I WY

I WE  

 

 wzmocnienie mocy 

 

k p=
PWY

PWE

k p[dB]= 10lg
PWY

PWE

 

 



96.Przedstaw klasyfikację wzmacniaczy ze względu na zakres częstotliwości wzmacnianych 

sygnałów. 

 

Wzmacniacze ze względu na zakres częstotliwości wzmacnianych sygnałów można podzielić na: 

 

 wzmacniacze selektywne (wąskopasmowe) – ich  zadaniem jest wzmacnianie sygnałów   

o częstotliwości zawartej w wąskim paśmie wokół pewnej częstotliwości środkowej f0. 

Sygnały  

o częstotliwości odległej od częstotliwości środkowej, leżące poza pasmem przenoszenia 

wzmacniacza, są silnie tłumione 

 

 wzmacniacze małych częstotliwości - służą do optymalnego wzmocnienia mocy sygnałów 

małej częstotliwości. Używane do wzmacniania sygnałów pasma akustycznego  (fd< 100Hz  

fg kilka do kilkudziesięciu kHz) 

 

 wzmacniacze szerokopasmowe – wzmacniają sygnały o szerokim widmie częstotliwości. 

Stosunek rzędów granicznej częstotliwości górnej i dolnej wynosi min.3 

 wzmacniacze wielkich częstotliwości – wzmacniają sygnały o bardzo dużych 

częstotliwościach (setki kHz do setek MHz) 

 

 wzmacniacze stałoprądowe –  charakteryzują się brakiem ograniczenia od dołu 

pasmawzmacnianych częstotliwości 



 

97. Co opisuje pojęcie "klasa pracy wzmacniacza"? Co to oznacza, że wzmacniacz pracuje w 

klasie A?  

 

 

Klasa pracy opisuje działanie wzmacniacza przez określenie warunków przepływu prądu kolektora 

tranzysora (sterującego przepływem enerigii) w jednym okresie zmian napięcia sygnału. Czas w 

jakim tranzystor znajduje się w stanie aktywnym określa się wartością kąta przepływu 2
ϑ
 (2 do 

theta[ϑ] ) 

 

We wzmacniczu klasy A prąd kolektora płynie bez przerwy przez cały okres trwania sygnału 

sterującego.  

2ϑ=2π 

 

98. Narysuj schemat elektryczny układu wzmacniacza tranzystorowego małej częstotliwości 

(m.cz.) w układzie WE ze sprzężeniem  

pojemnościowym na wejściu oraz stabilizacją punktu pracy.￼ 

 

Przy czym R1 i R2 nie uwzględniamy na rysunku.  



99. Narysuj charakterystykę częstotliwościową układu wzmacniacza małej mocy, małej 

częstotliwości zbudowanego z wykorzystaniem tranzystora bipolarnego pracującego w 

układzie Wspólnego Emitera (WE). Przedstaw na niej jak definiuje sie 3dB pasmo 

przenoszenia takiego układu. Jakim pasmem przenoszenia charakteryzuje się taki układ? 

 

 

Gór

ny 

wy

kre

s 

!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Jakimi własnościami charakteryzuje się układ wzmacniacza napięciowego małej 

częstotliwości (WE). 

 

Układ wzmacniacza napięciowego małej częstotliwości (WE) odznacza się dość dużym 

wzmocnieniem napięciowym i prądowym oraz największym wzmocnieniem mocy. 

Układ odwraca fazę sygnału wejściowego o 180
o
. Rezystancja wejściowa układu jest 

umiarkowanie mała, zaś wyjściowa umiarkowanie duża. 

 

 
 

 

 

101. Przedstaw klasyfikację tyrystorów i narysuj ich charakterystyki 

I = f (U) . 

