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Текст лекції
1. Особливості польових транзисторів.
Польовими (уніполярним) називається транзистори, в яких між
двома електродами створюються провідний канал, а регулювання струму
здійснюється шляхом зміни провідності за допомогою електричного поля. Їх
основною особливістю є те, що проходження струму в каналі здійснюється
завдяки тільки одного типу зарядів, а управління струмом каналу
здійснюється електричним полем.
Електрод, з якого починається рух носіїв заряду, називається витоком,
а електрод до якого вони рухаються – стоком. Електрод, який створює
електричне поле – затвором. Розрізнюють два типи польових транзисторів: з
управляючими p-n-переходом та ізольованим затвором МДН. По типу
електропровідності вони діляться на транзистори з каналами "p" та "n" типів.
2. Транзистор з управляючим p-n переходом.
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Розглянемо спрощену структуру та принцип дії транзистора з
управляючим p-n переходом. Він уявляє собою пластину з
напівпровідникового матеріалу який має електропровідність p або n - типу,
на кінцях якої створені металічні виводи – витік, стік. Вздовж пластини
створені області електропровідності протилежного типу та утворені p-n
переходи, а також зроблений вивід - затвор (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Структура польового транзистора з управляючим p-n
переходом з каналом n - типу.
Роботу транзистора розглянемо на прикладі роботи каналу n типу. У
даному випадку пластина напівпровідника має провідність n типу, а шар під
+
затвором має провідність р типу, де знак «+» показує його більшу
провідність по відношенню до провідності пластини.
На обидва p-n переходи подається зворотна напруга зміщення UЗВ
(мінус на затворі по відношенню до витоку). При зміні UЗВ змінюється
ширина -n переходу та внаслідок перетин каналу та його електричний опір.
Якщо між витоком та стоком включити джерело напруги UСВ таким
чином, щоб потенціал стоку був позитивним відносно витоку то через канал
почнеться дрейф основних для каналу носіїв зарядів (електронів) від витоку
до стоку. Через канал буде проходити струм IC направлений від стоку до
витоку. Включення джерела UСВ впливає на ширину p-n переходів так як
напруга на p-n переході становиться рівною біля стоку і витоку. Потенціал
каналу звужується по його довжині. Потенціал витоку дорівнює нулю, він
підвищується в сторону стоку, потенціал стоку дорівнює UСВ . Напруга
зміщення на p-n переході поблизу витоку дорівнює UЗВ , а поблизу стоку
U ЗВ  UCВ . Ширина p-n переходу більша з сторони стоку, а перетин каналу
та внаслідок його опір найменші поблизу стоку.
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Таким чином, струмом через канал можливо керувати шляхом змін
наруги UЗВ (зміна перетину каналу), та UСВ (зміна струму та перетині по
довжині каналу).
Розглянемо які критичні значення можуть приймати напруги при яких
змінюються режими роботи транзистора.
Зворотна напруга зміщення UЗВ при якій наступає режим відсічки і
транзистор запирається (струм через нього не протікає, IC = 0 ), називається
U ЗВвід . При його значенні p-n переходи змикаються і
напругою відсічки
перетин каналу буде дорівнювати нулю.
U +U
CВнас
Наруга на стоці, при якій сумарна напруга
ЗВ
дорівнює
напрузі відсічки
U
=U −U .
CВнас

ЗВвід

UЗВвід

називається напругою

насичення

U

.

