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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá specifikaci požadavků na nejčastěji používané polovodičové 

součástky v laboratorních cvičeních z elektroniky a také základním ověřením činnosti těchto 

polovodičových součástek. V teoretické části jsou vypsaný vlastnosti, charakteristiky a základní 

zapojení s polovodičovými součástkami. Praktická část se zabývá návrhem a realizaci 

jednoduchého testeru na bipolární tranzistory, operační zesilovače a časovač NE555. Pro návrh 

testeru byl použit program Eagle, ve kterém bylo vytvořeno schéma a pak převedeno na desku 

plošných spojů. Indikace funkční nebo nefunkční polovodičové součástky je tvořena pomoci 

LED diod. 
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Abstract 

This bachelor´s works deals with specific requierments of most commonly used Semiconductor 

Devices in electronics practicals and basic attestation of their work. The theoretical part consist 

of the features, characteristics and basic "switch-on". The practical part considers the suggestion 

and realization of simple testers for bipolar tranzistors, operational amplifiers and timer 555. For 

the design of these testers the program Eagle was used, in which the scheme was created and 

transformed to printed circuit board. Indications of functional and non-functional 

Semiconductor Devices are created with the help of LED diodes. 
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1  Úvod 

V laboratoři elektroniky se často můžeme setkat s potřebou otestovat již používané 

polovodičové součástky  jako jsou: tranzistory, časovače NE555 a operační zesilovače. Jsou to 

nejpoužívanější polovodičové součástky ve cvičeních z předmětu elektronika. Jejich otestováním si 

můžeme výrazně zkrátit čas oproti pracnému měření vlastnosti těchto součástek na měřících 

přístrojích.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit vlastnosti a požadavky na polovodičové 

součástky. Teoretická část je zaměřena hlavně na diody, tranzistory, časovače a operační 

zesilovače. Jsou v ni obecně vypsaný vlastnosti, parametry a charakteristiky jednotlivých 

součástek.  

Praktická část práce se věnuje návrhu a sestrojení testeru pro laboratoř elektroniky F308 na 

VŠB- TUO Ostrava. Vyhledal jsem a prostudoval různé druhy zapojení a schémat testerů, které 

jsem našel na internetu a v knížkách. Nakonec jsem vybral tři zapojení a ty jsem za pomoci 

programu Eagle spojil dohromady a přenesl na desku plošných spojů. Tato deska byla vyleptaná a 

osazena součástkami a na par polovodičových součástkách byla ověřena její funkčnost. Tester se 

skládá s tři části a to bloku na měření operačních zesilovačů pak bloku na měřeni časovače NE555 

a bloku na testovaní NPN a  PNP tranzistorů. Jejich funkčnost je indikována za pomoci LED diod. 
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2     Teoretická část 

 

2.1  Fyzika polovodičů 

Polovodiče jsou látky, jejichž elektricky měrný odpor je menši než u izolantů a větší než u 

kovů. V současné době nejčastěji používaný polovodivý prvek je křemík (Si) ze IV. čtvrté skupiny 

periodické soustavy prvků – se čtyřmi valenčními elektrony. [1] 

 Proud v čistých polovodičích  

Valenční elektrony vytvářejí v krystalu elektronové páry. Elektrony se z vazby mohou 

uvolňovat, získají-li dostatečnou energii, např. zahřátím. Při nízkých teplotách má takovou energii 

malo elektronů a polovodivý materiál má velký měrný odpor. Při vyšších teplotách se elektrony 

snaze uvolňuji a pohybuji jako kladně nabita částice – díra. Čím vice párů elektron-díra vznikne          

(čím vyšší je teplota), tím menši je měrný odpor. To je opak proti kovům, u nich se s teplotou 

odpor zvětšuje. Současně se vznikem párů elektron-díra probíhá v polovodiči rekombinace, jejich 

zánik. Při stále teplotě jsou generace a rekombinace v rovnováze. Zapojíme-li vlastni polovodič do 

obvodu, vzniká v něm elektrické pole, které způsobuje uspořádaný pohyb děr k zápornému pólu 

zdroje a elektronů ke kladnému. Příkladem využiti součástky z vlastního polovodiče je teplotně 

závislý rezistor – termistor. [1] 

Proud v dotovaných polovodičích 

Dodaním cizích atomů s nižším nebo vyšším počtem valenčních elektronů do krystalické 

struktury vlastního polovodiče můžeme vytvořit polovodičový materiál se dvěma typy vodivosti: 

[1] 

 Vodivost N 

Dodaním atomů prvků s pěti valenčními elektrony se vytvoří situace, kdy jen čtyři se 

uplatni v kovalentní vazbě. Páté elektrony jsou vázaný jen slabě a i při nízkých teplotách se volně 

pohybuji krystalem. V takto upraveném krystalu je vice volných elektronů než děr. Elektrony proto 

označujeme jako majoritní nosiče náboje a díry jako nosiče minoritní. [1] 

 Vodivost P  

Pokud jsou v krystalu příměsí se třemi valenčními elektrony, obsadí jen tři vazby se 

sousedními atomy prvku IV. skupiny. Vznikne díra, která může byt snadno zaplněna přeskokem 

elektronu od sousedního atomu. Vytvořené díry se v polovodiči volně pohybuji a tvoři zde 

majoritní nosiče náboje, minoritními nosiči jsou elektrony. [1] 
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 Přechod PN  

 Existuji technologie, které vyrobí součástku, v niž oblasti P a N vytvoří rozhraní – PN 

přechod. V místě styku obou polovodičů vznikne dynamická rovnováha (některé elektrony 

přestoupí do prostoru P a naopak díry do N). V oblasti přechodu nejsou vlivem rekombinace žádné 

volné elektricky nabité částice a na vnějších svorkách není žádné napěti. Pokud připojíme 

polovodič typu P ke kladnému pólu zdroje a polovodič typu N k zápornému, z polovodiče typu P 

jsou vtahovaný díry do prostoru polovodiče N a naopak z polovodiče N jsou do obvodu dodávaný 

elektrony. Vnějším polem jsou nosiče náboje uvedeny do pohybu – PN přechod je zapojen v 

propustném směru.  