 

 



Charakterystyki I = f (U): 

Dynistor 

 
Trinistor,SCR (Charakterystyka jest taka sama jak w przypadku Dynistora) 

Triak 

 
Diak: 

 



102,Przedstaw strukturę warstwową ( model), model dwutranzystorowy, charakterystykę I = f 

(U) tyrystora. Przedstaw wzór na IA. Określ warunek załączania. 

 

Struktura warstwowa tyrystora:   

 
Model dwutranzystorowy: 

 
Charakterystyka: 

 



Wzór na Ia:  

Warunek załączenia: Prąd płynący przez tyrystor będzie dopóty mały dopóki wartość sumy (α1 + 

α2) będzie niewielka w porównaniu z jednością. Gdy wartość sumy zbliża się do 1 prąd tyrystora 

gwałtownie rośnie a przyrząd przechodzi ze stanu blokowania w stan przewodzenia. 

103.Przedstaw metody załączania tyrystora. 

 powielanie lawinowe nośników prądu w warstwie zaporowej złącza  2 

 wzrost prądu generacji Ig złącza 2pod wpływem temperatury, oświetlenia lub 

promieniowania 

 przepływ prądu pojemnościowego, przy nagłej zmianie napięcia zasilającego tyrystor (𝑈  ). 

104. Wyjaśnij określenie „ tranzystory polowe ”( unipolarne). Określ podstawowe różnice 

między tranzystorami tego typu a tranzystorem bipolarnym. 

 

Tranzystor polowy, tranzystor unipolarny, FET – tranzystor, w którym sterowanie prądem 

odbywa się za pomocą pola elektrycznego. Mechanizm przewodzenia jest oparty na jednym rodzaju 

nośników – dziurach lub elektronach. Zasadniczą częścią tranzystora polowego jest kryształ 

odpowiednio domieszkowanego półprzewodnika z dwiema elektrodami: źródłem (symbol S od ang. 

source, odpowiednik emitera w tranzystorze bipolarnym) i 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). W tranzystorach tych, jak 

również w przypadku układów scalonych, w których wytwarza się wiele tranzystorów na wspólnym 

krysztale, wykorzystuje się jeszcze czwartą elektrodę, tzw. podłoże (B, bulk albo body), służącą do 

odpowiedniej polaryzacji podłoża. 

 

Podstawowe różnice między tranzystorami unipolarnymi a bipolarnymi: 

 

 W tranzystorach bipolarnych prąd wyjściowy jest funkcją prądu wejściowego (sterowanie 

prądowe), zaś w tranzystorze unipolarnym prąd wyjściowy jest funkcją napięcia (sterowanie 

napięciowe). 

 

 

 Różnice występują m. in. w konstrukcji - np. w tranzystorze unipolarnym MOSFET, 

podobnie jak w tranzystorze bipolarnym, wykorzystuje się dwa rodzaje półprzewodnika, 

który tworzy trzy warstwy n-p-n lub p-n-p. Oprócz dwóch elektrod głównych źródła (Source 

- S) i drenu (Drain - D) oraz elektrody sterującej - bramki (Gate - G), stanowiących 

odpowiedniki emitera, kolektora i bazy, tranzystor polowy posiada jeszcze jedną elektrodę 

zwaną podłożem (Base - B), która służy do wstępnej polaryzacji tranzystora. 

 

 

 W tranzystorach mocy MOSFET podłoże jest zazwyczaj już wewnątrz przyrządu zwarte ze 

źródłem, tak że na zewnątrz są wyprowadzone tylko trzy końcówki. Z kolei elektroda 

sterująca - bramka (G) nie ma galwanicznego połączenia ze środkową warstwą 

półprzewodnika (tak jak to jest zrobione w tranzystorach bipolarnych), lecz jest oddzielona 

od podłoża warstwą izolacyjną wykonaną z tlenku krzemu. 

 



 W tranzystorze bipolarnym jest duża rezystencja przy wykorzystaniu bramy jako wejścia, 

zaś w unipolarnym: emiter + złącze PN, musi być spolaryzowane przepustowo i musi przez 

nie płynąć znaczący prąd.  