CВнас

ЗВ

Режим, при якомуUСВ ≥ UCВнас , називається режимом насичення. При
цьому режимі збільшення UСВ практично не приводить до зростання струму
I C . Це пояснюється одночасним збільшенням напруги на затворі UЗВ ,
внаслідок чого канал звужується та зменшується струм IC .
Таким чином, у режимі відсічки опір каналу прагне до безмежності та
при RКдиф = ∞ струм IC = 0 . В режимі насичення диференціальний опір

dU

RКдиф =
CВ dIC → ∞ та струм IC з зростанням UЗВ залишається без змін.
Польові транзистори, як і біполярні, мають три схеми включення. Це
схеми з спільним витоком, спільним стоком, спільним затвором. Основною
схемою включення є схема з спільним витоком. На рис. 9.2 показані
відповідні схеми для транзисторів з каналами n- та p-типу. Для транзисторів з
каналом p-типу полярність напруг живлення протилежна транзисторам з
каналами n-типу.
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Рис. 7.2. Схеми включення польових транзисторів з управляючим p-n
переходом з каналами n та p-типів з спільним витоком (а), спільним стоком
(б), спільним затвором (в).
3. Основні характеристики та параметри польового транзистора
з управляючим p-n переходом.
Основними статистичними характеристиками транзистора з
управляючим p-n переходом є вихідні (стокові) характеристики та
характеристики прямої передачі (стокозатворні).
Стокові характеристики, це залежності
IC = f (UCВ ) при
UСВ струм IC збільшується майже
UЗВ = const (рис. 7.3). З підвищенням
прямолінійно та при досягненні
UСВ = UСВнас (UСВнас - напруга насичення)
зростання IC припиняється (точки н). Насичення наступає при тим менших
значенням UСВ , чим більше UЗВ . UСВнас = UЗВ −UЗВвід , де UЗВвід - управляюча
напруга при якій IC = 0(режим відсічки), UСВ - управляюча напруга, яка
відповідає ВАХ транзистора. При подальшому зростанні вихідної напруги
струм IC залишається незмінним до напруги пробою UСВпроб .
I
C

UЗВ  0, В

UЗВ1  const

UЗВ2  const

U U U
ЗВ1

ЗВ2

ЗВ3

UЗВ3  const

UСВпроб
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U
СВ

Рис. 7.3. Стокові характеристики.
Характеристики прямої передачі, це залежності IC  f (U ЗВ ) при
UСВ  const (рис. 7.4).
IC , мА

U
СВ1

U >U >U
СВ1

СВ2

СВ3

U
СВ2

U
СВ3

−UЗВ , В

Рис. 7.4. Характеристики прямої передачі.
У динамічному режимі на роботу транзистора суттєвий вплив
оказують зарядні ємності p-n переходів: вхідна CЗВ та прохідна CЗС .
Вхідна ємність - це частина бар’єрної ємності p-n переходу між
затвором ті витоком.
Прохідна ємність - це частина бар’єрної ємності p-n переходу між
затвором ті стоком.
Крім того враховується також ємність між витоком та стоком CCВ .
Основними параметрами польового транзистора з управляючим p-n
переходом є.
Крутизна стокозатворної характеристики
S   IC при U СВ  const .
 UЗВ
Крутизна характеризує управляючу дію затвору. Її значення звичайно
складає декілька міліампер на вольт. Наприклад, S = 3 мА/В означає, що зміна
напруги затвору на 1 В призведе до змін струму стоку на 3 мА.
Вхідний диференціальний опір
R
= ∆UЗВ при U = const .
вхдиф

∆IЗ

СВ

Із- струм затвору, який створений рухом неосновних носіїв крізь

перехід.
Вихідний диференціальний опір
Rвихдиф 

 UСВ
 IС
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при UЗВ  const .

Напруга відсічки U ЗВвід - напруга на затворі при IC  0,UСВ  0 .
Міжелектродні ємності.
4. Транзистори з ізольованим затвором (МДН транзистори).
Іншим видом польових транзисторів є транзистори з ізольованим
затвором. У них металічний затвор відділений від напівпровідникового
каналу тонким шаром діелектрика. Ці транзистори також називають МДН
(метал – діелектрик - напівпровідник), а також МОН (метал – оксид напівпровідник). МДН транзистори бувають двох типів: з вбудованим
каналом та з індуційованим.
5. МДН транзистора з вбудованим каналом.
На рис. 7.5 показаний принцип побудови МДН транзистора з
вбудованим каналом.

