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1. Іонні прилади тліючого розряду 
     В іонних (газорозрядних) приладах електричний струм утворюється в газовому 

середовищі, в умовах зіткнення електронів з молекулами газу. 

     Газорозрядні прилади для відображення інформації використовують явище 

свічення газу, що викликане прикладеною до нього напругою. В залежності від виду 

електричного розряду розрізняють газорозрядні прилади тліючого, дугового та 

коронного розряду. При розробці пристроїв індикації найбільше розповсюдження 

одержали прилади з тліючим розрядом.  
 

1.1. Неонові лампи 
     Неонова лампа— найпростіший іонний прилад—складається з балона, 

заповненого розрідженим інертним газом (неоном) і укріплених всередині балона 

двох дискових або циліндричних електродів. Характерно, що неонова лампа не має 

розжарюваного катода. 

     Коли напруга, прикладена до лампи, менша за напругу запалювання, то в лампі 

розряд відбувається, проте він дуже слабкий і не має практичного значення. Коли ж 

прикладена напруга дорівнює напрузі запалювання або, тим більше, перевершує її, то 

в лампі утворюється тліючий розряд, який супроводжується оранжево-червоним 

свіченням неону. Коли напруга на електродах лампи стане меншою від напруги 
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гасіння лампи, тліючий розряд припиниться і лампа згасне. Напруга гасіння завжди 

менша від напруги запалювання. 

 
     Малогабаритні індикатори ТН-0,2 і ТН-0,3 (рис. 1) призначені для живлення від 

джерела постійної напруги. Їх потужність складає долі вата.  

Анод індикатора ТН-0,2 (рис.1,а) має форму ккільця, катод — форму диску з 

оксидним покриттям.  

Анод індикатора ТН-0,3 (рис.1,б) виконаний у вигляді проволоки діаметром 3 мм. 

Катод — циліндричний з оксидним покриттям.  

     Неонову лампу можна вмикати в коло постійного і змінного струмів, пам'ятаючи 

при цьому, що опір «запаленої» лампи дуже малий і різке збільшення струму через 

неї може призвести до утворення дугового розряду і виходу лампи з ладу. Тому 

послідовно з лампою вмикають опір, що обмежує силу струму. 

     Характерна властивість неонової лампи, яка широко використовується на 

практиці, полягає в тому, що в полях високої частоти ці лампи світяться без 

підключення електродів до джерел живлення, оскільки ерс, потрібна для утворення 

розряду в газі, створюється електромагнітним полем високої частоти. У лампі в цьому 

випадку утворюється високочастотний розряд. Ця особливість неонових ламп 

зумовила їх переважне застосування як індикаторів напруги в радіоапаратурі. 

 

1.2. Стабілітрони 
     Стабілітрон — іонний стабілізатор напруги — застосовують в колах постійного 

струму, коли напругу на навантаженні треба підтримувати незмінною. 

  
 

 

     У стабілітроні всередині скляного балона (рис. 2), заповненого інертним газом 

(неоном, гелієм, аргоном) або парами ртуті, розміщено два циліндричні електроди: 

зовнішній — катод К і внутрішній— анод А, а в деяких конструкціях ще й 

запалюючий електрод.  

а — ТН-2;  

б — ТН-3;  

в — умовне позначення на схемах  

 

Рисунок 1 –  Неонові лампи 

 
 

 

Рисунок 2 –  Стабілітрон: будова,  умовне позначення, вольт-амперна характеристика, схема вмикання 
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     Вольт-амперна характеристика стабілітрона показує, що, як тільки прилад 

«запалиться» U=Uзап, напруга на електродах зменшиться до робочої. Характеристика 

відображує стабілізуючу дію приладу: зміна струму в діапазоні від Iмин до Iмакс 

практично не позначається на напрузі, і його можна вважати постійним. Струм, 

більший за Імакс, недопустимий, оскільки прилад може перейти в режим дугового 

розряду, електроди розплавляться і стабілітрон вийде з ладу. 

     Схема вмикання стабілітрона. Схема працює таким чином. Нехай, наприклад, 

змінюється вхідна напруга. Якщо вхідна напруга збільшується, то має збільшитися і 

напруга на навантажувальному резисторі. Але стабілітрон працює в такому режимі, 

що незначне підвищення напруги на ньому викликає різке зростання струму 

стабілітрона. При цьому збільшується струм і падіння напруги на баластному 

резисторі. В результаті падіння напруги на навантаженні залишається практично 

незмінним. 