 

 W tranzystorze bipolarnym stan pracy musi być: aktywny, nasycenia, nieprzewodzenia, 

inwersyjny, zaś w tranzystorze unipolarnym: zwiększając wartość zaporowego napięcia U2 

można spowodować, że prąd drenu zupełnie zaniknie. Mamy tutaj dwa przeciwstawne 

efekty: wzrost natężenia prądu drenu wraz ze wzrostem napięcia U1 (prawo Ohma) oraz 

malenie prądu drenu z powodu wzrostu oporu kanału. Dla niewielkich wartości U1 

przeważa efekt pierwszy. Ze wzrostem wartości U1 wzrasta znaczenie efektu drugiego.  

 

 

 

105. Opisz zasadę działania, narysuj przekrój przez strukturę rzeczywistą, symbol ogólny i 

spolaryzuj tranzystor JFET z kanałem typu n. 

 

Jednorodny obszar półprzewodnika występujący między drenem i źródłem stanowi kanał, przez 

który płynie prąd nośników większościowych (elektrony) i którego rezystancję można zmieniać 

poprzez zmianę jego przekroju. Zmianę przekroju kanału uzyskuje się przez rozszerzanie lub 

zwężanie warstwy zaporowej złącza p–n, powodowane zmianą wartości napięcia UGS, 

polaryzującego złącze bramka – kanał w kierunku zaporowym. Na skutek bardzo dużej różnicy 

koncentracji domieszek w złączu p+–n obszar bariery potencjału wnika głównie do półprzewodnika 

typu n. Pod wpływem wzrostu napięcia UGS, polaryzującego złącze p+–n zaporowo, obszar 

zubożony rozszerzy się, powierzchnia przekroju kanału tym samym zmniejszy się, więc jego 

rezystancja wzrośnie. Dalsze zwiększanie wartości napięcia UGS w kierunku zaporowym 

spowoduje, że warstwa 

zaporowa całkowicie zamknie kanał, a jego rezystancja będzie bardzo duża. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106. Opisz zasadę działania, narysuj przekrój przez strukturę rzeczywistą, symbol ogólny i 

spolaryzuj tranzystor JFET z kanałem typu p. 

 

 

 

Jednorodny obszar półprzewodnika występujący między drenem i źródłem stanowi kanał, przez 

który płynie prąd nośników większościowych (dziury) i którego rezystancję można zmieniać 

poprzez zmianę jego przekroju. Zmianę przekroju kanału uzyskuje się przez rozszerzanie lub 

zwężanie warstwy zaporowej złącza p–n, powodowane zmianą wartości napięcia UGS, 

polaryzującego złącze bramka – kanał w kierunku zaporowym. Na skutek bardzo dużej różnicy 

koncentracji domieszek w złączu p+–n obszar bariery potencjału wnika głównie do półprzewodnika 

typu p. Pod wpływem wzrostu napięcia UGS, polaryzującego złącze p+–n zaporowo, obszar 

zubożony rozszerzy się, powierzchnia przekroju kanału tym samym zmniejszy się, więc jego 

rezystancja wzrośnie. Dalsze zwiększanie wartości napięcia UGS w kierunku zaporowym 

spowoduje, że warstwa 

zaporowa całkowicie zamknie kanał, a jego rezystancja będzie bardzo duża. 

 

 

 

107. Narysuj charakterystyki wyjściowe tranzystora JFET z kanałem typu n. Zdefiniuj i przedstaw 

sposób wyznaczenia z nich parametru : GDS0; gds; IDSS.  

 

 
 

 
 

Charakterystyka wyjściowa przedstawia zależność prądu drenu ID od  napięcia dren-źródło UDS, 

przy stałym napięciu bramka-źródło UGS 

 

- GDS0=ID/UDS: konduktancja kanału otwartego (drenu) (jest to nachylenie 

charakterystyki wyjściowej w jej liniowym zakresie) dla ustalonego napięcia 



UGS (prądu ID). 