Рис. 7.5. Структура МДН транзистора з вбудованим каналом.
Його основою є кремнієва пластина (підкладка) з електропровідністю
+
n-типу. У ній створені дві області з електропровідністю p - типу з
підвищеною провідністю (виток, стік). Ці області з’єднані тонким каналом з
електропровідністю p – типу. Довжина каналу між витоком та стоком
звичайно ~ 1мкм, а його ширина ~ 100 мкм. Поверхня пластини
напівпровідника покрита шаром діелектрика ~ 0,1-0,2 мкм. Зверху
діелектрика розташований затвор у виді тонкої металічної пластини.
Схеми включення МДН транзистора показані на рис. 7.6.

Рис. 7.6. Схемі включення МДН транзистора з спільним витоком
(а), спільним стоком (б), спільним затвором (в).
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Принцип роботи схеми з спільним витоком польового транзистора з
вбудованим каналом полягає у наступному. У напівпровіднику біля його
поверхні у електричному полі здійснюється збіднення або збагачення
приповерхнього шару носіями зарядів, яке залежить від напряму
електричного поля в каналі транзистора. Цей напрямок електричного поля
визначається знаком потенціалу на затворі відносно пластини. Якщо на
затвор поданий позитивний потенціал, електричне поле буде виштовхувати
дірки з каналу, провідність зменшиться. Якщо на затвор поданий негативний
потенціал, то дірки почнуть втягуватися у канал та збагачувати його
основними носіями, провідність каналу збільшиться. У першому випадку
транзистор працює у режимі збіднення, у другому збагачення. Якщо витік та
стік приєднати до джерела живлення UCВ, то почнеться дрейф дірок крізь
канал (протече струм стоку IC , значення якого буде залежить від UCВ та
UЗВ). При проходженні струму у каналі створюється падіння напруги.
Потенціал витоку дорівнює 0, а потенціал стоку -UCВ. На межу пластини n –
типу з областями p - типу і каналом p – типу утворюється p-n перехід, який
зміщений у зворотному напрямку. Так, як у МДН – транзисторах затвор
ізольований від напівпровідника тонкою плівкою діелектрика, то такі
транзистори можуть працювати як при позитивній так і негативній напрузі
U
ЗВ.

Статичні характеристики МДН транзистора з вбудованим каналом p типу показані на рис. 7.7.
I
IC

C

U ЗВ1 < 0

=0
U

I

I

UЗВ1 > 0

−U

а)

II

II

ЗВ1

СВ

U

−UСВ

СВвід

U
СВ

б)

Рис. 7.7. Статистичні характеристики МДН транзистора: (а) – стокові
характеристики, (б)- стокозатворна характеристика.
Статичні характеристики МДН транзистора з вбудованим каналом p типу показані на рис. 7.7. На рис. 7.7 (а) зображені вихідні (стокові)
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характеристики, на рис. 7.7 (б) – характеристика передачі (стокозатворна), де
І – область збіднення, ІІ – область збагатшення.
6. МДН транзистор з індуційованим каналом.
У МДН транзистор з індукованим каналом (рис. 7.8) канал не
створюється в процесі виготовлення, а створюється під дією електричного
поля.

Рис. 7.8 Структура МДН транзистора з індуційованим каналом.
Якщо при включенні по схемі з СВ підключити напругу UЗВ, то по
ланцюгу стоку потече зворотній струм p-n переходу, значення якого дуже
мале. При підключенні напруги UЗВ таким чином, щоб потенціал затвору
відносно витоку і пластини був негативним (для транзистора даного типу), то
під дією електричного поля під затвором приповерхній шар пластини
напівпровідника збідніє.
Якщо UЗВ досягне певного значення (порогового значенні UЗВ=
UЗВпор), то шар напівпровідника під затвором настільки збідніє, що
здійсниться його інверсія – утвориться канал p – типу, який з’єднає області p
– типів. Якщо UЗВ≠0, то по каналу потече струм стоку. Змінюючи напругу на
затворі UЗВ≥UЗВпор, можливо змінювати товщину і поперечний перетин
каналу, таким чином змінюючи його опір і струм IC. На значення IC також
впливає і напруга UCВ, при цьому змінюється і форма каналу.
Вихідні статичні характеристики представлені на рис. 7.9. Вони
аналогічні вихідним характеристикам транзистора з управляючим p-n
переходом, однак характеристика при UЗВ=0 відсутня, оскільки канал
індиціюється при UЗВ>UЗВпор.
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IC