Pokud zapojíme PN přechod obráceně, k pohybu děr a dodávaní elektronů nedochází, tzn. 

proud neprochází. Díry „přitahuje_ ke svému přívodu záporné napěti, proto zůstávají v P, stejně 

elektrony jdou ke kladnému kontaktu, a proto zůstávají v N – PN přechod je zapojen v závěrném 

směru. [1] 

 

 

Obr.1 PN přechod 

 

 

 
2.2  Polovodičové součástky využívané v elektronice 

Elektronické součástky, jejíž funkční částí je polovodič, se obecně nazývají polovodičové 

součástky. V současné době existuje nesmírné množství druhů a typů polovodičových součástek, 

od jednoduchých až k nejsložitějším – integrovaným obvodům. Každá z těchto součástek má své 

specifické vlastnosti i využití v elektronice.  

 Z hlediska provozních vlastností mají polovodičové součástky tyto výhody: 

-  mají malé rozměry a malou hmotnost; umožňují integraci elektrických obvodů (tj. umístění 

velkého množství obvodových prvků do jednoho pouzdra), a tím miniaturizaci zařízení 

-  mají malou spotřebu energie, jejich provoz je hospodárný 

-  jsou použitelné v širokém rozsahu frekvencí (v závislosti na principu a konstrukci) 

-  lze vyrobit součástky pro přímou přeměnu energie (např. slunečního záření, energie 
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magnetického pole) 

-  během provozu pracují spolehlivě, mají velkou životnost 

-  při výrobě polovodičových součástek nedochází k znečištění životního prostředí. [2] 

Mezi nejčastější používané polovodičové součástky v laboratořích z předmětu elektronika patři: 

 Diody  

 Tranzistory 

 Operační zesilovače 

 Časovače NE555 

 

2.3  Usměrňovací a spínací diody 

Dioda je tvořená jedním krystalem, v němž jsou 

vytvořeny oblasti P a N mezi nimiž vznikne přechod PN. Je-li 

anoda proti katodě polovaná kladně, je dioda v propustném 

směru t.j. je sepnuta. Diodou prochází propustný proud iF a je 

na ni propustné napětí. Při opačném napětí je dioda 

v závěrném směru, tj. je vypnuta. Na diodě je závěrné napětí 

uR určené velikostí napětí vnějšího zdroje a prochází jí 

závěrný proud iR [3] 

Obr.2 Dioda – značka a orientace veličin        

 

2.3.1  Základní charakteristické hodnoty 

Voltampérová charakteristika diody má dvě větve: 

Propustná větev: odpovídá propustnému stavu. Jejími důležitými parametry jsou propustné 

prahové napětí a diferenciální propustný odpor rF, definovány v určitém pracovním bodě 

charakteristiky.[3] 

Závěrná větev: odpovídá závěrnému stavu. Důležitými parametry závěrné větve je diferenciální 

závěrný odpor, definovaný opět v určitém klidovém bodě charakteristiky a závěrné průrazné napětí 

U(BR). Po překročení hodnoty U(BR) se mnohonásobně zmenší hodnota rR. Velikost proudu je pak 

podstatně závislá na napětí a odporu obvodu, v němž je dioda zapojena. S předpokladem 

neomezeného nárůstu proudu dochází k destrukci diody. [3] 
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Obr.3 VA charakteristika diody 

 

2.3.2  Zatížitelnost 

a) Napěťová – Je určena především opakovatelným špičkovým závěrným napětím URRM. Je 

to nejvyšší přípustná hodnota závěrného napětí, jež se na diodě může periodicky opakovat 

b) Proudová – Při provozu vzniká na diodě ztrátový výkon. Podstatný je výkon vytvářeny 

propustným proudem. Ztrátový výkon vytvářený závěrným proudem je zanedbatelný a 

vypínací ztrátový výkon se ve své střední hodnotě zpravidla začíná uplatňovat až při 

spínacích kmitočtech větších než 400Hz. Celkový ztrátový výkon nesmí způsobit zahřáti 

křemíkové destičky nad maximální přípustnou hodnotu vjmax. [3] 

 

2.3.3  Parametry 

Statický odpor v propustném směru RF  - představuje stejnosměrný odpor diody.                   

Není konstantní, závisí na poloze zvoleného pracovního bodu. Nad prahovým napětím je statický 

odpor diody velmi malý, pod prahovým napětím právě naopak relativně veliký. [4] 
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Dynamicky odpor v propustném směru rF – Určuje se ze změny proudu ΔIF 

způsobených vlivem změn napětí ΔUF v určitém pracovním bodě. [4] 

Statický odpor v závěrném směru RR  -  je v celém rozsahu závěrných napětí velmi 

veliký. S napětím se mění relativně malo. Teprve při překročení nejvýše přípustného napětí 

v závěrném směru URM dojde k průrazu přechodu, čímž se odpor v závěrném směru náhle velmi 

zmenší. [4] 

Kapacita diod CD  - Každá dioda má kapacitu hradlové vrstvy i tehdy, když na ni není 

připojeno žádné napětí. Se zvětšujícím se napětím v závěrném směru se zmenšuje, protože se šířka 

hradlové vrstvy zvětšuje. Celková kapacita diody CD se skládá s kapacity hradlové vrstvy, kapacity 

mezi přívody a kapacity pouzdra. Na velmi vysokých kmitočtech nebo impulsním provozu musíme 

zvolit typ diody s co nejmenší kapacitou. [4] 

Doba zotaveni Trr – Na obr. 4 je znázorněný přechod diody z propustného do závěrného 

směru. Je zde vidět, že ještě po určitou dobu po přepólování napětí diodou v závěrném směru 

poteče velký proud. Doba, která je zapotřebí k vyprázdnění hradlového vrstvy, se nazývá doba 

zpoždění nebo lépe doba zotavení. V katalogových listech se doba zotavení udává vždy za určitých 

podmínek. Tato doba by měla být s mnoha důvodu co nejmenší. Bezprostředně po přepnutí 

z propustného do závěrného směru může byt na diodě veliké napětí v závěrném směru, přičemž 

diodou protéká relativně veliký proud IRM. Krátkodobě je tak na diodě veliký ztrátový výkon, který 

ji může zničit. Dalším důvodem je, že u vysokých kmitočtu dioda ztrácí svou usměrňovací 

schopnost, protože doba půlvlny v závěrném směru je delší než doba zotavení. Diody s velmi 

malou dobou zotavení nazýváme ,,rychle spínací diody“ u nich je doba zotavení pod jednou 

nanosekundou. [4] 

