





Полуспроводници — кристални тела кај кои степенот
на спроводливоста на електричната струја се наоѓа
помеѓу металите и изолаторите.
Носители на електричеството низ полуспроводниците во електричното
поле се празнините кои се движат во насока на електричното поле
и електроните кои се движат во насока спротивна на насоката на
електричното поле.
Постојат две видови на полуспроводници:
- Н-тип (негативен), полуспроводник кој се добива кога силициум се
допингува со атоми со повисок број валентни електрони од силициум,
како на пример петвалентен фосфор.
- П-тип (позитивен), полуспроводник кој се добива кога силициум се
допингува со атоми со помал број валентни електрони од силициум,
како на пример тривалентен бор.

Полуспроводник од тип Н

Полуспроводник до тип П





Во радиотехниката и електрониката се употребуваат повеќе видови на
полуспроводнички елементи, а најчесто се користат: диоди,
транзистори, интегрални кола, тиристори, триаци, фотоелементи и
други.
Полуспроводнички pn спој со метални приклучоци претставува
полуспроводничка диода. Приклучокот на p областа се нарекува анода
и се обележува со А, а приклучокот на n областа се нарекува катода и
се обележува со К.
Диодата овозможува проток на електрична струја во една насока без
отпор, додека во спротивна насока има бесконечен отпор.
Материјалот од кој што се изработуваат најчесто е силициум,
германиум или селен. Германиумските диоди се употребуваат како
детектори, а силициумските диоди се употребуваат како диоди за општа
употреба, за претворање на наизменичната во еднонасочна пулсирачка
струја, прикидачки диоди, варикап-диоди (диоди со променлив
капацитет) и слично.

Конструкција на диода и
шематски симбол на диода



Со менување на лизгачот на променливиот отпор Rr се променува
напонот U на диодата D, кој се мери со волтметар и е обележан со V во
шемата. Вредноста на јачината на струјата која протекува низ диодата I,
се мери со амперметар и е означен на сликата со А. Поларизацијата на
диодата на сл. е директна. Инверзна поларизација се добива со промена
на поларитетот на изворот Е. Вредностите на измерените напони и струи
се внесуваат во табела, а потоа врз основа на тие податоци во размер се
црта струјно-напонската карактеристика на диодата.







Инверзна струја на заситување
Статички отпор на диодата – претставува сооднос помеѓу напонот на
диодата и струјата која протекува низ диодата и нема големо техничко
значење
Внатрешен динамички отпор
Максималниот инверзен напон – напон при кој доаѓа до пробивање



Зенерова диода или Зенер-диода силициумова полуспроводничка диода чиј пробоен напон во инверзен
режим на работа е значително помал отколку кај вообичаените диоди
благодарение на Зенеровиот ефект.
Пробојниот напон на диодата при инверзна поларизација (кога (-) е
поврзан на анодата, а (+) на катодата) често се нарекува „Зенеров
напон“. Таквиот напон се бележи со Uz и изнесува околу 6V
Се користат за стабилизација и ограничување на напонот.
Можат да се купат со различни напони од 2 V па се до 200 V.

Струјно-напонска карактеристика на Зенерова диода со пробоен напон од 17 V

Зависност на температурниот коефициент од Зенеровиот напон



Светлечка диода или Лед Диода е тип на диода која кога е правилно
поларизирана и низ неа тече струја, нејзиниот кристал дава светлина.
Светлечките диоди имаат голема предност пред другите светилки
заради помалата потрошувачка, поголемиот работен век, помалата
големина, побрзо вклучување и потешко кршење. Ваквите диоди што
можат да осветлат соба се често скапи и бараат прецизна струја.



Шоткиева диода – посебен вид диода која има многу кратко време на
вклучување и исклучување (типично 100 ps), како и значително понизок
праг на спроведување во однос на обичните силициумови диоди.
Шоткиевата диода во својата работа е многу слична со обичната диода,
но постојат две разлики. Првата разлика е што шоткиевата диода е
побрза од обичната диода и може да се користи во уреди кои имаат
повисока фрекфенција во работењето (радио, тв уреди и импулсни дигитални извори на напојување, квалитетни напонски исправувачи) а
исто така има и помал пад на напон кога проведува струја од 0.2 до 0.5 V
(поблиску е до идеална диода).



Диода со ефект на тунел или тунел-диода –
полуспроводнички електричен двопол кој ја врши функцијата на диода во
кола каде е неопходно многу кратко време на комутација (до 5 GHz).

Струјно-напонската крива на тунел-диодата. Меѓу напоните V1 и V2,
диодата има негативна диференцијална отпорност.



Ласерските диоди, се слични како ЛЕД-диодите, со таа разлика што
ласерските диоди емитуваат ласерски зраци, чија бранова должина
може да биде во видливиот дел од електромагнетниот спектар или
можат да бидат невидливи (инфрацрвени или ултравиолетови зраци).
Ласерските диоди се користат во голем број оптички уреди (ЦД и ДВД),
потоа во технологијата на оптички комуникации и слично. Во поново
време постојат ласерски диоди со голема моќ, кои се користат за
прецизно ласерско сечење на разни материјали и друго.



Фото диоди се всушност диоди кои се направени од провидно куќиште
и кога ќе падне светлина на нивниот PN спој, на нив се создава мал
напон (миливолти) кој линеарно зависи од интензитетот на светлото и
може да се користи во уреди кои мерат интензитет на светлост.



Варикап диодата е диода која го менува својот капацитет (се однесува
како мал променлив кондензатор) во зависност од големината на
инверзниот напон кој се носи на неа. Се користи во радио уреди и тв
уреди за автоматско (напонско) менување на станиците и каналите.

