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1. ĮvAdAS

Išgirdus žodį elektronika pirmiausia pagalvojame apie radijo im-
tuvą ar televizorių. Naudoti juos paprasta, didelių žinių nereikia, to-
dėl net mintimis nesumanome padėkoti jų išradėjams ir gamintojams. 
Atidžiau pažvelgę pastebėsime, kad elektroninių įrenginių yra daug 
visur, ypač orlaiviuose. 

Elektronika yra mokslo ir technikos šaka, kuri nagrinėja elektros 
krūvininkų (elektronų, skylių) judėjimo teoriją, elektroninių prietaisų 
ir įrenginių veikimo principus, konstrukciją ir jų naudojimą mokslo ir 
technikos srityse. 

Elektronikos pagrindus pirmiausia reikia pradėti nagrinėti nuo 
procesų, vykstančių judant krūvininkams kietuosiuose kūnuose, ypač 
puslaidininkiuose. Toliau reikia susipažinti su puslaidininkinių kom-
ponentų (diodų, tranzistorių, tiristorių ir kt.) veikimo principais ir iš 
šių prietaisų sudarytų elektroninių grandinių (signalų generatorių ir 
stiprintuvų, loginių schemų ir kt.) veikimu. 

Verta atskirai paminėti elektronikos šaką – mikroelektroniką. Iš 
kelių tūkstančių ar net milijonų komponentų sudarytos sudėtingos 
grandinės ar schemos yra labai mažos, pvz., degtuko galvutės dydžio. 
Tokias grandines kalbininkai vadina lustais ar integriniais grandynais, o 
elektronikos specialistai – mikroschemomis. Iš kelių elektronikos kom-
ponentų galima sudaryti tūkstančius integrinių grandynų rūšių, pana-
šiai kaip iš plytų galima pastatyti bet kokios formos ir dydžio namą. 
Integriniai grandynai atlieka tokias pat signalų stiprinimo, generavimo, 
formos keitimo funkcijas, logines operacijas kaip iš atskirų (diskretinių) 
komponentų sudarytos schemos, bet jos naudoja šimtus kartų mažesnes 
sroves ir veikia daug kartų patikimiau. Pvz., kompiuterio procesorius, 
kurio matmenys maždaug pusės degtuko dėžutės dydžio, naudoja tik 
kelias dešimtis vatų energijos, nors jame yra keli milijonai tranzistorių.

Ši knyga atitinka Europos Komisijos 2042/2003 reglamento 66 
dalies 4 mokymo modulio žinių reikalavimus ir skirta norintiesiems 
tapti orlaivių techninės priežiūros specialistais.

       Autorius
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2. Kietojo Kūno fiziKA

2.1. Atomo sandara

Jau mokykloje sužinojome, iš ko sudarytos visos medžiagos, kas 
yra atomas – kad tai mažiausia nedaloma medžiagos dalelė. 

Daug mokslininkų ilgus metus intensyviai triūsė, kol pradėjo su-
vokti, kas yra atomas. Atomo modelį, kuris jau galėjo paaiškinti kai 
kurias atomo savybes, sudaro branduolys ir apie jį orbitalėse skrie-
jantys elektronai. Tokį atomo modelį, vadinamą planetiniu, 1911 m. 
pasiūlė mokslininkas Rozerfordas (2.1 pav.). 

2.1 pav. Planetinis atomo modelis

Rozerfordo planetinis atomo modelis gerai paaiškina, kaip apie 
branduolį skrieja elektronai, bet nepaaiškina, kaip atomas absorbuoja 
(sugeria) ir spinduliuoja energiją, kodėl atomai egzistuoja milijardus 
metų, kodėl elektronai nepraranda savo energijos skriedami apie bran-
duolį ir nenukrenta į jį, kodėl visi protonai, turintys teigiamą krūvį, 
neišsilaksto iš branduolio veikiami stūmos jėgų ir t. t.

Planetinį atomo modelį 1922 m. patobulino fizikas Nilsas Boras. 
Jis įrodė, kad elektronai apie branduolį skrieja apibrėžtomis orbitalė-
mis (sferiniais sluoksniais). Elektronas gali pereiti iš vienos orbitalės 
į kitą, bet niekada negali skrieti erdvėje tarp orbitalių. Elektronai gali 
egzistuoti tik tam tikrose orbitalėse, kurios yra stacionarios: jomis skrie-
jančių elektronų energija nekinta. Toks elektrono modelis buvo pava-
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dintas kvantiniu. Elektronas iš vienos orbitalės gali peršokti į toliau nuo 
branduolio esančias orbitales tik gavęs energijos kvantą (porciją), todėl 
kitų orbitalių spinduliai atitinka elektrono energijos kiekį. Kai atome 
yra daugiau elektronų, jie visi vienoje orbitalėje skrieti negali, todėl toks 
atomas turi daugiau orbitalių ir jo skersmuo yra didesnis. 

Iš vidurinės mokyklos chemijos kurso žinome, kad arčiausiai nuo 
branduolio esančioje orbitalėje gali skrieti ne daugiau kaip du elek-
tronai, o kitose orbitalėse jų gali būti daugiau. Išorinės orbitalės elek-
tronai vadinami valentiniais. Jie labiausiai nutolę nuo branduolio ir jų 
ryšys su branduoliu yra silpniausias. Valentiniai elektronai dalyvauja 
susidarant cheminiams ryšiams tarp atomų, nuo jų kiekio priklauso 
medžiagos elektrinis laidumas. Kuo valentinių elektronų yra mažiau, 
tuo lengviau jie gali atitrūkti nuo atomo veikiant išorinei jėgai ir juos 
gali prisijungti kiti atomai. Medžiagos, sudarytos iš tokių atomų, va-
dinamos laidininkais. Atitrūkę nuo atomo elektronai vadinami laisvai-
siais ir medžiagos gabale gali judėti įvairiomis kryptimis ir skirtingais 
greičiais. Veikiant vidiniams ar išoriniams elektriniams laukams, lais-
vuosius elektronus galima priversti judėti kryptingai, toks elektronų 
judėjimas vadinamas elektros srove. 

Praradęs elektroną atomas įgyja teigiamąjį krūvį, nes protonų 
jame yra daugiau negu elektronų. Tokie atomai vadinami teigiamai-
siais jonais.

Elektronai visada stengiasi užimti arčiausiai nuo branduolio esan-
čias orbitales. Tokia atomo būsena yra stabiliausia ir vadinama pagrin-
dine būsena. Veikiant išorinėms jėgoms (šilumai, šviesai ar elektriniam 
laukui) elektronai gali peršokti į toliau nuo branduolio esančias orbitales. 
Tokia atomo būsena vadinama sužadintąja. Dingus išorinei jėgai elek-
tronai labai greitai sugrįžta į stabilias artimesnes orbitales. Pereidamas 
į artimiau branduo lio esančią mažesnės energijos orbitalę, elektronas 
išspinduliuoja dalį savo energijos į erdvę ir jo energija sumažėja.

Nuo spinduliavimo dažnio priklauso regimosios šviesos spalva. 
Laisvojo (atitrūkusio nuo atomo) elektrono energija lygi nuliui. 

Norint elektroną įtraukti į šią būseną (atplėšti nuo atomo), jam turi 
suteikti atitinkamą kiekį energijos išorinės jėgos, pvz., šiluma, išorinis 
elektrinis laukas ar šviesa. 



9

2.2. Kietojo kūno kristalai

Įvairių rūšių atomai susijungdami sudaro sudėtines medžiagas: 
dujas, skysčius ir kietuosius kūnus. Elektronikos komponentai gami-
nami iš kietųjų kūnų (kristalų). Svarbiausia kristalinių kūnų savybė, 
reikalinga elektronikos komponentams, yra elektrinis laidumas. 

Jei atomai suartėja, tarp jų atsiranda sąveika. Atomus gali sujungti 
cheminė jungtis, kada daugiau išorinių elektronų turintis atomas (pvz., 
jei jų yra 7 ar 6) prisijungia kito atomo elektronus, kuris juos lengvai 
atiduoda (pvz., jei jų yra 1 ar 2). Atomai gali prisijungti ne bet kokį, o 
tik tam tikrą skaičių kitų atomų. 

Kai susijungdami atomai nėra linkę atiduoti savo elektronų, jie 
sudaro kovalentines jungtis, tada elektronai nepereina iš vieno atomo 
į kitą, o sudaro vieną arba keletą besijungiantiems atomams bendrų 
porų (2.2 pav.).

2.2 pav. Nesusijungę ir kovalentine jungtimi susijungę atomai

Susijungę atomai turi bendras orbitales su dviem jose esančiais 
elektronais. Jei kovalentiniu būdu jungiasi daugiau valentinių elek-
tronų turintys atomai, susidaro kelios bendros elektronų orbitalės su 
2 elektronais jose. Jei atomai turi 4 valentinius elektronus (2.3 pav.), 
kiekvienas atomas susijungia su kitais 4 atomais. Taip susidaro ele-
mentarioji kristalinė gardelė, kurioje kiekvieną atomą supa 4 arti-
miausieji atomai. Tokias elementariąsias gardeles su 4 kovalentinėmis 
jungtimis sudaro silicio atomai. 

Gavęs išorinės energijos, elektronas gali atitrūkti nuo atomo. Jo 
vieta, likusi tuščia, vadinama skyle. Skylė nėra įelektrinta dalelė, o 
tuščia vieta pasišalinus elektronui. Į skylę gali įšokti kitą atomą pa-
likęs elektronas, palikdamas ten skylę. Į ją vėl gali įšokti elektronas, 
todėl sakoma, kad skylė juda. Skylės krūvis yra teigiamasis (nes joje 
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trūksta elektrono), todėl skylės judėjimas taip pat yra elektros srovė, 
jei jis kryptingas. Elektronų ir skylių judėjimas vadinamas krūvininkų 
judėjimu.

2.3 pav. Penkių vienodų atomų kovalentinė jungtis
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3. PuSlAidininKinėS medžiAgoS

grynieji puslaidininkiai
Puslaidininkiais vadinamos medžiagos, kurių elektrinis laidumas 

normaliomis sąlygomis yra blogesnis už metalų (laidininkų), bet ge-
resnis už dielektrikų (izoliatorių). Tipiniai puslaidininkiai yra IV gru-
pės elementai, pvz., germanis ir silicis ir dar daug kitų III ir V grupių 
cheminių elementų: boras, indis, fosforas, arsenas, stibis ir kt. 

Puslaidininkinių medžiagų gamtoje yra daug, bet elektronikoje 
dažniausiai naudojamas silicis ir rečiau – germanis. Jie abu yra ketur-
valenčiai. Išoriniame lygmenyje jie turi keturis valentinius toliau nuo 
branduolio skriejančius elektronus, nuo kurių daugiausia priklauso 
puslaidininkio elektrinis laidumas.

Kiekvieną atomą gryno silicio kristale supa keturi artimiausi ato-
mai. Keturi valentiniai silicio atomo elektronai sudaro bend ras poras 
(kovalentinius ryšius) su keturių kaimyninių silicio atomų valentiniais 
elek tro nais (3.1 pav.).

3.1 pav. Silicio kristalas ir jo struktūros vaizdas plokštumoje

Absoliučiojo nulio tem peratūroje kovalentiniai ryšiai yra labai 
tvirti. Didėjant temperatūrai, dėl šiluminio gardelės judėjimo kai kurie 
elektronai gauna pakankamai energijos, nutraukia kovalentinius ry-
šius ir palieka laisvą vietą (skylę). Taip puslaidininkio kristale atsi-
randa laisvieji elektronai ir skylės. Skylė nėra įelektrinta dalelė, ji yra 
antrasis puslaidininkio laisvasis krūvininkas. Jos elementarusis krūvis 
yra teigiamasis ir absoliučiu dydžiu lygus elektrono krūviui. 
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Laisvasis elektronas, judėdamas kristale, gali priartėti prie skylės 
ir į ją įšokti. Krūvininkų pora tada išnyksta, šis procesas, priešingas 
generacijai, vadinamas krūvininkų rekombinacija. 

Jei grynojo puslaidininkio kristalą veikia išorinis elektrinis lau-
kas, elektronai juda (dreifuoja) į teigiamąjį polių, o skylės – į neigia-
mąjį. Veikiant elektriniam laukui, į skylę gali pereiti elektronas, anksčiau 
palikęs kitą skylę. Ką tik skylę užėmęs elektronas gali vėl ją palikti ir 
užimti naują skylę. Elektronai, judėdami prieš elektrinį lauką, užpildo 
skyles, o pačios skylės slenka elektrinio lauko kryptimi. Skylės perneša 
teigiamąjį krūvį, o elektronai – neigiamąjį. Veikiant elektriniam laukui, 
puslaidininkio kristale krūvininkai juda kryptingai (jame teka dreifo 
srovė). Elektronų judėjimas vadinamas elektroniniu laidumu, o sky-
lių – skyliniu laidumu. 

Didinant temperatūrą atsiranda daugiau laisvųjų elektronų ir sky-
lių, puslaidininkio laidumas didėja.

Puslaidininkiai su priemaišomis
Padidinti krūvininkų judėjimą galima įterpus į silicio gardelę 

priemaišų atomus su didesniu ar mažesniu kiekiu valentinių elektronų, 
pvz., penkiavalenčius arseno ar trivalenčius indžio atomus. Šis proce-
sas vadinamas legiravimu. 

Įterpus į keturvalentį silicį penkiavalentę priemaišą, pvz., arseno, 
keturi priemaišos atomo valentiniai elektronai sudarys kovalentinius 
ryšius su keturiais silicio atomo elektronais. Penktasis priemaišos ato-
mo valentinis elektronas yra silpnai susijęs su gardele ir dėl šiluminio 
judėjimo net žemoje temperatūroje (40–80 °K) lengvai atitrūksta nuo 
savojo atomo ir tampa laisvuoju elektronu, nes jis kovalentinėse jung-
tyse nedalyvauja. Penkiavalentės priemaišos įterpimas padidina elek-
tronų kiekį kristale. Praradęs valentinį elektroną, priemaišos atomas 
tampa nejudriu teigiamuoju jonu. Priemaišos, kurios padidina pus-
laidininkinės medžiagos laidumą atiduodamos kristalui penktuosius 
savo atomų valentinius elektronus, vadinamos donorinėmis (atiduo-
dančiomis) arba donorais (3.2 pav.). Kuo daugiau įterpta priemaišos, 
tuo didesnis bus kristalo laidumas.
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Laisvieji elektronai kristale juda chaotiškai, bet veikiant net nedi-
deliam elektriniam laukui jie pradeda judėti kryptingai: kristale atsi-
randa elektros srovė.

3.2 pav. Silicio kristalas su donoro priemaiša

Į grynąjį silicį įterpta trivalentė priemaiša, pvz., indžio atomai, su-
daro kovalentines jungtis (3.3 pav.) tiktai su trimis kaimyniniais silicio 
atomais. Vienas kovalentinis ryšys su gretimais atomais lieka neužpil-
dytas, nes ketvirtai porai nepakanka vieno elektrono. Dėl to atsiranda 
skylės, jų skaičius yra lygus priemaišų atomų skaičiui. Į skylę gali 
peršokti elektronas iš gretimo kovalentinio ryšio ir palikti ten skylę ir 
t. t. Skylė tarsi persikelia iš vienos vietos į kitą, t. y. tampa judančiu 
teigiamuoju krūvininku. Indžio atomas, prisijungęs elektroną, tampa 
nejudriu neigiamuoju jonu.

3.3 pav. Silicio kristalas su indžio priemaiša
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Skylėms peršokant nuo vieno atomo į kitą, vyksta teigiamųjų krū-
vininkų judėjimas, kurio intensyvumas būna proporcingas aplinkos 
temperatūrai. 

Priemaišos, kurios padidina puslaidininkio kristalo laidumą pri-
sijungdamos jų atomų valentinius elektronus ir palikdamos teigiamas 
skyles, vadinamos akceptorinėmis (priimančiomis) arba akceptoriais.

Puslaidininkinės medžiagos, kuriose vyraujantys laisvieji krūvi-
ninkai yra skylės, vadinamos skylinio laidumo arba P tipo puslaidinin-
kiais. Pagrindiniai krūvininkai juose yra skylės. 

Puslaidininkių laidumas labai padidėja įterpus net nedidelį prie-
maišų kiekį. Kambario temperatūroje beveik visi priemaišos atomai 
atiduoda ar pasigauna elektronus ir labai padidina kristalo laidumą. 

Legiruotieji puslaidininkiai naudojami gaminant elektronikos 
komponentus. 

Srovės puslaidininkyje
Jei nėra išorinio elektrinio lauko, laisvieji krūvininkai juda chao-

tiškai, nuolat vyksta krūvininkų generacija ir rekombinacija.
Išoriniam elektriniam laukui veikiant legiruotąjį puslaidininkį, 

skylės slenka elektrinio lauko kryptimi (į neigiamąjį išorinio šaltinio 
polių), o elektronai – priešingai (3.4 pav.). 

3.4 pav. Srovė puslaidininkio kristale
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4. eleKtroninė -SKylinė SAndūrA

4.1. elektroninės-skylinės sandūros susidarymas

Gaminant elektronikos komponentus, naudojami elektroninio N 
ir skylinio P tipo puslaidininkiai. N puslaidininkyje pagrindiniai krū-
vininkai yra laisvieji elektronai, P puslaidininkyje – judriosios skylės. 
Idealiai (be oro tarpelio) suglaudus N ir P tipo puslaidininkių gabalė-
lius, jų susilietimo vietoje gaunama PN sandūra, vadinama elektroni-
ne-skyline sandūra. Suglaudus N ir P puslaidininkius, krūvininkai pra-
deda judėti (difunduoti) iš srities, kur jų daugiau, į sritį, kur jų mažiau. 

Iš N srities laisvieji elektronai pradeda judėti į P sritį, kur daug sky-
lių: atsiranda difuzijos srovė. Pasiekę skylę P srityje, elektronai ją už-
pildo (rekombinuoja). Kai elektronai palieka N puslaidininkį, jo atomai 
tampa teigiamais jonais. P puslaidininkio atomai pasigauna atėjusius 
elektronus ir tampa neigiamais jonais. Analogiškai skylės iš P srities 
pradeda judėti priešinga elektronams kryptimi į N sritį, palikdamos P 
srityje neigiamus akceptorių jonus. Taip dėl difuzijos ties sandūra N tipo 
puslaidininkio dN zonoje kaupiasi teigiamieji krūviai, o P tipo puslaidi-
ninkio dP zonoje – neigiamieji (4.1 pav.). N srityje atsiranda nekompen-
suoti teigiami donorų jonai ir susidaro teigiamasis erdvinis krūvis. P sri-
tyje kaupiasi neigiami akceptorių jonai ir susidaro neigiamasis erdvinis 
krūvis. Šių erdvinių krūvių sritis ir yra PN sandūra.

PN sandūroje vyksta ne tik krūvininkų difuzija, bet ir jų rekombi-
nacija. Sandūroje laisvųjų krūvininkų kiekis sumažėja: PN sandūroje 
atsiranda nuskurdintasis (mažai laisvųjų krūvininkų turintis) sluoksnis 
su didele varža.

Krūvininkų difuzija tarp N ir P sričių pažeidžia puslaidininkio elek-
trinį neutralumą. P puslaidininkyje, netoli sandūros (susilietimo plokš-
tumos), po skylių difuzijos lieka nekompensuoti neigiamieji jonai (ak-
ceptoriai), o N puslaidininkyje atsiranda nekompensuoti teigiamieji jonai 
(donorai). Jonai judėti negali, todėl prie sandūros plokštumos susidaro 
erdvinio krūvio sritis d = dP + dN, sudaryta iš skirtingai įkrautų sluoks-
nių: teigiamo krūvio N srityje ir neigiamo krūvio P srityje. Dėl šių krūvių 
sandūros plokštumoje susidaro kontaktinis elektrinis laukas EK.
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4.1 pav. PN sandūros erdviniai krūviai

EK atsiradimą galima paaiškinti taip: į P sritį įsiskverbusius elek-
tronus atgal traukia į N sritį įsiskverbusios skylės (o šias skyles at-
gal traukia elektronai). Tokiu būdu atsiranda dreifo srovė, nukreip-
ta priešingai difuzijos srovei. Jos galų gale susilygina, kompensuoja 
viena kitą ir per PN sandūrą srovė nebeteka. Laisvųjų krūvininkų PN 
sandūroje beveik nebelieka. Kontaktinis laukas EK dažnai vadinamas 
potencialo barjeru: krūvininkai jį įveikti gali tik gavę energijos. Kuo 
didesnis donorinių ir akceptorinių priemaišų kiekis, tuo didesnis po-
tencialo barjeras EK ir mažesnis PN sandūros plotis (bendras nuskur-
dintojo sluoksnio storis). 

Sulietus mažai legiruotus N ir P silicio kristalus, potencialo bar-
jeras EK yra apie 0,7 V. N ir P germanio kristalų sandūros potencialo 
barjeras yra apie 0,3 V. 

PN sandūrą galima palyginti su plokščiuoju kondensatoriumi: 
abi sandūros pusės yra įkrauto kondensatoriaus plokštelės, atskirtos 
užtvariniu sluoksniu. Kaip ir plokščiajame kondensatoriuje, PN san-
dūros talpa priklauso nuo užtvarinio sluoksnio pločio. Ši PN sandūros 
savybė naudojama varikapuose.
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4.2. PN sandūra elektriniame lauke

Prie PN sandūros prijungtoje išorinėje įtampoje pažeidžiama di-
fuzijos ir dreifo pusiausvyra ir per sandūrą pradeda tekėti srovė. Šios 
srovės stipris labai priklauso nuo išorinės įtampos poliškumo: vie-
na kryptimi PN sandūra srovę praleidžia labai gerai, kita – silpnai. 
Kryptis, kuria srovė teka gerai, vadinama tiesiogine kryptimi. Šios 
srovės priklausomybė nuo įtampos yra netiesinė. Priešinga kryptimi 
sandūra srovės beveik nepraleidžia, ji vadinama atbuline kryptimi. 