     Стабілізатори на стабілітронах прості і досить надійні. Однак у них низький 

коефіцієнт корисної дії, оскільки при нормальному режимі в колі частина струму 

проходить через прилад. 

 

1.3. Цифрові індикатори 

     Цифрові індикатори або цифрові лампи дозволяють безпосередньо виробляти 

візуальний відлік чисельних значень контрольованої величини. 

 

У цифровій лампі розміщується десять дротяних (вольфрамових) катодів, 

відповідних цифрам десяткового ряду 0-9. Анод у вигляді тонкої сітки розташований 

перед катодом. Він пов'язаний електрично з бічним екраном, оточуючим катоди, що 

забезпечує приблизно однакову відстань між анодом і кожним з катодів.     

Порядок расположения катодов (рис. 15-13, в), цифровые значения которых указаны 

на рисунке справа, обеспечивает минимальное затемнение светящегося в данный 

момент катода.  

2. Напівпровідникові прилади  
 

2.1.  Загальні відомості про напівпровідники 
 

     Всі тверді речовини за своїми електричними властивостями розділяють на 

провідники, напівпровідники та діелектрики.  

     Напівпровідники займають за електропровідністю проміжне положення між 

металами (провідниками електричного струму) і діелектриками.  

а - зовнішній вигляд збоку; 

 б - вид з торця;  

в - розташування електродів 

 

Рисунок 3 –  Цифровий індикатор 
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     Для виготовлення напівпровідникових приладів в даний час використовують 

вуглець (C), германій (Ge) і кремній (Si)   та  деякі хімічні сполуки, наприклад арсенід 

галію, окисел титану, антимонід індію, фосфід індію та ін.  

     Кремній є найбільше широко використовуваним напівпровідниковим матеріалом. 

Він широко розповсюджений у земній корі у вигляді кремнезему (двоокису кремнію), 

силікатів і алюмосилікатів. Двоокисом кремнію багаті пісок, кварц, агат і кремінь. Із 

двоокису кремнію хімічним шляхом одержують чистий кремній. 

     Розглянемо утворення електронів провідності в напівпровідниках на прикладі 

кремнію. Атом кремнію має порядковий номер Z = 14 у періодичній системі 

Д.І.Менделєєва. Тому до складу його атома входять 14 електронів.   

     Однак тільки чотири з них перебувають на незаповненій зовнішній оболонці і є 

слабко зв'язаними.  

     Ці електрони називаються валентними й обумовлюють 

чотири валентності кремнію. Атоми кремнію здатні поєднувати 

свої валентні електрони з іншими атомами кремнію за 

допомогою так званого ковалентного зв’зку. При 

ковалентному зв'язку валентні електрони спільно 

використовуються різними атомами, що приводить до 

утворення кристала. 

     При підвищенні температури або при опроміненні 

збільшується енергія електронів, що приводить до часткового порушення 

ковалентних зв'язків і появі вільних електронів. Уже при кімнатній температурі під 

дією зовнішнього електричного поля вільні електрони переміщаються й у кристалі 

виникає електричний струм.  
 

     Електропровідність, обумовлена переміщенням 

вільних електронів, називається електронною 

провідністю напівпровідника, або n – провідністю 

(negative). 

     З появою вільних електронів у ковалентних 

зв'язках утворюється вільне не заповнене електроном 

(вакантне) місце - «електронна дірка», тобто 

виникає надлишковий позитивний заряд.  

 

     При наявності дірки який-небудь із електронів сусідніх зв'язків може зайняти місце 

дірки й нормальний ковалентний зв'язок у цьому місці відновиться, але буде 

порушена в тому місці, звідки пішов електрон. Нову дірку може зайняти ще який-

небудь електрон. 

     Під дією зовнішнього електричного поля дірки переміщаються в напрямку сил 

поля, тобто протилежно переміщенню електронів.  

     Провідність, що виникає в результаті переміщення дірок, називається дірковою 

провідністю, або р- провідністю (positive). 

