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Wprowadzenie 
 

Zasadę działania, budowę oraz właściwości tranzystora zł ączowego p-n-p (oraz n-p-

n) opisano w instrukcji do ćwiczenia pt. Sporządzanie charakterystyk tranzystora. W 

tranzystorach powyższego typu przepływają prądy złożone z nośników obu znaków: 

elektronów (-) i dziur (+). Dlatego tranzystory te określamy jako tzw. tranzystory 

bipolarne. 

W tranzystorze polowym (field-effect-transistor) prąd przepływający przez jego 

kanał przewodzący zdominowany jest przez nośniki większościowe (obecne w nadmiarze) 

materiału z którego sporządzony jest kanał: tylko elektrony (dla półprzewodnika typu n) 

lub tylko dziury (dla półprzewodnika typu p). Dlatego złączowy tranzystor polowy określa 

się jako unipolarny z kanałem typu n lub p. 

Przewodzenie prądu przez kanał od elektrody źródła S (source) do elektrody ujścia D 

(drain) regulowane jest za pośrednictwem pola elektrycznego wytwarzanego w obszarze 

kanału przewodzącego przez warstwę ładunku przestrzennego złącza tzw. bramki G (gate). 

Mość tego ładunku a więc i zarazem wartość pola elektrycznego regulowana jest 

potencjałem elektrycznym bramki (G). Tak więc wielkość prądu przepływającego od 

źródła (S) do ujścia - kolektora (D) pod wpływem napięcia UDS regulowana jest napięciem 

UGS- Sterowany napięciowo tranzystor polowy pobiera na wejściu bardzo mały prąd i to 

go odróżnia od sterowanego prądowo tranzystora złączowego p-n-p (lub n-p-n). 

Na rysunku nr 1 przedstawiono symbole graficzne tranzystora polowego z kanałem 

typu n oraz p. 

W tranzystorze polowym największy prąd drenu (ID) przepływa kanałem 

przewodzącym od źródła (S) do elektrody drenu (D) wtedy, gdy UGS = 0. Przy zwiększaniu 

napięcia UGS wartość prądu ID początkowo rośnie, w przybliżeniu proporcjonalnie do 

wzrostu tego napięcia. Ten zakres pracy tranzystora polowego określa się jako triodowy (A 

na rysunku nr 2) z powodu podobieństwa do odpowiednich charakterystyk triody. Cienka 

warstwa przewodząca, jaką jest kanał wykonany z półprzewodnika typu n (lub p) nie może 

zwiększać nieskończenie swego przewodnictwa wraz ze wzrostem napięcia UDS nawet gdy 

UGS = 0. Dlatego powyżej pewnej wartości napięcia UDS nie następuje dalszy wzrost prądu 

drenu ID (obszar B na rys. 2). Określamy to jako stan nasycenia. 

Prąd ID osiąga wtedy maksymalną możliwą (i dopuszczalną) wartość. Nie powinna 

ona przekraczać wartości grożącej uszkodzeniem struktury tranzystora. Obszar pracy 

oznaczony na rys. 2 jako B nazywany bywa pentodowym. Jak widać, wartość prądu 

nasycenia (na wyjściu) zależy od napięcia UGS (na
 
wejściu) i maleje z jego wzrostem. Przy 
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ustalonej wartości UDS wartość napięcia UGS, która powoduje zatrzymanie przepływu prądu 

ID (ID ≈ 0) określa się jako napięcie stanu odcięcia tranzystora PET. Zwiększenie napięcia 

UDS do wartości wymuszających jednak dalszy wzrost ID (obszar C na rys. 2) powoduje 

zjawisko tzw. lawinowego powielania (mnożenia) liczby nośników prądu 

doprowadzającego do tak dużego prądu ID, że niszczy on strukturę tranzystora. 