Tiesioginė kryptis gaunama įtampos šaltinio pliusą prijungus prie 
P srities ir minusą prie N srities (4.2 pav.). 

4.2 pav. Krūvininkų judėjimas veikiant tiesioginei įtampai

Kadangi N ir P sričių varžos daug mažesnės už nuskurdinto-
jo sluoksnio varžą, faktiškai visa išorinė įtampa krinta PN sandūroje. 
Išorinė įtampa ties PN sandūra sukurs elektrinį lauką E. Jo kryptis bus 
priešinga susidariusiam kontaktiniam laukui, todėl suminis elektrinis 
laukas PN sandūroje sumažės. Veikiami išorinio elektrinio lauko E, 
elektronai iš N srities ir skylės iš P srities pasislinks sandūros link. PN 
sandūros storis d = dP + dN sumažės ir dėl to sumažės jos varža. Tarp N 
ir P sričių susidaręs potencialo barjeras sumažės ir daug daugiau elek-
tronų iš N srities galės patekti į P sritį bei daugiau skylių judės į N sritį. 

Kol išorinis laukas silpnesnis už potencialo barjerą, srovės nėra, 
nes pagrindiniai krūvininkai jo įveikti negali. Kai išorinis elektrinis lau-
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kas viršija potencialo barjerą, jis padeda krūvininkams šį barjerą įveikti 
ir per sandūrą pradeda tekėti elektros srovė, vadinama tiesiogine srove. 
Tiesiogine kryptimi sandūra yra laidi, jos varža nedidelė. Stiprėjant išo-
riniam laukui, tiesioginė srovė pradeda labai staigiai didėti.

Atbulinė kryptis gaunama, kai įtampos šaltinis prijungiamas pliu-
su prie N srities ir minusu prie P srities (4.3 pav.). 

4.3 pav. Krūvininkų judėjimas veikiant atbulinei įtampai

Išorinė įtampa ties PN sandūra sukuria elektrinį lauką E, kurio 
kryptis sutampa su EK kryptimi. Sustiprėjęs kontaktinis laukas iš-
stumia pagrindinius krūvininkus iš PN sandūros ir padidina jos plotį 
d = dP + dN. Potencialo barjeras pagrindinių krūvininkų padidėja ir 
jų difuzija faktiškai nutrūksta, kai atbulinė įtampa yra vos kelios de-
šimtosios volto. Esant net mažai atbulinei įtampai, PN sandūra plati ir 
srovės nepraleidžia. Didelė atbulinė įtampa didina PN sandūros plotį, 
kol neįvyksta jos elektrinis ar šiluminis pramušimas. 

Sandūra srovę praleidžia, tik kai tiesioginė įtampa didesnė už po-
tencialo barjerą. Abiejų sričių varža šiuo atveju maža, didelė sandūros 
srovė teka esant tik kelių voltų tiesioginei įtampai, o dėl mažos varžos 
išsiskiria nedaug šilumos. Toliau didinant tiesioginę įtampą, šilumos 
išsiskiria vis daugiau, kol sandūra sudega. 

Griūtinis pramušimas įvyksta, kai sandūrą veikia didelė atbulinė 
įtampa. Elektronai ir skylės, judėdami plačioje sandūroje, suformuoja 
naujas krūvininkų poras. Jas taip pat veikia didelė atbulinė įtampa. 
Šios poros judėdamos vėl formuoja kitas krūvininkų poras ir dėl to 
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staigiai didėja PN sandūros atbulinė srovė ir sandūros temperatūra. Jei 
sandūros aušinimo nepakanka, griūtinis pramušimas virsta šiluminiu 
ir sandūra sudega. Jei sandūros temperatūra nedidėja, dingus atbulinei 
įtampai sandūroje susidaro kontaktinis laukas EK, susiformuoja užtva-
rinis sluoksnis ir sandūra nesugadinama. Griūtinis arba elektroninis 
pramušimas yra pagrindinis puslaidininkinių įtampos stabilitronų vei-
kimo principas. Toliau didinant atbulinę įtampą, griūtinis pramušimas 
virsta šiluminiu ir PN sandūra sudega. 

Pagrindinės PN sandūros savybės yra šios:
–  labai geras laidumas (maža varža) tiesiogine kryptimi ir labai 

mažas laidumas atbuline kryptimi (ventilio savybė);
–  PN sandūros talpa arba susikaupusių krūvininkų kiekis jos kraš-

tuose. Nusistovėjus tiesioginei ar atbulinei įtampai, krūvininkų 
judėjimas PN sandūroje baigiasi ir nusistovi jos potencialo bar-
jeras. Dėl to PN sandūra yra kondensatoriaus analogas. 

–  tiesioginės srovės stipris. Tekant tiesioginei srovei išsiskiria 
šiluma, kurios kiekis proporcingas srovės dydžiui ir sandūros 
varžai. Sandūros, kurios paviršiaus plotas didesnis, varža ma-
žesnė ir ji gali praleisti didesnę srovę, tačiau tokios PN sandūros 
talpa didesnė. 

–  didžiausia atbulinė įtampa, kurią galima ilgai tiekti į PN san-
dūrą. Ją viršijus prasideda šiluminis sandūros pramušimas ir ji 
sudega.

4.3. voltamperinės PN sandūros charakteristikos

Srovės, tekančios per PN sandūrą, priklausomybė nuo prijungtos 
įtampos vadinama voltamperine charakteristika. PN sandūrą įtampa 
gali veikti tiesiogiai (UT) ir atbulai (UA), todėl ir voltamperinės cha-
rakteristikos būna tiesioginės ir atbulinės (4.4 pav.). 

Prijungus prie N srities neigiamą, o prie P srities teigiamą įtampą, 
krūvininkai, veikiami išorinio elektrinio lauko, juda sandūros krypti-
mi. Tokia elektrinio lauko kryptis vadinama tiesiogine, o šios krypties 
srovė IT ir įtampa UT – irgi tiesioginėmis. Pradėjus didinti įtampą UT 
nuo nulio, srovė neteka (atkarpa OA), kol ši įtampa yra mažesnė už 
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PN sandūros tiesioginio atidarymo įtampą (potencialo barjerą). Toliau 
didinant UT, elektronai jau gali įveikti potencialo barjerą (silicio 0,6 V, 
germanio 0,2 V). Tiesioginė srovė IT iš pradžių didėja pamažu eks-
ponentiškai (netiesinė priklausomybė nuo UT atkarpoje AB). Toliau 
didinant UT , nuo taško B srovės IT priklausomybė nuo UT yra beveik 
tiesinė. Kuo IT didesnė, tuo daugiau šilumos išsiskiria PN sandūroje 
ir, jei ji negali išsisklaidyti, įvyksta šiluminis sandaros pramušimas.

4.4 pav. PN sandūros voltamperinė charakteristika

Prijungus prie N srities teigiamą potencialą, o prie P srities – tei-
giamą, sandūra praplatėja ir potencialo barjeras padidėja. Tokia sandū-
rą veikiančio elektrinio lauko kryptis vadinama atbuline. Pagrindinių 
krūvininkų judėjimo nėra. Atbulinei įtampai priartėjus maždaug iki 
100 ar net daugiau voltų, įvyksta elektrinis PN sandūros pramušimas. 
Tai atsitinka taške C. Sandūros varža tampa labai maža ir atbulinė sro-
vė labai staigiai didėja net nereikšmingai padidėjus UA. 

Veikiant net nedidelei tiesioginei įtampai, PN sandūra srovę ge-
rai praleidžia tiesiogine kryptimi ir nepraleidžia atbuline kryptimi. 
Sakoma, kad PN sandūra veikia kaip srovės ventilis. Ši jos savybė 
naudojama lyginant kintamąją srovę. 
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5. PuSlAidininKiniAi diodAi

5.1. Puslaidininkinių diodų charakteristikos

Faktiškai puslaidininkinis diodas yra PN sandūra, įdėta į diodo 
korpusą 1. Prie P ir N sričių yra metaliniai kontaktai 2, iš jų pro izolia-
torius 3 išvesti kontaktiniai išvadų laidai 4 (5.1 pav.). Toks diodas yra 
vienas paprasčiausių puslaidininkinių komponentų.

5.1 pav. Puslaidininkinio diodo konstrukcija

Puslaidininkiniai diodai naudojami nuolatinės ir kintamosios sro-
vės grandinėse didelėms ir mažoms kintamosioms srovėms lyginti, 
komutuoti ir stiprinti, elektrinių grandinių įtampai stabilizuoti, aukš-
tojo dažnio srovėms generuoti, taip pat jie naudojami kaip šviesos šal-
tiniai ar kaip šviesos jutikliai ir kt. 

Pagrindinė diodų savybė yra jo geba gerai praleisti elektros srovę 
viena kryptimi ir faktiškai nepraleisti kita kryptimi. Pagrindinės diodų 
rūšys yra šios:

– didelių srovių (lygintuviniai) diodai;
– universalieji diodai (aukštadažniai, impulsiniai ir kt.);
– stabilitronai (Zinerio diodai);
– varikapai;
– tuneliniai diodai;
– Gano diodai;
– Šotkio diodai;
– fotodiodai;
– šviesos diodai;
Elektrinėse principinėse schemose diodai žymimi simboliais 

(5.2 pav.), gali būti naudojami ir kitokie panašūs simboliai.
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Visų puslaidininkinių diodų pagrindinės savybės yra šios:
– vienkryptis laidumas elektros srovei (ventilio savybė);
–  netiesinė voltamperinė charakteristika (kai kada net su neigia-

mos varžos sritimi);
–  labai didelė diodo srovė viršijus atbulinę PN sandūros pramu-

šimo įtampą;
– didesnė ar mažesnė PN sandūros talpa.

5.2 pav. Grafiniai diodų simboliai

Mažiau priemaišų turinti (silpniau legiruota) diodo kristalo sritis 
vadinama baze. Stipriau legiruota sritis vadinama emiteriu. Iš jos, te-
kant tiesioginei srovei, į bazę išteka (emituoja) krūvininkai, difunduo-
jantys per PN sandūrą. Diodo P srities išvadas vadinamas anodu, o N 
srities – katodu (5.3 pav.).

5.3 pav. Puslaidininkinio diodo veikimas
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Jei diodas naudojamas elektroninėse schemose, kur teka mažos 
srovės, arba jei tų srovių dažnis labai didelis, PN sandūros plotas yra 
labai mažas (10–3÷10–4 mm²) ir talpa maža. Jei diodo srovė turi būti 
didelė, PN sandūrą galima gauti sulydant du didesnio paviršiaus N ir 
P puslaidininkius. Susilietimo plotas (PN sandūros plotas) tuomet yra 
didelis ir ji gali praleisti dideles sroves neįkaisdama. Naudojant PN 
sandūrą, diodų savybės labai priklauso nuo sandūros temperatūros. 
Didėjant temperatūrai, didėja diodo laidumas ir sandūros srovė.

Puslaidininkinio diodo voltamperinė charakteristika yra lygiai to-
kia pati, kaip PN sandūros charakteristika, nes diodas faktiškai yra PN 
sandūra. Diodo srovės priklausomybė nuo jį veikiančios įtampos yra 
netiesinė. 

5.2. Puslaidininkinių diodų rūšys

lygintuviniai diodai
Lygintuviniai diodai (5.4 pav.) kintamąją srovę keičia į nuolatinę 

(lygina naudojant ventilinę PN sandūros savybę). Lygintuviniais jie 
vadinami todėl, kad gali lyginti dideles, net kelių šimtų amperų, sro-
ves, kurių dažnis nedidelis – vos kelios dešimtys ar šimtai hercų. 

5.4 pav. Kintamosios srovės lyginimas diodu
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Lyginant kintamąją srovę, diodas į apkrovą praleidžia vieną jos 
pusperiodį, pvz., teigiamąjį, ir nepraleidžia kito. Tokia schema vadi-
nama vieno pusperiodžio lygintuvu. Schemoje sukeitus vietomis dio-
do anodą su katodu (apsukus diodą), jis praleis kitą, pvz., neigiamąjį, 
srovės pusperiodį. 

Tekant srovei diodu, išsiskiria šiluma – diodas kaista.
Svarbiausieji lygintuvinių diodų parametrai: 
–  didžiausia tiesioginė srovė, kurią diodas gali ilgai praleisti ne-

perkaisdamas. 
–  atbulinė pramušimo įtampa UPR (nevienoda germanio ir silicio 

diodams), ją viršijus įvyksta PN sandūros pramušimas ir diodas 
sugadinamas;

–  atbulinė veikimo įtampa (maždaug 0,8 UPR), kurios neviršijus 
diodas veikia patikimai ir ilgai. 

– atbulinė srovė; kuo ji mažesnė, tuo geriau diodas lygina srovę;
–  didžiausia galia, kurią šilumos pavidalu išsklaidydamas diodas 

gali veikti ilgą laiką. 
–  didžiausia diodo veikimo temperatūra, iki kurios įkaitęs jis gali 

veikti ilgą laiką. 
Didesnės galios lygintuvinių diodų katodas yra kartu ir aušintu-

vas, ir tvirtinimo elementas. 

universalieji diodai
Jie naudojami radiotechniniuose įrenginiuose, matavimo prietai-

suose ir kitose elektroninėse schemose, kur teka silpnesnės žemojo ar 
aukštojo dažnio srovės. Tokie diodai vadinami aukštadažniais. 

Universalieji diodai, vadinami impulsiniais, naudojami impulsi-
nėse schemose ir veikia perjungimo režimu, kada diodas būna arba 
atidarytas, arba uždarytas. Idealaus elektros srovės impulso frontai 
turi būti statūs, todėl impulsiniai diodai turi būti aukštadažniai, kad 
neiškraipytų impulso formos. 

Svarbiausieji universaliųjų diodų parametrai yra:
– didžiausias veikimo dažnis (iki kelių GHz);
– didžiausia vidutinė tiesioginė srovė;
– sandūros talpa (nuo kelių iki kelių dešimčių pikofaradų);
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– atbulinė veikimo įtampa; 
–  didžiausia leistina impulsinė tiesioginė srovė, kuri yra daug di-

desnė už didžiausią leistiną vidutinę tiesioginę srovę;
– atsistatymo laikas.

Stabilitronai
Stabilitronai arba Zinerio diodai yra puslaidininkiniai diodai, ku-

rie veikia naudodami Zinerio arba griūtinį efektą (elektrinio PN san-
dūros pramušimo atbuline įtampa reiškinį). Lygintuvinių ir universa-
liųjų diodų elektrinis pramušimas įvyksta esant kelių dešimčių ar net 
šimtų voltų atbulinei įtampai ir jie tada sugadinami. Stabilitronai pra-
mušami daug mažesnėmis, kai kada net kelių voltų atbulinėmis įtam-
pomis ir pramušimo režimu gali veikti faktiškai neribotą laiką. Įvykus 
elektriniam griūtiniam sandūros pramušimui, atbulinė diodo įtampa 
iš esmės išlieka pastovi (kinta ΔU ribose), kol jo atbulinė srovė kinta 
stabilizavimo ribose nuo IST min iki IST max (5.5 pav.)

5.5 pav. Stabilitrono voltamperinė charakteristika

Kol atbulinė srovė neviršija IST MAX, stabilitronas gali veikti. 
Atbulinei srovei pradėjus viršyti IST MAX, išsiskiriančios šilumos pertek-
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lius nepašalinamas ir stabilitronas perdega. Didelės galios stabilitronai 
aušinami pritvirtinti ant metalinių aušintuvų. 

Kadangi elektroninės schemos maitinamos įtampa yra nuo kelių 
iki kelių dešimčių voltų, tokias įtampas stabilitronai turi stabilizuoti. 
Dėl to reikia sumažinti jų atbulinę pramušimo įtampą ir palaikyti ją 
pastovią kintant stabilitrono srovei. 

Tiesiogine kryptimi įjungtas stabilitronas srovę praleidžia esant 
mažoms įtampoms (kaip ir kiti diodai).

varikapai
Kai PN sandūrą veikia atbulinė įtampa, susidaro užtvarinis (nu-

skurdintasis) sluoksnis. Jo kraštuose susikaupę krūvininkai sudaro 
potencialo barjerą, o sluoksnio viduje laisvųjų krūvininkų nėra. Tokia 
PN sandūra panaši į kondensatorių, kurio talpa priklauso nuo atbulinės 
įtampos (PN sandūros storio) ir sandūros ploto. Keičiant atbulinę sandū-
ros įtampą, kinta kondensatoriaus talpa (barjerinė talpa). Didesnės PN 
sandūros talpos ir platesnių jos valdymo ribų diodai buvo pradėti nau-
doti aukštųjų dažnių signalų stiprinimo ir generavimo schemose vietoje 
kondensatorių. Tokie diodai vadinami varikapais arba varaktoriais. 

Varikapo savybes apibūdina jo voltfaradinė charakteristika: tal-
pos priklausomybė nuo atbulinės įtampos C = f(UA). Ji priklauso nuo 
PN sandūros gamybos technologijos ir naudojamų puslaidininkinių 
medžiagų. 

Svarbiausieji varikapo parametrai yra:
–  didžiausia atbulinė įtampa UAMAX, kurią viršijus įvyksta elektro-

ninis ar šiluminis sandūros pramušimas;
–  mažiausia atbulinė įtampa UAMIN; ji yra šiek tiek didesnė už san-

dūros potencialo barjerą;
–  didžiausia barjerinė talpa CMAX esant didžiausiai atbulinei įtam-

pai; ji neviršija kelių šimtų pikofaradų;
–  mažiausia barjerinė talpa CMIN esant mažiausiai atbulinei įtam-

pai; ji yra maždaug kelios dešimtys pikofaradų;
–  talpos kitimo koeficientas KC = CMAX/CMIN; jis nebūna didesnis 

kaip 10.  
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fotodiodai
Puslaidininkiuose sužadinti elektronai (šildant arba apšviečiant 

šviesa – fotonų srautu) gali atitrūkti nuo atomo ir laisvai judėti, kurda-
mi elektros srovę. Elektrono vietoje lieka skylė. Srovė, kuri atsirado 
apšvietus diodą, vadinama fotosrove. Fotodiodai naudojami šviesos 
stipriui matuoti, pvz., fotoaparatuose ir matavimo prietaisuose, me-
chanizmų velenų sūkių matuokliuose ir kt. Jie naudojami orlaivių 
inercinių navigacijos sistemų lazeriniuose giroskopuose.

Šviesos diodai (spinduoliai)
Sužadinti elektronai stengiasi vėl užimti mažesnės energijos lyg-

menis, jie sugrįžta į valentinę juostą (į skylę) ir išspinduliuoja fotoną, 
kurio spalvą nulemia draustinės juostos plotis. Į skylę sugrįžtančio elek-
trono energija virsta fotono energija. Būtent šiuo procesu ir yra pagrįstas 
šviesos diodų LED (andl. Light emitting diode), naudojamų televizorių, 
kompiuterių ir telefonų LED ekranuose, apšvietimo sistemose ir kituose 
optoelektriniuose prietaisuose, veikimas. Kuo intensyvesnė krūvininkų 
rekombinacija, tuo stipresnę šviesą spinduliuoja diodas. 

Orlaiviuose LED naudojami skaitmeniniuose indikatoriuose. 

Šotkio diodai
Juose naudojama metalo ir puslaidininkio sandūra. Puslaidininkis 

yra N tipo, nes elektronai jame judresni už P puslaidininkio skyles. 
Šių diodų slenkstinė tiesioginė įtampa mažesnė (0,3÷0,5 V) nei diodų 
su PN sandūra (0,7÷0,85 V). Didelės galios Šotkio dioduose susidaro 
mažesni energijos nuostoliai, kurie naudojami lygintuvuose. Mažos 
galios diodų sandūros talpa labai maža, todėl jie naudojami aukštojo 
dažnio įrenginiuose dėl didelės veikimo spartos. 

5.3. diodų veikimas ir funkcijos

vienfaziai įtampos lygintuvai
Schemos su vienu diodu praleidžia tik vieną kintamosios srovės 

pusperiodį. Į apkrovą patenka įtampos impulsai su pauzėmis tarp jų, 
bet tokia išlyginta įtampa įrenginiams netinka. Į apkrovą abu įtampos 
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pusperiodžius galima perduoti transformatoriumi su antrine apvija, 
kurią sudaro dvi dalys su vienodu vijų skaičiumi (5.6 pav.).

5.6 pav. Dviejų pusperiodžių lygintuvas

Antrinių apvijų įtampos U1 ir U2 yra taip pat vienodos, bet jos 
turi būti šiek tiek didesnės už išlygintą įtampą UA:

 U1 = U2 ≈ 1,1UA .

Antrinės apvijos vidurinis taškas yra įžemintas. Kai diodo VD1 
anodą veikia teigiamasis kintamosios įtampos pusperiodis, jo PN san-
dūrą veikia tiesioginė įtampa ir srovė teka diodu VD1. Šiuo atveju 
diodas VD2 bus uždarytas, nes jo PN sandūrą veikia atbulinė įtampa. 
Diodo VD1 anodo atžvilgiu neigiamasis kintamosios įtampos puspe-
riodis bus ir transformatoriaus vidurio taške. Šiuo atveju srovė tekės 
transformatoriaus antrine apvija, diodu VD1, apkrova RA ir per įžemi-
nimo grandinę vėl pateks į transformatoriaus antrinę apviją. Pasikeitus 
kintamosios įtampos poliarumo ženklui transformatoriaus antrinėje 
apvijoje, srovė tekės diodu VD2, o diodas VD1 bus uždarytas. Taip 
transformatoriaus antrinėmis apvijomis srovė teka pakaitomis, atsi-
žvelgiant į kintamosios įtampos pusperiodžių poliarumą. Į apkrovą 
patenka srovės impulsai ir joje taip pat yra pulsuojantis įtampos kri-
timas UA. Pauzės tarp jų nėra (5.7 pav., a), tačiau įtampa periodiškai 
sumažėja iki nulio.
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5.7 pav. Nefiltruota ir filtruota išlyginta įtampa

Tokia srovė tinka akumuliatoriams įkrauti, nuolatinės srovės 
varik liams sukti, lemputėms ir šviesos diodams. Kitiems įrenginiams 
reikia maitinimo įtampos su mažomis pulsacijomis. Jas sumažinti ga-
lima išlygintą įtampą UA perduodant į kondensatorių C. 