     У кристалі чистого напівпровідника при порушенні ковалентних зв'язків виникає 

однакове число вільних електронів і дірок. Одночасно із цим відбувається зворотний 

процес - рекомбінація, при якій вільні електрони заповнюють дірки, утворюючи 

нормальні ковалентні зв'язки.  

     При певній температурі число вільних електронів і дірок в одиниці об'єму 

напівпровідника в середньому залишається постійним. При підвищенні температури 
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число вільних електронів і дірок сильно зростає й провідність напівпровідника значно 

збільшується. (У цьому істотна відмінність напівпровідників від металів, у яких з підвищенням 

температури опір збільшується, а провідність відповідно зменшується). Електропровідність 

напівпровідника при відсутності в ньому домішок називається власною 

електропровідністю. Вланна провідність напівпровідників недостатня для 

технічного застосування напівпровідників.  

     Тому для збільшення провідності в чисті напівпровідники вносять домішки 

(легують), які бувають донорні і акцепторні.  

 
Такий напівпровідник називається напвіпровідником п-типу, основними носіями заряду 

являються електрони, а домішка, що дає вільні електрони, називається донорною. 

 

 
 

Такий напівпровідник називається напвіпровідником р-типу, основними носіями заряду 

являються дірки, а домішка, що дає вільні електрони, називається акцепторноюрною. 

І так, існує 2 типи напівпровідників, що мають велике практичне застосування: 

 
 

Крім основних носіїв в напівпровіднику існує дуже мала кількість неосновних носіїв 

зарядів (в напівпровіднику р-типу це електрони, а внапувпровіднику п-типу це дірки), 

кулькість яких зростає при збільшення температури. 
      

     Розглянемо електричний контакт двох напівпровідників р і п типу. 

     При заміщенні в кристалічній структурі 

атома кремнію атомом п'ятивалентного 

миш’яку As  чотири електрони миш’яку 

утворюють заповнені зв'язки із сусідніми 

атомами кремнія, а п'ятий електрон 

виявиться вільним, тому така домішка 

збільшує електронну провідність (n-

провідність) і називається донорною 

(миш'як, сурма, фосфор). 

ДОНОРНІ ДОМІШКИ 

     При заміщенні атома кремнію атомом 

тривалентного індію Іп  його електрони 

вступлять у ковалентний зв'язок із трьома 

сусідніми атомами кремнію, а зв'язки із 

четвертим атомом кремнію будуть відсутні, 

тому що в індію немає четвертого електрона. 

Домішки з меншим числом валентних 

електронів в атомі в порівнянні з атомом 

даного напівпровідника викликають перевагу 

діркової провідності й називаються 

акцепторними (індій, галій, алюміній). 

.  
 

АКЦЕПТОРНІ ДОМІШКИ 

Основні носії заряду - дірки Основні носії заряду - електрони 
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     Область на межі розділу двох напівпровідників з різними типами 

електропровідності називається електронно-дірковим переходом або p-n-переходом. 

     Розглянемо випадок, якщо зовнішня напруга на переході відсутня.  

     При цьому відбувається дифузія зарядів з одного напівпровідника в іншій. З 

напівпровідника n-типу в напівпровідник р-типу дифундують електрони, а у 

зворотному напрямку з напівпровідника р-типу в напівпровідник n-типу дифундують 

дірки. У результаті дифузії носіїв зарядів в області n виникає позитивний об’ємний 

заряд, а в області р виникає негативний об’ємний заряд. 

     Між об’ємними зарядами, що утворилися, виникає контактна різниця потенціалів 

і електричне поле ЕП, яке направлене від n-області до p-області, які перешкоджають 

подальшій дифузії основних носіїв зарядів. 

     Таким чином, на границі двох напівпровідників виникає тонкий шар, що має 

великий опір. Цей шар називається замикаючим p-n-пepeходом або запірним шаром. 

Товщина його декілька мікрон.     

Внаслідок теплового руху в електричне поле р-n-переходу попадають неосновні носії 

зарядів (електрони з р-області й дірки з n-області).  

Рух неосновних носіїв зарядів під дією сил поля р-n-переходу спрямований зустрічно 

дифузійному струму основних носіїв і називається дрейфовим або тепловим струмом. 