 

Obr.4 Doba zotavení u diody  
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Teplotní závislost 

Protékající napětí a proud diodou v propustném nebo závěrném směru způsobuje zahřívání 

diody. Právě vzhledem k teplotní závislosti proudů If a Ir výrobci ve svých katalogových listech 

uvádějí parametry a mezní hodnoty vždy pro určitou teplotu okolí. [4] 

Tepelný odpor 

Při provozu diody se mění ztrátový výkon PD hradlové vrstvy v teplo. Toto teplo se tedy 

musí pouzdrem, které obklopuje krystal odvést do okolního vzduchu. Jak dobře je teplo z hradlové 

vrstvy materiálem odváděno do okolního vzduchu udává tepelný odpor Rthja  [4] 

Tepelný odpor je definován: 

          
     

  
 ⌊   ⌋ 

          Kde vj =teplota hradlové vrstvy               va= teplota okolí         

                 PD= elektrický výkon, jenž se v hradlové vrstvě přeměňuje v teplo 

 

Chlazení  

Při ztrátových výkonech PD >1W  již chlazení přes pouzdro nepostačuje, protože povrch 

pouzdra je příliš malý a proto se používá přídavný chladič, který je z mědi nebo hliníku a má 

žebrovitý tvar. [4] 

 

2.3.4  Využití diod 

Diody používáme jako : 

 usměrňovací ( v různých usměrňovačích střídavého napětí ) 

 spínací ( u nichž využíváme malého odporu v propustném směru RF a velkého odporu 

v závěrném směru RR ) 

Polovodičová dioda je základním obvodovým prvkem výkonových polovodičových 

měničů. Vyskytuje se jako hlavní součástka měniče (např. v usměrňovačích), tak jako pomocná 

součástka, bez niž by však funkce měniče byla nemožná (nulová dioda). Velmi často plní také 

ochranné funkce – např. proti přepólování. [3] 
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2.3.6  Zenerovy diody 

 Vhodně zvětšeným dopováním příměsi můžeme u křemíkové diody vyrobit tak tenkou 

závěrnou vrstvu mezi krystalem typu N a P, že průraz nastane při podstatně menším závěrném 

napětí, a to v rozmezí 1V až 50V. Tato speciální provedení diod se nazývají Zenerovymi diodami. 

Zenerovy diody se používají v závěrném směru. Protože jejich pracovní bod leží v oblasti 

průrazného napětí, je nutné provést omezení procházejícího proudu předřadným rezistorem Rs . 

Svým průběhem voltampérových charakteristik v oblasti zlomu (Zenerová napětí) jsou zenerovy 

diody předurčeny ke stabilizaci nebo k omezování malých stejnosměrných napětí). [4] 

Charakteristické hodnoty: 

 Zenerovy diody se vyrábějí pro napětí od 2,4 - 200V. 

 Diferenciální (dynamicky) odpor zenerovy diody je dan vztahem rz=
   

   
 . Čím je hodnota rz 

menší, tím méně se změní zenerovo napětí při změně proudu Zenerovou diodou. 

Diferenciální odpor rz tedy dává ihned představu o stabilizačním účinku zenerovy diody. 

Tento odpor není konstantní, ale mění se vlivem zakřivení voltampérové charakteristiky 

Zenerovy diody. [4] 

 

 

 

 

 

 

                                      Obr. 5 Zjištění diferenciálního odporu rz zenerovy diody 

 

 Charakteristické mezní hodnoty jsou stejné jako u usměrňovacích diod. 
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Příklady použití: 

 

 

 

 

 

 

                                    Obr.6 Zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou 

 

Základní zapojení pro stabilizací napětí je naznačeno na obr. 6. Stabilizovaným napětím je 

napětí na Zenerově diodě. Toto napětí zůstává jak při změně vstupního napěti Uin tak při změně 

zatěžovacího proudu IL přibližně konstantní. [4] 

Omezovače napětí: Zenerovy diody se nepoužívají jen ke stabilizací stejnosměrného 

napětí, ale také k omezování stejnosměrných a střídavých napětí. Přitom se využívá té skutečnosti, 

že zenerovo napětí na zenerove diodě nemůže překročit Zenerovo napětí.[4] 

 

2.3.7  Kapacitní diody 

Základní princip a činnost: 

Každý přechod PN zapojený v závěrném směru má určitou kapacitu. Přestože je kapacita 

závěrné vrstvy relativně malá působí u usměrňovacích diod velmi rušivě a omezuje jejich využití 

na vyšších kmitočtech. Kapacitní diody právě této kapacity využívají. Změnou kapacity závěrné 

vrstvy můžeme dosáhnout změnou připojeného napětí v závěrném směru ( proto se kapacitní dioda 

nazývá též varikap ). [4] 

Pro výrobu varikapů se používá převážně křemík, pro vysokofrekvenční varikapy se 

používá germanium nebo GaAS. Přechod PN u varikapů pro nf aplikace se vytváří difúzí. Pro 

použití na vysokých kmitočtech se varikapy vyrábějí slitinovou technologií nebo technologií 

MESA. [5] 
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Všechny mezní hodnoty pro usměrňovací a spínací diody, které výrobci udávají, platí i pro 

kapacitní diody: 

 Maximální teplota přechodu – vjmax 

 Maximální skladovací teplota – vs 

 Maximální ztrátový výkon - Ptot 

 Maximální napětí v závěrném směru – Urmax 

 Maximální proud v propustném směru – Ifmax 

Zvláštní význam v charakteristických hodnotách má jmenovitá kapacita. V  katalogových listech se 

vždy udává pro určitá napětí v závěrném směru. Vzhledem ke svým relativně malým kapacitám se 

kapacitní diody používají převážně ve vysokofrekvenční technice jako ladicí kapacity rezonančních 

obvodů. Ke změně rezonanční frekvence rezonančního obvodu dochází vlivem změny ladicího 

napětí, které mění kapacitu závěrné vrstvy kapacitní diody. [4] 

 

2.3.8  Shottkyho diody 

Schottkyho dioda je součástka, která využívá usměrňovací vlastnost přechodu MN (kov-

polovodič). Velkou výhodou tohoto přechodu je, že v něm nedochází k injekci minoritních nosičů 

náboje. Vedení proudu je realizováno pouze majoritními nosiči, což přináší řadu výhod. 

