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1. Біполярний транзистор 
 

     Американські учені Вільям Шоклі, Уолтер Браттейн і Джон Бардін, працюючи 

командою в лабораторіях Bell Labs, 16 грудня 1947 року створили перший 

працездатний біполярний транзистор, який був продемонстрований вченими 

офіційно і публічно 23 грудня того ж року. Це був точковий транзистор. 

Майже через два з половиною роки, з'явився 

перший германієвий площинний транзистор, 

потім Сплавний, електрохімічний, дифузний  

Меза-транзистор, і нарешті, в 1958 році Texas 

Instruments випустила перший кремнієвий 

транзистор, потім, в 1959 році Жаном Ерні 

був створений перший планарний 

кремнієвий транзистор, в результаті германій 

був витіснений кремнієм, а планарная 

технологія зайняла почесне місце головної 

технології виробництва транзисторів.  

     В 1956 році Вільям Шоклі, Джон Бардін і 

Уолтер Браттейн отримали Нобелівську премію з фізики «за дослідження 

напівпровідників і відкриття транзисторного ефекту». 

     Біполярний транзистор є найбільш поширеним напівпровідниковим приладом. 

Свого часу транзистори прийшли на зміну електронним лампам. Це сталося завдяки 

тому, що вони мають менші габарити, високу надійність і менш витратну вартість 

виробництва. Зараз, біполярні транзистори є основними елементами у всіх 

підсилюючих схемах. 
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1.1. Принцип роботи біполярного транзистора 
     Біполярні транзистори — це напівпровідникові елементи, що мають три зони 

провідності (рис.6), які утворюють два взаємодіючими між собою р-п-переходи. Ці 

зони називають: емітерна (виділяє носії заряду), база (має властивість керувати 

цими зарядами) і колекторна (збирає носії заряду). Відповідно, кожна з зон має свій 

вивід, який маркується: К - колектор; Б - база; Е - емітер. 

     Таким чином у транзисторі є два р-n-переходи: емітерний – між емітером і базою 

та колекторний – між базою і колектором. Площа емітерного переходу менша площі 

колекторного переходу. 

     Концентрація основних носіїв заряду в емітері в багато разів більша, ніж основних 

носіїв заряду в базі, а їх концентрація в колекторі в декілька разів менша, ніж в 

емітері. Тому провідність емітера на декілька порядків вища за провідність бази, а 

провідність колектора в декілька порядків нижча провідності емітера. 

     У біполярних транзисторах струм визначається рухом носіїв заряду двох типів: 

електронів і дірок (або основними і неосновними носіями заряду). Звідси їх назва – 

біполярні. 

     Біполярні транзистори, що випускаються нині, можна класифікувати за такими 

ознаками: 

- за матеріалом: германієві і кремнієві; 

- за видом провідності областей: типу р-n-р і n-p-n (залежно від типу вільних носіїв 

заряду); 

- за потужністю: малої (РМАХ<0,3 Вт), середньої (0,3 Вт < РМАХ<1,5 Вт) і великої 

потужності (РМАХ ˃ 1,5 Вт); 

- за частотою: низькочастотні, середньочастотні, високочастотні й 

понадвисокочастотні. 
 

  Транзистори, у яких крайні області мають електронну провідність, а середня - 

діркову провідність, називаються транзисторами n-р-n - типу (рис. 1б); 

транзистори, у яких крайні області мають діркову, а середня - електронну 

проводимість - транзисторами р-n-р - типу (рис. 1а).    

 

 
      

     В якості основного матеріалу для виготовлення біполярних транзисторів в даний 

час використовується кремній. При цьому переважно виготовляють транзистори п-р-

п-типу, в яких основними носіями заряду є електрони, що мають рухливість в два-три 

рази вище, ніж рухливість дірок. Нині виготовляють і застосовують виключно 

транзистори з площинними р-n-переходами. 

     Істотною перевагою п - р - п  транзисторів є їх мала інерційність порівняно з р - п 

- р транзисторами, бо за всіх інших умов коефіцієнт дифузії електронів є більшим, 

а —  p-n-p тип; 

б —  n-p-n тип  

Рисунок 1 –  Структура та умовне  

позначення біполярного транзистора 
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аніж у дірок, і вони швидше дифундують крізь базу. Промисловістю випускаються як 

р - п - р, так і п - р - п  транзистори, хоч останнім часом виявилась тенденція на користь 

п - р - п транзисторів. Тому надалі ми розглядатимемо роботу схем на п - р - п  

транзисторах. Однак, всі наші міркування будуть цілком справедливі і для схем на р 

- п - р транзисторах. Умовне позначення  п - р - п  транзистора дано на рис. 1.  