При відсутності зовнішнього електричного поля дрейфовий струм урівноважується 

дифузійним і сумарний струм через p-n-перехід дорівнює нулю.  

 

Пряме включення р-п переходу    

 

 

 

    

Зовнішня напруга, яка прикладена 

плюсом до p-області p-n-переходу, а 

мінусом до n-області, називається 

прямою напругою UПР. 

     

 

      

 

     Якщо до p-n-переходу прикладена зовнішня пряма напруга UПР, то утворюване 

зовнішнє електричне поле E направлене назустріч електричному полю p-n-переходу 

ЕП і в результаті цього зменьшується запираюча дія p-n-переходу, зменшується його 

товщина і опір у прямому напрямку стає малим. Струм, що протікає через p-n-перехід 

під дією прикладеної до нього прямої зовнішньої напруги, називається прямим 

струмом ІПР. 

 

 

ЕП 

 

UПР 

 

 

ІПР 

Е 

ЕП 
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Зворотне включення р-п переходу 
 

Це пояснюється наступним: поле, що створюється зворотною напругою EП, співпадає 

за напрямом з зовнішнім електричним полем E. У результаті цього збільшується 

запираюча дія p-n-переходу, збільшується його товщина і його опір значно зростає, 

тобто RЗВ >> RПР.  Таке поле ще більше буде перешкоджати проходженню основних 

носіїв зарядів через замикаючий шар і через діод пройде малий зворотний струм IЗВ, 

обумовлений неосновними носіями заряду. 

     Таким чином, p-n-перехід пропускає струм в одному напрямку – прямому, і 

не пропускає струм в іншому напрямку – зворотному, що визначає вентильні 

властивості p-n-переходу. 
 

      Вольт-амперною характеристикою (ВАХ) p-n-переходу називається 

залежність струму, що протікає через p-n-перехід від прикладеної зовнішньої напруги 

I = f(U). 

 

     Пряму 1 і зворотну 2 гілку ВАХ 

зображають у різному масштабі, 

оскільки в нормальному режимі 

роботи p-n-переходу зворотний струм 

на декілька порядків менше прямого. 

     Під час досягнення зворотною 

напругою деякої критичної величини 

UПРОБ відбувається різке зменшення 

опору p-n-переходу. Це явище 

називається пробоєм p-n-переходу, а 

відповідна йому напруга –напругою 

пробою.  

     Розрізняють електричний і 

тепловий пробій. Електричний пробій 

(ділянка АБВ характеристики) є оборотним, тобто при цьому пробої в переході не 

відбувається необоротних змін (руйнування структури речовини).  

Області теплового пробою відповідає ділянка ВГ. Тепловий пробій необоротний, 

оскільки він супроводжується руйнуванням структури речовини в місці p-n-переходу. 

 

Під дією зворотної напруги UЗВ 

(зовнішня напруга, яка прикладена 

“плюсом“ джерела живлення до n-

області p-n-переходу, а “мінусом“ 

до p-області) через p-n-перехід 

протікає дуже невеликий зворотний 

струм IЗВ. 

 

UЗВ 

 ІЗВ 

 

Е 
ЕП 
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З'єднавши позитивний затискач джерела живлення з металевим електродом 

напівпровідника n-типу, а негативний затискач із електродом напівпровідника р-типу, 

одержимо зовнішнє електричне поле Ев, спрямоване згідно з полем p-n-переходу Еп, 

що підсилює його (мал. 6).  

Таке поле ще більше буде перешкоджати проходженню основних носіїв зарядів через 

замикаючий шар і через діод пройде малий зворотний струм Iобр, обумовлений 

неосновними носіями заряду.  

 

2.2. Напівпровідникові діоди      
 

     Напівпровідниковий діод – це електроперетворювальний напівпровідниковий 

прилад з одним електричним переходом і двома виводами, в якому використовуються 

властивості р-n-переходу. 

     Напівпровідникові діоди класифікують: 

1. За типом вихідного матеріалу: германієві, кремнієві, арсеніде-галієві та ін. 