Schottkyho přechody mají v přímém směru menší úbytky napětí než přechod PN. Z polovodiče N 

přecházejí do kovu tzv. horké elektrony z vrcholu energetické bariéry, které v kovu ztrácejí 

přebytek své energie. To předurčuje Schottkyho diody pro zpracování signálů s vysokými 

kmitočty. Pro výrobu Schottkyho diod se nejčastěji používá křemík nebo GaAs. Základ struktury 

tvoří destička silně dotovaného polovodiče N
+
. Na ní se epitaxí nanese vrstva typu N. Kontakt  

kov-polovodič se vytváří napařování. Epitaxní slabě dotovaná vrstva zajišťuje diodě dobré závěrné 

vlastnosti, silně dotovaná vrstva pak dobrý ohmický kontakt a malý sériový odpor. [5] 

Schottkyho diody se používají v aplikacích pro velmi vysoké frekvence, kde nahrazují 

hrotové diody, proti nimž mají lepší mechanickou pevnost, reprodukovatelnost při výrobě, menší 

šum a vyšší závěrné napětí. Možnost použití je až do stovek GHz. Vzhledem k rychlým spínacím 

časům a malému napětí v přímém směru jsou Schottkyho diody předurčeny pro použití ve 

spínačích s dobou sepnutí jednotky nanosekund i menší, jako ochranné prvky a dále jako prvky 

rychlých logických integrovaných obvodů. Malé napětí v přímém směru umožňuje využívat 

Schotkyho diody ve výkonové technice jako usměrňovače a spínače s větší energetickou účinností, 

menšími rozměry a hmotností než u klasických diod.[6] 
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2.4  Tranzistory 

Tranzistory dělíme na: 

          BIPOLÁRNÍ - děrová i elektronová vodivost (jedna je vždy v menšině - minoritní, druhá 

ve většině - majoritní) 

Podle vodivosti báze: 

- PNP 

- NPN 

- UNIPOLÁRNÍ - pouze děrová nebo elektronová vodivost 

Podle typu vodivého kanálu: 

-      s vodivým kanálem typu P 

-      s vodivým kanálem typu N 

Podle technologie: 

 -    J-FET – Gate má oddělen potenciálovou bariérou 

 -    JUG-FET – bariéra se vytváří PN přechodem 

 -    MES-FET – bariéra se vytváří přechodem kov-polovodič 

 -    IG-FET – Gate má oddělen mechanicky 

 -   MIS-FET – má kovový Gate izolovaný od polovodiče 

 -    MOS-FET – má kovový Gate od polovodiče izolovaný oxidem [7] 

 

2.4.1  Bipolární tranzistory 

 

Obr.7 Značka tranzistoru 



[Tester polovodičových součástek pro elektronická měření] 

 

12 
 

Představují aktivní polovodičové prvky. Jsou tvořeny dvěma přechody PN tzn. Třemi 

vrstvami s rozdílně dotovaného polovodičového materiálu. Podle pořadí vrstev rozlišujeme dvě 

skupiny bipolárních tranzistorů, a to tranzistory NPN a PNP. Obě uspořádaní tranzistoru jsou 

znázorněny na obr. 7, kde je znázorněno jak pořadí vrstev tak příslušná schematická značka.                                              

Aby tranzistor zesiloval, musí byt přechod báze-emitor polarizovaný v propustném směru a 

přechod báze-kolektor v závěrném směru. Potom je možné malým proudem báze řídit hlavní 

proud, který protéká od emitoru ke kolektoru.  
Tranzistory nízkého výkonu se především používají pro zesilování malých střídavých 

signálu. Tranzistory mají zde pevně nastaveny klidový pracovní bod a přiváděné signálové napětí 

je malé – nesměji byt příliš vybuzeny. 
Výkonové tranzistory jsou dimenzovány na veliké proudy a veliká napětí a proto mají 

relativně veliká pouzdra. Nalézají uplatnění v zesilovačích velkých signálu tj. výkonových a 

koncových stupních nebo zastávají funkci elektronických spínačů. 
Tranzistory mohou pracovat ve třech různých základních zapojeních – se společným 

emitorem (SE), se společným kolektorem (SC) a se společnou bází (SB). Každé s těchto zapojení 

má své přednosti i nedostatky. Nejčastěji se používá zapojení SE. Zapojení SB má svůj význam 

hlavně ve vysokofrekvenční technice a zapojení SC se používá jako měnič impedance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabulka 1. Charakteristické chování bipolárních tranzistorů v různých zapojeních 
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2.4.2  Charakteristiky 

Specifické vlastnosti různých typu tranzistorů se dají zjistit s charakteristik. 

K jednoznačnému popisu vlastnosti tranzistorů potřebujeme znát vzájemné závislosti mezi čtyřmi 

veličinami jimiž jsou: [4] 

                         napěti báze-emitor - UBE                                       napěti kolektor emitor - UCE 

                         proud báze - IB                                         proud kolektoru - IC 

 

 

Obr.8 Zapojení pro měření charakteristik tranzistorů 

Vstupní charakteristika: 

Vstupní charakteristika tranzistoru představuje závislost IB=f(UB) při UCE –konst. Svým 

průběhem se shoduje s charakteristikou křemíkové diody. Ze vstupní charakteristiky lze určit 

vstupní odpor tranzistoru.[4] 

    
    
   

                 

Charakteristika proudového zesílení: 

Závislost Ic=f(IB) při UCE= konst. Se označuje jako převodní charakteristika tranzistoru                       

(charakteristika proudového zesílení) na krátko. Mužů z ni určit proudové zesílení tranzistoru. [4] 

Rozlišujeme: 

 stejnosměrné proudové zesílení 

B= 
  

  
 

 dynamické proudové zesílení ( v katalogových listech také označováno jako h21e) 

h21e =
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Výstupní charakteristika 

představující závislost I
C 

= f (U
CE

), měřená při konstantním proudu báze I
B
 Kladným 

proudem báze lze při zadaném U
CE 

řídit proud tekoucí kolektorem tranzistoru. Podle vybuzení 

může tranzistor pracovat v přesyceném stavu, v nasyceném stavu, v aktivním stavu, případně ve 

stavu uzavřeném.   