     Фізичні процеси, що відбуваються в транзисторах двох типів, аналогічні й 

відмінність між ними полягає в тому, що полярності включення джерел живлення їх 

протилежні, а також у тому, що якщо в транзисторі n-p-n- типу електричний струм 

створюється в основному електронами, то в транзисторі р-n-р - типу - дірками.      

     В умовах роботи транзистора до лівого p-n-переходу прикладається напруга емітер 

- база UЕБ в прямому напрямку, а до правого р-n-переходу - напруга база - колектор 

UКБ - у зворотному. 

 

 

     Наявність p-n-переходів визначає два стани транзистора: відкритий і закритий. У 

відкритому транзисторі струм проходить від емітера до колектора. 

     Для цього в транзисторі до кожного p-n-переходу потрібно прикласти напругу 

певної полярності, а саме: між емітером і базою - в прямому напрямку; між 

колектором і базою – в зворотному напрямку.  

     За наявності прикладених напруг вільні заряди із зони емітера переходять у зону 

бази, де частина з них рекомбінує. За рахунок того, що зона бази є невеликою 

(декілька мікронів), то більшість цих зарядів потрапляють під дію напруги UБК і 

переходять в зону колектора. Таким чином, утворюються струми емітера ІЕ, бази ІБ та 

колектора ІК (рис. 2), які підпорядковані першому закону Кірхгофа ІЕ = ІК+ІБ, а зв'язок 

між вихідним і вхідним струмами визначається коефіцієнтом підсилення за струмом 

 
 (Принцип роботи біполярного транзистора можна пояснити на прикладі водопровідного крана. 

Вода в ньому - струм колектора, а керуючий струм бази - то, наскільки ми повертаємо ручку. 

Достатньо невеликого зусилля (керуючого впливу), щоб потік води з крана збільшився.) 

 

У розглянутому випадку база є спільним електродом для емітерного та колекторного 

кіл. Така схема включення транзисторів називається схемою із спільною базою (СБ). 

Однак схему СБ застосовують рідко через низький коефіцієнт підсилення за струмом. 

 

      

Рисунок 2 –  Структура та умовне позначення біполярного транзистора 
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1.2. Схеми включення транзисторів 
 

     Як елемент електричного кола транзистор використовується так, що один із його 

електродів є вхідним, другий вихідним, а третій - спільний відносно входу та виходу. 

Залежно від того, який електрод є спільним для вхідного і вихідного кіл, розрізняють 

три схеми вмикання транзисторів: 

• зі спільною базою - з СБ; 

• зі спільним емітером - з СЕ; 

• зі спільним колектором - з СК. 

Вхідне, або керуюче, коло служить для управління роботою транзистора. У коло 

вхідного електроду вмикається джерело вхідного змінного сигналу, що його треба 

підсилити за потужністю. У вихідному, або керованому, колі отримують підсилені 

коливання. у вихідне коло вмикається навантаження, на якому виділяється підсилена 

потужність.  

 
 

      

Схема із спільною базою (СБ)  
У схемі із спільною базою збільшення напруги на вході ΔUВХ викликає збільшення 

струму емітера IE, що приводить до збільшення як струму колектора Iк, так і напруги 

виходуΔUВИХ, причому ΔUВИХ >>ΔUBX.  

У схемі із СБ джерело вхідної напруги включене у коло емітер - база, а навантаження 

й джерело живлення - у коло колектор - база.  

Вхідний опір схеми із СБ малий (декілька ом або десятків ом), тому що емітерний 

перехід включений у прямому напрямку.  

Вихідний опір схеми, навпаки, великий (сотні кілоом), тому що колекторний перехід 

включений у зворотному напрямку.  

Малий вхідний опір схеми із СБ є істотним її недоліком, що обмежує застосування її 

в підсилювачах. Через джерело вхідного сигналу в цій схемі проходить увесь струм 

емітера, і підсилення по струму не відбувається (коефіцієнт підсилення по струму 

α<1). Підсилення по напрузі й по потужності в цій схемі може досягати декількох 

сотень.  