Kai į transformatorių tiekiama kintamoji srovė, diodai ją išlygina 
ir įkrauna kondensatorių C iki maksimalios įtampos. Paskui išlyginta 
įtampa pradeda mažėti, kondensatorius pradeda išsikrauti ir atiduoda 
sukauptą energiją apkrovai. Jei kondensatoriaus talpa pakankamai di-
delė, jis nesuspės išsikrauti, nes jį vėl įkraus kitas įtampos impulsas. 
Į apkrovą patenka įtampa su mažesnėmis pulsacijomis (5.7 pav., b). 
Kuo kondensatoriaus talpa didesnė, tuo mažesnės nuolatinės įtampos 
pulsacijos. Kuo didesnę srovę naudoja apkrova, tuo greičiau išsikrau-
na kondensatorius ir įtampos pulsacijos tuomet būna didesnės. Jei į 
apkrovą teka didelės srovės (apkrovos galia didelė), naudojami LC 
filtrai. Tokį filtrą sudaro vienas ar keli labai didelės talpos kondensato-
riai ir viena ar kelios didelio induktyvumo ritės su šerdimis (droseliai), 
kurios jungiamos nuosekliai su apkrova. Kondensatoriai palaiko toly-
gesnę išlygintą įtampą išsikraudami (5.7 pav., c). Pulsuojant išlygin-
tai įtampai, ritėje indukuojama saviindukcijos elektrovaros jėga: ritės 
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magnetinis laukas priešinasi staigiam srovės pasikeitimui ir taip pat 
mažina jos pulsacijas. 

Kintant kintamosios įtampos amplitudei, keisis ir UA dydis: LC 
filtras jos nestabilizuoja. Kintant apkrovos srovei, UA taip pat keisis. 
Stabilizuoti UA ir kartu gauti labai mažas jos pulsacijas galima naudo-
jant sudėtingesnius tranzistorinius įtampos stabilizatorius, kombinuo-
jant juos su LC filtrais.

Naudoti transformatorių tik dviem vienodoms įtampoms U1 ir U2 
gauti neapsimoka, nes jame yra galios nuostolių, transformatorius yra 
didelis ir sunkus. Išlyginti kintamąją įtampą nenaudojant simetrinimo 
transformatoriaus galima diodų tilteliu (5.8 pav.), o pulsacijas galima 
sumažinti LC filtru.

5.8 pav. Įtampos lyginimas diodų tilteliu

Visi keturi tiltelio diodai praleis srovę tik tada, kai jų anodus 
veiks teigiamasis kintamosios įtampos pusperiodis. Jei, pvz., taške A 
pusperiodis teigiamasis, taške B jis bus neigiamasis. Diodas VD2 bus 
atidarytas, o VD1 – uždarytas. Susitarta, kad srovė teka iš teigiamo 
šaltinio poliaus į neigiamą. Šiuo atveju srovė iš kintamosios įtampos 
šaltinio per tašką A ir diodą VD2 tekės į apkrovą, pateks į tašką C 
ir diodo VD3 anodo potencialas taps teigiamas jo katodo atžvilgiu. 
Diodas VD3 atsidarys ir srovė per tašką B grįš į kintamosios įtampos 
šaltinį, nes VD4 uždarytas. Jei taške A bus neigiamasis įtampos pus-
periodis, bus atidaryti VD1 ir VD4. Šiuo atveju srovė iš taško B, kurio 
potencialas teigiamas, per diodą VD4 tekės į apkrovą, pateks į tašką C 
ir per atidarytą diodą grįš į kintamosios įtampos šaltinį. Taip į apkrovą 
pateks pulsuojanti išlyginta įtampa.



31

lygiagretusis ir nuoseklusis diodų jungimas
Diodais galima lyginti sroves, didesnes už jų tiesioginę srovę. 

Tuomet naudojami keli lygiagrečiai sujungti diodai (5.9 pav., a). Visų 
lygiagrečiai sujungtų diodų įtampos bus vienodos. Jei diodai naudo-
jami grandinėse, kurių įtampos didesnės už diodo atbulinę veikimo 
įtampą, naudojami keli nuosekliai sujungti diodai (5.9 pav., b). Jei 
jų parametrai vienodi, įtampos kritimas juose taip pat bus vienodas. 
Grandinės srovė tekės per visus diodus, todėl kiekvieno iš jų didžiau-
sia tiesioginė srovė neturi būti mažesnė už grandinės srovę.

5.9 pav. Didelių srovių ir aukštųjų įtampų lygintuvai

funkcinis diodų tikrinimas 
Ruošiantis tikrinti diodo tinkamumą naudoti, pvz., prieš jo litavi-

mą spausdintoje plokštėje ar įtariant, kad jis neveikia, reikia nustatyti 
jo poliškumą: kuris jo išvadas yra anodas, kuris katodas. Dauguma 
gamintojų diodo išvadus ant korpuso žymi juostele, kuri yra arčiau 
katodo. Jei tokios juostelės nėra, reikia turėti gamintojo dokumentus 
ar diodų katalogus su diodų korpusų piešiniu.

Diodai tikrinami ommetrais (varžos matuokliais). Jais galima 
nustatyti diodo poliarumą ir įvertinti jo PN sandūros tinkamumą. 
Ommetro vidinio maitinimo šaltinio įtampa turi būti bent keli voltai 
(didesnė už diodo potencialo barjerą). Dauguma ampervoltmetrų (tes-
terių) gali matuoti varžas. 

Galimos trys PN sandūros būsenos: 
–  PN sandūra gera, kai jos tiesioginė varža labai maža, o atbulinė 

labai didelė;
– PN sandūra sudegusi, kai tiesioginė ir atbulinė varžos didelės;
–  PN sandūra pramušta, kai tiesioginė ir atbulinė varžos mažos ir 

vienodos.
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Sujungę ommetro bendrąjį išvadą su katodu, o potencialo – su 
anodu, į diodą tieksime tiesioginę įtampą, jis atsidarys ir, jei dio-
das geras, ommetras paprastai rodys nulinę varžą (5.10 pav., a). Yra 
specia liai diodams tikrinti skirtų ommetrų, kurie matuoja tiesioginę 
diodo varžą volto tūkstantosios dalies tikslumu. Jei PN sandūra sude-
gusi, ommetras rodys labai didelę varžą.

5.10 pav. Diodo tikrinimas ommetru

Sukeitę vietomis ommetro išvadus, į diodą tieksime atbulinę 
įtampą ir matuosime jo atbulinę varžą (5.10 b pav.), kuri yra labai 
didelė, bent keli šimtai megaomų. Jei ommetras rodo vos kelių omų 
varžą, diodo PN sandūra yra pramušta.

5.4. tiristoriai

Tiristoriais vadinami puslaidininkiniai komponentai su trimis ar 
daugiau PN sandūrų. Tiristorių stabilios veikimo būsenos yra tik dvi: 
arba jie praleidžia elektros srovę, arba nepraleidžia. Tiristoriai nau-
dojami kaip elektrinių grandinių jungikliai, juos nuosekliai sujungus 
su apkrovos varža. Yra daug tiristorių rūšių. Tiristorius tik su dviem 
išvadais, prijungtais prie kraštinių sričių, vadinamas dinistoriumi arba 
Šoklio diodu. Tiristorius su trimis išvadais vadinamas trinistoriumi. 
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dinistorius
Dinistorius, arba diodinis tiristorius, yra paprasčiausias dviejų iš-

vadų keturių sričių nevaldomas tiristorius. Jį sudaro du teigiamo P ir 
du neigiamo N laidumo legiruotieji puslaidininkiai: keturios sritys 1, 
2, 3 ir 4 (5.11 pav.) su PN sandūromis tarp jų. 

Kraštinės sritys vadinamos P emiteriu ir N emiteriu. Sritys tarp 
jų vadinamos bazėmis. Išvadas, prijungtas prie P emiterio, į kurį teka 
srovė iš išorinės grandinės, vadinamas anodu. N srities išvadas, iš ku-
rio išteka srovė į išorinę grandinę, vadinamas katodu. 

5.11 pav. Dinistoriaus struktūra ir jo žymėjimai schemose

Jei prie dinistoriaus anodo prijungtas neigiamasis maitinimo 
šaltinio polius, o prie katodo – teigiamasis, į kraštines PN sandūras 
tiekiamos atbulinės įtampos ir jos abi uždarytos. Pro dinistorių teka 
tik silpna atbulinė srovė I0 (5.12 pav.). Padidėjus atbulinei įtampai iki 
UAmax, dinistorius pramušamas.

Prijungus tiesioginę įtampą, dinistoriaus kraštinės PN sandūros 
būna atidarytos. Vidurinioji sandūra PN2 uždaryta ir visa maitinimo 
šaltinio įtampa tenka šiai sandūrai. Varža tarp anodo ir katodo labai 
didelė, dėl to voltamperinės charakteristikos pradžia 0A panaši į dio-
do voltamperinės charakteristikos atbulinę dalį. Dinistoriumi teka tik 
maža srovė IUŽD. 
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5.12 pav. Dinistoriaus voltamperinė charakteristika

Kol tiesioginė įtampa tarp anodo ir katodo yra mažesnė už 
UTUŽDmax, dinistorius patikimai uždarytas. Toliau didinama tiesioginė 
įtampa pasiekia įjungimo įtampą UĮJ ir dinistorius pradeda įsijungti: 
vidurinė sandūra PN2 atsidaro, kai krūvininkų vidinis laukas kom-
pensuoja išorinės įtampos sukurtą lauką. Dinistorių UĮJ būna nuo ke-
lių iki kelių šimtų voltų. Įsijungimo procesą atitinka voltamperinės 
charakteristikos dalis AB. Dinistoriaus srovė stiprėja, o jo tiesioginė 
įtampa mažėja (jo diferencialinė varža yra neigiama), todėl dalyje AB 
dinistoriaus būsena yra nestabili. 

Dinistorius įsijungia (atsidaro) įvykus jo srovės šuoliui iš taško 
A į tašką C, o jo srovei padidėjus iki IĮJ. Įsijungusio dinistoriaus vol-
tamperinės charakteristikos dalis CD yra beveik tokia pati kaip diodo. 
Tada visų trijų PN sandūrų potencialų barjerai yra maži. Varža tarp 
anodo ir katodo sumažėja iki kelių dešimtųjų omo, o įtampos kriti-
mas joje UAT neviršija kelių voltų. Atidaryto dinistoriaus srovė I gali 
neribotai didėti, jei jos neriboja apkrovos varža. Įsijungusios būsenos 
dinistorius gali būti ilgai, svarbu tik palaikyti pakankamai didelę jo 
srovę. Viršijus IATmax įvyksta šiluminis sandūrų pramušimas ir dinis-
torius sudega.

Mažinant dinistoriaus srovę, jis lieka laidus, kol jo srovė nesu-
mažėja iki veikimo srovės IV. Dinistoriui užsidarant, įvyksta jo srovės 
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šuolis iš taško B į tašką E, bet ši būsena nėra stabili. Norint dinistorių 
patikimai uždaryti, reikia jo tiesioginę įtampą sumažinti iki 1 V arba 
geriau visai ją išjungti. Atjungus įtampą, visos sandūros grįžta į pra-
dinę būseną. 

trinistorius
Dinistoriaus negalima valdyti: atidaryti ar uždaryti valdymo si-

gnalu. Jis netinka įtampai lyginti: atsidaro tik esant didelei anodo 
įtampai. Įtampai lyginti geriau tinka trinistoriai SCR (Silicon control-
led rectifier). 

Trinistorius (triodinis tiristorius) dar turi valdymo elektrodą G, 
(gate), kuris gali būti P (anodinio) valdymo arba N (katodinio) valdy-
mo, atsižvelgiant, prie kurios bazės jis prijungtas (5.13 pav.). Katodinio 
valdymo tiristorių valdymo įtampa katodo atžvilgiu turi būti teigiama. 
Anodinio valdymo tiristorių valdymo įtampa anodo atžvilgiu turi būti 
neigiama.

Kai valdymo elektrodo srovė neteka, trinistorius gali veikti tik 
kaip dinistorius. Valdymo signalu trinistorių galima priversti atsiverti 
veikiant tiesioginei įtampai, mažesnei kaip UĮJ , ar net kaip UTUŽDmax. 

5.13 pav. Anodinio ir katodinio valdymo trinistoriai ir keletas  
jų grafinių schemų ženklų

Atviro trinistoriaus valdymo signalu uždaryti negalima. Jį užda-
ryti galima, tik kai jo srovė tampa mažesnė už IV, pvz., atjungus mai-
tinimo įtampą. 
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6. trAnziStoriAi

6.1. dvipoliai tranzistoriai

Diodą sudaro viena PN sandūra. Prie vienos jos pusės prijungus 
priešingo laidumo puslaidininkį, gausime dvipolį tranzistorių: elektro-
nikos komponentą su dviem PN sandūromis. Prie N srities prijungę P 
tipo puslaidininkį gausime PNP sandūrą (6.1 pav., a) su N sritimi vidu-
ryje. Prie P srities prijungę N sritį, gausime NPN sandūrą su P sritimi 
viduryje (6.1 pav., b). Dvipoliai tranzistoriai su tokiomis sandūromis 
atitinkamai vadinami PNP ir NPN tipo tranzistoriais. Juose kraštinės 
sritys yra vienodo laidumo, o vidurinė – priešingo. Toks tranzistorius 
yra lyg du diodai su vienu bendru pagrindu. Dvipoliais tranzistoriais 
jie vadinami todėl, kad juose teka abiejų tipų krūvininkai (elektronai 
ir skylės).

6.1 pav. Dvipolių tranzistorių struktūros ir grafiniai ženklai

Abiejų struktūrų tranzistorių veikimas analogiškas, skiriasi tik 
įtampų poliškumas ir srovių kryptys juose. Srovės dvipoliuose tran-
zistoriuose teka vykstant difuzijos procesams.

Viena kraštinė sritis, kuri legiruota stipriau, vadinama emiteriu 
(E). Kita silpniau legiruota to paties tipo kraštinės sritis vadinama ko-
lektoriumi (K). Sritis, kurioje yra mažiausia priemaišų koncentracija, 
vadinama baze (B). Joje vyksta svarbiausi procesai, nuo kurių priklau-
so tranzistoriaus charakteristikos.
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Riba tarp emiterio ir bazės vadinama emiterio sandūra (ES), o 
tarp bazės ir kolektoriaus – kolektoriaus sandūra (KS). Kolektoriaus 
paskirtis – krūvininkų ekstrakcija (išsiurbimas) iš bazės. 

Tranzistorius stiprina elektrinį signalą. Sritys, į kurias šis signa-
las siunčiamas, vadinamos įėjimo grandine. Signalo įtampos ar galios 
stiprinimas yra svarbiausia tranzistoriaus savybė, dėl kurios jis vadi-
namas aktyviu elektronikos komponentu. 

NPN ir PNP tranzistoriaus veikimo principas
Nedidelę įtampą prijungus tik prie kraštinių NPN tranzistoriaus 

sričių (6.2 pav.), emiterio / bazės sandūrą veiks tiesioginė įtampa, bet 
srovės nebus, nes kolektoriaus / bazės sandūrą veiks atbulinė įtampa. 
Padidinus įtampą tarp kraštinių sričių ir prie bazės prijungus nedidelės 
įtampos šaltinį, iš emiterio į bazę tekės daug elektronų (susitarta, kad 
srovės kryptis yra priešinga elektronų judėjimo krypčiai). 

Bazės sritis plona, bet elektrinis laukas joje pasiskirsto tolygiai. 
Didelis kiekis į bazę patekusių elektronų dėl jos plonumo iš karto at-
siduria prie pat kolektoriaus srities. Stiprus šios srities elektrinis lau-
kas tuos elektronus pagauna ir atsiranda kolektoriaus srovė. Tik maža 
dalis į bazę patekusių elektronų nuteka į bazės šaltinį ir sudaro silpną 
bazės srovę.

6.2 pav. NPN tranzistorius ir jo analogas su diodais

Jungiant į schemą PNP tranzistorių, reikia pakeisti maitinimo 
šaltinių poliškumą. PNP tranzistoriuje pagrindiniai krūvininkai yra iš 
emiterio į kolektorių judančios skylės. 
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Prijungus nedidelę įtampą tik prie kraštinių P sričių emiterio /  
bazės sandūrą veiks tiesioginė įtampa. Kolektoriaus / bazės sandūrą 
veiks atbulinė įtampa, todėl tranzistoriaus srovės nebus. Padidinus 
įtampą tarp kraštinių sričių ir prijungus nedidelės įtampos šaltinį prie 
bazės tiesiogine kryptimi, iš emiterio srities į bazę tekės daug skylių. 
Dėl bazės plonumo skylės iš karto atsiduria prie pat kolektoriaus sri-
ties, stiprus šios srities elektrinis laukas jas pagauna ir atsiranda ko-
lektoriaus srovė. Tik maža dalis į bazę patekusių skylių nuteka į bazės 
šaltinį ir sudaro silpną bazės srovę.

NPN ir PNP tranzistoriuose krūvininkai išteka iš emiterio ir pasi-
skirsto tarp bazės ir kolektoriaus: IE = IK + IB

6.2. tranzistorių jungimo schemos

Tranzistorių sujungiant su elektrinėmis grandinėmis, vienas iš iš-
vadų yra bendras abiem grandinėms. Galimi trys tranzistoriaus sujun-
gimo su elektronikos komponentais variantai pagal bendrosios bazės 
(BB), bendrojo emiterio (BE) ir bendrojo kolektoriaus (BK) schemas, 
įėjimo ir išėjimo grandinėms naudojant maitinimo šaltinius, kurių 
poliarumas NPN ir PNP tranzistoriams skirtingas. Esant bet kokiai 
jungimo schemai, svarbiausia yra žinoti, kokį išėjimo srovės pokytį 
sukels įėjimo srovės pokytis esant pastoviai įėjimo grandinės įtampai. 
Išėjimo ir įėjimo srovių pokyčio santykis vadinamas diferencialiniu 
tiesioginio srovės perdavimo koeficientu.

Bendrosios bazės schema
Norint kad NPN tranzistorius, įjungtas pagal BB schemą, veik-

tų stiprinimo režimu, į emiterio sandūrą tiekiama tiesioginė įtampa: 
maitinimo šaltinio EB minusas prijungiamas prie N emiterio srities ir 
pliusas prie P bazės srities (6.3 pav.). Iš emiterio N srities elektronai 
injektuojami į P sritį, o iš P srities į N sritį injektuojamos skylės. Kai 
į kolektoriaus sandūrą tiekiama atbulinė įtampa, jos plotis padidėja.
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6.3 pav. Bendrosios bazės NPN tranzistoriaus schema 

Emiterio sandūra yra diodas su potencialo barjeru. Kol emiterio 
sandūros įtampa mažesnė už šį barjerą, srovė per ją neteka. 

Dalis į bazę atėjusių elektronų rekombinuoja su bazės skylėmis. 
Bet rekombinacija nėra staigus procesas, bazė labai plona ir skylių 
joje mažai, todėl beveik visi elektronai spėja pereiti labai ploną ba-
zės sluoksnį ir pasiekti kolektorinę PN sandūrą anksčiau, nei įvyksta 
rekombinacija. Pasiekę kolektorinę sandūrą, elektronai patenka į jos 
elektrinį lauką, kuris tuos elektronus greitina ir perkelia į kolektorių. 
Kolektoriaus sandūroje atsiranda srovė IKS, visos kolektoriaus srovės 
IK pagrindinė dalis. Kita mažytė dalis elektronų sudaro bazės srovę IB. 
Taip tranzistoriaus emiterio srovė IE pasiskirsto į dvi sroves:

 IE = IB + IKS.

Bazėje elektronų rekombinacija silpna, todėl IE ≈ IKS. Srovė IKS 
visada mažesnė už IE dydžiu α: IKS = α IE, čia α vadinamas emiterio 
srovės perdavimo koeficientu. Tranzistorių α = 0,95÷0,998, t. y. tik 
labai maža emiterio srovės dalis nuteka į bazę. Visą kolektoriaus srovę 
sudaro jo sandūros srovė IKS ir atbulinė srovė I0. Tada IK = I0 + α IE. 
Faktiškai IE ≈ IK.

Jei pakinta emiterio srovė IE, atitinkamai keičiasi ir IK. BB sche-
moje emiterio srovė vadinama įėjimo srove, o kolektoriaus – išėjimo 
srove. Tada emiterio srovės perdavimo koeficientas rodo išėjimo sro-
vės pokyčio ir jį sukėlusio įėjimo srovės pokyčio santykį esant pasto-
viai kolektoriaus įtampai: α = ΔIK/ΔIE. Kolektoriaus srovė priklauso 
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nuo emiterio srovės, todėl tranzistorius yra valdomas elektronikos 
komponentas. Jei kitur rašoma, kad tranzistorius stiprina įtampą, tai 
tik tuo atveju, kai valdoma kolektoriaus srovė tekės apkrovoje ir joje 
atsiras valdomas įtampos kritimas.

Nuo srovės, tekančios per bazės / emiterio sandūrą, dydžio pri-
klauso kolektoriaus / emiterio sandūros varža. Didinant emiterio sro-
vę, kolektoriaus / emiterio varža tiesiškai mažėja, bet vėliau nusistovi 
pastovi didelė kolektoriaus srovė. Ji vadinama soties srove, nes ba-
zės / emiterio srovė jos jau nebevaldo. Kolektoriaus / emiterio varža 
tuomet labai maža, – tik kelios dalys omo. Įsotinto tranzistoriaus įtam-
pos kritimas taip pat mažas, gali net neviršyti vieno volto. Tranzistorius 
tuomet veikia soties režimu, nes jis yra nebevaldomas. Tik sumažinus 
bazės / emiterio įtampą galima vėl jį valdyti: tranzistorius tuomet vei-
kia stiprinimo režimu. Dar daugiau mažinant bazės / emiterio įtampą, 
ji susilygina su potencialo barjeru, tranzistorius užsidaro (veikia atkir-
tos režimu).