- gds=did/duds  , dla Ugs=const : konduktancja wyjściowa, w punkcie pracy, dla    zakresu 

nasyconych charakterystyk wyjściowych 

- IDSS : Prąd nasycenia, Jest to prąd płynący przy napięciu UGS = 0 i określonym napięciu UDS. 

ID = IDSS(1-UGS/Up)^2 

 

108. Narysuj charakterystyki wyjściowe tranzystora JFET z kanałem typu p . Zdefiniuj i 

przedstaw sposób wyznaczenia z nich parametru : GDS0; gds; IDSS.  

 

 
Charakterystyka wyjściowa przedstawia zależność prądu drenu ID od  napięcia dren-źródło UDS, 

przy stałym napięciu bramka-źródło UGS 

 

- GDS0=ID/UDS: konduktancja kanału otwartego (drenu) (jest to nachylenie 

charakterystyki wyjściowej w jej liniowym zakresie) dla ustalonego napięcia 

UGS(prądu ID). 

- gds=did/duds  , dla Ugs=const : konduktancja wyjściowa, w punkcie pracy, dla    zakresu 

nasyconych charakterystyk wyjściowych 

- IDSS : Prąd nasycenia, jest to prąd płynący przy napięciu UGS = 0 i określonym napięciu UDS. 

 

 

 

 

109. Narysuj charakterystyki przejściowe tranzystora JFET z kanałem typu n . Zdefiniuj i 

przedstaw sposób wyznaczenia z nich parametru : gm; Up; IDSS.  

 

 



 
 

Charakterystyka przejściowa – przedstawia zależność prądu drenu ID od napięcia bramka-źródło 

UGS, przy ustalonej wartości napięcia dren-źródło UDS Charakterystyki przejściowe zależą od 

temperatury. 

Charakterystyka przejściowa jest fragmentem paraboli. 

 

- gm=did/dugs  , dla Uds=const : konduktancja przejściowa(jest to nachylenie stycznej do 

charakterystyki przejściowej) 

- UDS=(UGS- Up) : Napięcie odcięcia bramka-źródłoUpJest to napięcie jakie należy 

doprowadzić do bramki, aby przy ustalonym napięciu UDS nie płynął prąd drenu. 

- IDSS : Prąd nasycenia. Jest to prąd płynący przy napięciu UGS = 0 i określonym napięciu 

UDS. 

 

 
110. Narysuj charakterystyki przejściowe tranzystora JFET  z kanałem typu p. Zdefinuj i 

przedstaw sposób wyznaczania parametrów Up, Gm, Idss 

Tranzystor taki składa się z warstwy półprzewodnika typu N (tranzystor z kanałem typu N) lub typu 

P (tranzystor z kanałem typu P) oraz wdyfundowanej w nią, silnie domieszkowanej warstwy 

półprzewodnika przeciwnego typu (odpowiednio p+ i n+). Tak więc w tranzystorze tworzone jest 

złącze p-n. 

Charakterystyka wyjściowa - 

przedstawia zależność prądu 

drenu ID od napięcia dren-

źródło UDS, przy stałym 

napięciu bramka-źródło UGS. 

 Prąd nasycenia IDSS - jest to 

prąd płynący przy napięciu UGS 

= 0 i określonym napięciu UDS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry statyczne tranzystora polowego JFET  
 

    Parametry statyczne: 

        - prąd wyłączenia ID(off), 

        - rezystancja statyczna włączenia RDS(on), 

        - rezystancja wyłączenia RDS(off), 

        - prądy upływu.  