 

Rys. 1. Symbole tranzystora polowego złączowego (FET) z kanałem 

typu n i p, napięcia polaryzacji w układzie ze wspólnym źródłem 

oraz obwody wejściowy i wyjściowy 

Właściwości elektryczne tranzystora polowego opisuje się przy użyciu następujących 

charakterystyk i parametrów: 

Charakterystyka przejściowa: 

Jest to zależność prądu drenu ID od napięcia bramka-źródło (UGS) przy ustalonym 

napięciu dren - źródło (UDS = const). Opisuje ona jak obwód wyjściowy ( prąd ID) reaguje 

na zmianę zachodzącą w obwodzie wejściowym (napięcie UGS). Związek przyczynowo-

skutkowy określony powyżej opisywany jest również jako konduktancja przejściowa. 
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gm = (ΔlD/ ΔUGS)  dla  UDS = const 

Wartość gm jest różna w obszarach A i B.  
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Charakterystyka wyjściowa: 

Jeżeli ustalić napięcie (a tym samym i prąd) w obwodzie wejściowym, to możemy 

analizować własności obwodu wyjściowego, czyli zależność prądu drenu (ID) od napięcia 

UDS. Otrzymujemy zależność ID = f (UDS) dla UGS =
 
const. 

Prąd nasycenia drenu: IDSS dla UGS = 0 ( obszar pracy B ). 

Jest to największy dopuszczalny prąd dla trwałej pracy tranzystora polowego. 

Progowe napięcie odcięcia. UP = UGSP jest to wartość napięcia UGS w obwodzie 

wejściowym, która powoduje przerwanie przepływu prądu od źródła do drenu. 

Użyteczny zakres pracy tranzystora obejmuje: stan odcięcia, zakres w przybliżeniu 

liniowy oraz stan nasycenia. Praca dynamiczna, wzmacnianie napięć i transmisja sygnałów 

z obwodu wejściowego do wyjściowego zachodzi w zakresie liniowym i zakresie 

nasycenia. Stany odcięcia i włączenia ograniczają zakres liniowy. Sens statycznej 

rezystancji włączenia i wyłączenia zilustrowano na rys.2.  

Statyczna rezystancja włączenia: RDSwł = (UDS2 / IDS2)  

Statyczna rezystancja wyłączenia: RDSwył = (UDS1 / IDS1) 

Właściwości dynamiczne określonego tranzystora FET opisuje  

dynamiczna rezystancja drenu: rDS = (Δ UDS / ΔID) 

Jest ona miarą nachylenia charakterystyk ID = f (UDS) w zakresie linowym oraz w nasyceniu. 
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Rys.2. Charakterystyczne stany przewodzenia tranzystora 
polowego: odcięcie (1), nasycenie (2), obszar liniowy (3) 

 

 

Rys.3. Schemat układu dla pomiaru charakterystyk tranzystora 
polowego 

 

 



7 
 

 

WYKONANIE ĆWICZENIA 

 
1.Wykonać połączenia według schematu przedstawionego na rys.3. Prowadzący musi 

sprawdzić poprawność połączeń przed podłączeniem zasilaczy do sieci. 

2. Wyznaczyć charakterystyki statyczne tranzystora FET z kanałem typu n. 

2.1. Charakterystyka przejściowa ID = f (UGS) dla minimum 4 wartości UDS = const. 

Wielkość wejściowa (przyczyna): napięcie UGS [V]  

Wielkość wyjściowa (skutek): prąd drenu ID [mA]  

Stały parametr: napięcie dren-źródło UDS [V]  

Wykonanie pomiarów:  

Używając pokręteł zasilacza Z2 (rys. 3) ustalić wartość napięcia UDS. Następnie, 

utrzymując stałą wartość UDS, zmieniać na wejściu wartości UGS za pomocą potencjometru 

P (rys.3) w przedziale od 0.5 do około 5V, mierzyć na wyjściu prąd drenu ID. Powtórzyć 

cały cykl pomiaru dla następnej ustalonej wartości UDS. Ustalone wartości napięcia dren-

źródło (UDS), dla których należy wykonać pomiary, wskaże prowadzący. Wyniki odczytów 

można zapisywać w tabeli, której wzór zamieszczono w załączniku. 

2.2. Charakterystyka wyjściowa ID  = f  (UDS) dla minimum 7 ustalonych wartości UGS od 

zera poczynając. 