Didinant kolektoriaus įtampą, IB silpnėja ir tiek pat padidėja ko-
lektoriaus srovė, nes į kolektorių patenka daugiau elektronų. 

Į kolektoriaus grandinę įjungus didesnės varžos rezistorių RK, sro-
vė IK jame sukels didesnį įtampos kritimą URK = IKRK. Taip gaunamas 
įtampos stiprinimas: valdant IE kinta IK, todėl kinta ir URK. Nedidelius 
įtampos pokyčius emiterio sandūroje atitinka dideli srovės pokyčiai 
kolektoriaus sandūroje.

Tranzistorius stiprina ir įėjimo signalo galią, kuri proporcinga 
įtampai, nes IE ≈ IK.

Tranzistorių srovės perdavimo ir kitos charakteristikos kartais nu-
rodomos naudojant h parametrus. Pvz., BB jungimo schemoje α atitin-
ka parametrą h21B. Tranzistoriaus įėjimo varža vadinama h11.

Bendrojo emiterio schema
Kaip ir bendrosios bazės schemoje, įėjimo signalas US taip pat 

siunčiamas į emiterį ir bazę (6.4 pav.). Tačiau bendrojo emiterio (BE) 
schemoje įėjimo srovė yra ne emiterio, o silpna bazės srovė IB. Šios 
schemos išėjimo srovė yra kolektoriaus srovė.
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6.4 pav. Bendrojo emiterio ir NPN tranzistoriaus schema 

Srovės perdavimo koeficientas bendrojo emiterio schemoje bus 
kitoks: β = ΔIK/ΔIB. Faktiškai IB = IE – IK, todėl 

β = ΔIK/ΔIE – ΔIK = 1/( ΔIE/ΔIK) – 1 = α/(1–α).
Jeigu, pavyzdžiui, α = 0,98, tai β = 0,98 / (1–0,98) = 49, todėl 

bendrojo emiterio schemoje srovės perdavimo koeficientas gali siekti 
kelias dešimtis (faktiškai nuo 20 iki 200). 

BE jungimo schemoje β atitinka parametrą h21E (hFE).
Didinant bazės įtampą, tranzistorius iš stiprinimo režimo pereina 

į soties režimą ir tampa nebevaldomas. Mažinant bazės įtampą jis vėl 
pradės veikti stiprinimo režimu, o kai ši įtampa mažesnė už sandūros 
potencialo barjerą, tranzistorius užsidaro (veikia atkirtos režimu). 

Abi tranzistoriaus sandūras galima maitinti iš vieno įtampos šalti-
nio, nes prie kolektoriaus ir bazės jungiamos to paties ženklo maitini-
mo įtampos. Dėl to bendrojo emiterio schema šiuo metu yra labiausiai 
paplitusi, jos signalo galios stiprinimo koeficientas didžiausias, tik 
temperatūros stabilumas nėra geras. Bendrojo emiterio schema keičia 
signalo fazę 180º.

Bendrojo kolektoriaus schema
Bendrojo kolektoriaus (BK) schemoje įėjimo signalas US siun-

čiamas tarp bazės ir kolektoriaus (6.5 pav.). Emiterio grandine tekant 
srovei, varžoje RE susidaręs įtampos kritimas persiduoda į bazę: veikia 
labai gilus grįžtamasis ryšys.
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Įėjimo srovė yra bazės, o išėjimo – emiterio srovė. Tiesioginio 
srovės perdavimo koeficientas šioje schemoje:

 ∆IE /∆IB = ∆IE / (∆IE – ∆IK) = 1/(1–α) = β + 1.

6.5 pav. Bendrojo kolektoriaus ir NPN tranzistoriaus schema 

Nors tiesioginio srovės perdavimo koeficientas yra palyginti di-
delis ir didelė įėjimo varža, bet bendrojo kolektoriaus schemos išėjimo 
įtampa mažesnė už įėjimo įtampą. Paprastai tokia schema stiprina tik 
signalo galią dėl srovės stiprinimo. Signalo fazė nesikeičia, todėl tokia 
schema vadinama įtampos kartotuvu.

Tranzistoriai elektroninėse schemose atlieka dvi pagrindines 
funkcijas: stiprina signalą arba jį komutuoja (junginėja). Stiprinant 
signalą, silpna bazės srove valdoma daug didesnė kolektoriaus srovė. 
Komutuojant signalą, į bazę tiekiant srovę tranzistorius praleidžia krū-
vininkus iš emiterio į kolektorių, o nutraukus bazės srovę, krūvininkų 
nepraleidžia.

6.3. vienpoliai (lauko) tranzistoriai

Dvipolis tranzistorius veikia kaip kintamos varžos rezistorius, 
jo srovė valdoma keičiant bazės srovę. Vienpolio tranzistoriaus sro-
vę valdo elektrinis laukas, todėl jie vadinami lauko tranzistoriais FET 
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(angl. field effect transistor). Srovės juose teka vykstant vieno ženklo 
pagrindinių krūvininkų dreifui, todėl šie tranzistoriai dar vadinami 
vienpoliais. 

Valdant šiuos tranzistorius elektriniu lauku, signalo srovė yra la-
bai maža, t. y. lauko tranzistoriaus įėjimo varža yra labai didelė.

Visus lauko tranzistorius galima suskirstyti į dvi grupes:
– tranzistorius su PN sandūra (kanaliniai tranzistoriai);
– tranzistorius su izoliuota užtūra (MOP arba MDP tranzistoriai).

lauko tranzistorius su Pn sandūra
Lauko tranzistorių su valdoma PN sandūra sudaro plonas N (ar 

P) puslaidininkio sluoksnis, vadinamas kanalu, kurio abiejose pusėse 
yra elektroninės skylinės sandūros. Tranzistorių su N arba P kanalu 
veikimo principas analogiškas, skiriasi tik maitinimo šaltinių įtampų 
poliškumas. Elektroninėse grandinėse dažniau naudojama teigiama 
maitinimo įtampa, todėl joms geriau tinka tranzistoriai su N kanalu, 
kurie tokia įtampa maitinami. 

Abiejuose kanalo galuose yra išvadai, kuriais kanalas sujungia-
mas su elektrine grandine. Vienas išvadas vadinamas ištaka I, o ki-
tas – santaka S. Per ištaką pagrindiniai krūvininkai iš išorinės grandi-
nės patenka į kanalą. Prie santakos prijungtas kitas išorinės grandinės 
išvadas. Veikiami išorinės grandinės elektrinio lauko, krūvininkai nuo 
ištakos juda link santakos ir iš jos patenka į išorinę grandinę.

Iš abiejų kanalo pusių sudarytos PN sandūros, pvz., jei kanalas 
yra N tipo puslaidininkis, tai PN sandūros susidaro, kai iš abiejų jo 
pusių yra P tipo puslaidininkiai (6.6 pav.). Jei kanalas yra P tipo, iš 
abiejų jo pusių yra N tipo puslaidininkiai. Prie šių puslaidininkių pri-
jungtas trečiasis išvadas, vadinamas užtūra U arba valdymo išvadu. 
Taip kanalo šonuose susidaro užtvarinis nuskurdintasis sluoksnis, ku-
riame laisvųjų krūvininkų faktiškai nėra. 

Išvadai I, S ir U atitinka (iš eilės) dvipolio tranzistoriaus emiterį, 
kolektorių ir bazę.
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6.6 pav. Lauko tranzistoriaus su PN sandūra ir N kanalu schema

Kai užtūros įtampa UUI = 0, N kanalu elektronai laisvai juda iš 
ištakos į santaką (P kanalu judės skylės). Teka santakos srovė IS. Į 
užtūrą tiekiant neigiamą signalo įtampą UUI, keičiasi PN sandūrų nu-
skurdintojo sluoksnio (užtvarinio sluoksnio) storis, dėl to keičiasi ka-
nalo skersinis pjūvis (6.7 pav.). 

6.7 pav. Lauko tranzistoriaus kanalo valdymas

Pvz., didinant PN sandūrų atbulinę įtampą, jos plečiasi ir mažina 
kanalo skerspjūvį, keisdamos jo varžą ir tekančią kanalu srovę (iš išta-
kos į santaką). Iš santakos srovė tiekiama į apkrovą, pvz., į rezistorių, 
ir jame keičiasi įtampos kritimas. Taip užtūros elektriniu lauku valdant 
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kanalo skerspjūvį valdoma kanalo (santakos) srovė IS. Sustiprintas 
sig nalas yra įtampos kritimas apkrovoje.

Tokie lauko tranzistoriai gaminami su mažu kanalo skerspjūviu, 
kad į PN sandūrą tiekiant didesnę atbulinę įtampą, užtvariniai sluoksniai 
suartėtų vienas su kitu iki susilietimo. Tuomet kanalu krūvininkai negali 
tekėti net veikiant didelei santakos įtampai ir tranzistorius užsidaro.

lauko tranzistoriai su izoliuota užtūra
Tokiuose tranzistoriuose tarp kanalo ir užtūros yra dielektriko 

(izoliatoriaus) sluoksnis, dėl to jie taip vadinami. Kanalas daromas 
iš puslaidininkio, o užtūra – iš metalo, todėl lietuviškai jie vadinami 
MDP (metalas-dielektrikas-puslaidininkis) tranzistoriais. Angliškai 
jie vadinami MOS (angl. metal-oxide-semiconductor) tranzistoriais 
arba MOSFET (angl. metal-oxide-semiconductor FET) tranzistoriais. 
Gaminami dviejų rūšių MDP tranzistoriai: 

– tranzistoriai su indukuotuoju kanalu;
– tranzistoriai su įterptiniu (pradiniu) kanalu.
MDP tranzistorių su indukuotuoju kanalu sudaro labai mažai legi-

ruotas P tipo puslaidininkio pagrindas, kurio varža labai didelė ir jis fak-
tiškai yra dielektrikas (6.8 pav.). Ant pagrindo sudaromos dvi stipriai le-
giruotos N sritys, prie kurių prijungti ištakos ir santakos išvadai. Atstumas 
tarp santakos ir ištakos sričių yra maždaug 1 mikronas. Tarp šių sričių ant 
pagrindo yra maždaug 0,1 mikrono storio labai gero izoliatoriaus, pvz., 
silicio dioksido SiO2, sluoksnis. Ant jo uždėta metalinė užtūra su išvadu. 
Užtūra truputį platesnė už tarpą tarp ištakos ir santakos sričių.

6.8 pav. MDP tranzistoriaus su indukuotuoju N kanalu sandara
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Tarp užtūros ir pagrindo įtampos nėra, o tarp santakos ir ištakos 
yra dvi priešpriešiais sujungtos PN sandūros. Esant bet kokio poliariš-
kumo įtampai tarp santakos ir ištakos, per tranzistorių srovė neteka, 
nes viena iš PN sandūrų bus įjungta atbuline kryptimi. 

Kai prie ištakos ir santakos prijungta maitinimo šaltinio įtampa ir už-
tūros įtampa yra teigiama ištakos atžvilgiu, iš stipriai legiruotų ištakos ir 
santakos N sričių į kanalą įtraukiami elektronai. Kai įtampa tarp užtūros 
ir ištakos viršija slenkstinę ribą USL, pagrindo paviršiuje po izoliaciniu 
sluoksniu tarp ištakos ir santakos susidaro N tipo laidumo kanalas, vadi-
namas indukuotuoju kanalu. Kanalo varža sumažėja ir pradeda tekėti jo 
srovė (santakos srovė). Didėjant užtūros įtampai, kanale gausėja elektro-
nų ir kanalo laidumas didėja. Kol įtampa tarp ištakos ir santakos maža, 
santakos srovė tiesiogiai priklauso nuo šios įtampos. Didėjant įtampai tarp 
ištakos ir santakos, didėja įtampos kritimas kanale, o įtampos kritimas 
tarp santakos ir užtūros mažėja. Kanalo gale prie santakos susidaro nu-
skurdintasis sluoksnis, nes čia mažėja krūvininkų tankis. Didinant santa-
kos įtampą, jos srovė didėja lėčiau ir tranzistorius pereina į soties režimą. 

Neigiama užtūros įtampa iš kanalo elektronus išstumia į N sritis, 
kanalo varža tampa labai didelė ir santakos srovės nelieka.

Gaminami ir MDP tranzistoriai su N laidumo pagrindu ir P lai-
dumo ištaka ir santaka. Indukuotasis kanalas tuomet yra P tipo. Jis 
susidarys, kai užtūros įtampa bus neigiama.

MDP tranzistorių su indukuotuoju kanalu gamybos technologija 
nesudėtinga, todėl jie naudojami integriniuose grandynuose.

Gaminant N kanalo MDP tranzistorius su įterptuoju (pradiniu) 
kanalu, naudojamas P tipo silicio pagrindas (6.9 pav.). 

6.9 pav. MDP tranzistoriaus su įterptuoju N kanalu sandara
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Jame sudarytos dvi stipriai legiruotos N sritys: ištaka ir santaka 
ir prijungti ištakos ir santakos išvadai. Ant pagrindo, tarp ištakos ir 
santakos sričių, užauginamas plonas silpnai legiruoto N tipo puslaidi-
ninkio sluoksnis, vadinamas kanalu, kurio MDP tranzistoriuose su in-
dukuojamu kanalu nėra. Dėl to MDP tranzistorių su įterptuoju kanalu 
gamybos technologija sudėtingesnė. Užaugintas kanalas ir visas tar-
pas tarp N sričių padengiamas izoliaciniu silicio dioksido sluoksniu. 
Ant jo uždedama užtūra iš plono metalo sluoksnio, prie kurio prijun-
giamas užtūros išvadas.

Ištakos išvadas paprastai sujungiamas su pagrindu. 
Tiekiant įtampą tarp ištakos ir santakos, kanalu pradėtų tekėti sro-

vė, net jei užtūros įtampa UUI būtų lygi nuliui. 
Tiekiant į užtūrą teigiamą įtampą ištakos atžvilgiu, į kanalą iš 

abiejų N sričių ir iš P pagrindo papildomai pritraukiama daug laisvųjų 
elektronų. Kanalo laidumas didėja ir santakos srovė stiprėja.

Neigiama užtūros įtampa stumia laidumo elektronus iš kanalo į 
pagrindą, kanalas pradeda veikti skurdinimo režimu, jo varža didėja ir 
santakos srovė silpnėja. Į kanalą pradedamos traukti skylės. Užtūros 
įtampai sumažėjus iki slenkstinės USL, kanale elektronų nebelieka, jų 
vietą užima skylės. Po užtūra esančio N kanalo laidumas pasikeičia į 
P, jis srovės nepraleidžia ir tranzistorius užsidaro. 

MDP tranzistorius su izoliuota užtūra ir įterptuoju kanalu veikia 
esant nulinei, neigiamai arba teigiamai užtūros įtampai.

Lauko tranzistorių talpa tarp ištakos ir užtūros mažesnė lyginant 
su PN sandūra, todėl MDP tranzistoriai veikia aukštųjų dažnių signalų 
grandinėse, tik superaukštųjų dažnių elektroniniuose įrenginiuose jų 
naudojama mažiau.

Visuose MDP tranzistoriuose tarp užtūros ir kanalo yra izoliato-
riaus sluoksnis, todėl užtūros srovės beveik nėra ir jų įėjimo varžos 
nuolatinei srovei labai didelės – iki 1015 omų. Išjungus maitinimą, 
tranzistoriuje susikaupę krūvininkai išlieka daugelį metų. Ši savybė 
naudojama atmintinėse: fotoaparatų kortelėse, USB raktuose, kom-
piuteriuose. Orlaivių inercinių navigacijos sistemų INS, skrydžio 
valdymo sistemų FMS, variklių valdymo sistemų FADEC kompiute-
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riuose, radijo įrenginių dažnio nustatymo schemose ir kt. naudojami 
integriniai grandynai su MDP tranzistoriais.

MDP tranzistorių izoliatoriaus sluoksnis yra labai plonas, kad už-
tūros laukas kuo geriau įsiskverbtų į kanalą. Dėl to MDP tranzistorius 
reikia saugoti nuo statinių elektros krūvių. Vos kelių dešimčių voltų 
įtampa gali pramušti ploną izoliatoriaus sluoksnį ir nepataisomai su-
gadinti tranzistorių. Pagamintų MDP tranzistorių išvadai sujungiami 
laidžiais žiedais ir su jais tranzistoriai įdedami į antistatinę tarą. Juos 
lituojant naudojami antistatiniai kilimėliai, apyrankės ir kitos saugos 
nuo statinės elektros iškrovos priemonės.

6.4. tranzistorių naudojimas ir tikrinimas

Sudėtinis tranzistorius
Sujungiant du ar kelis tranzistorius į bendrą junginį, sudaromas 

sudėtinis tranzistorius (6.10 pav.). Jie gali būti vienodo galingumo 
arba antrasis tranzistorius gali būti galingesnis (maksimali kolekto-
riaus srovė yra antrojo tranzistoriaus leidžiama kolektoriaus srovė).

Sudėtinio tranzistoriaus bazė yra pirmojo tranzistoriaus bazė, 
emiteris – antrojo tranzistoriaus emiteris, kolektorius – kartu sujungti 
abiejų tranzistorių kolektoriai. Galima sujungti ir nevienodo laidumo 
tranzistorius. 

6.10 pav. Sudėtiniai tranzistoriai

Sudėtiniai tranzistoriai naudojami galiniuose stiprintuvų laipsniuose 
signalo galiai didinti, sujungiant diskrečiuosius tranzistorius. Gaminami 
ir integriniai sudėtiniai tranzistoriai, (Darlingtono tranzistoriai).

Sudėtinio tranzistoriaus stiprinimo koeficientas lygus juos suda-
rančių tranzistorių stiprinimo koeficientų sandaugai, todėl gali būti la-
bai didelis, iki 1000 ar net daugiau. 
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fototranzistoriai
Dvipolio fototranzistoriaus korpuse yra langelis, pro kurį švie-

sa patenka į jo emiterio / bazės PN sandūrą. Lyginant su fotodiodais, 
jie jautresni šviesai. Apšviečiant bazę, joje generuojami elektronai ir 
skylės, judėdamos kolektoriaus link, pasiskirsto į du srautus. Skylės, 
veikiamos kolektorinės PN sandaros lauko, patenka į kolektoriaus sritį 
ir didina jos srovę. Elektronai lieka bazėje ir didina tiesioginę emite-
rinės PN sandūros įtampą. Dėl to į ją pritraukiama daugiau skylių iš 
emiterio, jos taip pat patenka į kolektoriaus sritį ir dar labiau padidina 
kolektoriaus srovę. 

tranzistorių tikrinimas
Dvipolių tranzistorių tikrinimas nesudėtingas. Pirmiausia ommet-

ru reikia patikrinti abi jo PN sandūras. Žinome, kad dvipolį tranzisto-
rių sudaro du diodai (6.11 pav.).

Pagal gamintojo dokumentus ar elektronikos komponentų žinynus 
reikia nustatyti tranzistoriaus tipą: PNP ar NPN. Paskui pagal šiuos do-
kumentus reikia nustatyti, kuris išvadas yra emiteris, bazė ir kolektorius. 

6.11 pav. Dvipolio tranzistoriaus sandara

Pirmiausia reikėtų sujungti ommetro (testerio) laidus su emiterio 
ir kolektoriaus išvadais ir išmatuoti varžą tarp jų, kuri turi būti labai 
didelė (nes vienoje iš PN sandūrų visada bus atbulinė įtampa). Jei var-
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ža tarp emiterio ir kolektoriaus tėra vos keli omai, tranzistorius yra 
pramuštas. 

Jei varža tarp emiterio ir kolektoriaus yra labai didelė, tikriname 
emiterinę ir kolektorinę PN sandūras, atsižvelgdami į tranzistoriaus 
tipą. Pvz., NPN tranzistoriaus emiterinės sandūros varža turi būti labai 
didelė sujungus ommetro bendrąjį laidą su baze, o potencialinį – su 
emiteriu (6.12 pav.). Jei varža labai maža, emiterinė sandūra yra pra-
mušta. Sukeitus ommetro laidus vietomis, jis turi rodyti labai mažą 
varžą, o jei ji labai didelė, emiterinė sandūra yra sudegusi. Taip pat 
tikrinama kolektorinė sandūra: sujungus ommetro bendrąjį laidą su 
kolektoriumi, o potencialinį su baze, ommetras turi rodyti labai mažą 
varžą, o sukeitus laidus vietomis – labai didelę.

Analogiškai, atsižvelgiant į jų sandarą, tikrinami dvipoliai PNP 
tranzistoriai. 

Lauko tranzistoriai ommetrais netikrinami. MDP tranzistorių izo-
liacinis sluoksnis tarp užtūros ir kanalo yra labai plonas ir net nedi-
delės statinės elektros iškrovos juos gali sugadinti. MDP lauko tran-
zistorių ar šiais tranzistoriais spausdintų plokščių geriau visai neliesti 
rankomis. 

6.12 pav. Dvipolių tranzistorių tikrinimas

Kai kurie lauko tranzistoriai viduje turi apsauginius diodus, ir 
ommetru jų patikrinti nepavyks.
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Multimetrais (testeriai) galima tikrinti tranzistorių stiprinimo ko-
eficientą β, tik juose jis vadinamas hFE. Multimetre yra lizdas kolekto-
riaus, bazės ir emiterio išvadams įkišti, atsižvelgiant ar NPN ar PNP 
tipo tranzistorius (6.13 pav.).

6.13 pav. Tranzistoriaus tikrinimas multimetru
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7. integriniAi grAndynAi

7.1 Bendrosios žinios apie integrinius grandynus

Integrinis grandynas (IG) yra viename nedalomame korpuse vien-
tisu technologiniu procesu pagaminta elektroninė schema, kurią sudaro 
bent keli neišardomai sujungti elementai: diodai, rezistoriai, tranzisto-
riai, kondensatoriai ir kt. Tokių elementų didesniame IG gali būti keli 
milijonai, o IG tūris neviršija pusės kubinio centimetro. Bent vienam IG 
elementui sugedus neveiks visas IG ir jo sutaisyti nebus galima. 