Схема із спільним емітером (СЕ)  
У схемі із спільним эмиттером СЕ джерело вхідної напруги включене у коло емітер - 

база, а опір навантаження RН і джерело живлення - у коло емітер-колектор, тому 

емітер є спільним електродом для вхідного і вихідного кіл. 

Вхідний опір схеми з СЕ більше, чим у схеми із СБ, тому що вхідним струмом у ній є 

струм бази, який набагато менше струму емітера й струму колектора. Цей опір 

становить сотні ом. Вихідний опір схеми з СЕ великий й може становити до ста 

кілоом.  

а —  схема з СБ;   б —  схема з СЕ;   в —   схема з СК 

Рисунок 3 –  Схеми вмикання біполярного транзистора 
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Коефіцієнт підсилення по струму β у цій схемі визначається як відношення 

збільшення струму колектора ΔIК до збільшення струму бази ΔIБ при постійній 

напрузі на колекторі UK = const, тобто  

 
і може мати значення для різних транзисторів  β = 10 … 200   

Коефіцієнт підсилення по напрузі КU 100. Коефіцієнт підсилення по потужності у 

багато разів більше, чим у схемі із СБ  

KP= KUKI 

Завдяки цій підсилювальній властивості схема з СЕ  знайшли широке застосування. 

Схема із спільним колектором (СК)  
У схемі із спільним колектором СК джерело вхідної напруги включається в коло бази, 

а джерело живлення й опір навантаження - у коло емітера. Вхідним струмом є струм 

бази, а вихідним - струм емітера.  

Вхідний опір схеми з СК великий (десятки кілоом), а вихідний опір малий (до 12 

кОм).  

Схема не дає суттєвих підсилень ні по одному з параметрів.  

Схема із спільним колектором СК використовується для узгодження окремих 

каскадів посилення, джерела сигналу або навантаження з підсилювачем, тому цю 

схему часто називають емітерним повторювачем. 
    

Таблиця 1-  Параметри схем включення транзисторів  
 

 
 

1.3. Характеристики і параметри транзисторів 
 

     Характеристиками транзистора називаються залежності між струмами й 

напругами у вхідному і вихідному колах, тому характеристики є вхідні і вихідні. При 

різних схемах включення транзистора вхідні й вихідні кола різні, отже, і 

характеристики являють собою залежності різних величин для кожної схеми 

включення. 

     Так, для схеми із спільним емітером СЕ, яка є найбільш застосовуваною,  вхідним 

колом є коло бази й вхідна характеристика (рис. 4) відбиває залежність струму бази 

IБ  від напруги база-емітер UБЕ при постійній напрузі між емітером і колектором, тобто 

IБ = f(UБЕ) при UКЕ = const. 
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     Вихідним колом для цієї схеми є коло колектора й вихідною характеристикою 

(рис.4) - залежність струму колектора IК від напруги колектор-емітер UЕК при 

незмінному струмі бази, тобто IК = f(UЕК) при IБ = const.  

 
      

 

     При малих значеннях напруги між емітером і базою (UБЕ) струм бази росте 

повільно через великий опір p-n-переходу, який зі збільшенням струму зменшується.  

Зі збільшенням колекторної напруги UКЕ вхідні характеристики зміщаються вправо, 

тобто зі збільшенням UКЕ необхідно підвищити напругу UБЕ, для того щоб струм бази 

залишився незмінним. Вихідні характеристики показують, що в робочій області 

напруга UКЕ незначно впливає на колекторний струм IК, тому що в основному він 

залежить від кількості електронів, інжектованих у базу, тобто від струму емітера. 

     Характеристики транзистора використовуються для вибору робочої точки в 

схемах підсилювачів сигналів. 

     До основних параметрів біполярних транзисторів відносять:  

UКЕ - напругу між емітером і колектором, величина якої може призвести до пробою 

колекторного p-n-переходу;  

IK - величину струму колектора, яка визначає нагрівання емітерного p-n-переходу;  

РК - потужність розсіювання колекторного p-n-переходу, що впливає на його 

нагрівання. 