UЗВ1 = const

UЗВ2 = const

U >U >U
ЗВ1

ЗВ2

ЗВ3

UЗВ3 = const

−U

UСВпроб

СВ

Рис. 7.9. Вхідні статичні характеристики МДН транзистора
з індуційованим каналом.
Характеристики передачі IC = f (UЗВ ) при UСВ = const представлені на
рис. 7.10. Вони здвигнуті відносно нуля координат на UЗВпор.
IC

−U

U

СВ

СВпор

Рис. 7.10. Характеристики передачі МДН транзистора з індуційованим
каналом.
Позначення транзистори з індуційованим каналом показане на рис.
7.11.

Рис. 9.11. МДП транзистори з індуційованим каналом p
– типу (а), n- типу (б).
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Параметри МДН транзисторів такі ж як і для транзисторів з
управляючим p-n переходом. У якості параметра використовується крутизна
характеристики на підкладці, за допомогою якої враховують вплив
напруги на пластині на струм стоку. Звичайно Sп<S.
S

 ICнна

при UСВ  const , UЗВ  const .

 Uп
Основною властивістю польових транзисторів є те, що керуючим
сигналом для них є струм, а не напруга. Це робіть їх схожими на електронні
лампи.
Польові транзистори позначаються аналогічно біполярним тільки
другим елементом зміст букви Т є буква П. Наприклад КП 303 А – польовий
високочастотний транзистор малої потужності.
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7. Напівпровідникові тиристори.
Тиристорами називають напівпровідникові прилади з трьома і більше
p-n переходами, вони призначені для використання у якості електронних
ключів у схемах перемикання електричних струмів. Слово тиристор
походить від грецького thyra, що означає двері, і вказує на те, що він може
бути або відкритий, або закритий. Інша назва цього приладу - кремнієвий
керований вентиль. Остання назва вказує на те, що тиристор поводиться як
діод з додатковою можливістю управління потужністю, що направляється в
навантаження.
Залежно від конструктивних особливостей і властивостей тиристори
ділять на динистори, тиристори і симістори (триаки).
На рис. 8.1 представлені умовні графічні позначення тиристорів.

Рис. 8.1. Умовні графічні позначення тиристорів, а) динистор , б)
тиристор, в) симистор.
Тиристор має три виводи: анод А, катод К і управляючий електрод У.
При відсутності напруги Uy на управляючому електроді і при прикладенні
напруги Ua до анода обидва емітерні переходи ЕП відкрито, а колекторний
перехід КП закритий, і майже уся анодна напруга Ua прикладена до переходу
КП. При збільшенні напруги Ua до значення напруги відмикання Uот струм
анода малий, а опір приладу великий.

+Uа

I
Rн

I

А
VS
p

ЕП

n

д
г Область малого
опору
Область
відємного
опору
I
Область лавинного
в
у1
I
пробою

пр

К
У

У

КП

p

I

ЕП

n
Uу

А

а

U

К

а)

обр

у2

уд

0

U U
пр

б)