Kol nebuvo puslaidininkinių komponentų, naudojant tūrinį mon-
tažą, įrenginių matmenys ir svoris buvo dideli. Puslaidininkiniai kom-
ponentai montuojami ant spausdintų plokščių, todėl įrenginių matme-
nys ir energijos sąnaudos sumažėjo. Pagrindiniai aktyvieji elementai 
integriniuose grandynuose yra dvipoliai ir vienpoliai tranzistoriai. 

Visą elektroninį įrenginį pagaminti kaip integrinį grandyną su-
dėtinga, todėl gaminami universalūs IG ir konkrečios paskirties IG. 
Integrinio grandyno išvadai su puslaidininkio kristalu sujungiami labai 
plonais laidininkais. Korpuse padaryta įduba ar taškas nurodo, kaip rasti 
pirmąjį išvadą, nes jų gali būti keli šimtai. Korpusų tipų taip pat yra 
labai daug, nes net tokios pat formos korpusų su nevienodu išvadų kie-
kiu matmenys ir atstumai tarp gretimų išvadų yra skirtingi (7.1 pav.). 
Atstumai tarp gretimų išvadų gali būti vos kelios dešimtosios milimetro.

7.1 pav. Integrinio grandyno konstrukcija
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Integrinių grandynų korpusų matmenys, forma, jungčių (išvadų) 
kiekis ir atstumai tarp jų standartizuoti, nes to reikia projektuojant 
spausdintas plokštes. Jie IG techniniuose dokumentuose nurodomi 
šimtosios milimetro dalies tikslumu. 

7.2 elementariosios loginės schemos

Perduodant analoginį signalą, ryšio priemonės daugiau ar ma-
žiau jį pakeičia, tai vadinama signalo iškraipymu. Akivaizdu, kad 
labai mažą signalo įtampos pasikeitimą išmatuoti sunku, o nustaty-
ti tik signalo buvimą ar nebuvimą arba vieną iš dviejų signalo lygių 
yra daug lengviau. Dėl to projektuojamos ir gaminamos elektroninės 
schemos, skirtos tik analoginiams ar tik skaitmeniniams signalams 
perduoti. Analoginių schemų komponentų parametrus keičia elektros 
šaltinio įtampos nestabilumas, aplinkos temperatūra ar senėjimas, dėl 
to atsiranda signalo iškraipymų: jos negali tiksliai perduoti visų mažų 
analoginio signalo įtampos pasikeitimų. Dėl šios priežasties jas su-
dėtingiau projektuoti, gaminti ir derinti. Skaitmeninių schemų signa-
lo įtampos lygiai yra tik du. Didelis skirtumas tarp jų išlieka kintant 
schemos maitinimo įtampai, temperatūrai ar senstant schemos ele-
mentams. Šias schemas lengviau projektuoti ir gaminti, o jų derinti 
visai nereikia. Jei perduodant skaitmeninius signalus šie du įtampos 
lygiai (loginiai lygiai) nesupainiojami, skaitmeninės schemos nedaro 
klaidų – neiškraipo informacijos. Vienas iš šių loginių lygių vadina-
mas loginiu nuliu, o kitas – loginiu vienetu. Kuo didesnis potencialų 
skirtumas tarp loginio nulio ir loginio vieneto, tuo didesnis informaci-
jos perdavimo patikimumas (mažesnė klaidos rizika) dėl galimų įtam-
pos šuolių, schemos nestabilumo, trukdžių ir kitų veiksnių. Loginiam 
vienetui ir nuliui suteikiami tokie įtampos lygiai, kuriuos gali formuoti 
elektroninė schema, pvz., 0 V ir +12 V. Orlaivių elektronikos įrengi-
niai naudoja signalus, kurių loginis nulis yra –10 V, o loginį vienetą 
atitinka +10 V (ARINC 429 magistralė). Elektroninės schemos, ku-
rios naudoja loginius signalus, vadinamos skaitmeninėmis. Jas galima 
pagaminti iš diskrečiųjų komponentų, bet dabar jiems gaminti visur 
naudojamos integrinės technologijos, kurios ir bendrai vadinamos 
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skaitmeniniais integriniais grandynais (SIG). Dabar gaminama labai 
daug skirtingas funkcijas atliekančių SIG. Nesudėtingi SIG vadinami 
loginėmis schemomis, jos atlieka nesudėtingas funkcijas, vadinamas 
loginėmis operacijomis. Iš kelių ar dar didesnio skaičiaus nesudėtingų 
loginių schemų galima sudaryti sudėtingiausius SIG, panašiai kaip iš 
mažų vienodų plytų galima pastatyti bet kokio dydžio ir formos namą. 
Dauguma SIG maitinamos teigiama +5 V įtampa ir jų loginio vieneto 
įtampa artima maitinimo šaltinio įtampai, o loginio nulio įtampa be-
veik lygi nuliui. Faktiškai IG loginio vieneto įtampa gali būti nuo +2,4 
iki +5 V, o loginio nulio – nuo 0 iki +0,8 V (7.2 pav.). 

7.2 pav. Skaitmeninių TTL serijos schemų signalo lygiai

Loginės schemos atlieka operacijas pagal Bulio algebros prin-
cipus. Bulio (loginės) algebros pagrindą sudaro tik trys matematinės 
operacijos:

– ARBA (loginė sudėtis arba disjunkcija, angl. OR);
– IR (loginė daugyba arba konjunkcija, angl. AND);
– ir NE (neigimas arba inversija, angl. NOT). 
Šias operacijas atliekančios loginės schemos vadinamos elemen-

tariosiomis arba loginiais elementais. Iš jų galima sudaryti sudėtinges-
nes logines schemas ar net skaitmeninius grandynus. Logines operaci-
jas atliekančių loginių schemų įėjimo ir išėjimo signalai gali turėti tik 
du lygius: loginio nulio arba loginio vieneto. Tokie signalai vadinami 
skaitmeniniais.
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Elektroniniai jungikliai ir loginės NE schemos
Paprasčiausias tranzistorinis jungiklis (tranzistorinis raktas) yra 

bendrojo emiterio vieno stiprinimo laipsnio schema su dvipoliu arba 
lauko tranzistoriumi, kuri veikia tik atkirtos ir soties režimais (logi-
nio nulio ir vieneto būsenos), atsižvelgiant į signalo US lygį įėjime 
(7.3 pav.). US lygiai turi patikimai atverti arba užverti tranzistorių. 

7.3 pav. Tranzistorinis jungiklis su dvipoliu tranzistoriumi

Loginis vienetas formuojamas uždarant tranzistorių, tuomet UIŠ 
beveik lygi maitinimo įtampai. Atsidarius tranzistoriui iki įsotinimo, 
UIŠ beveik lygi nuliui. Toks tranzistorinis jungiklis atlieka loginio nei-
gimo arba NE funkciją: kai įėjime yra nulinis lygis, išėjime yra aukš-
tas lygis (loginis vienetas). Kai įėjime yra aukštas lygis, išėjime yra 
nulinis lygis. Kai įėjime yra 1, išėjime bus 0. Kai įėjime yra 0, išėjime 
bus 1. Galima sudaryti išėjimo signalo priklausomybės nuo įėjimo sig-
nalo US (jį pavadinsime X) lentelę, kuri vadinama teisingumo lentele. 
Tekstuose neigimo (inversijos) funkcija vadinama NE (angl. NOT), 
o inversinis išėjimo signalas dažnai žymimas brūkšneliu virš įėjimo 
signalo žymens. Pvz., jei įėjimo signalas yra X, tai išėjimo signalas 
bus X su brūkšneliu „–“ viršuje.

Loginė schema ARBA
Logikos algebroje nagrinėjama, kaip, įvykus arba vienam, arba 

keliems įvykiams, gali įvykti kitas įvykis.
ARBA loginę schemą galima sudaryti naudojant diodus: į bet kurį 

iš jų ar į kelis kartu tiekiant aukštą įtampos lygį, varžos R įtampa taip 
pat bus aukšta. 
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Jei schemos įėjimų yra tik du, galimos 3 įėjimo signalų kombina-
cijos, kai išėjimo signalas lygus 1. Schema su keturiais įėjimais turės 
15 jų kombinacijų, kai yra išėjimo signalas.

Loginės schemos su jungikliais ir diodais neformuoja nustatytų 
nulio ir vieneto įtampų lygių, todėl naudojamos tranzistorinės ARBA 
loginės schemos (7.4 pav.). Tiesa, tokia schema dar atlieka inverterio 
funkciją.

7.4 pav. Tranzistorinė ARBA loginė schema

Įtampos daliklis R1R2 turi patikimai uždaryti tranzistorių, kai 
visų įėjimo signalų įtampa lygi nuliui. Bazės priešįtampį dar sumažina 
diodas DB. Tranzistorius atsidaro, jei bent vieno įėjimo įtampos lygis 
yra aukštas. Diodai atlieka ARBA funkciją, o tranzistorius – inverterio. 

Loginė schema IR
Logikos algebra nagrinėja ir kitą atvejį, kai tik įvykus keliems 

įvykiams vienu metu, gali įvykti kitas įvykis. 
IR loginę schemą galima sudaryti naudojant diodus. Kai bent vie-

no įėjimo signalo įtampa lygi nuliui, diodas atidarytas, įtampos kri-
timo jame beveik nėra, todėl išėjimo signalas Q = 0. Į kitus įėjimus 
tiekiant aukštąją įtampą, atidarytas diodas neleidžia padidėti išėjimo 
įtampai Q. Tik į visus įėjimus vienu metu tiekiant aukšto lygio įtampą 
(šiuo atveju loginį vienetą), visi diodai užsidaro ir Q = 1. Išėjimo sig-
nalą sustiprina tranzistorius (7.5 pav.).



57

7.5 pav. Tranzistorinė IR loginė schema

Kai bent vienas įėjimo signalas lygus nuliui, tai jo įėjimo diodas 
yra atidarytas ir palaiko nulinį bazės potencialą, net jei kitų įėjimų 
įtampa aukšta. Tik į visus įėjimus tiekiant aukšto lygio įtampą, tranzis-
torius atsidaro ir Q = 0 (ši schema taip pat atlieka inverterio funkciją).

Sujungus visus schemos IR įėjimus, ji virsta schema NE.
Elektrinėse schemose loginiai elementai ARBA ir IR žymimi su-

tartiniais simboliais (7.6 pav.).

7.6 pav. Loginių schemų grafiniai simboliai

Naudojant tris pagrindinius loginius elementus ARBA, IR, NE ga-
lima pagaminti daug sudėtingesnių loginių schemų, pvz., ARBA-NE, 
IR-NE ir kt. Iš pagrindinių loginių elementų galima surinkti trigerius, 
multivibratorius, skaitiklius, dešifratorius, registrus ir dar daug kitų 
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elektroninių schemų. Galima iš kelių IR-NE schemų surinkti schemas 
ARBA ir ARBA-NE (7.7 pav.).

7.7 pav. Schemos ARBA ir ARBA-NE

Šiuo atveju sujungiant schemų IR-NE įėjimus, turėsime NE sche-
mas. Jų išėjimuose bus invertuotas įėjimo signalas. 
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8. eleKtroniniAi SignAlų StiPrintuvAi

8.1. elektroninių stiprintuvų rūšys 

Elektroniniai stiprintuvai gali stiprinti ir nuolatinių, ir kintamųjų 
signalų galią ar jų sroves ir įtampas (nemažindami galios). Tačiau to-
kių universalių stiprintuvų parametrai nėra labai geri, jie negali stip-
rinti labai aukštų dažnių signalų. Geriau naudoti tik nuolatinių ar tik 
kintamųjų signalų stiprintuvus. Atsižvelgiant į galinio įrenginio veiki-
mo principą ir jo įėjimo varžą, stiprintuvai skirstomi į:

– įtampos stiprintuvus;
– srovės stiprintuvus;
– galios stiprintuvus.
Atsižvelgiant į stiprinamų signalų rūšį, elektroniniai stiprintuvai 

skirstomi į:
– harmoninių signalų stiprintuvus;
– impulsinių signalų stiprintuvus.
Atsižvelgiant į stiprinamų signalų dažnį, stiprintuvai būna:
1) nuolatinės srovės;
 – universalieji.
2)  kintamosios srovės:
 – žemojo dažnio signalų;
 – aukštojo plataus dažnių ruožo signalų;
 – aukštojo siauro dažnių ruožo signalų. 
Elektroniniai stiprintuvai įėjimo signalo įtampą ar srovę gali su-

stiprinti net kelias dešimtis milijonų kartų. Tokie stiprintuvai sudaryti 
iš kelių atskirų elementarių stiprintuvų, vadinamų stiprinimo laips-
niais (pakopomis). Stiprinimo pakopos sujungtos nuosekliai: vienos 
pakopos signalą toliau stiprina kita pakopa.

Elementariuosiuose stiprintuvuose (stiprinimo laipsniuose) tarp 
jų naudojamos neigiamojo grįžtamojo ryšio grandinės, dėl to stiprin-
tuvų veikimas yra stabilesnis ir mažėja signalo iškraipymai. 
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tranzistorių jungimo schemos
Puslaidininkiniuose stiprintuvuose dažniausiai naudojami tik 

dviejų rūšių aktyvieji elementai: dvipoliai ir vienpoliai (lauko) tran-
zistoriai. Yra keletas tranzistoriaus sujungimo būdų su kitais schemos 
elementais. Prie signalo šaltinio galima prijungti dvipolio tranzisto-
riaus bazę ar emiterį arba lauko tranzistoriaus užtūrą ar ištaką. Prie 
išėjimo jungiamas kolektorius ar emiteris (arba santaka ar ištaka). 
Vienas tranzistoriaus elektrodas turi būti bendras įėjimo ir išėjimo 
grandinėms. Iš viso gali būti trys tranzistoriaus sujungimo su kitais 
elementais schemos (8.1 pav.):

1. Bendrojo emiterio (BE) ar bendrosios ištakos (BI)
2. Bendrosios bazės (BB) ar bendrosios užtūros (BU)
3. Bendrojo kolektoriaus ar bendrosios santakos (BS). 
Dvipolio PNP jungimo schemos tokios pat, tik sukeičiami vieto-

mis maitinimo šaltinio poliai.
Apie dvipolio tranzistoriaus jungimo schemas rašėme skyrelyje 

„Tranzistoriai“.

8.1 pav. Dvipolio NPN tranzistoriaus jungimo schemos

Bendrojo emiterio schemoje valdymo srovė yra bazės srovė 
IB = IE – IK, čia IE ir IK – emiterio ir kolektoriaus srovės. Bazės srovė 
yra daug mažesnė už kolektoriaus srovę. Schemoje stiprinama ir sro-
vė, ir įtampa. Srovės stiprinimo koeficientas βBE = ΔIK/ΔIB, jis faktiškai 
būna nuo 20 iki 500. Galios stiprinimas didelis (iki 10 000), todėl ši 
schema, lyginant su kitomis, yra labiau paplitusi. BE schemoje įėjimo 
signalo (srovės IB) pokytis valdo srovę IK ir keičia kolektoriaus varžos 
R įtampos kritimą. Didėjanti IB didina IK, didina įtampos kritimą var-
žos R ir mažina kolektoriaus įtampą UKE (išėjimo įtampą): BE schema 
keičia signalo fazę 180º. 
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Bendrosios bazės schemose emiterio sandūra įjungta tiesiogine 
kryptimi, todėl nedidelis emiterio įtampos pokytis labai pakeičia emi-
terio srovę. BB schemoje valdymo srovė yra emiterio srovė IE, o išė-
jimo srovė yra kolektoriaus srovė IK. Srovė IK visada mažesnė už IE, 
nes dalis emiterio srities krūvininkų rekombinuoja bazėje ir srovės stip-
rinimo koeficientas α = ΔIK / ΔIE yra šiek tiek mažesnis už vienetą (apie 
0,95÷0,99). Įtampos stiprinimo koeficientas labai didelis, nes IE ir IK 
pokyčiai beveik vienodi, mažoje įėjimo varžoje yra mažas įtampos kri-
timas, o didelėje išėjimo varžoje yra didelis įtampos kritimas. Galios 
stiprinimas taip pat didelis. BB schema naudojama įtampai stiprinti.

Bendrojo kolektoriaus schemoje įėjimo srovė yra IB, o išėjimo – 
IE. Srovė IB labai silpna, todėl schemos įėjimo varža didelė (dešimtys 
kiloomų). Išėjimo įtampa veikia emiterinę sandūrą ir maži jos poky-
čiai labai pakeičia IE. Dėl to BK schemos išėjimo varža maža (de-
šimtys omų) ir ją lengviau suderinti su maža galinio įrenginio varža 
(transformatoriais, garsintuvais, elektros varikliais ir kt.). BK schemo-
je įėjimo įtampa lygi bazės / emiterio sandūros ir išėjimo įtampų su-
mai, t. y. išėjimo įtampa mažesnė už įėjimo įtampą ir ši schema įtam-
pos nestip rina. Srovės stiprinimo koeficientas βBK = ΔIE / ΔIB = ΔIE / 
(ΔIE – ΔIK)  = 1/(1–α) yra šiek tiek didesnis kaip BE schemos. Galios 
stiprinimas mažesnis kaip BE ir BB schemų, nes įtampa nestiprinama. 

8.2. elektroninių stiprintuvų veikimo principai

varžiniai nuolatinės įtampos stiprintuvai
Stiprintuvo veikimo principas tiesiogiai susijęs su tranzistoriaus 

sandara ir jo savybėmis: keičiantis jo emiterio sandūros įtampai, val-
doma tranzistoriaus kolektoriaus srovė. Šios srovės pokyčiai į kolek-
toriaus grandinę įtrauktoje apkrovoje (transformatoriaus, rezistoriaus, 
virpamojo kontūro) keičiami išėjimo įtampos signalu. 

Paprasčiausią elementariąją varžinio stiprintuvo pakopą sudaro 
vienas tranzistorius VT (aktyvusis komponentas) ir keli rezistoriai 
(8.2 pav.). Sužinojus, kaip veikia varžinis stiprintuvas, galima leng-
viau suprasti, kaip veikia kitos elektroninės schemos. 
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Stiprintuvo komponentai, sujungti su signalo šaltiniu US, vadina-
mi įėjimo grandine, o sujungti su apkrova RAP (kita pakopa ar galiniu 
įrenginiu), vadinami išėjimo grandine. Naudojamas vienas energijos 
šaltinis E. Stiprintuvas gali stiprinti nuolatinę ir nedidelio dažnio kin-
tamąją įtampą, nes jo ryšys su signalo šaltiniu ir apkrova yra galvani-
nis (tiesioginis).

Tranzistoriaus srovė atsiras tiekiant teigiamą įtampą į jo bazę. Tai 
galima padaryti sujungus tranzistoriaus bazę (tašką A) su poliumi +E 
naudojant varžą R1. Taigi į tranzistoriaus emiterio PN sandūrą tiekia-
ma teigiama įtampa, vadinama priešįtampiu. Nuo R1 dydžio priklauso 
tranzistoriaus bazės srovės dydis (jo atsidarymo lygis). 

8.2 pav. Elementariojo varžinio stiprintuvo laipsnio BE schema

Toks priešįtampio formavimas tik viena varža R1 nėra ge-
ras. Kintant temperatūrai, bazės srovė ir priešįtampis taip pat kinta. 
Pakeitus tranzistorių (jo parametrai bus kitokie), varžą R1 reikia de-
rinti. Naudojant įtampos daliklį R1R2, taško A priešįtampis būna daug 
stabilesnis. Varža R2 beveik visada yra daug mažesnė už varžą R1, nes 
priešįtampio dydis dažniausiai nėra didesnis kaip 0,6÷0,8 V silicio ir 
0,2÷0,3 V germanio tranzistoriams. Naudojant įtampos daliklį R1R2, 
bazės srovė nekinta, kai nėra įėjimo signalo, bet stiprintuvo įėjimo 
varža sumažėja. 

Priešįtampis UBE atidaro emiterinę tranzistoriaus sandūrą, todėl 
net nedidelis įėjimo įtampos pokytis gerokai pakeičia bazės srovę IB. 
Nedideliu bazės srovės pokyčiu galima gerokai pakeisti (valdyti) ko-
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lektoriaus srovę ir įtampos kritimą varžoje RK. Dėl to gerokai keičiasi 
išėjimo įtampa. Tai ir yra signalo stiprinimas. Jis dar priklauso nuo 
varžos RK dydžio. Kuo didesnė kolektoriaus srovė ir varža RK, tuo di-
desnis įtampos kritimas URK ir didesnis stiprinimas, tačiau jei RK labai 
didelė, stiprinimas gali sumažėti ir atsirasti signalo iškraipymų.

Stiprinimo metu signalo fazė keičiasi 180º: pvz., didėjant įėjimo 
įtampai US, didėja IK, didėja URK ir mažėja UIŠ, nes UIŠ = E – URK.

Stiprintuvų veikimo klasės
Nuo įtampos daliklio varžų R1 ir R2 santykio (priešįtampio taške 

A) priklauso tranzistoriaus atsidarymo lygis (jo veikimo režimas). Jį 
pasirinkti reikia atsižvelgiant į įėjimo signalo formą ir dydį. Yra ketu-
rios stiprintuvų veikimo klasės: A, B, AB ir C (8.3 pav.). 

8.3 pav. BE schemos stiprintuvų veikimo klasės

 Priešįtampis yra bazės / emiterio sandūros įtampa UBE. Esant 
rimties būsenai, kai nėra įėjimo signalo, nuo priešįtampio priklauso 
tranzistoriaus bazės srovės dydis, vadinamas tranzistoriaus darbo taš-
ku. Veikimo klases atitinkantys darbo taškai vaizduojami tranzisto-
riaus įėjimo charakteristikoje (8.4 pav.).

