
Wpływ temperatury na złącze półprzewodnikowe 
 

1. Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk prądowo napięciowych diody 

krzemowej oraz Zenera w funkcji zmian temperatury pracy. 

 

2. Przebieg ćwiczenia 

Należy zestawić układy zgodnie ze schematami ideowymi przestawionymi poniżej. 

Załączenie zasilania układu następuje po sprawdzeniu poprawności połączeń przez 

prowadzącego. Wykorzystać 2 zasilacze oznaczone jako Uz1 (grzałka) i Uz2 (pomiar diody). 

Do określenia temperatury pracy zastosowany został układ LM35 (nota katalogowa w 

załączniku). Diody wraz z czujnikiem temperatury umieszczone zostały na elemencie 

grzewczym. 

 

3. Schemat pomiarowy 

Zestawić układ zgodnie z poniższym schematem. Potencjometr P1=100kΩ. W 

zależności od rodzaju badanej diody zastosować następujące wartości rezystora R1.  

Dioda prostownicza Si R1=220Ω, zenera R1=5 kΩ. Uz2=+15V 

Regulacja temperatury odbywa się poprzez zmianę natężenia prądu elementu grzewczego (do 

pomiaru zastosować amperomierz elektromagnetyczny, wskazówkowy). Nie przekraczać 

granicznej wartości 1A. Scalony czujnik LM35 wymaga zasilania 5V. Wartość napięcia 

wyjściowego jest proporcjonalna do mierzonej temperatury. 

 

 
Rys. 1. Schemat połączeń 

 

Do pomiaru prądu zastosować multimetr na zakresie uA (w razie potrzeby zwiększyć zakres 

przyrządu do mA). Do pomiaru napięcia zastosować multimetr lub oscyloskop. Wykonać 

następujące pomiary: 

 

 

 

 



Dioda prostownicza: 

Polaryzacja w kierunku przewodzenia. 

• If=1, 5, 10mA. Uf=f(T) 

Wyznaczyć współczynnik temperaturowy napięcia 
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• T=25, 50C. Uf=f(If), T=const. Wyznaczyć wartość rezystancji statycznej  

i dynamicznej diody. 

Polaryzacja w kierunku zaporowym. 

• T=25, 50C. Uz=f(Iz), T=const. Wyznaczyć współczynnik temperaturowy prądu  

i porównać z wartością wyznaczoną z równania 
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Dioda zenara: 

Polaryzacja w kierunku zaporowym. 

• T=25, 50C. Uz=f(Iz), T=const. Wyznaczyć wartość rezystancji statycznej  

i dynamicznej diody. 

• Iż=4, 7mA. Uz=f(T), Iż=const. Wyznaczyć współczynnik temperaturowy zmian 

napięcia 
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4. Zagadnienia 

• Budowa i właściwości złącza PN. 

• Wpływ temperatury złącza półprzewodnikowe i jego właściwości. 

• Przebicie Zenera/lawinowe a temperatura. 

• Wpływ zmian temperatury na charakterystyki tranzystora bipolarnego. 
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