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Тема. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом.
Мета: вивчити основні властивості напівпровідникового діода за допомогою
осцилографа.
Обладнання: осцилограф, діодний міст, мультиметр, ізольовані провідники.

Теоретичні відомості
Діод — електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний
струм лише в одному напрямі. Застосовується у радіотехніці, електроніці,
енергетиці та в інших галузях, переважно для випрямляння змінного електричного
струму, детектування, перетворення та помноження частоти, а також для
переключення електричних кіл.
Назву «діод» запропонував у 1919 році Вільям Генрі Еклз, утворивши її від
грецької частки ді-, яка означає два та ὅδος — шлях.
Принцип дії більшості напівпровідникових приладів базується на використанні
властивостей p-n-переходу.
Для утворення p-n-переходу в кристалі з електронною провідністю треба створити
область з дірковою провідністю або в кристалі з дірковою провідністю створити
область з електронною.
Осцилограф— прилад, призначений для дослідження ( спостереження, запису,
вимірювіння) амплітудних та часових параметрів електричного сигналу, що подається
на його вхід. Осцилограф має екран з розміткою у вигляді координатної сітки, на
якому відображаються графіки вхідних сигналів.
Тиристор —
це
перемикальний напівпровідниковий
прилад,
що
проводить струм тільки в одному напрямку. Цей радіоелемент часто порівнюють з
керованим діодом і називають напівпровідниковим керованим вентилем.

Хід роботи

(мал. 1.1)

1. Збираємо електричну схему №1.

(мал. 2.1)
Це схема однопівперіодного випрямляча
2. За допомогою осцилографа знімаємо показники.

(мал. 3.1)
В схемі Ua=32В, а діюча напруга Uд=11В
3. Збираємо електричну схему №2

(мал. 2.2)
Це схема двопівперіодного випрямлення.

4. Знімаємо показники схеми №2.

(мал. 3.2)
У схемі Ua=32В , а Uд=22В.
Висновок:
Для того, щоб перетворити змінну напругу в постійну можна
використовувати діод (мал 2.1). Діод пропускає через себе напругу тільки тоді,
коли вона вище нуля. Коли ж напруга нижче нуля – діод закривається (мал. 3.1).
Проблемою такого використання діода є те, що втрачається половина
потужності.
Щоб цього уникнути цього явища, була розроблена схема діодного моста
(мал. 2.2). Діодний міст «перевертає» негативну півхвилю, перетворюючи її в
позитивну півхвилю (мал. 3.2). Тим самим потужність в нас зберігається. На
виході діодного моста появляється постійна пульсуюча напруга з частотою в 2
рази більшою ніж частота мережі: 100Гц.
Для стабілізації напруги в реальних мостах використовують ємнісноіндуктивні фільтри.