Kai yra įėjimo signalas, jo įtampa sumuojama su priešįtampiu ir 
kaitalioja darbo taško padėtį (bazės srovę), dėl to kinta kolektoriaus 
srovė ir vyksta signalo stiprinimas.
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8.4 pav. Tranzistoriaus darbo taškų padėtys

B klasė. Jei varžos R1 ir R2 yra tokios, kad nustatytas B darbo 
taškas (UBE = 0), siunčiant į įėjimą didelį sinuso formos signalą, vienas 
pusperiodis bus sustiprintas, o kito pusperiodžio metu tranzistorius 
tuojau užsidarys ir signalo nestiprins. Išėjimo signalo forma nebebus 
sinusinė. Veikiant B režimu, kolektoriaus srovė teka tik vieno įėjimo 
signalo pusperiodžio metu (8.5 pav.). 

8.5 pav. Stiprintuvų išėjimo signalai

Kai įėjimo įtampos nėra, kolektoriaus srovė yra labai maža, o sig-
nalo iškraipymai dideli. Iškraipymus didina ir tranzistoriaus nejautru-
mo zona: kai UBE < UB0, tranzistorius faktiškai uždarytas.
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A klasė. Norint, kad tranzistorius be iškraipymų stiprintų tei-
giamąjį ir neigiamąjį harmoninio signalo pusperiodžius, jis turi 
būti visą laiką atidarytas. Jei darbo taškas A nustatytas taip, kad 
kolektoriaus įtampa apytikriai lygi pusei maitinimo įtampos, net 
maži įėjimo įtampos teigiamieji ir neigiamieji pokyčiai kaitalios 
IB, jie bus sustiprinti be iškraipymų. A klasės režimu turi veikti, 
pvz., stiprintuvai, pagaminti pagal BE (bendrojo emiterio) sche-
mą, jei signalas išėjime neturi būti iškraipytas. Kolektoriaus srovės 
IK pokytis tiesiogiai proporcingas valdymo srovės pokyčiui (bazės 
srovės pokyčiui BE schemoje ar emiterio srovės pokyčiui BB sche-
moje). 

C klasė. Įtampos dalikliu R1R2 galima nustatyti priešįtampį, ku-
ris daugiau ar mažiau uždaro tranzistorių. Kai nėra įėjimo įtampos, 
tranzistorius yra daugiau ar mažiau uždarytas ir stiprintuvas veikia C 
režimu. Tranzistorius atsidaro tik įėjimo signalui pasiekus slenkstinę 
reikšmę UB0. Kolektoriaus srovė teka trumpiau, negu trunka vienas 
kuris nors pusperiodis: stiprinama tik dalis pusperiodžio. Signalo iš-
kraipymai dideli.

AB klasė. Tai tarpinis režimas yra tarp A ir B, tai UBE ≈ UB0.

varžinis kintamosios įtampos stiprintuvas
Signalo šaltinis ir apkrova su nuolatinės įtampos stiprinimo 

laipsniu sujungti tiesiogiai. Kintant signalo šaltinio išėjimo varžai, 
kinta VT priešįtampis. Kintant apkrovos varžai, kinta UIŠ. Tai ma-
žina stiprinimo laipsnio veikimo stabilumą. Jei reikia stiprinti tik 
kintamąją įtampą, tarp signalo šaltinio ir tarp apkrovos naudojami 
skiriamieji kondensatoriai CR1 ir CR2 (8.6 pav.). Toks ryšys vadi-
namas talpiniu.

Kondensatorius CR1 neleidžia nuolatinei daliklio R1R2 įtampai 
patekti į signalo šaltinį (ir nuolatinei signalo įtampai į bazę). CR2 ne-
leidžia nuolatinei kolektoriaus įtampai patekti į apkrovą.
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8.6 pav. Kintamosios įtampos stiprinimo laipsnis

Kondensatoriai nepraleidžia nuolatinės ar labai žemojo dažnio 
srovės, todėl talpiniu ryšiu patogu sujungti nevienodus nuolatinius 
potencialus turinčius elementariuosius stiprintuvus, pvz., vieno stip-
rintuvo kolektorių su kito stiprintuvo baze. Stiprintuvai su talpiniu 
ryšiu stiprina tik kintamąją įtampą, jų temperatūrų stabilumas geres-
nis, nes vieno laipsnio nuolatinio potencialo pokyčiai nepatenka į kitą 
laipsnį. Skiriamųjų kondensatorių varža kintamajai srovei turi būti 
kuo mažesnė, ypač kai stiprinimo laipsnio įėjimo ar apkrovos varžos 
yra nedidelės.

Naudojant emiterio grandinėje varžą RE su kondensatoriumi C, 
stiprintuvo veikia stabiliau.

Vietoje varžos RK naudojant virpamąjį kontūrą, signalai bus stip-
rinami tik siaurame aukštųjų dažnių ruože.

Stiprintuvų su vienpoliais (lauko) tranzistoriais veikimo principas 
panašus.

diferencinis stiprintuvas
Diferenciniai stiprintuvai turi ne vieną, o du išėjimus: tiesioginį ir 

invertuojantį. Šių išėjimų signalai simetriški: amplitudės vienodos, o 
fazės priešingos. Tokie stiprintuvai naudojami sudėtingesniuose ope-
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raciniuose stiprintuvuose. Diferencinį stiprintuvą sudaro du simetriš-
kai sujungti elementarieji stiprinimo laipsniai (8.7 pav.) 

Diferencinio stiprintuvo tranzistorių poros parametrai turi būti 
visiškai vienodi, neretai šiam tikslui abu tranzistoriai gaminami kartu 
(viename kristale ir korpuse).

Ši schema yra labai supaprastinta. Praktiškai stiprintuvas turi dau-
giau papildomų jo kokybę gerinančių detalių. 

8.7 pav. Diferencinis stiprintuvas

Stiprintuvas turi du įėjimus ir du išėjimus. Abiejų tranzistorių 
emiterio varža RE bendra. Stiprintuvas stiprina abiejų įėjimų įtampų 
skirtumą.

Išėjimo įtampa: 
, čia K – stiprinimo koeficientas.

Diferencinis stiprintuvas naudingas tada, kai reikia stiprinti silpnus 
signalus, perduodamus ilga ryšio linija, kurioje pasitaiko trukdžių. 

rezonansiniai stiprintuvai
Rezonansiniuose stiprintuvuose vietoje kolektoriaus varžos 

įjungtas virpamasis kontūras LC (8.8 pav., a). 
Kontūro rezonansinių (savųjų) virpesių dažnis

 .
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Jei įėjimo signalo nėra, kontūre virpesių taip pat nėra ir jo varža 
beveik lygi nuliui. Kolektoriaus įtampa beveik lygi maitinimo šaltinio 
įtampai. Varžomis R1 ir R2 nustatomas B ar C klasės veikimo režimas, 
tranzistorius yra beveik uždarytas ar visai uždarytas ir jo rimties srovė 
maža. Jei įėjimo signalo dažnis nesutampa su kontūro rezonansiniu 
dažniu, kontūro varža taip pat yra maža ir įtampos kritimo jame nėra. 
Kai įėjimo signalo ir kontūro dažniai lygūs, kontūre yra virpesių, jo 
varža didelė ir signalas stiprinamas. Kitų dažnių signalai nestiprinami. 
Per ryšio kondensatorių CR2 išėjimo įtampa tiekiama į kitą stiprinimo 
laipsnį (apkrovą). Ryšio kondensatorius CR1 nepraleidžia nuolatinės 
bazės įtampos (priešįtampio) į signalo šaltinį, o CR2 nepraleidžia nuo-
latinės įtampos į apkrovą, tačiau kintamoji įtampa, kurią ir reikia stip-
rinti, pereina pro juos be kliūčių.

8.8 pav. Rezonansinis ir juostinis įtampos stiprintuvai

Vietoje LC kontūro į kolektoriaus grandinę galima įjungti juostinį 
filtrą, sudarytą iš dviejų virpamųjų kontūrų L1C1 ir L2C2 (8.8 pav., b), 
arba dar sudėtingesnį filtrą. Taip galima stiprinti signalus dažnių ruože 
nuo fMIN iki fMAX.

transformatoriniai stiprintuvai
Transformatoriniuose stiprintuvuose vietoje kolektoriaus var-

žos įjungta pirminė transformatoriaus T apvija (8.16 pav.). Jos varža 
maža, todėl varžomis R1 ir R2 reikia nustatyti B arba C stiprintuvo 
veikimo režimą.



69

Kintamoji įėjimo įtampa valdo kolektoriaus srovę, ji teka pirmine 
apvija ir valdo transformatoriaus šerdies magnetinį srautą. Jei antrinė 
apvija vijų turi mažiau negu pirminė, didelę antrinės apvijos srovę 
galima perduoti garsintuvams, elektros varikliukams ir kitiems mažos 
varžos įrenginiams. Jei antrinės apvijos vijų skaičius didesnis, stipri-
nama signalo įtampa.

Transformatoriniai stiprintuvai signalus stiprina tik siaurame 
žemųjų dažnių ruože (nuo kelių dešimčių iki kelių tūkstančių hercų).

8.9 pav. Transformatorinis stiprintuvas

Stiprintuvai su lauko tranzistoriais
Šių stiprintuvų įėjimo varža labai didelė, todėl jie naudojami kaip 

pirminiai stiprinimo laipsniai (pakopos) matavimo prietaisuose ir ki-
tuose įrenginiuose silpniems signalams stiprinti. Kai naudojami tran-
zistoriai su PN sandūromis, labiausiai paplito pagal bendrosios ištakos 
(BE) schemą sudaryti stiprintuvai (8.10 pav.).

Schema su nuliniu užtūros priešįtampiu (8.10 pav., a) naudoja-
ma impulsiniams signalams stiprinti, arba kai vietoje santakos varžos 
RS naudojamas virpamasis LC kontūras. Į įėjimą siunčiant sinusinį 
(harmoninį) signalą, neigiamąjį pusperiodį schema stiprins daugiau, o 
teigiamąjį mažiau. Toks signalas bus iškraipytas. Padidinti priešįtampį 
galima į ištakos grandinę įjungus varžą RI (8.10 pav., b). Tranzistoriaus 
srovė jame sukels priešingo poliarumo įtampos kritimą, santakos sro-
vė sumažės ir harmoninio signalo iškraipymai bus maži. Didelės tal-
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pos kondensatorius CI visiškai sumažina neigiamąjį grįžtamąjį ryšį, 
kuris susidaro, kai varžoje RI teka kintamoji signalo srovė.

8.10 pav. Stiprintuvai su lauko tranzistoriais

Šiose schemose naudojami lauko tranzistoriai su PN sandūra ir P 
kanalu. Naudojant tranzistorius su N kanalu, schema liks ta pati, tik 
pasikeis maitinimo šaltinio poliškumas. 
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9. oPerAciniAi StiPrintuvAi

Šiuo metu operaciniai stiprintuvai (OS) yra viena iš dažniausiai 
naudojamų analoginių elektroninių schemų. Jie atlieka matematines 
operacijas (sumavimą, ženklo keitimą, diferencijavimą, integravimą 
ir kt.), gali stiprinti ir generuoti signalus. Operaciniais jie vadinami 
todėl, kad atlieka matematines operacijas.

OS labai tinka naudoti automatikos, elektronikos ir kituose įren-
giniuose, nes yra labai patikimi, jų elektriniai parametrai geri ir stabi-
lūs, matmenys maži, naudoja mažai energijos. OS sudaromi iš kelių 
tranzistorinių stiprinimo laipsnių, pagrindinės jų savybės yra šios:

– labai didelis ir reguliuojamas stiprinimo koeficientas;
– du simetriniai įėjimo išvadai: tiesioginis VT ir inversinis VIN;
– stiprinimas tiek nuolatinės, tiek didesnio dažnio įtampos;
– didelė įėjimo ir maža išėjimo varžos;
– vieno arba dviejų polių maitinimo įtampa;
– stabilus veikimas kintant temperatūrai ir maitinimo įtampai.
OS yra labai universalūs: keisdami standartinio operacinio stiprin-

tuvo neigiamojo grįžtamojo ryšio grandinę ir jos parametrus, ga lime 
sudaryti įvairiausias funkcijas vykdančias tiesines ir netiesines schemas. 

OS įėjime naudojamas diferencinis stiprinimo laipsnis. Jis turi 
du įėjimus, į kuriuos siunčiami priešingo poliškumo įėjimo signalai 
VT ir VIN (9.1 pav.). Tas įėjimas, kuriame signalo poliškumas yra toks 
pat kaip stiprintuvo išėjime, vadinamas tiesioginiu įėjimu VT. Įėjimas, 
kuriame signalo fazė yra priešinga, nei stiprintuvo išėjime, vadinamas 
inversiniu įėjimu VIN. Esant nusistovėjusiam režimui, kai nėra signalo, 
įtampos tarp abiejų įėjimų (diferencinės įtampos) neturi būti. 

9.1 pav. Operacinių stiprintuvų žymėjimai schemose
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invertavimo oS
Varža R2 yra neigiamojo ryšio grandinė (9.2 pav.). Jei įėjimo sig-

nalas US siunčiamas į invertavimo įėjimą, įtampa jame priklauso nuo 
varžų R1 ir R2 dydžių. Kai ne invertavimo įėjimas įžemintas, o įtam-
pos tarp abiejų įėjimų nėra (kai US = 0), invertavimo įėjimo įtampa 
taip pat lygi nuliui. Tuomet galima parašyti lygtį:

 US/R1= –UIŠ/R2. 

Invertavimo OS stiprinimo koeficientas K = UIŠ/US = –R2/R1. 
Įėjimo varža lygi R1. Jei reikia didelio stiprinimo koeficiento, varžų 
R2 ir R1 santykis turi būti didelis, bet mažinant R1, mažėja įėjimo var-
ža. Įėjimo varža ir stiprinimo koeficientas nepriklausomai reguliuoja-
mi naudojant T formos grįžtamojo ryšio grandinę (9.2 pav.).

9.2 pav. Reguliuojamasis OS

Stiprinimo koeficientas reguliuojamas varžomis R3 ir R4. Įėjimo 
varža lieka lygi R1.

OS įėjimo varža gali būti net šimtai megaomų, nes įėjimo srovės 
tėra vos kelių nanoamperų ar net mažesnės.

ne invertavimo oS
OS gali veikti kaip ne invertavimo stiprintuvas (9.3 pav.).

9.3 pav. Ne invertavimo OS
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Signalas siunčiamas tiesiogiai į ne invertavimo įėjimą VT, o nei-
giamojo grįžtamojo ryšio įtampa patenka į invertavimo įėjimą. 

 UIŠ = US(R1 + R2)/R1

Įtampos stiprinimo koeficientas KU = (R1 + R2)/R1 = 1 + R2/R1. Jis 
negali būti mažesnis už vienetą. Mažinant R2, vis daugiau išėjimo įtam-
pos patenka į įėjimą (gilėja grįžtamasis ryšys). Sumažinus R2 iki nulio, 
OS virsta įtampos kartotuvu, kurio KU = 1 (R1 lygi nuliui būti negali).

Sumatoriai ir komparatoriai
Į įėjimą galima pasiųsti du ir daugiau signalų (9.4 pav.). OS su-

muoja šiuos signalus, pvz., jei įėjimo signalų yra tik du:

 UIŠ = US1 + US2

Į įėjimus, naudojant kitas varžas, sujungtas lygiagrečiai su R1 ir 
R2, galima siųsti ir daugiau kaip du signalus.

9.4 pav. Sumatorius

Jei OS neturi grįžtamojo ryšio, jo stiprinimo koeficientas yra labai 
didelis ir tiekiant net kelių dešimtųjų milivolto dalių įtampą, OS įsiso-
tina, jo išėjimo įtampa tampa lygi UR ir toliau nedidėja. Kai grįžtamojo 
ryšio nėra, įtampa tarp abiejų įėjimų (diferencinė įtampa) nelygi nuliui: 
UD = US1 – US2. Jei US1 > US2, tai UD > 0 ir UIŠ = +UR. Jei US2 > US1, 
tai UD < 0 ir UIŠ = –UR. Toks OS vadinamas komparatoriumi (9.5 pav.).

9.5 pav. Komparatorius
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integruojamasis ir diferencijuojamasis oS.
Jie gali būti invertuojamieji ir neinvertuojamieji. Integruojamajame 

OS (9.6 pav., a) grįžtamojo ryšio grandinėje vietoje rezistoriaus R 
įjungtas kondensatorius C. Perduodant į įėjimą staigų įtampos šuolį, 
jo išėjimo įtampa UIŠ pradeda didėti ir didėja tol, kol eksponentiš-
kai kraunasi kondensatorius. Krovimosi laikas, priklausantis nuo RC 
grandinės varžos ir talpos dydžių, vadinamas RC grandinės laiko pa-
stoviąja τ = RC. Jei įėjimo signalas trunka ilgai, kondensatorius įsi-
krauna iki galo ir išėjimo įtampa nebedidėja. Tačiau į įėjimą nusiuntus 
įtampos impulsą, pradžioje kondensatoriaus įtampos didėjimas bus 
tiesinis ir tik vėliau pradės lėtėti. Tiesinė išėjimo įtampos priklauso-
mybė nuo laiko ir yra integravimas. Akivaizdu, kad reikia riboti in-
tegravimo laiką, nes būtina, kad įėjimo impulsas būtų bent du kartus 
trumpesnis už τ. 

9.6 pav. OS integratorius

Integratoriai su OS naudojami orlaivių inercinėse navigacijos 
sistemose INS. Į integratorių nusiuntus orlaivio pagreičio matuoklio 
signalą, jo išėjimo įtampa bus proporcinga orlaivio greičiui. Dar kartą 
integravus greitį, išėjimo signalas bus proporcingas nuskristam keliui. 
Sukeitus vietomis rezistorių ir kondensatorių (9.6 pav., b), bus diferen-
cijuojamasis OS. Kuo staigiau keisis įėjimo signalas, tuo bus didesnė 
išėjimo įtampa. Pvz., į įėjimą nusiuntus įtampos impulsą, priekinio jo 
fronto metu išėjime bus trumpas impulsas. Galinio fronto metu išėji-
me bus priešingo poliarumo impulsas.

Diferencijuojamaisiais OS formuojami trumpi impulsai, kurie 
naudojami servomechanizmams, trigeriams ir kitoms elektroninėms 
schemoms sinchronizuoti. 



75

10. HArmoninių SignAlų generAtoriAi

Šiuolaikinėms ryšių ir automatinio valdymo sistemoms, matavi-
mo prietaisams, elektroniniams buities ir kitiems įrenginiams stabilius 
harmoninius (sinuso formos) ir impulsinius signalus generuoja signa-
lų generatoriai. Signalų generatorius galima vadinti ir autogenerato-
riais: užtenka tiekti maitinimo įtampą ir signalo generacija prasideda: 
tuomet generatorius savaime susižadina.

Impulsinius įtampos signalus generuoja multivibratoriai, bloking-
generatoriai, iš elementariųjų loginių elementų sudaryti generatoriai, 
generatoriai su operaciniais stiprintuvais ir kt.

Paprasčiausias harmoninių signalų generatorius yra elektroninis 
stiprintuvas su teigiamuoju grįžtamuoju ryšiu iš jo išėjimo į įėjimą. 
Signalams generuoti naudojama maitinimo šaltinio energija. Kad toks 
generatorius veiktų, jis turi atitikti Barkhauseno kriterijus: 

–  iš išėjimo į įėjimą turi patekti dalis generuojamo signalo energi-
jos ir jos turi būti daugiau, negu reikia tik stiprinti. Tai vadina-
ma amplitudžių balansu; 

–  iš išėjimo į įėjimą per grįžtamąjį ryšį dalis signalo turi patekti 
su tokia pat faze, kuri tuo metu yra įėjime (grįžtamasis ryšys 
turi būti teigiamas, o fazės postūmis per grįžtamąjį ryšį turi būti 
kartotinas 360°). Tai vadinama fazių balansu.

Žinome, kad elektroninis vieno laipsnio (pakopos) stiprintuvas, 
pvz., veikiantis pagal BE schemą, keičia signalo fazę 180º. Du tokius 
stiprintuvus sujungus nuosekliai, antrasis fazę vėl pakeis 180º, t. y. 
abu stiprintuvai fazę pakeis 360º. Iš antrojo stiprintuvo S2 išėjimo dalį 
energijos perdavus į pirmojo S1 įėjimą, tenkinsime fazių balanso są-
lygas (10.1 pav.). Jei dar tenkinsime ir amplitudžių balanso sąlygas, 
gausime signalų generatorių.

Generuojamų signalų dažnis turi būti kuo stabilesnis veikiant 
išoriniams veiksniams, signalų forma turi būti sinusinė, o amplitudė 
pastovi. 
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10.1 pav. Stiprintuvas su teigiamuoju grįžtamuoju ryšiu

 Visuose generatoriuose turi būti grįžtamojo ryšio grandinės. Nuo 
jų parametrų priklauso generuojamų signalų dažnis, todėl jos vadi-
namos selektyviosiomis grandinėmis. Žemųjų dažnių generatoriuose 
jas sudaro RC elementai (rezistoriai ir kondensatoriai). Aukštesniųjų 
dažnių generatoriuose naudojamos LC grandinės, o jei reikia labai sta-
bilaus dažnio, pasitelkiami kvarcai. RC, LC ar kitos grįžtamojo ryšio 
selektyviosios grandinės turi užtikrinti amplitudžių ir fazių balanso są-
lygas tik vienam vieninteliam dažniui. Keičiant RC ar LC parametrus, 
generuojamą dažnį galima keisti nustatytose ribose. 

rc generatoriai su fazės postūmio grandine
Jie generuoja žemųjų, nuo kelių hercų iki kelių šimtų kilohercų, 

dažnių harmoninius signalus.
Elektroninio stiprintuvo laipsnis įėjimo signalo fazę keičia 180º. 

Norint dalį išėjimo signalo grįžtamojo ryšio grandine perduoti į jo įėji-
mą, reikia, kad ši grandinė dar pakeistų signalo fazę 180º (tada įėjimo 
signalo ir grįžtamojo ryšio signalo fazės sutaps). RC generatoriuose 
naudojamos dviejų rūšių grįžtamojo ryšio grandinės: 

– fazės postūmio RC grandinės (10.2 pav. a ir b);
– Vino tilteliai (10.2 c pav.).