V nasyceném stavu při daném proudu kolektoru I
C
, který je určen zátěží, vzniká mezi 

kolektorem a emitorem úbytek napětí označený jako saturační napětí kolektoru U
CEsat

. Je to 

charakteristický parametr udávaný v katalozích při jedné nebo více hodnotách proudu kolektoru a 

proudu báze. Podobným způsobem je určeno i saturační napětí báze U
BEsat

. Saturační napětí U
CEsat 

je důležitým parametrem spínacích tranzistorů, neboť udává úbytek napětí na sepnutém tranzistoru. 

Velikost tohoto napětí s rostoucím proudem kolektoru roste a jeho velikost při daném I
C 

s 

rostoucím buzením tranzistoru, tj. s rostoucím proudem báze I
B 

klesá. [8] 

 

Obr.9 Voltampérová charakteristika bipolárního tranzistoru 

 

2.4.3  Parametry 

Poskytují informace o chování tranzistoru v stejnosměrném obvodu. Mezi ně řadíme: 

 Stejnosměrné proudové zesílení – není závisle pouze na velikosti kolektorového proudu ale 

také na teplotě okolí. 

B=
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 Saturační napětí UCEsat – označuje se též jako zbytkové napětí. S rostoucí teplotou se 

zvětšuje. Je definováno jako napětí mezi kolektorem a emitorem pod mezí přebuzení pro 

určitý proud kolektoru Ic. Je důležitým parametrem spínacích tranzistorů, neboť udává 

úbytek napětí na sepnutém tranzistoru. Velikost tohoto napětí s rostoucím proudem 

kolektoru roste a jeho velikost při daném I
C 

s rostoucím buzením tranzistoru, tj. s rostoucím 

proudem báze I
B 

klesá. [4] 

 

 

2.5  Časovač NE555 

Ačkoli se tento malý nenápadný integrovaný obvod vyrábí již více, jak 30 let stále nalézá 

uplatnění v mnoha konstrukcích, ve kterých má své nezastupitelné místo. Zapojení s ním jsou 

jednoduchá, nevyžadují žádné speciální součástky a oživení konstrukce nečiní problém ani 

začátečníkům. Díky těmto přednostem je stále oblíbený.  

Časovač NE555 je monolitický integrovaný obvod, provedeny bipolární technikou. Jeho 

zapojení se skládá s napěťového děliče, ze dvou komparátoru, z paměťového klopného obvodu, 

s výkonového koncového stupně a ze spínacího tranzistoru. Obvod 555 je tvořen ze 16 odporů    

a 25 tranzistorů, přičemž dva jsou zapojeny jako diody. Jednoduchá verze se vyrábí v pouzdře 

DIL8. 

 K napájení obvodu slouží vývody 1 a 8, na 8 se připojuje kladný pól napájení, na 1 

záporný. Výhodou je, že stačí nesymetrický zdroj. U klasické verze by se mělo napájecí napětí 

pohybovat v intervalu od 4,5 V do 18 V, verze CMOS se spokojí i s nižším. Vývod 3 slouží jako 

výstup, díky vnitřnímu zesilovači dokáže dodat proud až 200 mA. K zablokování funkce obvodu 

slouží vývod 4, jeho připojením na záporný pól napájení se činnost obvodu přeruší. Nebude-li této 

vlastnosti potřeba, nechává se trvale připojen na napájecí napětí. Napěťový dělič složený ze tří 

rezistorů o stejném odporu rozděluje napětí na třetiny, na vývodu 5 se tedy nachází 2/3 napájecího 

napětí, je dobrým zvykem, není-li využita možnost změny poměru napětí, připojit tento vývod přes 

kondenzátor 10 nF na zem, u CMOS verze je to dokonce nutnost                                                          

K ovládání RS klopného obvodu (RSKO) nepřímo slouží vývody 2 a 6, jejich napěťové 

úrovně jsou porovnávány komparátory s 1/3 a 2/3 napájecího napětí (Vcc). Klesne-li napětí na 

vstupu 2 pod 1/3 Vcc přepne se RSKO do log. H (napětí alespoň 2,5 V). A naopak – přesáhne-li 

napětí na vstupu 6, označovaném jako práh, 2/3 Vcc RSKO se dostane do log. L (napětí 0 V). 

Zároveň se otevře tranzistor a na vývod 7 (vybíjení) se dostane záporné napájení. Toho se nejčastěji 

využívá právě k vybití kondenzátoru. [9] 
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Technická data: 

Napájecí napětí…………… 2 až 18 V 

Napájecí proud………….... 2 až 15 mA 

Výstupní proud……………100 mA 

Kmitočet………………….. 10
-3

až 10
6 
Hz 

Prahové napětí……………  2/3 Ucc V 

Spouštěcí napětí………….  1/3 Ucc V 

Nulovaní napětí…………..  1/3 Ucc V 

Teplota přechodu………… 150 °C 

Provozní teplota………….. -20 až + 70 °C 

 

2.5.1 Základní zapojení s časovačem NE555 

Monostabilní klopný obvod (MKO) má jeden stabilní stav. MKO vytváří po přivedení 

spouštěcího impulzu (který je kratším než výstupní impuls) výstupní impulz s definovanou šířkou. 

Používá se jako časovač. 

T=1,1*RC                 
Obr.10 Monostabilní KO 

 

Astabilní klopný obvod nemá žádný stabilní stav. Astabilní multivibrátory na výstupu generují 

pravidelné kmity obdélníkového průběhu. Používají se jako impulsní generátory, tónové 

generátory, blikače apod. 
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(      )  
 

Obr.11 Astabilní klopný obvod 

 

Bistabilní klopný obvod má dva stabilní stavy. Ty přecházejí teprve po vstupním impulzu z 

jednoho do druhého stavu, ve kterém zůstávají tak dlouho, dokud nepřijde další impulz. Použití je 

jako zapínací a vypínací obvod, dotykový spínač apod. 