2. За конструктивно-технологічними особливостями: площинні й точкові 

     У точковому діоді використовується пластинка германію або 

кремнію з електропровідністю n-типу, завтовшки 0,1–0,6 мм і площею 

0,5–1,5 мм2; з пластинкою стикається загострений дріт (голка) з 

нанесеною на неї домішкою. При цьому з голки в основний 

напівпровідник дифундують домішки, які створюють область з іншим 

типом електропровідності. Таким чином, біля голки утворюється 

мініатюрний р-n-перехід півсферичної форми. 
 

     У площинних діодах р-n-перехід 

утворюється двома напівпровідниками з 

різними типами електропровідності, 

причому площа переходу у різних типів 

діодів лежить у межах від сотих частки 

квадратного міліметра до декількох десятків 

квадратних сантиметрів (силові діоди). 

Площинні діоди виготовляють методами 

сплаву (вплавлення) або дифузії.  
 

3. За призначенням: випрямні, високочастотні й надвисокочастотні (ВЧ- і НВЧ-

діоди), імпульсні, напівпровідникові стабілітрони, тунельні, обернені, варикапи та ін.; 
      

     Випрямні діоди – це напівпровідникові діоди, які призначені для перетворення 

змінного струму в постійний. 

     Робота напівпровідникового діода, призначеного для випрямлення змінного 

струму, заснована на здатності р-n-переходу пропускати струм практично тільки в 

одному напрямку. Та частина напівпровідника, що має діркову провідність, зветься 

анодом, а та, що має електронну – катодом. 

 

Умовне графічне та літерне позначення випрямних діодів. 

     Принцип дії і вольт-амперна характеристика випрямних діодів аналогічні 

розглянутим вище принципу дії і ВАХ р-п-переходу. 
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     Основні параметри, за якими 

вибирається діод:  

Іпр.доп — допустиме значення струму 

через діод;  

Uзв.доп - допустиме значення напруги, що 

прикладається до діода у зворотному 

напрямі;  

Ізв - значення зворотного струму. 

 

  

     Стабілітрони – це напівпровідникові діоди, напруга на яких в області 

електричного пробою слабо залежить від струму і які використовується для 

стабілізації напруги. 

     Область зворотних напруг, при якій наступає пробій, називається областю 

стабілізації. Стабілітрони випускають із певною напругою пробою, яку називають 

напругою стабілізаці. 

  

 

     Найважливішою характеристикою стабілітрона є 

його вольт-амперна характеристика. У прямому 

напрямі вольт-амперна характеристика стабілітрона 

практично не відрізняється від прямої гілки будь-

якого кремнієвого діода. Зворотна гілка її має вид 

прямої вертикальної лінії, що проходить майже 

паралельно вісі струмів. Тому при зміні в широких 

межах струму падіння напруги на приладі практично 

не змінюється. Ця властивість кремнієвих діодів і 

дозволяє використовувати їх як стабілізатори 

напруги. 

 

 
МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому питанню записати у конспект: 

- Призначення, будова, умовне позначення неонових ламп. 

- Призначення, будова, умовне позначення і ВАХ стабілітрона  

- Призначення, будова цифрових індикаторів 

 

2. По другому питанню пункт 2.1 записати у конспект: 

- Охарактеризувати напівпровідникові матеріали 

- Що таке електронна провідність 

- Що таке діркова провідність 

- Що таке власна електропровідність 

- Охарактеризувати донорні домішки 

- Охарактеризувати акцепторні домішки  

- Будова і властивості р-п-переходу 

Uзв 

Ізв 
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- Пряме і зворотнє включення р-п-переходу 

- Основна властивість р-п-переходу 

- ВАХ р-п-переходу  

-  

3. По другому питанню пункт 2.2 записати у конспект: 

- Класифікація напівпровідникових діодів 

- Охарактеризувати точкові і площинні діоди 

- Охарактеризувати випрямні діоди 

- Охарактеризувати напівпровідникові стабілітрони. 
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. На якому явищі базується робота іонних приладів тліючого розряду? 

2. Як побудовані та працюють неонові лампи, стабілітрони, цифрові індикатори? 

3. Поясніть будову і роботу р-n-переходу в напівпровідниках. 

4. Назвіть основну властивість електронно-діркового переходу. 

5. За якими технологіями виготовляють р-n-переходи у діодах? 

6. Назвіть різновиди діодів і поясніть їх призначення. 

 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте 

на електронну адресу: 
Luda251252@ gmail.com 

 