 

    Parametry graniczne: 

        - dopuszczalny prąd drenu IDmax, (od kilku do kilkudziesięciu miliamperów), 

        - dopuszczalny prąd bramki IGmax, 

        - dopuszczalne napięcie dren-źródło UDsmax, (od kilku do kilkudziesięciu woltów) lub bramka-

źródło UGsmax, 

        - dopuszczalne straty mocy, Ptotmax » PDmax(od kilkudziesięciu do kilkuset mili 

 

111. Opisz własności idealnej struktury MIS (MOS) – wytwarzanie stanu akumulacji, 

zubożenie, inwersja. 

Akumulacja – w tranzystorach z kanałem indukowanym, gdy do bramki doprowadzi się napięcie 

ujemne w stosunku do podłoża, źródło zostaje oddzielone od drenu dwoma przeciwnie 

spolaryzowanymi złączami p-n. 

 

 



112. Przedstaw klasyfikacje tranzystorów MIS i opisz zasadę ich działania. Wymień odmiany 

technologiczne tranzystorów MIS. Wymień i opisz odmiany „układowe” tranzystorów MIS  

 

 

 

Tranzystory MIS należą do klasy tranzystorów unipolarnych, często zwanych  

polowymi. Stanowią one grupę elementów, w których ma miejsce transport tylko jednego rodzaju 

nośników, tzw. nośników większościowych. Przy czym sterowanie prądu wyjściowego odbywa się 

za pomocą poprzecznego pola elektrycznego 

 

 Zasada działania: 

Obwód prąduprzepływającego od źródła do drenu zamyka się przez obszar przypowierzchniowy 

półprzewodnika, który znajduje się pod warstwą dielektryka. Zatem wartości prądu źródło –dren 

zależy od konduktancyjnego obszaru. W zależności odczynników takich jak polaryzacja bramki, 

kontaktowej różnicy potencjałów, ładunek  

nieskompensowany w dielektryku i stanach powierzchniowych, w półprzewodniku pod bramką 

może utworzyć się warstwa: akumulacyjna, zubożonaoraz inwersyjna 

.  

 

 

Ze względu na przewodnictwo kanału tranzystory MIS można podzielid na dwa rodzaje: 

 tranzystor MIS z kanałem typu  ,w którym występuję przewodnictwo dziurowe, 

 tranzystor MIS z kanałem typu n, w którym występuj przewodnictwo elektronowe. 

 

Ze względu na różnice w zjawiskach fizycznych (różnice w sposobie modulacji przewodności 

kanału) tranzystory MIS dzielimy na dwa rodzaje: 

 z kanałem zaindukowanym, czyli z kanałem w postaci warstwy inwersyjnej, 

 z kanałem wbudowanym, czyli z kanałem w postaci warstwy domieszkowanej o przeciwnym 

typie przewodnictwa niż podłoże 

 

 

Ze względu na przebieg podstawowych charakterystyk wyróżnia się dwa rodzaje  

tranzystorów MIS, a mianowicie: 

 tranzystor z kanałem zubożonym, inaczej tranzystorem normalnie włączonym, 

 tranzystor z kanałem wzbogaconym, inaczej nazywany tranzystorem normalnie 

wyłączonym 

 

 

113. Przedstaw budowę struktury i układ polaryzacji tranzystora MOSFET normalnie 

wyłączonego z kanałem typu n.  

 

 

 

G (bramka)- polaryzujemy dodatnio                     oznaczenie graficzne tranzystora  



S (źródło) –polaryzujemy ujemnie  

D (dren)-polaryzujemy dodatnio  

B (podłoże )  

Dodatek : 

 
 

114. Narysuj charakterystyki wyjściowe tranzystora MOSFET normalnie wyłączonego z 

kanałem typu n.  

 

 
W obu wykresach na zamiast UGS powinno być UDS  przypisanie przy osi .  

UGS – const 

UDS – napięcie pomiędzy dren – źródło  

ID - natężenie drenu  

 



 

 

115. Narysuj charakterystyki przejściowe tranzystora MOSFET normalnie wyłączonego z 

kanałem typu p.  

