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Тема уроку: Транзистор 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про транзистор 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Транзи́стор — напівпровідниковий елемент електронної техніки, який 

дозволяє керувати струмом, що протікає крізь нього, за допомогою зміни 

вхідної напруги або струму, поданих на базу, або інший електрод. Невелика 

зміна вхідних величин, може призводити до суттєво більшої зміни вихідної 

напруги та струму. 

Транзистори, є основними елементами сучасної електроніки. Зазвичай вони 

застосовуються в підсилювачах і логічних електронних схемах. 

У мікросхемах в єдиний функціональний блок об'єднані тисячі й мільйони 

окремих транзисторів. 

На принципових електричних схемах, транзистори біля умовних графічних 

позначень за ГОСТ 2.730-73[1] додатково позначають[2] літерно-цифровими 

позначками, що складаються з дволітерного коду VT та числа-порядкового 

номера елемента у схемі, наприклад: VT1, VT24 тощо. 

За будовою та принципом дії, транзистори поділяють на два великі 

класи: біполярні транзистори (БТ) й польові транзистори (ПТ). До кожного з 

цих класів входять численні типи транзисторів, що відрізняються за будовою 

і характеристиками. 

Транзистор носить назву «біполярний» (англ. Bipolar Junction Transistor, BJT) 

оскільки у його роботі одночасно беруть участь два типи носіїв заряду — 

негативні (електрони) та позитивні (дірки) електричні заряди. Цим він 

відрізняється від уніполярного (польового) транзистора, в роботі якого, бере 

участь лише один тип носіїв заряду. 

В біполярному транзисторі носії заряду рухаються від емітера через тонкий 

шар бази до колектора. База відділена від емітера й колектора p-n 

переходами. Струм протікає крізь транзистор лише тоді, коли носії заряду 

інжектуються з емітера до бази через p-n перехід. В базі вони є неосновними 

носіями заряду й легко проникають через інший p-n перехід між базою й 

колектором, та пришвидшуються при цьому. В самій базі, носії заряду 

рухаються за рахунок дифузійного механізму, тож база повинна бути досить 

тонкою. Управління струмом між емітером і колектором здійснюється 

зміною напруги між базою і емітером, від якої залежать умови інжекції носіїв 

заряду в базу. 

Принцип дії польового транзистора  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/P-n_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/P-n_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/P-n_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0


Польовий (уніполярний) транзистор— транзистор, у якому сила струму, 

що протікає крізь нього, керується зовнішнім електричним полем, тобто 

напругою. Це є принциповою різницею між ним і біполярним 

транзистором, де сила струму у вихідному колі, регулюється струмом 

керування. 

В польовому транзисторі струм протікає від витоку до стоку 

через канал під затвором. Канал існує в легованому напівпровіднику в 

проміжку між затвором і нелегованою підкладкою, в якій немає носіїв 

заряду, й вона не може проводити струм. Безпосередньо під затвором 

існує область збіднення, в якій теж немає носіїв заряду завдяки утворенню 

між легованим напівпровідником і металевим затвором контакту Шотткі. 

Таким чином ширину каналу обмежено простором між підкладкою та 

областю збіднення. Прикладена до затвора напруга, збільшує чи зменшує 

ширину області збіднення, а тим самим ширину каналу, контролюючи 

струм. 

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 № : 10 

Тема уроку: Польові транзистори 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про польові транзистори 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Польовий транзистор– це напівпровідниковий прилад, принцип дії якого 

полягає в керуванні вихідним струмом за рахунок зміни питомої провідності 

і площі напівпровідникового шару (каналу) під дією електричного поля. 

Польовий транзистор призначений для підсилення потужності і перетворення 

електричних коливань. Робота такого транзистора заснована на переміщенні 

тільки основних носіїв заряду – дірок або електронів (носії заряду мають 

один знак), тому прилади такого типу називають уніполярними. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BA%D1%96
mailto:yulia.pryima2000@gmail.com


Область, товщина і поперечний переріз якої управляється зовнішньою 

напругою і по який проходить струм основних носіїв, називають каналом. 

Електроди польового транзистора називаються затвор, сток і виток. 

Виток– електрод, з якого в канал потрапляють основні носії,сток– електрод, 

до якого рухаються основні носії з каналу,затвор– керувальний електрод 

(напруга, прикладена до затвору керує струмом через канал шляхом 

перекриття каналу за рахунок зміни питомої провідності і площі поперечного 

перетину), який являє собою області р, об'єднані між собою. 

Польові транзистори розділяють на транзистори з керувальним р-п-

переходомітранзистори з ізольованим затвором(МДН- (метал-діелектрик- 

напівпровідник) або МОН-транзисторы (метал-окис- напівпровідник)). 

Із всіх видів польових транзисторів тільки транзистор з індукованим каналом 

при нульовій напрузі на затворі не проводить струму. Транзистор із 

вбудованим каналом може проводити струм як при позитивному, так і при 

негативному зміщенні. Для його запирання необхідно позитивне зміщення 

при дірковій електропровідності каналу і негативне зміщення при 

електронній електропровідності (полярність замикаючої напруги збігається із 

знаком заряду основних носіїв у каналі). 

Робота транзисторів з керувальним р-п-переходом і з індукованим каналом 

здійснюється шляхом подачі на затвор потенціалу тільки однієї полярності. 

Транзистор з керувальним р-п-переходом працює з негативним зміщенням у 

випадку каналу п-типу і позитивним зміщенням, якщо створено канал р-типа. 

У транзисторах з індукованим каналом для створення каналу n-типу варто 

подавати на затвор позитивне зміщення, а для наведення каналу р-типу – 

негативне. 

Для нормальної роботи польових транзисторів до стоку підключається 

джерело напруги позитивним полюсом для транзисторів з каналом п-типу і 

негативним – для транзисторів з каналом р-типу (незалежно від структури 

транзистора). 

Польові транзистори мають істотні переваги в порівнянні з біполярними: 

1. Мають високий вхідний опір (106-107Ом – у транзисторів з 

керувальним р-п-переходом і 1010—1015Ом у МДН-транзисторів); 

2. Більше стійкі до впливу іонізуючих випромінювань; 

3. Добре працюють при дуже низькій температурі (до -197°С); 

4. Характеризуються низьким рівнем шумів. 

 



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 