10.2 pav. Grįžtamojo ryšio grandinių schemos
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Fazės postūmio RC grandinės sudarytos iš trijų vienodų RC dalių 
(jų varžos ir talpos vienodos), kiekviena iš jų pakeičia fazę 60º ir išėjime 
gaunamas 180º fazės postūmis. Grandinės įėjimas sujungiamas su sti-
printuvo išėjimu, o išėjimas – su įėjimu. Stiprintuvas keičia fazę 180º, 
grandinė ją dar pakeis 180º ir stiprintuvo įėjime bus fazių balansas.

Nuo RC grandinės parametrų (varžų ir kondensatorių dydžių) pri-
klauso generuojamo signalo dažnis. 

rc generatoriai su vino tilteliu
Tokie RC generatoriai labai paplitę. Juos sudaro du stiprinimo 

laipsniai S1 ir S2 su į grįžtamojo ryšio grandinę įjungtu Vino tilteliu 
(10.3 pav.). 

10.3 pav. RC generatorius su Vino tilteliu

lc generatoriai
Jie generuoja harmoninius signalus, kurių dažnis būna nuo kelių 

šimtų kilohercų iki kelių šimtų megahercų, todėl geriausiai tinka ra-
diotechnikai. Tokiuose generatoriuose naudojami arba LC virpamieji 
kontūrai arba kvarciniai rezonatoriai (kvarcai). Nuo jų parametrų pri-
klauso generuojamo signalo dažnis.

LC generatoriai netinka žemojo dažnio virpesiams generuoti, nes 
tada jų virpamojo kontūro induktyvumas L ir talpa C bus dideli, taip 
pat bus dideli ritės ir kondensatoriaus matmenys. Be to, tokių genera-
torių virpamieji LC kontūrai yra prastos kokybės, mažas jų generuoja-
mų virpesių dažnio stabilumas.

Yra daug LC generatorių schemų, pvz., transformatorinio ryšio 
(10.4 pav.) ir trijų taškų generatoriai.
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10.4 pav. LC generatorius su transformatoriniu ryšiu

Įjungus įtampos šaltinį, bazės rezistorius RB nustato bazės 
priešįtampį, tranzistorius pradeda atsidaryti, pradeda įsikrauti kontūro 
kondensatorius CK ir kontūre atsiranda virpesiai. Dalį virpesių ener-
gijos ryšio ritė LR perduoda į bazę (gaunamas teigiamas grįžtamasis 
ryšys). Kontūro ritė LK ir ryšio ritė LR įjungtos priešingai viena kitai, 
todėl ritės LR įtampos fazė skiriasi nuo kontūro virpesių fazės 180°. 
Didėjant kontūro virpesių amplitudei, vis daugiau energijos patenka į 
bazę, tai dar labiau didina kontūro virpesių amplitudę. Prasideda ge-
neracija. 

Iki kelių dešimčių megahercų dažnio signalus gali generuoti ope-
raciniai stiprintuvai su LC kontūru ar kvarcu.

Generatorių su LC kontūrais virpesių dažnis f = 1/2πLKCK. Jis 
nėra didesnis kaip 200 MHz, nes tokio dažnio kontūro ritė turi tik ke-
lias vijas, o kondensatoriaus talpa yra vos keli pikofaradai. Dažnio ne-
stabilumas nėra geresnis kaip 10–4. Kintant aplinkos temperatūrai ritės 
ir kondensatoriaus matmenys kinta, dėl to dažnio stabilumas blogėja. 

Kvarcinių generatorių signalų dažnis būna nuo kelių dešimčių ki-
lohercų iki kelių dešimčių megahercų, dažnio nestabilumas – apie 10–6. 
Aviacinių radijo ryšio stočių signalo dažnio nestabilumas turi būti apie 
10–7 kintant aplinkos temperatūrai nuo – 50 iki +60 °C intervale. Kad 
temperatūros pokytis neblogintų dažnio stabilumo, LC kontūras įdeda-
mas į termostatą, kuriame palaikoma pastovi temperatūra, pvz., +78 °C.
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11. imPulSinių SignAlų ScHemoS

11.1. integrinis impulsų RC generatorius

Vieną iš pačių paprasčiausių impulsų generatorių sudaro trys lo-
ginės IR-NE schemos ir grįžtamojo ryšio RC grandinė. Pvz., galima 
naudoti 74 serijos integrinę schemą 74LS01(DD.1), kurią sudaro trys 
IR-NE elementai viename korpuse (11.1 pav.). 

11.1 pav. Integrinis impulsų RC generatorius

Impulsus generuoja elementai DD1.1 ir DD1.2 su teigiamojo 
grįžtamojo ryšio grandine R1C. Varžomis R2 ir R4 nustatomas toks 
schemų IR priešįtampis, kad jos veiktų stiprinimo režimu. Naudojant 
mažas kelių šimtų omų varžas ir kelių tūkstančių pikofaradų talpos 
kondensatorių, galima generuoti net kelių šimtų kilohercų impulsinį 
signalą. Didinant varžas ir talpą, impulsų pasikartojimo dažnis mažė-
ja. Generuojamų impulsų trukmė ir pauzė tarp jų yra vienodos (gene-
ruojamas meandro formos signalas). Inverteris DD1.3 atskiria gene-
ratorių nuo apkrovos, kad ji nekeistų generatoriaus veikimo režimo. 

11.2 Bazinis trigeris

Sujungę dviejų elementariųjų elektroninių stiprintuvų, veikian-
čių pagal BE schemą, išėjimus su kito stiprintuvo įėjimais teigiamojo 
grįžtamojo ryšio grandinėmis, gausime elementarųjį trigerį (11.2 pav., 
a). Tarp abiejų stiprintuvų įėjimų ir išėjimų yra kryžminis teigiamas 
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grįžtamasis ryšys. Toks trigeris unikalus tuo, kad turi tik dvi stabilias 
būsenas: jei vienas stiprintuvas uždarytas, tai kitas – atidarytas. Jei, 
pvz., tranzistorius VT1 atidarytas, žemas jo kolektoriaus įtampos lygis 
palaiko VT2 uždarytą, o aukšta uždaryto tranzistoriaus VT2 kolekto-
riaus įtampa palaiko VT1 atidarytą (stiprintuvai veikia rakto režimu). 
Taip abu tranzistoriai palaiko stabilias vienas kito būsenas. Galima ir 
kita stabili būsena, kai VT1 uždarytas, o VT2 atviras. 

11.2 pav. Elementarioji ir principinė elektrinė trigerio schemos

Įjungus trigerį, iš karto atsitiktinai nusistovi viena iš šių būsenų. 
Į kitą būseną trigerį galima perjungti tik valdymo signalu. Esant bet 
kuriai būsenai trigeris gali būti neribotą laiką, pvz., kol nesiųsime val-
dymo signalo ar kol jo nenutrauksime. 

Tranzistorių kolektorių įtampos visuomet yra inversi nės viena 
kitos atžvilgiu: atvirojo tranzistoriaus kolektoriaus įtampa yra žema, 
uždarojo – aukšta. 

Elementarusis trigeris nėra tikras trigeris. Tiekiant maitinimo 
įtampą, nusistovi viena iš dviejų stabilių būsenų ir jos pakeisti kita 
negalima. Norint pakeisti vieną būseną kita (paleisti trigerį), reikia į 
bazę nusiųsti valdymo signalą UV (11.2 pav., b). Išėjimo įtampos yra 
tranzistorių kolektorių įtampos. 

Bazinis trigeris, kurio schemą nagrinėjame, turi du atskirus įėji-
mus. Vienas iš jų vadinamas nustatymo (įrašymo) įėjimu (angl. set), 
kitas – numetimo (ištrynimo) įėji mu (angl. reset). Pagal anglų k. įėjimų 
pava dinimų pirmąsias raides S ir R šis trigeris vadinamas RS trigeriu. 
Trigeris turi du išėjimus: tiesioginį ir inversinį. Dažniausiai tiesioginis 
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išėjimas žymimas simboliu Q, o inversinis simboliu Q. Tiesioginis iš-
ėjimas Q yra tas, kuriame gaunamas įėjimo S signalas.

Trigeriai dažniausiai naudojami skaitmeninėse elektronikos sche-
mose, kurių įėjimo ir išėjimo signalai (loginiai signalai) yra tik dviejų 
lygių: aukšto ir žemo. Vieno iš jų lygis vadinamas loginiu vienetu, 
kito – loginiu nuliu. 

RS trigerio su NPN tranzistoriais tiesioginio išėjimo aukšta įtam-
pa, pvz., +5 V, atitiks loginį vienetą, o žema, pvz., +0,2 V, atitiks loginį 
nulį. Sakoma, kad trigeris yra nustatytas į loginio 1 būseną, arba įrašy-
tas (angl. set), kai tiesioginio išėjimo loginis lygis yra aukštas: Q = 1. 
Trigeris nustatytas į 0 būseną, arba ištrintas, kai Q = 0. 

Kai informacinių (valdymo) signalų nėra (R = 0, S = 0), išlieka 
viena iš anksčiau nustatytų būsenų. Perdavus į R įėjimą aukštą lygį, tri-
gerio tiesioginiame išėjime bus žemas lygis (nulis). Perduodant aukštą 
lygį į S įėjimą, įvyks informacijos įrašymas: Q = 1. Abu valdymo sig-
nalai vienu metu (R = 1, S = 1) perjungs trigerį į nestabilią būseną, o 
kai jų nebus (R = 0, S = 0), trigeris persijungs į vieną iš stabilių būsenų. 

11.3. trigerių rūšys

Trigeriai skirstomi į dvi dideles grupes: dinaminius ir statinius. 
Dinaminių trigerių išėjimo signalas pasikeičia tik įėjimo signalo fron-
to (priekinio arba galinio) metu. Dinaminiai trigeriai naudojami re-
čiau. Statinių trigerių išėjimo įtampa priklauso nuo įėjimo signalų po-
tencialo, tokie trigeriai vadinami potencialiniais.

Trigeriai dar būna asinchroniniai ir sin chro ni niai. Asinchroninių 
trigerių būsena keičiama tik valdymo signalais. Asin chro niniai būna 
tik po ten cia li niai trigeriai. Tokie yra baziniai RS trigeriai. 

Sinchroniniai trigeriai, be informacinių R ir S įėjimų, dar turi val-
dymo įėjimą C (angl. control). Sinchro ni nių trigerių būseną taip pat 
keičia informaciniai įėjimų signalai, bet tik tada, kai valdymo įėjime 
C yra leidžiantis tai daryti signalas. Dėl to valdymo įėjimas dar vadi-
namas sinchronizacijos įėjimu C (angl. clock) arba leidimo įėjimu E 
(angl. enable ).
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Baziniai RS trigeriai modernizuojami, kad galėtų geriau atlikti 
įvairesnes operacijas: impulsus skaičiuoja T trigeriai, juos vėlina D tri-
geriai, stačiakampius impulsus iš analoginio signalo formuoja Šmito 
trigeriai. Būna universalieji JK trigeriai ir kt. 

t trigeriai
Baziniai RS trigeriai nekeičia buvusios būsenos į kitą, kai jų R ir 

S įėjimų lygis yra nulinis ir į kitą būseną persijungia tik atskirai į šiuos 
įėjimus perdavus aukštą lygį (teigiamos logikos atveju). Perduoti in-
formacinius signalus į atskirus įėjimus nepatogu, todėl T trigerių bū-
seną galima pakeisti perdavus informacinį signalą į vieną įėjimą T. 
Kiekvienas kitas įėjimo signalas vėl keičia būseną: perdavus du įėjimo 
signalus, išėjimo signalas pasikeičia vieną kartą. Sakoma, kad vienas 
toks T trigeris dalija įėjimo signalo dažnį du kartus, pvz., per sekundę 
pakeitus jo įėjimo signalo lygį 1000 kartų, jo išėjimo signalo lygis 
pasikeis 500 kartų. Toks trigeris yra asinchroninis.

 Sinchroninis T trigeris dar turi sinchronizacijos įėjimą C. Jo išėji-
mo informacija keičiasi tik tada, kai yra įėjimo signalas. Sinchroninis 
T trigeris taip pat gali dalinti signalo dažnį du kartus. Į įėjimą T visą 
laiką siunčiant loginį vienetą, o į C – impulsus, kiekvienas impulsas C 
įėjime pakeis T trigerio būseną į priešingą.

jK trigeriai
Jie nuo RS trigerių skiriasi tuo, kad būseną keičia perdavus valdy-

mo signalą į abu įėjimus J ir K. Juose tarp išėji mų ir įėjimų sudarytas 
kryžminis grįžtamasis ryšys. Informacinių įėjimų J ir K paskirtis yra 
tokia pati, kaip ir įėjimų S bei R: įėjimas J atitinka S (nustato Q = 1), o 
įėjimas K atitinka R (nustato būseną Q = 0).

d trigeriai
Padavus į D (delay) trigerį informacinį signalą, jis iš karto nepa-

keičia būsenos ir laukia, kol atsiras kitame jo įėjime valdymo signalas. 
Turi būti bent du D trigerio įėjimai: informacinis D ir sinchroniza-
cijos (arba valdymo) C. Pasibaigus signalui C įėjime (potencialui ar 
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frontui), D trigerio būsena išlieka iki kito signalo C, įėjime, todėl šis 
trigeris „atsimena“ jo D įėjime buvusią informaciją.

mS trigeriai
Trigerių sistema, susidedanti iš nuosekliai sujungtų valdančio-

jo ir valdomojo trigerio, vadinama dviejų laipsnių (pakopų) trigeriu. 
Valdantysis trigeris žymimas raide M (angl. master), o valdomasis – 
raide S (angl. slave).

Šmito trigeris
Šie trigeriai turi tik vieną įėjimą ir vieną išėjimą. Jie naudojami 

įtampos lygiams (šuoliams) su labai trumpais (stačiais) frontais for-
muoti iš bet kokios formos įėjimo signalo. Į vieną būseną trigeris per-
sijungia esant mažesniam įėjimo signalo lygiui, į kitą persijungia, kai 
įėjimo signalo lygis didesnis. Nuo bazinio RS trigerio jis skiriasi tuo, 
kad yra nesimetrinis (11.3 pav.). 

11.3 pav. Šmito trigeris

Valdymo (paleidimo) signalas UV perduodamas į tranzistoriaus VT1 
bazę, kuri neturi ryšio su kitais trigerio elementais. VT2 bazės įtampa 
priklauso nuo įtampos daliklio RK1 R1 R2 varžų dydžio ir dar nuo tran-
zistoriaus VT1 būsenos: kai jis atidarytas, VT2 bazės įtampa mažesnė. 
Šmito trigerio įėjimo varža didelė, nes naudojamas ryšys tarp tranzis-
torių emiterių. Kitą teigiamojo ryšio grandinę sudaro varžos daliklis R1 
R2 tarp VT1 kolektoriaus ir VT2 bazės. Šmito trigeris turi vieną įėjimą 
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ir vieną išėjimą. Jie nesusieti teigiamuoju grįžtamuoju ryšiu, įėjimas at-
skirtas nuo apkrovos, todėl apkrovos varža gali būti mažesnė.

Šmito trigerio stabilios tranzistorių būsenos taip pat yra dvi, jos, 
kaip ir RS trigerio, priešingos viena kitai. Griūtinis perėjimo iš vienos 
būsenos į kitą procesas įvyksta tik tuomet, kai valdymo signalo ampli-
tudė pasiekia nustatytą perjungimo lygį (slenkstį). 

Atkreipiame dėmesį, kad Šmito trigeris pereina į vieną būseną 
esant vienam valdymo signalo lygiui, o iš jos į kitą būseną pereina 
esant kitam šio signalo lygiui. Gerai, jei šie lygiai kintant aplinkos 
temperatūrai lieka stabilūs.

Šmito trigeris nepatikimai veikia kartu su loginėmis schemomis, 
nes būsenos esant atidarytam VT2 išėjimo įtampa yra didoka ir loginės 
schemos jos gali neatpažinti kaip nulinio signalo lygio. Reikia naudoti 
dvipolį trigerio maitinimo šaltinį arba trigerio išėjime įjungti papildo-
mą nuolatinės srovės stiprintuvą.

Šmito trigeriai naudojami keičiant analoginį sinusinį signalą im-
pulsiniu arba kaip signalo lygio jutikliai (slenkstiniai elementai).

11.4. integriniai trigeriai

Iš trigerių sudaromi skaitikliai, registrai ir kitos skaitmeninės elek-
troninės schemos. Jose trigerių būna šimtai ar net tūkstančiai, todėl 
šios schemos yra integrinės. Trigeriai gaminami ir kaip atskiros integ-
rinės schemos, kartais po du ar daugiau viename kristale. Naudojant 
integrines schemas lengviau suderinti jų įėjimo ir išėjimo signalų ly-
gius, paprastesnė jų gamybos technologija, maži schemų matmenys ir 
naudojama energija, integrinės schemos patikimiau veikia.

integrinis asinchroninis RS trigeris
Integriniai RS trigeriai sudaromi naudojant standartinius dviejų 

įėjimų invertuojamuosius loginius elementus ARBA–NE (11.4 pav., a) 
bei IR-NE (11.4 pav., b). Vienas įėjimas naudojamas grįžtamajam ry-
šiui, į kitą perduodamas valdymo signalas. 
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11.4 pav. Bazinis integrinis RS trigeris ir jo grafinis žymuo

Į trigerį, sudarytą iš dviejų ARBA-NE loginių elementų, perdavus 
neutralųjį signalų rinkinį R = 0 ir S = 0 kartu, trigeris lieka vienoje iš 
stabilių būsenų, nes abu įėjimo signalai yra pasyvūs. 

Perdavus signalų rinkinį R = 0 ir S = 1, trigeris persijungia į vie-
neto būseną (Q = 1) ir ją įsimena. Perdavus R = 1 ir S = 0, trigeris 
persijungia į nulio būseną ir ją įsimena. Signalų rinkinys R = 1 ir S = 1 
yra draudžiamas, nes gali perjungti trigerį į nestabilią būseną.

Bazinis trigeris, sudarytas iš dviejų IR-NE elementų, veikia kitaip. 
Kadangi elemento IR-NE išėjime yra aukštoji įtampa (vienetas), jei 
nors į vieną įėjimą perduotas nulis (o ne vienetas kaip ARBA-NE ele-
mentuose), šio trigerio R ir S įėjimai bus inversiniai. Į vieneto būseną 
(Q = 1) trigeris persijungia perdavus S = 0, o į nulio būseną – perdavus 
R = 0. Signalų rinkinys R = 1 ir S = 1 yra neutralus, o draudžiamasis 
rinkinys R = 0 ir S = 0 perjungia trigerį į nestabilią būseną.

integrinis sinchroninis RS trigeris
Sinchroninio trigerio būsena gali keistis tik esant valdymo signa-

lui. Šį trigerį galima sudaryti turint asinchroninį RS trigerį ir schemą, 
praleidžiančią informacinius signalus į R ir S įėjimus tik esant val-
dymo signalui C (R ir S signalų vartus). Tokius vartus galima sufor-
muoti naudojant IR loginius elementus (11.5 pav.), jei bazinis trigeris 
suformuotas iš ARBA-NE elementų arba naudoti IR-NE elementus, jei 
bazinį trigerį sudaro IR-NE elementai.
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11.5 pav. Sinchroninis RS trigeris su IR loginiais elementais

Kai yra C signalas (C = 1), informaciniai signalai R ir S patenka į 
trige rio įėji mus ir tuomet sinchroninis RS trigeris veikia taip pat, kaip ir 
asinchroninis bazinis RS trigeris. Kai C = 0, loginiai IR elementai D1 ir 
D2 informacinių signalų nepraleidžia, todėl tri ge  rio būsena nesikeičia. 

Kai C = 0, elementų D1 ir D2 išėjimuose visuomet bus nulis, t. y. 
D3 įėjime visada bus neutralusis signalų rinkinys R = 0 ir S = 0 ir tri-
gerio būsena nesikeis, kol to neleis daryti signalas C = 1. 

integriniai D trigeriai
Naudojant daugiau loginių įėjimų turinčius ARBA-NE bei IR-NE 

turinčius elementus (ir juos naudojant kartu), galima sudaryti sudėtin-
giau valdomus trigerius ir sinchronizuoti jų veikimą. Pvz., asinchroni-
nį vėlinimo trigerį, vadinamą D trigeriu, sudaro bazinis RS trigeris ir 
elementas NE (inverteris). D trigeriai turi tik informacinį įėjimą D = S, 
o įėji mas R yra įėjimo D = S inversija (11.6 pav.). 

11.6 pav. Asinchroninis D trigeris ir jo grafinis žymuo

Perdavus D = 1, trigeris persijungia į Q = 1 būseną, o perdavus  
D = 0, persijungia į būseną Q = 0. Kadangi yra tik vienas D įėjimas, 
įėjimo signalų rinkiniai R = 0 ir S = 0 bei R = 1 ir S = 1 tiesiog negali-
mi: inverteris to neleidžia.
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Dažniau naudojami sinchroniniai D trigeriai su vienu ar dviem 
valdymo įėjimais (DC trigeriai). Tokį trigerį galima sudaryti, pvz., iš 
IR-NE elementų ir bazinio RS trigerio (11.7 pav.).

11.7 pav. Sinchroninis DC trigeris ir jo grafinis žymuo

Jei naudojami IR-NE elementai su trimis įėjimais, dar gali būti 
antrasis valdymo įėjimas E. 

Kol nėra valdymo signalo, nei aukštas, nei žemas D įėjimo ly-
gis trigerio būsenos nekeičia. Perdavus į C įėjimą valdymo signalą 
(C = 1), tiesioginiame išėjime bus toks signalas, koks yra D įėjime. 
Kai C = 0, į įėjimą D perdavus signalą, toks trigeris gali laukti, kol 
įėjime C atsiras loginis 1 ir tik tada jo tiesioginiame išėjime signalo 
lygis pakartos D įėjimo signalą (signalas iš D įėjimo pateks į išėjimą 
tik esant C signalui). Signalas C vadinamas sinchronizacijos signalu. 
Sakoma, kad D trigeris gali vėlinti įėjimo signalą. Iš anglų k. žodžio 
delay ir kilo šio trigerio pavadinimas. 