 

Obr.12 Bistabilní klopný obvod 

 

Schmittův klopný obvod je speciální verze bistabilního multivibrátoru, reagující na definovaná 

vstupní napětí. Reaguje na poměrně pomalu se měnící napětí při dosažení předem Definovaného 

prahového napětí skokovou změnou výstupu. Tato vlastnost je využívána u měničů, nebo pro 

převedení sinusovky na pravoúhlé impulzy. 
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Obr. 13 Časovač NE555 jako Schmittův obvod - zapojení 

 

Obr.14 Průběhy napětí 

 

 

 2.6  Operační zesilovače 

 Je to stejnosměrný širokopásmový zesilovač s velkým zesílením, který pomocí vhodné zpětné 

vazby a různých korekcí umožňuje realizovat různé přenosové funkce (lineární, nelineární), 

potlačit rušivé vlivy vyskytující se u ss zesilovačů. K OZ se přidávají další součástky (operační 

síť). OZ umožňují konstruovat obvody pro matematické operace, vyrábět kvalitní zesilovače, 

oscilátory, regulátory, klopné obvody apod. Nacházíme je i v modulátorech, demodulátorech, 

směšovačích, A/D a D/A převodnících [10] 
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Vnitřní struktura OZ: 

- vstupní zesilovač – sestaven z tranzistorů, je zapojen jako rozdílový zesilovač 

- zesilovací stupeň – zajišťuje velké napěťové zesílení, Darlingtonova dvojice  

- koncový stupeň – výkonové zesílení a oddělení OZ od zátěže  

Vlastnosti Ideálního OZ: 

- nekonečně velké napěťové a proudové zesílení 

- nekonečně velký vstupní odpor, nulový výstupní odpor 

- frekvenční nezávislost, nekonečně velké potlačení součtového signálu 

Vlastnosti reálného OZ: 

- zesílení 10
4
 - 10

7
 

- vstupní odpor 10
5
 - 10

15 
Ω 

- výstupní odpor 1 – 10ky Ω 

- šířka přenášeného pásma je závisla na A, 10
4
 – 10

7
 Hz 

 

2.6.1  Základní parametry OZ: 

Vstupní napěťová nesymetrie (U10): 

Jelikož vstupní obvody OZ nejsou zcela symetrické, na výstupu se OZ se objeví určité napětí U10 i 

když napětí mezi oběma vstupy je nulové. Vstupní napěťová nesymetrie U10 se tedy rovná napětí, 

které musíme přivést na vstupní svorky OZ, aby výstupní napětí u0 bylo nulové. Vstupní napěťová 

nesymetrie není stálá, mění se s časem, teplotou, napájecím napětím, atd. [10] 

Potlačení vlivu změn napájecího napětí – SVR: 

Při změně napětí UCC se mění výstupní napětí, tato změna se vyjádří buď v mV/V nebo v dB. 

Změní-li se např. UCC o 5V a U0 se změní o 500μV, SVR = 500μV / 5V = 100 μV / V. [10] 

Vstupní klidový proud (IIB): 

Napětí, které se objeví na výstupu OZ, i když je vstupní signál nulový, je způsobeno nejen vst. 

napěťovou nesymetrií, ale i průchodem vstupního klidového proudu IB0 odporem vstupního 

zesilovače. Vzniklé napětí na odporu se pak zesilovačem zesílí a objeví na výstupu. Jedná se tedy o 

proud, který musíme přivést na vstup zesilovače, abychom na jeho výstupu dosáhli nulového 

napětí. [10] 
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Vstupní proudová nesymetrie (I10): 

Nesymetrie vstupních obvodů OU vyvolá rozdíly vstupních proudů IB1 a IB2 * I10 = IB1 – IB2. 

Nedokonalá symetrie se projeví vznikem určitého napětí na výstupu OZ (jedna desetina IIB). [10] 

Vstupní rozdílová impedance: 

Jedná se o poměr vstupního napětí a proudu samotného OZ bez zpětné vazby. Impedance se měří 

mezi jednou vstupní svorkou a zemí, druhá je uzemněna. [10] 

Napěťové zesílení Au při otevřené smyčce zpětné vazby: 

Tato hodnota se mění, závisí na UCC, teplotě a frekvenci. Když OZ zpracovává ss signál, frekvenční 

závislost nás nezajímá, při střídavém signálu je frekvenčně závislý. S rostoucí frekvencí klesá jeho 

zesílení, mění se fáze výstupního napětí – signál se natáčí. Při vyšší frekvenci se uplatňuje kapacita 

přechodu B-C, která se ještě více zvětšuje se zesílením Au. [10] 

Rozdělení operačních zesilovačů: 

Univerzální OZ – určeny pro běžné použití, kde nejsou kladeny nadměrné požadavky na kvalitu. 

Parametry jsou průměrné. LM 301A 

Přístrojové OZ – měření malých napětí, velké zesílení, malé zbytkové napětí, kladeny velké 

nároky i ohledně časové stability parametrů.  AD8065ARZ 

OZ pro velká výstupní napětí – dosahují na výstupu až stovek voltů ± až 150V, parametry 

odpovídají univerzálním OZ, např. LM 344 

Speciální OZ – patří sem mikro příkonové s malou spotřebou, OZ s výstupním výkonem přes 1W 

a výst. proudem přes 100mA. TDA 2030, 2040, LM380. 
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2.6.2  Základní zapojení s OZ 

1) Invertor 

 

 

 

 

Obr.15 a) invertující zapojení OZ , b)vstupní a výstupní průběh 

 

Velikost výstupu napětí je dána vztahem:  

V případě, že R0 = R1 => k = 1, z toho plyne U0 = -U1. Výstupní napětí je tedy stejně velké jako 

vstupní napětí, má však opačné znaménko. Oba průběhy jsou identické, v případě že jsou oba 

rezistory stejné (doporučeno R0 = R1 = 10kΩ). S invertory se setkáme tam, kde je třeba měnit 

znaménko [10] 

 

2) Neinvertující zesilovač 

 

Vstup a výstup těchto zesilovačů je ve stejné fázi, a už ze 

vzorce vyplývá, že u nich nelze dosáhnout zesílení menší než 1. 