Wielkość wejściowa (stały parametr): napięcie UGS [V]  

Wielkość wyjściowa (przyczyn ): napięcie UDS [V]  

Wielkość wyjściowa (skutek): prąd drenu ID [mA]  

Wykonanie pomiarów:  

Ustalić potencjometrem P wartość UGS = 0. Następnie, zmieniając pokrętłami 

zasilacza Z.2 (rys.3) napięcie UDS w przedziale do około 10V zmierzyć ID dla co najmniej 

7 wartości UDS. Powtórzyć całą procedurę pomiaru dla następnych ustalonych wartości 

UGS
 
=

 
const, wskazanych przez prowadzącego. Im większe napięcie UGS, tym większe 

napięcie UDS można przykładać. Nie powinno ono przekroczyć 20V. Parametry badanego 

tranzystora umieszczono w załączniku. 
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3. OPRACOWANIE WYNIKÓW 

3.1. Na podstawie zebranych wyników sporządzić charakterystyki przejściowe badanego 

tranzystora polowego. 

3.2. Wyznaczyć wartości konduktancji przejściowej dla zakresu liniowego (5 wartości) i 

zakresu nasycenia (6 wartości). 

Wykreślić zależność gm = f (UGS) dla 2 wartości UDS. 

3.2. Na podstawie zebranych wyników wykreślić charakterystyki wyjściowe badanego 

tranzystora. 

4. Posługując się sporządzonymi charakterystykami wyznaczyć: 

4.1. Wartość prądu nasycenia drenu IDSnas dla UGS = 0. 

4.2. Oszacować progowe napięcie odcięcia UGS = UP, przy której prąd drenu zanika do 

zera. 

4.3. Wyznaczyć wartość statycznej rezystancji włączenia dla UGS = 0. 

4.4. Wyznaczyć wartość statycznej rezystancji wyłączenia dla UGS = UP. 

5. Oszacować przedziały, w których mieszczą się wyznaczone wartości prądów, napięć i 

parametrów. 

 

UWAGA: Aby wykonać oszacowanie z p.5, należy znać klasy dokładności przyrządów 

użytych do pomiarów prądów i napięć oraz wiedzieć, na jakich zakresach wykonywano 

odczyty wartości prądów i napięć. Na wykresy nanieść punkty pomiarowe i dopasować 

do nich krzywe „na oko” za pomocą krzywek lub  użyć programu graficznego do 

wykonania wykresów.  
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

Budowa złączowego tranzystora polowego  

( Junction Field Effect Transistor: JFET) 

Na rys.4 przedstawiono schematycznie budowę złączowego tranzystora polowego 

z kanałem typu n. 

 

 

 

Rys.4. Budowa złączowego tranzystora polowego z kanałem typu n 

 
Główną część tranzystora polowego stanowi cienka warstwa półprzewodnika (tutaj typu 

n) stanowiąca kanał przewodzący prąd elektronowy (IDS) przepływający od metalowej 

elektrody źródła (S) do metalowej elektrody drenu (D). Obie elektrody metalowe nie stanowią 

w styku z materiałem kanału złącza n-p lecz kontakt omowy. Złącze metalu z innym 

materiałem ma własności omowe wtedy, gdy prąd przepływający przez to złącze rośnie 

liniowo (proporcjonalnie) ze wzrostem napięcia pomiędzy elektrodą a materiałem. Opór 

zastępczy takiego złącza opisany może być prawem Ohma. Oznacza to, że opory przepływu 
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nośników ładunku przez styk metal-półprzewodnik są do pominięcia w porównaniu z oporem 

transportu nośników przez objętość półprzewodnika. W sytuacji takiej maksymalny prąd, jaki 

może przepływać przez półprzewodnik (tu kanał typu n) ograniczony jest jedynie oporem 

samego materiału półprzewodnika. Przewodnictwo (odwrotność oporu) to zjawisko 

transportowania (przemieszczania się) nośników ładunku przez objętość materiału pod 

wpływem pola elektrycznego (napięcia pomiędzy elektrodami). Maksymalne wartości prądu 

ograniczone są z jednej strony ilością mogących się przemieszczać nośników ładunku (tutaj: 

gęstość mobilnych elektronów), a z drugiej strony przez średnią szybkość, z jaką elektrony 

mogą się przemieszczać od elektrody S do D, czyli wewnątrz struktury półprzewodnika typu 

n. Na średnią szybkość ich transportu wpływa również wartość pola elektrycznego panującego 

wewnątrz struktury materiału. Zwiększenie pola elektrycznego (napięcia UDS) początkowo 

zwiększa szybkość transportu nośników ładunku, lecz powyżej pewnej wartości natężenia 

pola elektrycznego wstrzykiwane z metalowej elektrody do kanału elektrony poruszają się z 