 

 
 

116. Wymień podstawowe parametry opisujące cyfrowe układy scalone. Zdefiniuj pojęcie 

„czas propagacji” bramki (rys).  

 

Parametry opisujące cyfrowe układy scalone:  

- czas propagacji 

- moc strat 

- współczynnik dobroci 

- marginesy szumowe 

- obciążalność 

- napięcie zasilania 

- zakresy napięć stanów logicznych 0 i 1  

 

tP – czas propagacji, określa odstęp czasu pomiędzy pojawieniem się wymuszenia na wejściu 

bramki a pojawieniem się odpowiedzi na jej wyjściu (czasem rozróżnia się czas propagacji przy 

zmianie ze stanu niskiego na wysoki tPLH i na odwrót tPHL) 

 
 

 



117. Przedstaw tabelę stanów logicznych bramki NOR i NAND. Co to oznacza , że bramka 

pracuje w „logice dodatniej”?  

 

 

Tabele stanów logicznych: 

NOR       NAND 

 

Wejście 

A 

Wejście 

B 

Wyjście 

Y 

1 1 0 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

 

Jeżeli założymy, że dodatnia wartość napięcia na bramce odpowiada stanowi logicznemu 1 to 

mówimy że układ pracuje w logice dodatniej. 

(Jeżeli założymy, że dodatnia wartość napięcia na bramce odpowiada stanowi logicznemu 0 to 

mówimy, że układ pracujew logice ujemnej). 

W praktyce bramki realizuje się w logice dodatniej. 

 

118. Przedstaw budowę i zasadę działania inwertera CMOS.  

 
Zasada działania:  

Inwenter odwraca sygnał wejściowy. Sygnał wyjściowy w zależności od stanu włącza jeden z 

dwóch tranzystorów, gdy wejście ma wartość Uss to przewodzi tranzystor PMOS i na wyjściu 

otrzymuje się napięcie UDD. Gdy sygnał na wejściu ma wartość UDD, to przewodzi tranzystor 

NMOS i na wyjściu otrzymuje się wartość Uss. 

Taki układ pobiera prąd jedynie przy zmianach sygnału. 

 

119.Określ podstawowe parametry statyczne i dynamiczne (napięcie zasilania, stany logiczne, 

charakterystyka przejściowa, moc tracona, czasy propagacji) układów TTL i CMOS.  

 

Napięcie zasilania – Wartość napięcia przyłożonego do układu, wymagana do podłączenia i 

sprawnej pracy układu. 

ą napięciem 5V +/- 5%. Układy CMOS w zależności od 

rodzaju: procesory, pamięci – 

3,3V; 2,5V; zegarki kalkulatory – 0,8-1,5V; układy o szerokim zakresie napięć – 3-18V. 

Wejście 

A 

Wejście 

B 

Wyjście 

Y 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 1 



– Układy TTL i CMOS realizują funkcje logiczne opisane algebrą Boole’a. 

Wejścia i wyjścia tych układów mogą przyjmować stany „0” lub „1” które odpowiadają 

określonym wartościom napięcia. 

Dla zwykle stosowanej logiki dodatniej 0 to stan niskiego napięcia (low), 1 stan wysokiego napięcia 

(high). 

ściowa – Zależność pomiędzy wartościami napięcia wejścia i wyjścia. 

Uwy=f(Uwe), obrazują 

przy jakim napięciu następuje przejście ze stanu logicznego 1 do 0. Przykładowe cha-ki dla CMOS 

i TTL: 

– ogranicza możliwość zasilania układu z baterii oraz większą skalę integracji. 

Moc tracona =P(statyczna – tracona w czasie pracy ustalonej 0 lub 1) + P(dynamiczna – zależna od 

szybkości przełączania układu). Pomiędzy czasem propagacji i mocą strat istnieje zależność P – 

rośnie, Tp – maleje. 