Vstupní signál je přiveden na neinvertující vstup. 

 

 

 

Obr.16 Zapojení neinvertujícího zesilovače 
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3) Invertující zesilovač 

Jeho zapojení je stejné jako u invertoru. Jedná se o jedno z nejčastějších zapojení, kdy neinvertující 

vstup je uzemněn a signál je přiváděn přes R1 na invertující vstup. Vhodnou volbou velikosti 

odporů můžeme vstupní napětí U1 násobit číslem větším nebo menším než jedna. [10] 

 

 

Záporné znaménko udává, že výstupní napětí je vůči vstupnímu posunuté o 180°. Doporučuje se 

volit konstanta přenosu k v rozmezí 0,025 až 50. na obrázku je znázorněn průběh vstupního napětí 

U1 a výstupního U0 invertujícího zesilovače, který má Au = -2. [10] 

 

4) Součtový zesilovač (sumátor) 

 

Připojíme-li na vstup zesilovače několik 

rezistorů připojených na různá napětí, pak 

musí pro proud i0 platit, že:  

i1 + i2 + i3 + … + in = i0 

¨ 

Obr.17 Zapojení součtového zesilovače 

 

V případě napětí dostaneme obecně pro jednotlivé větve:  

 

  

Při sčítání několika napětí často potřebujeme některé z těchto napětí upravit na žádanou hodnotu, a 

to změnou velikosti odporu příslušného rezistoru. Změna odporu jednoho rezistoru způsobí změnu 

pouze příslušného koeficientu přenosu kX. V případě, že by měly všechny rezistory R1 až Rn 

stejnou velikost ,pak konstanta k je pro všechny sčítance stejná a výstupní napětí je k-násobkem 

součtu vstupních napětí:  U0 = -k (u1 + u2 + u3 + … + un) [10] 
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V případě, že by bylo potřeba jeden (popřípadě několik) signálů odečíst od signálů dalších, je nutná 

úprava, neboť sumátor pouze sčítá všechna vstupní napětí. Tato úprava spočívá v tom, že se 

invertor vloží pouze do příslušné větve napětí. [10] 

5) Diferenční zesilovač (rozdílný zesilovač) 

Pro výstupní napětí platí: )U(U
R

R
U 12

1

0
0   

Toto zapojení vytváří na výstupu signál úměrný 

rozdílu napětí mezi invertujícím a neinvertujícím 

vstupem. R1 na obou vstupech musí být stejné, aby 

byly vytvořeny stejné vstupní podmínky pro obě 

napětí, a tím se dosáhlo co největšího činitele 

potlačení součtového signálu. [10] 

 Obr.18 Zapojení diferenčního zesilovače 

           6) Integrátor              7) Derivátor 

 

 

 

                                         

Obr.19 Zapojení integrátoru                                           Obr.20 Zapojení derivátoru 

 

8) Napěťový komparátor 

OZ pracuje bez zpětné vazby – s plným zesílením.  

U1 < Uref → výstup komparátoru nastaven na 

maximální kladné napětí. 

U1 > Uref → výstup komparátoru nastaven na 

maximální záporné napětí. 

      Obr.21 Napěťový komparátor 
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3  Praktická část 

 Tester polovodičových součástek 

Tester byl navržen v Eaglu a umístěn na jednostranné desce plošných spojů. K napájení muže byt 

použitá destičková baterie 9V vzhledem k malé spotřebě. Níže je rozepsané jak jednotlivé bloky 

testeru fungují. 

 

3.1  Tester tranzistorů 

Hledání vadného tranzistoru v obvodu je poměrně pracné a zdlouhavé. Představuje 

tranzistor vypájet, změřit odpor přechodů a pokud je dobrý, znovu zapájet. Tento jednoduchý tester 

umožňuje přeměřit tranzistory zapájený v desce i mimo desku a současně indikuje, jestli je 

tranzistor NPN nebo PNP. 

           Základem testeru je dvojitý klopný obvod 4027. První polovina IO je zapojena jako 

multivibrátor s frekvencí asi 100MHz. Výstup multivibrátoru je přiveden na vstup CLK druhé 

poloviny IO. Mezi jeho invertovaný a neinvertovaný výstup zapojíme testovací tranzistor, a tak při 

překlápění KO docilujeme přepínání polarity. Pokud není připojen žádný tranzistor, svítí střídavě 

LED4 a LED3. Připojíme-li fungující tranzistor typu NPN, bude mít výstup Q1 vysokou úroveň a 

Q2 nízkou, tranzistor se otevře a dioda LED3 se rozsvítí. LED4 nesvítí, protože je zapojena v 

závěrném směru. Pokud se polarity výstupu Q1 a Q2 obrátí, zkoušený tranzistor se zavře a LED4 

se rozsvítí. Pro funkční tranzistor PNP platí to samé pro obrácenou polaritu Q1 a Q2 s tím, že se 

rozsvítí druhá LED. 

           V případě, že připojíme špatný tranzistor, který má přerušený nebo zkratovaný přechod  

kolektor - emitor, dojde k tomu, že pokud je přerušený, rozsvítí se obě diody. Pokud by byl 

zkratovaný, nerozsvítí se ani jedna LED dioda. Ještě existuje varianta, že dojde ke zkratu mezi 

bází - emitor nebo báze - kolektor. V obou případech se opět rozsvítí obě LED diody. Takže, jestli 

se připojí funkční tranzistor, musí svítit pouze jedna LED dioda.

Obr.24 Schéma  testeru  tranzistoru 
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Seznam součástek: 

R1, R2 - 220kΩ                                        LED4 - zelená 5 mm 

R4 – 220 Ω                                               LED3 - červená 5 mm 

R9 - 330 Ω 

R3 - 270 Ω 

C1, C2 - 470n 

D1 - D7 - 1N4148 

IC2 - 4027 + patice                                         

 

3.2  Tester operačních zesilovačů 

Toto zapojení představuje modul umožňující jednoduchým a rychlým způsobem rozlišit 

dobré operační zesilovače od vadných. Tester je navržen pro testování jednoduchých a dvojitých 

operačních zesilovačů. Je schopné odhalit pouze hrubé závady OZ – proražené vstupní tranzistory, 

zkratovaný některý výstupní tranzistorů apod. Neumožňuje odhalit např. zvětšené vstupní proudy 

OZ (po průrazu), zvětšený odběr IO, nadměrné zkreslení atd. 