от 2

б

U

а
от 1

I у= 0

U

а

U от
Область великого
опору

Рис. 8.2. Структура (а) та вольтамперна характеристика (б) тиристора.
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При напрузі анода Ua=Uот відбувається лавиноподібний пробій КП
переходу, опір тиристора зменшується, і струм анода практично обмежується
опором резистора Rн, тобто Ia ≈ Ua/Rн. Тиристор має два стійкі стани (рис
8.2): ділянки оа і гд, наявність яких дозволяє використовувати прилад як
потужний перемикальний елемент в різних схемах автоматики. Наявність же
ділянки бв з відємним диференціальним опором дозволяє використовувати
прилад в різних схемах генераторів і модуляторів.
Щоб вимкнути тиристор, треба зменшити анодну напругу Ua до
значення, при якому струм анода стане менше струму утримання, тобто
Iа<Iуд. На практиці напругу Ua зменшують до нуля або прикладають до анода
напругу відємної полярності.
Недоліком некерованого тиристора, званого динистором, є велика
залежність напруги включення Uот і струму утримання Iуд від температури.
При подачі напруги +Uy на управляючий електрод У, приєднаний до
середнього p - слою кристала тиристора (рис. 8.2, а), відбувається зміщення
колекторного переходу КП, з'являється струм Iy, причому з його збільшенням
зменшується напруга відмикання Uот тиристора (рис. 8.2, б). При Iy > Iy2
вольтамперная характеристика тиристора випрямляється.
Після відкриття тиристора струм Iy управляючого електроду перестає
чинити який-небудь вплив на роботу тиристора. При подачі на анод
синусоїдальної напруги тиристор закривається під час негативної півхвилі
напруги. На рис. 8.3 показані часові діаграми напруги ua і струму ia анода, а
також імпульси струму iy.

u
a

а)

α =0

ia
ωt

0

U
u
a

б)

α

обр

>0

ia

ωt

0
α
в)

2ω +α

iу
0 α

ωt

Рис. 8.3. Діаграми роботи тиристора.
Тиристори виготовляють на різні комутовані струми Ia (до тисяч
ампер) і напруга Ua (тисячі вольт) при управляючих струмах в десятки і сотні
міліампер.
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Час перемикання струму (близько 50-100 мА) малопотужних тиристорів
станове долі мікросекунд, а час відновлення опору тиристора при струмі Iа=10А
складає 200-250 мкс. Коефіцієнт посилення по потужності тиристора
K p  Ua Ia /U y I y  250000.
Основні параметри тиристорів :
- напруга на відкритому тиристорі Uот;
- максимальний допустимий струм анода Ia.max;
- управляючі напруга Uy і струм Iy;
- час включення і виключення tвкл і tвик;
- допустима зворотна напруга тиристора Uобр.max .
Наприклад, тиристор типу КУ201А має наступні параметри:
Ia.max = 2 A, tвкл = 10 мкс, Iy.max = 2-100 мА.

Тиристор ідеально підходить для регулювання потужності змінної
напруги в усьому, окрім одного: він є однонапівперіодним пристроєм, а це
означає, що навіть при повній провідності використовується тільки половина
потужності. Можна включити паралельно два тиристори один назустріч
одному, щоб забезпечити двонапівперіодний режим роботи, проте для цього
вимагається подавати імпульси запуску на управляючі електроди від двох
ізольованих, але синхронних джерел.
На практиці для регулювання потужності змінної напруги
використовується двонаправлений тиристор або симістор. Симістор можна
розглядати як два інверсно-паралельні тиристори з управлінням від єдиного
джерела сигналу. Симістор є настільки гнучким пристроєм, що його можна
перемикати в стан як позитивним, так і негативним імпульсом запуску
незалежно від миттєвої полярності джерела змінної напруги. Назви катод і
анод втрачають сенс для симістора; найближчий до управляючого електроду,
вивід назвали, головним виводом 1 (МТ1), а інший - головним виводом 2
(МТ2). Запускаючий імпульс завжди подається відносно ввиводу МТ1 так
само, як у разі тиристора він зазвичай подається відносно катода.
Зазвичай для перемикання симістора, розрахованого на струм до 25 А,
достатній пусковий струм 20 мА, і одним з простих прикладів його
застосування є «твердотільне реле», в якому невеликий пусковий струм
використовується для управління великим струмом навантаження.
На рис. 8.4 представлена найпростіша схема реле на симисторі.

Рис.8.4. Схема реле на симисторі.
15