 

– Czas upływający od czasu zmiany stanu wejścia układu logicznego do chwili 

ustalenia się stanu 

wyjścia tego układu (reakcja na zmianę wejścia). Wskazuje na ograniczenie szybkości działania 

(częstotliwości pracy) 

układu. Typowe wartości: wolne układy – rząd 100ns, szybkie układy – rząd k*0,1ns 

 

Charakterystyka przejściowa i poboru prądu inwertera CMOS  

 
 



120.Przedstaw charakterystykę przejściową bramki TTL. Zaznacz na niej oczekiwane wartości 

napięć.  

121. Co to jest obciążalność bramki?  

Obciążalność bramki (N) –  jest to maksymalna liczba bramek, jaka może być 

równolegle sterowana z wyjścia pojedynczej bramki. 

 

122. Wymień podstawowe parametry rodziny układów TTL standard.  

Czas propagacji - TPtyp [ns] przy N=10     10ns 

Moc strat na bramkę  - Ptyp [mW]      10mW 

Współczynnik dobroci   Dtyp=tPtyp⋅Ptyp [pJ]    100pJ 

 Maksymalna częstotliwość  pracy (fmax)typ (MHz)  25MHz 

Prąd wyjściowy -  IOHmax [mA]  -0,4mA 

Prąd wyjściowy-  IOLmax [mA]     16mA 

 Prąd wejściowy-  IILmax [mA]           -1,6mA 

 Obciążalność -N max 10 

 

123. Porównaj układy cyfrowe wytwarzane w technologii TTL i CMOS.  

1. Układy CMOS nie mają stałego progu przełączania (jest ustalany procentowo), jak ma TTL 1,3 

V. 



2. Układy CMOS w przeciwieństwie do TTL w stanie statycznym nie pobierają prądu, jednak w 

trakcie zwiększania 

częstotliwości zwiększa się moc pobierana przez układ. 

3. Moc pobierana przez TTL jest niezależna od częstotliwości i jest ciągle duża, a moc pobierana 

przed układy CMOS 

zależy wprost proporcjonalnie od częstotliwości i dla zakresu normalnego użytkowania jest ona 

bardzo niska. 

4. Obciążalność wyjścia bramki CMOS i TTL można wysterować 10 wejść bramek logicznych. 

5. Układ wyjściowy w CMOS jest mało obciążalny ( do kilku miliamperów). W przeciwieństwie do 

tego TTL dostarcza 

prądy od 10 do 40 mA. 

 

124. Wyjaśnij skróty i symbole: 74S..., 74L..., 74LS..., 74AS..., 74ALS.... 

74S – układ TTL z bramką  SCHOTTKY’EGO 

74L – układ TTL z bramką o małym poborze mocy ( wyparta przez bramki 74LS) 

74LS – układ TTL z Bramką  z diodamiSchottkyegoo małym poborze mocy 

74ALS – układ TTL z Bramką ALS (Advenced Low Power Schottky) 

74F –układ TTL z Bramka typu F (FAST)  

74AS -  układ TTL  z Bramka AS (AdvencedSchottky)  

74C – układ CMOS z bramką MOS metalową 

 

125. Wymień cele i skutki scalania układów elektronicznych. 

Cele: 

 miniaturyzacja układów; 

 oszczędność materiału. 

Skutki: 

 większa niezawodność układów. 

 

126.  Omów ( narysuj) budowę tranzystora bipolarnego npn w krzemowym układzie 

scalonym. 

 

E – emiter 

B – baza 

C- kolektor 

Tranzystor znajduje się na podłożu krzemowym. Warstwa  n+ to tzw. warstwa zagrzebana, 

charakteryzującej się małą rezystancją. Pozwala to zmniejszyć rezystancję kolektora, a wiec 

zwiększyć częstotliwość graniczną.  