Popis zapojení 

Schéma zapojeni testeru je na obr.16.V testeru jsou součástky, které spolu s testovaným 

operačním zesilovačem vytvářejí multivibrátor. Výstupní signál z multivibrátoru se proudově 

zesiluje v tranzistorech a přivádí na dvě LED diody. Pokud je operační zesilovač dobrý, 

multivibrátor kmitá a diody LED střídavě blikají. Je-ti operační zesilovač vadný, nesvítí žádná 

dioda LED, nebo pouze jedna a to trvale. Aby bylo možné bez složitého přepojováni vývodů 

testovat jednoduché i dvojité operační zesilovače, obsahuje tester dvě objímky pro připojení 

operačního zesilovače celkem tři shodné obvody multivibrátorů s indikačními diodami LED, které 

jsou připojeny ke každému operačnímu zesilovači v každé objímce. Na místě IC4 můžeme testovat 

jednoduché operační zesilovače v pouzdrech DIP8. Jsou to např. typy,TL061, TL071, TLO8I, 

TLC271, LF355. LF356,  LF357, NE5534 a další. Příslušné indikační diody LED jsou D5 a D6. Na 

místě IC5 můžeme testovat dvojité operační zesilovače v pouzdrech DIP8. Jsou to např. typy 

MA1458, MC1458, LM358, TL062, TL072, TL082, TLC272, NE5532, CA3240 a další. Indikační 

diody LED prvního operačního zesilovače jsou D7 a D8, druhého D9 a D10.  

Seznam součástek: 

T1, T2, T3 – BC547                 R13, R21, R24 – 1 MΩ               R15, R18, R23 – 120KΩ 

Q1, Q2, Q3 – BC557               R14, R17, R23 – 100 KΩ            R10,R11,R19,R20,R26,R27 - 470Ω 

C5, C6, C7 – 100nF                 R12, R16, R25 – 1 KΩ                 LED 5-10 – červené 5mm 
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Obr.25 Schéma testeru operačních zesilovačů 
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3.3  Tester NE555 

NE555 integrovaný obvod, který je velmi používaný v časovačích a regulačních obvodech. 

Zde je jednoduchý obvod, na kterém si můžu odzkoušet jeho funkčnost. Je napájený napětím 9V. 

V tomto zapojení je NE555 zapojený jako astabilní  multivibrátor. Spínač, kterým je kondenzátor 

C3 vybíjen, je ve skutečnosti realizován vnitřním tranzistorem časovače a je řízen ostatními částmi 

časovače v závislosti na okamžitém napětí na kondenzátoru C3. Je-li dosaženo horního prahového 

napětí časovače, vnitřní tranzistor sepne a přemosti časovací kondenzátor C3, který se vnitřní 

tranzistor vybíjí, napětí na něm klesá. Pří dosažení spodního prahového napětí vnitřní tranzistor 

se rozepne a kondenzátor C3 se může opět nabíjet přes odpory R8 a R7 z napájecího napětí. 

Vybíjení kondenzátoru C3je velmi rychlé, takže dolní prahové úrovně, při které spíná spodní 

komparátor (vývod 2) je brzy dosaženo a multivibrátor přechází okamžitě do stavu, ve kterém se 

opět časovací kondenzátor C3 nabíjí až na úroveň horního prahového napětí (vývod 6). Při 

dosažení tohoto napětí se multivibrátor překlopí, vnitřní výstupní tranzistor (vývod 7) vede, 

kondenzátor C3 se vybíjí až na úroveň dolního prahového napětí a zapojení se opět samo spustí. 

Tím vznikají na výstupu časovače (vývod 3) velmi krátké poklesy výstupního napětí, nazývané 

jehlové impulzy. Po vložení do patice funkční integrovaný obvod NE555 led diody D1 a D2 blikají 

střídavě. Frekvence blikaní Led diod je závislá na volbě R7,R8 a C3. 

 

Obr.26 Schéma zapojení testeru časovače NE555 

Seznam součástek: 

R7 – 1 KΩ                                  C3 - 10µF                             

R8 – 150 KΩ                              C4 – 10nF 

R5,R6 – 390 Ω                           LED 1-2 – červená, zelená 
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4.  Závěr 
V úvodních kapitolách této bakalářské práce je popis funkci, základních vlastnosti, 

charakteristik a požadavku nejpoužívanějších polovodičových součástek v laboratoři elektroniky. 

Jsou zde uvedeny i základní nejpoužívanější zapojení s těmito polovodičovými součástkami. 

Nejdůležitější části této bakalářské práce bylo navrhnout a zrealizovat tester 

polovodičových součástek pro laboratoř elektroniky. Tester, který byl pro tento účel navržen, 

dokáže jednoduše otestovat funkčnost tranzistoru PNP a NPN pomoci dvou diod. Další 

polovodičovou součástkou, kterou dokáže otestovat je časovač NE555 také za pomoci dvou Led 

diod které blikají střídavě. Poslední polovodičovou součástkou, kterou testuje je operační zesilovač 

a to jednoduchý i dvojitý pomoci střídavého blikání led diod. Výhodou tohoto testeru je, že není 

třeba používat měřicí přístroje a složitě zjišťovat funkčnost dane polovodičové součástky. Zde stačí 

tento tester připojit na stejnosměrný napájecí zdroj 9V a pak už jen podle indikace LED diod 

vyhodnotit funkčnost dane testované součástky. 

Při dalším rozšíření této práce, by bylo vhodné navrhnout a zkonstruovat tester, který by 

dokázal měřit ještě více součástek např: výkonové tranzistory, tyristory, triaky a optočleny. Pomoci 

mikroprocesoru by měl rychle identifikovat tyto součástky. Vyhodnocení by bylo provedeno 

pomoci displeje a také aby bylo možno změřit více parametrů daných součástek. 
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