największą możliwą szybkością, a liczba elektronów przechodzących z elektrody do materiału 

kanału w jednostce czasu nie rośnie. Dlatego prąd drenu nasyca się i dalsze zwiększanie 

napięcia UDS nie powoduje wzrostu prądu drenu. Na cienką warstwę kanału nałożona jest 

również cienka warstwa półprzewodnika komplementarnego (tutaj typu p) tworząca z nim 

złącze p-n. Wraz z elektrodą metalową G układ ten stanowi tzw. bramkę (G). Złącze bramki z 

kanałem jest spolaryzowane zewnętrznym napięciem zaporowo. Powoduje to, że ilość 

ujemnego ładunku w pobliżu powierzchni złącza, od strony kanału, zwiększa się ze wzrostem 

napięcia polaryzującego UGS. Ten ujemny ładunek przestrzenny jest związany 

elektrostatycznie z dodatnim ładunkiem złącza i nie bierze udziału w przepływie prądu 

elektronowego przez kanał. Gdy jego gęstość wzrasta (lub maleje), w fazie ze wzrostem (lub 

zmniejszaniem się) napięcia UGS, odpycha on silniej (lub słabiej) elektrony prądu drenu. 

Zwiększa to efektywny opór, na jaki natrafia prąd płynący przez kanał. Dlatego, zmieniając 

napięcie UGS (na wejściu), możemy wpływać na prąd drenu w obwodzie wyjściowym. 

Ponieważ wzrost sygnału wejściowego UGS powoduje spadek sygnału prądowego w obwodzie 

wyjściowym, prąd drenu jest przesunięty w fazie o 180 stopni. Tranzystor polowy (w 

odróżnieniu od złączowego n-p-n i p-n-p) jest więc sterowany napięciowo, a prąd bramki jest 

pomijalnie mały. Mówimy, że obwód wejściowy posiada bardzo duży opór wejściowy. Nie 

obciąża on tym samym źródła wzmacnianego lub transmitowanego sygnału napięciowego. 

Na rys.5 przedstawiono schematycznie wpływ napięcia UGS na wartość prądu 

przewodzonego przez kanał typu n tranzystora JFET. 
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Rys. 5. Wpływ napięcia bramki (G) na wartość prądu drenu w tranzystorze polowym  

z kanałem typu n 
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ZAŁĄCZNIK 2 

Parametry tranzystora polowego BF 242  

 

Kanał typu n 

Moc maksymalna : Pmax = 360 mW 

Maksymalne dopuszczalne napięcie pomiędzy drenem a źródłem: UDSmax = 30V 

Maksymalny dopuszczalny prąd drenu: IDSmax =  100 mA  

Oznaczenia elektrod na obudowie ( widok od strony elektrod):   

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 3  

Przykłady tabel pomiarowych 

Charakterystyka przejściowa: ID = ID (UGS ) dla UDS = const i, i = 1.2.3.4 

Tabela pomiarów 1:  Pomiar zależności natężenia prądu drenu ID od wartości napięcia  

(wejściowego) bramka – źródło UGS  

STAŁE: typ tranzystora:….., UDS = const1 = np. 0.5 V 

LP. UGS [V] IDS [mA] 
1 0.5*)  
2 1  
3 1.5  
4 2  
5 3.4  
6 4.8  
7 6  

 

*) wartości przykładowe 

Pomiary powtórzyć dla UGS = cost 2, const 3, const4 a wyniki zapisywać w identycznych 
tabelach. 
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Charakterystyka wyjściowa: ID = ID (UDS ) dla UGS = const i, i = 1,2,3,4,5,6,7 

Tabela pomiarów 2: Pomiar zależności natężenia prądu drenu ID od wartości napięcia dren-

źródło UDS przy ustalonych wartościach  napięcia bramka – źrodło: UGS = consti, i =1,2,3,4 

STAŁE: typ  tranzystora:……, UGS = const1= 0V 

Lp. UDS [V] ID [mA] 

1 0
*) 

 

2 1.2  

3 2  

4 3.1  

5 4.3  

6 6  

7 8  

 *) wartości przykładowe 

Następnie  powtórzyć całą procedurę pomiaru dla każdej z pozostałych stałych wartości 

napięcia UGS a wyniki zapisać w identycznych tabelach.  


