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Група № : 12 

Урок № : 5 

Тема уроку: Вентельні властивості Р-N переходу 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про вентельні властивості Р-N 

переходу 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Електричний перехід між двома областями напівпровідника, одна з яких 

має електропровідність n–типу, а інша p–типу, називають електронно–

дірковим, або р-n переходом. 

 Електронно–дірковий перехід не можна створити простим дотиком 

пластин  n- і p–типу, оскільки при цьому неминучий проміжний шар 

повітря, окислів або поверхневих забруднень. Ці переходи отримують 

сплавленням або дифузією відповідних домішок в пластинки 

монокристалу напівпровідника, а також шляхом вирощування р-

n переходу із розплаву напівпровідника з регульованою кількістю 

домішок. 

Якщо на кристал кремнію, обробленого миш’яком (тобто такий кристал 

матиме n–провідність), наплавити шматок індію, то частина атомів індію 

внаслідок дифузії проникне в товщу кристалу і в ньому утворяться області 

з різним типом провідності. 

Внаслідок різної концентрації електронів в шарах p і n буде відбуватись їх 

дифузія  з області n в область p. Аналогічно буде відбуватись дифузія 

дірок з області p в область n. 

Завдяки дифузії основних носіїв порушується електрична нейтральність в 

напівпровіднику: область p здобуває від’ємний, а область n – додатний 

заряд. Між областями виникає електричне поле з різницею потенціалів 

близько 0,35 В у германієвому і 0,65 В у кремнієвому напівпровідниках. 

Ця різниця потенціалів – потенціальний бар’єр – вже перешкоджає 

дифузії основних носіїв, але для неосновних носіїв утворене поле є 

прискорюючим, внаслідок чого виникає рух електронів з p-області в n-

область і рух дірок в протилежному напрямку. 

Рух носіїв, зумовлений різницею концентрацій, називається дифузійним 

струмом, а рух носіїв під дією електричного поля – дрейфовим струмом. 

Між дрейфовим і дифузійним струмами при певному потенціальному 

бар’єрі існує динамічна рівновага, так що сумарний струм через p-

n перехід дорівнює нулю. 

Ці явища відбуваються при утворені p-n переходу. 



Розглянемо тепер явища, що відбуваються в p-n переході при підведені до 

нього зовнішнього електричного поля. 

При підключені “+” до шару n, а “–” до шару p (таке включення 

називається зворотним) зовнішня напруга буде діяти згідно з 

потенціальним бар’єром. Оскільки опір безпосередньо області переходу 

набагато більший іншої частини напівпровідника, то саме в зоні переходу 

потенціальний бар’єр збільшується на значення зовнішньої напруги. 

В цьому випадку дифузійний перехід носіїв ще більш утруднюється і 

навіть при відносно невеликій зовнішній напрузі дорівнює нулю. 

Значення же дрейфового струму від зовнішньої 

напруги не залежить і обмежується швидкістю 

генерації неосновних носіїв, яка визначається t°. 

На рис. показана вольт–амперна характеристика 

(ВАХ) p-n переходу (Звернути увагу на 

масштаби на осях !!!). 

При зворотному включені (ліва частина графіка) 

струм через перехід з’являється при подачі 

напруги і, досягнувши значення струму 

насичення, обумовленого дрейфом неосновних 

носіїв, залишається незмінним (» –0,2 mA). Однак при більших значеннях 

зворотної напруги рухомі електрони здобувають більші швидкості і, 

вдаряючись об атоми, викликають ударну іонізацію. Крім того, під дією 

сильного електричного поля частина електронів з валентної зони 

переходить в зону провідності. Ці процеси збільшуються лавиноподібно і 

призводить до різкого збільшення струму через p–n перехід – 

його електричного пробою. Внаслідок збільшення струму збільшується t°, 

енергія електронів збільшується, що в свою чергу полегшує їх перехід з 

валентної зони в зону провідності – виникає так званий тепловий пробій. 

Якщо не включити в коло p–n переходу обмежувальний опір, 

напівпровідник може перегрітись і вийти з ладу. 

При прямому включені “+” – до шару р, а “–” – до шару n із підвищенням 

прямої напруги U потенціальний бар’єр зменшується, а потім зовсім 

зникає. При U > Uбар поле вже є прискорюючим для основних носіїв і 

струм через перехід стрімко збільшується (права частина графіку). Процес 

введення носіїв заряду через електронно-дірковий перехід при зменшені 

потенціального бар’єру в область напівпровідника, де ці носії заряду є 

неосновними, називається інжекцією (англ. inject – впорскувати, вводити). 

Отже  p–n перехід має властивості  вентиля – в прямому напрямку опір 

його дуже малий, а в зворотному практично нескінчений. 

P–n перехід може нормально працювати тільки в невеликому діапазоні 

температур. При дуже низьких температурах (< 60° C) електрони 

донорних атомів не можуть здолати навіть ту вузеньку заборонену зону, 



яка відділяє їх від зони провідності основного напівпровідника, тому в 

ньому практично відсутні основні носії. 