Тому, під час вибору транзисторів, ці розрахункові величини порівнюють з 

допустимими значеннями, поданими в паспортних даних для кожного з типів 

транзисторів: 

                                    U KE   UKEдоп ; I K  I K доп; PK PK макс 
 

2. Польові транзистори 
     Що стосується польових транзисторів, 

то перші патентні заявки подавалися з 

середини 20-х років 20 століття, наприклад 

в Німеччині фізик Юліус Лілієнфельд в 

1928 році запатентував принцип роботи 

польових транзисторів. Однак, 

безпосередньо польовий транзистор був 

запатентований вперше в 1934 році 

німецьким фізиком Оскаром Хайль. 

Рисунок 4 –  Характеристики біполярного транзистора 
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     В польових (уніполярних) транзисторах, в яких для утворення струму  

використовуються носії заряду тільки одного типу (дірки або електрони). Основною 

їх ознакою є відсутність на шляху проходження струму р-п-переходів (рис. 5), а зона, 

по якій проходить струм називається  каналом. Залежно від типу провідності каналу 

вони поділяються на транзистори з p-каналом або n-каналом, чим визначається 

полярність прикладеної напруги. 

 Канал має два виводи: витік (В) — звідки рухаються вільні носії зарядів і  стік (С) 

— куди ці заряди стікаються. Третій вивід, який виходить із зони напівпровідника 

протилежного до каналу типу провідності, називають затвором(3), що 

використовується для регулювання площі перетину каналу. 

     Під дією напруги UCB вільні носії заряду утворюють в каналі (центральній частині 

транзистора) струм, величину якого можна регулювати напругою при сталій напрузі 

UCB. 

     У польових транзисторах керування струмом транзистора досягається шляхом 

зміни перерізу каналу за рахунок зміни області, займаної цим переходом. Керуючий 

р-n-перехід утворюється між каналом і затвором, які виконуються з напівпровідників 

протилежних типів провідності. Так, якщо канал утворений напівпровідником n -

типу, то затвор - напівпровідником p-типу. Напруга між затвором і витоком завжди 

подається зворотної полярності, тобто замикаючої р-n-перехід. Нагадаємо, що при 

подачі напруги зворотної полярності область, займана р-n-переходом, розширюється. 

При цьому розширюється і область, збіднена носіями заряду, а значить, звужується 

область каналу, через яку може текти струм. Причому, чим більше значення 

замикаючої напруги, тим ширше область, займана р-n-переходом, і тим менше 

перетин і провідність каналу.  

     Так як керуючий p-n-перехід завжди замкнений, у польових транзисторів 

практично відсутня вхідний струм. Завдяки цьому вони мають дуже високий вхідний 

опір і практично не споживають потужності від джерела керуючого сигналу. Ця 

властивість відноситься не тільки до транзисторів з керуючим р-n-переходом, але і до 

всіх польових транзисторів, що вигідно відрізняє їх від біполярних. 

Умовні позначення транзисторів з різними каналами показані на рис. 6. 

  

Рисунок 5 –  Конструкція польового транзистора  
 

Рисунок 6 –  Умовне графічне позначення     

                    польових транзисторів 
 
 



8 

 

 
МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому питанню пункт 1.1 записати у конспект: 

- Що таке біполярний транзистор, які області і виводи він має 

- Як класифікуються біполярні транзистори 

- Зарисувати рис.1а.б 

- Зарисувати рис.2 

- Як прикладаються напруги до р-п переходів транзистора 

 

2. По першому питанню пункт 1.2 записати у конспект: 

- Зарисувати рис.3 

- Охарактеризувати властивості схем вмикання транзисторів (табл.1) 
 

3. По першому питанню пункт 1.3 записати у конспект: 

- Зарисувати вхідні і вихідні характеристики (рис.4), записати їх  залежності 

- Записати основні параметри біполярних транзисторів 

 

4. По другому питанню записати у конспект: 

- Будова польових транзисторів 

- Зарисувати рис.5 

- Зарисувати рис.6 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:? 
1. Яка будова біполярного і польового транзисторів? 

2. Які два типи біполярних транзисторів існують?  

3. Як називаються електроди біполярного транзистора?  

4. Як називаються електроди польового транзистора? 

6. Намалюйте схематичні позначення n-p-n  та p-n-p  транзисторів. 

6. Для чого використовують транзистори? 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте 

на електронну адресу: 
Luda251252@ gmail.com 

 