 

127. Dokonaj klasyfikacji pamięci półprzewodnikowych.  



1. RAM: 

a) S-RAM (Pamięć podręczna) 

b) D-RAM (Pamięć dynamiczna) 

- SD-RAM (Synchroniczna pamięć dynamiczna) 

2. ROM: 

a) PROM ( Programowane jednorazowo przez użytkownika) 

b) EPROM (BIOS-y pierwszych PC) 

c) EEPROM (BIOS-y współczesnych PC) 

- Flash EEPROM (Pamięci błyskowe) 

 

 

128. Wymień parametry pamięci półprzewodnikowych.  

Pojemność – maksymalna ilość przechowywanej informacji w bitach lub bajtach; 

ść dostarczania danych; 

 

ść – rozmiar pojedynczego segmentu w pamięci; 

ępu – czas od podania informacji na wejście adresowe do chwili pojawienia się 

danych na wyjściach; 

 

– najmniejszy odstęp czasu pomiędzy dwoma kolejnymi wywołaniami informacji; 

ęci (fizyczna i logiczna) - jest to fizyczne bądź logiczne uporządkowanie 

bitów w celu uformowania słów 

np. 4 x 1024 oznacza pojemność 4096 bitów zorganizowanych w 1024 4-bitowe słowa 

 

129. Omówbudowę zasadę działania komórkipamięci DRAM. 
Pamięć operacyjna (DRAM) jest przestrzenią roboczą mikroprocesora przechowującą otwarte pliki 

systemu operacyjnego, uruchomione programy oraz efekty ich działania. Wymianą informacji 

pomiędzy mikroprocesorem a pamięcią operacyjną steruje kontroler pamięci, do niedawna był 

częścią chipsetu płyty głównej, a obecnie jest zintegrowany z CPU. Zależnie od budowy 

rozróżniamy dwa typy pamięci RAM:  

 DRAM,  

 SRAM.  

 

DRAM (Dynamic RAM) – zbudowana na bazie tranzystorów i kondensatorów.  

Pojedyncza komórka pamięci składa się z kondensatora i tranzystora sterującego  

procesem kondensacji. Kondensator naładowany przechowuje bitowa jedynkę,  

rozładowany to binarne zero. Budowa matrycowa, czyli aby odwołać się do konkretnej  

komórki należy podać adres wiersza i komórki   

 



Pamięć wytwarzana w procesie fotolitografii. Niewielka złożoność pojedynczej  

komórki pozwala budować pamięci o dużej gęstości, niewielkich rozmiarach i dobrym  

stosunku ceny do pojemności.  

 

Zaleta – duża pojemność, niska cena  

 

Wada – potrzeba odświeżania jej zawartości, spowodowana zjawiskiem  

rozładowywania się kondensatorów(upływność). W efekcie kondensatory trzeba co  

jakiś czas doładować (stąd nazwa „pamięć dynamiczna”). Podczas procesu  

odświeżania nie można zapisywać ani odczytywać z pamięci danych, co powoduje  

ogólne spowolnienie pracy. Parametry pamięci DRAM określające wydajność („t” pochodzi od 

time):  

 tCL (CAS Latency) – liczba cykli zegarowych pomiędzy wysłaniem przez  

 kontroler pamięci zapotrzebowania na dane a ich dostarczeniem,  

 tRCD( RAS to CAS Delay) – liczba cykli zegarowych pomiędzy podaniem  

 adresu wiersza a wysłaniem adresu kolumny,  

 tRP ( RAS Precharge) – liczba cykli zegarowych pomiędzy kolejnym  

 adresowaniem wierszy pamięci,  

 tRAS (Row Active Time) – liczba cykli zegarowych pomiędzy aktywacją i  

 dezaktywacją wierszy pamięci,  

 tCR (CommandRate) – liczba cykli zegarowych pomiędzy adresowaniem  

 dwóch komórek pamięci.  

Im mniejsze są te wartości, tym szybszy dostęp do komórek pamięci!  

 

 