Застосування вивчених знань: 

1.Що являє собою зонна теорія ? 

2.Чи існує струм у замкнутому електричному колі? 

 

 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 

 

 

Урок № : 6 

Тема уроку: Діоди їх принцип роботи та підключення 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про діоди їх принцип роботи та 

підключення 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Діодний міст – це схемотехнічне рішення, призначене для випрямлення 

змінного струму. Інша назва – двонапівперіодний випрямляч. Будується з 

напівпровідникових випрямних діодів або їх різновиди – діодів Шотткі. 

Залежно від сфери застосування і схеми підключення діодні мости бувають: 

 однофазні; 

 трифазні. 

Позначення на схемі може бути виконано в двох варіантах, яке 

використовувати УДО на кресленні залежить від того, збирається міст з 

окремих елементів або використовується готовий. 
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ПРИНЦИП ДІЇ 

Давайте розбиратися, як працює діодний міст. Почнемо з того, що діоди 

пропускають струм в одному напрямку. Випрямлення змінної напруги 

відбувається за рахунок односторонньої провідності діодів. За рахунок 

правильного їх підключення негативна полуволна змінної напруги надходить 

до навантаження у вигляді позитивної. Простими словами – він перевертає 

негативну півхвилю. 

Для простоти і наочності розглянемо його роботу на прикладі однофазного 

двухполуперіодного випрямляча. 

 

Принцип роботи схеми основам на тому, що діоди проводять струм в одну 

сторону і полягає в наступному: 

 На вхід діодного моста подають змінний синусоїдальний сигнал, 

наприклад 220В з побутової електромережі (на схемі підключення вхід 

діодного моста позначається як AC або ~). 

 Кожна з полуволн синусоїдальної напруги (рисунок нижче) 

пропускається парою вентилів, розташованих на схемі по діагоналі. 

 

Позитивну півхвилю пропускають діоди VD1, VD3, а негативну – VD2 і VD4. 

Сигнал на вході і виході схеми ви бачите нижче. 



 

Такий сигнал називається – випрямлена пульсуюча напруга. Для того, щоб 

його згладити, в схему додається фільтр з конденсатором. 

 

СХЕМИ ВИПРЯМЛЯЧІВ 

Випрямлення струму в блоках харчування – основне призначення, серед 

інших компонентів схеми можна виділити вхідний фільтр, який підключають 

після випрямляча – він призначений для згладжування пульсацій. Давайте 

розберемося в цьому питанні більш детальну інформацію! 

В першу чергу варто відзначити, що доданими мостом називають схему 

однофазного випрямляча з 4 діодів або трифазного з 6. Але любителі часто 

так називають схему випрямляча з середньою точкою. 

У двухполуперіодного випрямляча до навантаження надходить дві 

напівхвилі, а у однополупериодного – одна. 

Щоб не було плутанини, давайте розбиратися в термінології. 

Нижче ви бачите однофазную двухполуперіодним схему, її правильна назва 

«Схема Гретца», саме її найчастіше мають на увазі під назвою «діодний 

міст». 



 

Схема Ларіонова – трифазний діодний міст, на виході сигнал 

двонапівперіодний. Діоди в ньому пропускають напівхвилі, відкриваючись 

на лінійну напругу, тобто по черзі: верхній діод фази A і нижній діод фази B, 

верхній фази B і нижній фази C і т.д. 

 

Для повноти картини слід розповісти і про інші схеми випрямлячів змінної 

напруги. 

Однополуперіодний випрямляч з 1 діода, включеного послідовно з 

навантаженням. Застосовується в баластних блоках харчування, 

малопотужних мініатюрних блоках харчування, а також в приладах, 

невимогливих до коефіцієнта пульсацій. До навантаженні надходить тільки 

одна полуволна. 

 

Двухполуперіодний з середньою точкою – це і є те, що помилково називають 

мостом з 2 діодів. Тут кожну півхвилю проводить тільки один діод. Її 



перевагою є більший ККД, ніж у схеми Гретца, за рахунок меншого числа 

напівпровідникових вентилів. Однак її використання ускладнене тим, що 

потрібен трансформатор з відведенням від середньої точки, що відображено 

на схемі принципової. Її не можна використовувати для випрямлення 

напруги 220В. 

 

Тому для складання схеми моста буде потрібно кілька збірок. Нижче 

наведено приклад з 3 збірок Шотткі із загальним катодом. 

 

З 4 збірок із загальним катодом. Відрізняється від попередньої тим, що 

витримує більший струм, при тих же компонентах тому, що Шотткі в ній 

з’єднані паралельно. 

 

З 2 збірок Шотткі – одна із загальним анодом і одна із загальним катодом. 

Дізнатися про те, що таке анод і катод, ви можете в нашій окремій статті. 



 

 

Застосування вивчених знань: 

1 . Дати визначення напівпровідники, транзистор, світлодіод. 

2.  Які властивості напівпровідникових приладів. 

 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