Dažniau už kitus naudojami dinaminiai sinchroniniai D trigeriai 
(11.8 pav.). Jų būsena keičiama valdančiojo signalo C frontu, t. y. 
sinchronizuojama labai tiksliai laiko atžvilgiu. 

11.8 pav. Dinaminis D trigeris ir jo grafiniai žymenys

Įėjimas C kartais vadinamas dinaminiu.
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Kol sinchronizacijos signalo lygis žemas (C = 0), antrasis trigeris 
D4 nevaldomas: jo įėjime C lygis žemas ir jokie signalo pokyčiai D 
įėjime negali pakeisti viso trigerio būsenos. Trigeris D3 valdomas, nes 
jo įėjime inverteris D2 palaiko aukštą lygį.

Kol sinchronizacijos signalo lygis aukštas (C = 1), nevaldomas 
pirmasis trigeris D3: inverteris D2 jo įėjime C palaiko žemą lygį ir 
vėl jokie signalo pokyčiai D įėjime negali pakeisti būsenos. Taip nei 
aukštas, nei žemas nuolatinis sinchronizacijos signalas nekeičia viso 
trigerio būsenos. 

Kai sinchronizacijos signalo lygis (frontas) iš žemo keičiasi į 
aukštą, jis tiesiai patenka į trigerio D4 įėjimą C ir leidžia valdyti D4. 
Į trigerio D3 įėjimą C sinchronizacijos signalas patenka ne tiesiogiai, 
o per inverterį D2, t. y. reikia laiko, kol D2 suveiks ir nebeleis valdyti 
D3. Trigerius D3 ir D4 galima valdyti (keisti viso D trigerio būseną) 
tik labai trumpai: nuo sinchronizacijos signalo C fronto pradžios iki 
tol, kol šis frontas per inverterį D2 pateks į D3, t. y. viso D trigerio 
valdymo laikas lygus D2 vėlinimo laikui ir sutampa su signalo C prie-
kiniu frontu. Tik šio trumpo inter va lo metu abu nuosek liai sujungti 
trigeriai D3 ir D4 leidžia keisti viso D trigerio būseną.

Signalas iš D įėjimo pateks į išėjimą Q tik signalo C priekinio 
fronto metu (momentai t1, t2, t3 ir t. t.). Tik šiuo metu D trigeris išėjime 
atkartos įėjimo signalą.

Dinaminiai trigerių įėjimai schemose žymimi rodykle arba pasvi-
rusiu brūkšniu. Priekiniais impulsų frontais valdomų trigerių dinami-
niai įėjimai žymimi į vidų nukreipta rodykle arba į dešinę pasvirusiu 
brūkšniu „/“. Galiniais frontais valdomų trigerių rodyklės ar brūkšniai 
nukeipti ar pasvirę priešingai. 

Sujungus D įėjimą su inversiniu išėjimu, liks tik vienas C įėjimas. 
Perdavus į jį impulsus, trigerio būsenos keisis. Toks trigeris dalins im-
pulsų dažnį 2 kartus (veiks kaip T trigeris).

integriniai JK trigeriai
Esminis JK trigerių skirtumas nuo kitų trigerių yra jų S arba kito 

analogiško įėjimo sujungimas su inversiniu trigerio išėjimu ir įėjimo 
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R (arba kito jį atitinkančios įėjimo) – su tiesioginiu trigerio išėjimu. 
Taip tarp įėjimo ir išėjimo gaunamas kryžminis grįžtamasis ryšys. JK 
trigeriai būna asinchroniniai ir sinchroniniai (11.9 pav.).

11.9 pav. Sinchroninis JK trigeris (a) ir jo žymėjimas schemose (b)

Trigerio įėjimas J (angl. jump) veikia kaip RS trigerio S įėjimas. 
Įėjimas K (angl. keep) atitinka įėjimą R. 

Kai C = 0, loginiai IR elementai D1 ir D2 informacinių signalų 
nepraleidžia, todėl tri ge  rio būsena nesikeičia. 

Įėjimo signalų rinkinys J = 0, C = 1, K = 0 yra neutralus: jis nekei-
čia prieš tai buvusios stabilios būsenos. Rinkinys J = 0, C = 1, K = 1 
perjungia trigerį į stabilią būseną Q = 0. Į kitą stabilią būseną (Q = 1) 
trigerį galima perjungti perdavus rinkinį J = 1, C = 1, K = 0. 

Kai visuose įėjimuose yra signalai (J = C = K = 1), elementų D1ir 
D2 išėjimuose yra signalas – toks derinys JK trigeryje draudžiamas 
(nes R = 1 ir S = 1), nes JK trigeris pradeda generuoti impulsus. 

Pramonė gamina universalius (kombinuotus) integrinius trige-
rius, turinčius daugiau įėjimų. 

Elektrinėse principinėse schemose integriniai trigeriai žymimi 
stačiakampiu, kurio kairėje (siauresnėje) pusėje nurodomi įėjimai, de-
šinėje – raidė T. Dinaminiai trigerių įėjimai žymimi rodykle ar pasvi-
rusiu brūkšniu. Išėjimai žymimi stačiakampio dešinėje.
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integrinis Šmito trigeris
Trigeris turi tik vieną įėjimą ir vieną išėjimą. Didėjant signalo US 

lygiui įėjime, kai momentu t1 signalas susilygina su pirmuoju slenksti-
niu lygiu US1, trigeris staigiai persijungia į loginio 1 būseną (11.10 pav.). 
Kai momentu t2 signalas sumažėja iki antrojo slenkstinio lygio US2, tri-
geris persijungia į loginio nulio būseną. Taip iš bet kokios formos įėjimo 
signalo trigerio išėjime formuojami impulsai su stačiais frontais.

11.10 pav. Integrinis Šmito trigeris

11.5. multivibratoriai

Multivibratoriais vadinami impulsų generatoriai. 
Multivibratorius (angl. multi reiškia daug impulsų) nuolat gene-

ruoja stačiakampės formos impulsus, bet jų trukmė gana didelė: nuo 
kelių mikrosekundžių iki kelių sekundžių. Multivibratoriaus dvi būse-
nos yra tik laikinai stabilios: vieną būseną (impulsą) keičia kita būsena 
(pauzė) be jokių valdymo signalų. 

Naudojami ir vienos stabilios pauzės būsenos multivibratoriai. 
Perdavus į juos paleidimo signalą, jie generuoja tik vieną pastovios 
trukmės ir amplitudės impulsą ir vėl grįžtą į pauzės būseną, todėl jie 
vadinami laukiančiaisiais multivibratoriais arba vienavibratoriais.
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Paprasčiausią multivibratorių (11.11 pav.) sudaro du tranzistori-
niai stiprintuvai, kurių kolektoriai su kitų tranzistorių bazėmis sujungti 
teigiamojo grįžtamojo ryšio grandinėmis. Šios grandinės naudojamos 
ir trigeriuose: jomis trigeriai persijungia iš vienos stabilios būsenos 
į kitą. Multivibratorių grįžtamojo ryšio grandinės neleidžia vienai iš 
stabilių būsenų egzistuoti ilgiau (paeiliui užsidarant vienam ir atsida-
rant kitam tranzistoriui, viena būsena keičiama kita, o jo išėjime yra 
impulsinis signalas). Laukiantysis multivibratorius pasibaigus valdy-
mo signalui savaime persijungia tik į vieną stabilią pauzės būseną. 

Kaip ir trigeryje, vienos būsenos tranzistorius yra atidarytas ir 
įsotintas, kitoje būsenoje – uždarytas.

Pereinamieji procesai, kurių metu keičiasi multivibratorių ar tri-
gerių būsenos, yra panašūs.

11.11 pav. Kolektoriaus ir bazės ryšio multivibratorius 

Šiuolaikinėse elektronikos schemose naudojami analogiškai vei-
kiantys integriniai multivibratoriai (11.12 pav.). 

11.12 pav. Integrinis multivibratorius
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Integrinį multivibratorų su daro du loginiai inverteriai, kurių išėji-
mai kryžminiu grįžtamuoju ryšiu yra su jungti su įėji mais per nuose-
kliai įjungtus kondensa to rius C1 ir C2. Kiekvieno inver terio įėjimas 
sujungtas su korpusu per dide lės varžos rezis to rių, kuris kartu su 
konden satoriumi nustato gene ruojamų stačiakampių impulsų trukmę. 

Įjun gus tokio multivibratoriaus maiti ni mo įtampą, abiejų inver-
terių įėji mų įtampos yra žemos, o abie jų išėjimų – aukštos. Tokia 
būsena gali nesikeisti ir impulsų generacijos nebus. Gaminama daug 
integrinių multivibratorių rūšių su papildomais schemos elementais, 
gerinančiais veikimo stabilumą, impulsų frontų statumą ir kitus mul-
tivibratorių parametrus. 
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12. ĮtAmPoS StABilizAtoriAi

Elektroninei aparatūrai reikia stabilios maitinimo įtampos. 
Jei maitinimo šaltinio įtampa nestabili, tenka naudoti papildomus 
elektroninius įrenginius, kurie vadinami įtampos stabilizatoriais. 
Stabilizatorius yra elektroninė schema, kurios išėjimo įtampa iš esmės 
išlieka pastovi kintant įėjimo įtampai ir apkrovos srovei. 

Visi įtampos stabilizatoriai gali veikti, tik jei įėjimo įtampa yra 
didesnė už išėjimo įtampą.

Įtampos stabilizatoriai būna nuoseklieji ir lygiagretieji. Nuosek-
liuosiuose stabilizatoriuose tarp įėjimo ir išėjimo grandinių įterpiamas 
reguliavimo elementas ir juo teka apkrovos srovė. Kintant įėjimo įtam-
pai ar apkrovos srovei kinta išėjimo įtampa, keičiasi jos ir atraminės 
įtampos skirtumas ir reguliavimo elementas jos pokytį kompensuoja,

 Lygiagrečiajame stabilizatoriuje reguliavimo elementas jun-
giamas lygiagrečiai su apkrova, suvartodamas jos srovės perteklių. 
Lygiagretieji stabilizatoriai nebijo trumpųjų jungimų apkrovoje, bet 
rečiau naudojami dėl mažo ekonomiškumo.

Paprasčiausias lygiagretusis įtampos stabilizatorius yra stabilitro-
nas VD1 ir jo srovės ribojimo (balastinė) varža RS (12.1 pav., a). 

12.1 pav. Įtampos stabilizatoriai

Stabilitronas sujungiamas su maitinimo šaltiniu UN tiekiant į jo 
PN sandūrą atbulinę įtampą. Stabilitronu teka srovė, jei jam tenkanti 
įtampa viršija jo PN sandūros pramušimo įtampą. Srovę riboja var-
ža RS, kad neįvyktų jo šiluminis pramušimas. Kintant įėjimo įtampai, 
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stabilitrono įtampa kinta labai mažai, t. y. jo stabilizavimo ribose ΔU, 
atsižvelgiant į jo voltamperinę charakteristiką (12.2 pav.). 

12.2 pav. Stabilitrono voltamperinė charakteristika

Stabilitrono srovė gali keistis ΔI ribose. Kol stabilitrono įtampa 
maža, atbulinės srovės faktiškai nėra. Didėjant stabilitrono įtampai įvyks-
ta elektroninis jo PN sandūros pramušimas ir, kai jo srovė lygi ISTmin, 
toliau didinant įėjimo įtampą UN, stabilitrono įtampa beveik nesikeičia. 
Didėja tik stabilitrono srovė ir įtampos kritimas varžoje RS. Stabilitrono 
srovė negali būti didesnė už ISTmax, nes gali įvykti šiluminis PN sandūros 
pramušimas. Mažėjant įėjimo įtampai, US nesikeis, nes varžai RS teks 
mažesnė įtampos dalis. Analogiškai stabilizatorius veikia kintant apkro-
vos srovei, tuomet stabilitronas suvartoja nenaudojamą srovės perteklių.

Paprasčiausias įtampos stabilizatorius naudojamas mažos galios 
schemoms maitinti, kur apkrovos srovės mažos ir kinta nedidelėse ri-
bose, arba kaip atraminės įtampos šaltinis sudėtingesniuose stabiliza-
toriuose (12.1 pav., b). Sujungus kelis stabilitronus nuosekliai, galima 
padidinti išėjimo įtampą.

Pirmojoje schemoje nestabili nuolatinė įtampa UN tiekiama į sta-
bilitroną VD1 per balastinę varžą RS. Varžos RS dydis parenkamas at-
sižvelgiant į įėjimo UN ir išėjimo US įtampas taip, kad esant duotai 
išėjimo įtampai per stabilitroną tekėtų pradinė srovė, šiek tiek didesnė 
už ISTmin, Ji nurodoma žinynuose, pvz., 8 mA. 
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13. SPAuSdintoS PloKŠtėS

Elektronikos įrenginiai tampa vis sudėtingesni, juose naudoja-
ma vis daugiau elektronikos komponentų (dalių, detalių, elementų). 
Elektronikos komponentai būna diskretieji, kai viename korpuse yra 
tik vienas elektronikos komponentas, ir integriniai, kai viename kor-
puse yra keli ar net visi elektroninio įrenginio komponentai. 

Diskretieji komponentai (detalės) anksčiau būdavo tvirtinami ant 
mechaninių laikiklių ir sujungiamos laidais. Dabar toks tūrinis arba 
kabantis montažas retai naudojamas, nes įrenginio matmenys būna la-
bai dideli. Išradus puslaidininkinius elektronikos komponentus, jiems 
tvirtinti ir tarpusavyje sujungti pradėtos naudoti spausdintos plokštės 
PSB (angl. printed circuit board). 

Daugiasluoksnės PSB naudojamos, kai mažų elektrinės schemos 
komponentų reikia sutalpinti labai daug arba kai jie yra integriniai. 
Šios PSB suklijuojamos iš kelių vienpusių PSB. Elektronikos kompo-
nentai montuojami abiejose tokios PSB pusėse.

 Drėgmė ant plokštės paviršiaus labai sumažina varžą tarp jungia-
mųjų laidininkų, todėl nuo sumontuotos plokštė nuplaunami gamybi-
niai nešvarumai (pvz., ultragarso vonioje) ir tuojau dengiama drėgmei 
nelaidžiu laku (keliais sluoksniais). Pagaminta plokštė su elementais 
vėl laikoma nuo atmosferos poveikio saugančioje taroje, kartu yra ir 
jos techniniai dokumentai.

Daug elektronikos komponentų neatsparūs statinės elektros iš-
krovoms. Montuojant plokštes ir jas dedant ar išimant iš taros reikia 
laikytis darbų su statinei elektrai jautriais prietaisais taisyklių reikala-
vimų. Ant tokių plokščių taros klijuojama etiketė (13.1 pav.), įspėjanti, 
kad viduje yra statinei elektrai jautrus gaminys. 

13.1 pav. Etiketės pavyzdys
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Elektrostatikai jautrių įrenginių ir prietaisų sugadinimo tikimybė 
būna mažesnė, jei jų techninė priežiūra atliekama visus reikalavimus 
atitinkančioje darbo vietoje. Tačiau dažnai tenka atlikti techninės prie-
žiūros darbus orlaiviuose ir kitose elektrostatikos saugos reikalavimų 
neatitinkančiose darbo vietose. Akivaizdu, kad ir šiuo atveju reikia 
naudoti saugos nuo elektrostatikos priemones ir būti atidiems, kitaip 
įrenginį galima sugadinti. Viena iš dažniausiai naudojamų priemonių 
yra antistatinė apyrankė (13.2 pav.). 

13.2 pav. Antistatinės apyrankės naudojimas

Dar naudojami antistatiniai kilimėliai, antistatiniai drabužiai ir 
avalynė. Antistatinės apyrankės dirželį reikia uždėti ant riešo ir laidi-
ninku sujungti su orlaivio korpusu ar įrenginio įžeminimo jungtimi. 
Tokią apyrankę reikia užsidėti ištraukiant įrenginio plokštes ar modu-
lius iš korpuso ertmių. Ištraukus juos reikia tuojau pat įdėti į dėklą ar 
pakuotę, kurių viduje yra įklotai iš antistatinės medžiagos. Atvežtos į 
orlaivį spausdintinės plokštės ar moduliai turi būti laikomi pakuotėje 
ir išimami tik pasiruošus juos dėti į įrenginį. Plokščių ar modulių iš-
traukimo įrankiai taip pat turi būti laikomi dėkluose iki pat naudojimo.

Spausdintų plokščių keitimas yra pagrindinis įrenginių re-
monto būdas. Jei šie įrenginiai jautrūs elektrostatikai, jų techninė 
priežiūra atliekama naudojant statinės elektros saugos priemones.  



97

14. SINchRoNINIo RYšIo pRIeTaISaI

14.1. Sukamieji transformatoriai

Sukamieji transformatoriai (ST) matuoja kampinį velenų, ašių ar 
kitų mechanizmų posūkį. Orlaiviuose jie naudojami kaip jutikliai ma-
tuojant mechanizmų kampines padėtis, pvz., jie gali matuoti:

– kabinos svirčių, rankenėlių, skalių kampinę padėtį (posūkį);
– eleronų, aukščio ir krypties vairų lenkimo kampus;
– priešsparnių, užsparnių, spoilerių išleidimo ar pakėlimo dydį;
– stabilizatoriaus padėtį (perstatymą);
– priekinės važiuoklės posūkį;
– vamzdynų vožtuvų posūkį;
– meteorologinio lokatoriaus antenos kampinę padėtį ir kt.
Sukamieji transformatoriai dar naudojami kaip grįžtamojo ryšio sig-

nalo jutikliai servomechanizmų valdymo schemose. Elektrotechnikos 
teorija teigia, kad ritėje tekanti srovė aplink ją sukuria magnetinį lauką. 
Jei šalia yra kita ritė, joje atsiras elektrovaros jėga. Ji bus didžiausia, 
kai ritės lygiagrečios viena su kita ir lygi nuliui, kai ritės statmenos. 
Sukamųjų transformatorių ir kitų sinchroninio ryšio prietaisų veikimo 
principas pagrįstas antrinės apvijos elektrovaros jėgos priklausomybe 
nuo jos kampinės orientacijos pirminės apvijos atžvilgiu. 

Į sukamųjų transformatorių pirminę apviją tiekiant kintamąją įė-
jimo įtampą (žadinimą), antrinės apvijos išėjimo įtampa proporcinga 
jos pasukimo kampui ir įėjimo įtampai. 

Servomechanizmuose ir kitose automatikos schemose naudojami 
sukamieji transformatoriai vadinami resolveriais. Resolverio kons-
trukcija panaši į dvipolio elektros varikliuko, kuriame yra statorius ir 
rotorius. Kontaktinių žiedų nėra. 

Kintamosios įtampos parametrai – amplitudė ir fazė – grafiškai 
vaizduojami poliarinėse koordinatėse (amplitudė ir kampas) arba kar-
tezinėse (stačiakampėse) koordinatėse (sinusine ir kosinusine atkarpo-
mis ordinačių ir abscisių ašyse). Resolveriai išskaido įėjimo įtampą į 



98

sinusinę ir kosinusinę dedamąsias, atsižvelgiant į jo rotoriaus posūkio 
kampą, arba šias dedamąsias atvirkščiai keičia į vieną išėjimo signalą.

Resolverį sudaro rotorius ir statorius, kurių kiekviename yra dvi 
statmenai viena kitai orientuotos apvijos (14.1 pav.).

14.1 pav. Resolverio konstrukcija ir jo schema

Rotoriaus apvija R1R2 orientuota statmenai apvijai R3R4, šios abi 
apvijos uždėtos ant veleno. Statoriaus apvija S1S2 orientuota statme-
nai apvijai S3S4.

Resolveriai naudojami orlaivio servomechanizmuose ir kitose au-
tomatinio valdymo sistemose. Jie nuotoliniu būdu perduoda kampines 
orlaivio įrenginių velenų, ašių, vožtuvų padėtis. Resolveriai dar nau-
dojami artimosios navigacijos sistemose VOR ir ADF, autopilotuose, 
komandinėse orlaivių valdymo sistemose ir kituose įrenginiuose, ku-
riems veikti reikia dviejų signalų su 90º fazių skirtumu tarp jų.

14.2. Selsinai

Orlaiviuose yra įrenginių, kuriems nuotoliniu būdu reikia perduoti 
kito įrenginio kampinę padėtį. Taip pat dažnai reikia, kad vienas įren-
ginys nuotoliniu būdu suktų kitą. Kai perdavimo nuotolis nedidelis, tai 
daroma mechaniniu būdu. Perduoti į kabiną informacijos apie orlaivio 
plokštumų padėtį, vamzdynuose esančių vožtuvų posūkio kampą, giros-
kopų pagrindinės ašies nuokrypą ir kitus panašius duomenis mechaniš-
kai negalima. Orlaiviuose jau seniai tai daroma elektriniais sinchroninio 
ryšio prietaisais, kurie vadinami selsinais. Jie kampines įvairių mecha-
nizmų padėtis keičia į sinusinės įtampos amplitudę ir nuotoliniu būdu ją 
perduoda ne tik į kabiną, bet ir kitoms orlaivio sistemoms. 
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Selsino (angl. selsyn, synchro) pavadinimas kilo iš žodžių self ir 
synchronizing ir reiškia savaime sinchronizuojantį. Selsinai panašūs 
į nedidelius elektros varikliukus, jų skersmuo būna nuo pusantro iki 
dešimties centimetrų. 

indikatoriniai selsinai
Indikatorinė sistema (angl. Torque Synchro ) naudojama matavi-

mo tikslams, kai selsino imtuvo mechaninis pasipriešinimo momentas 
mažas, pvz., kai jis suka lengvą orlaivio kabinos prietaiso rodyklę, t. y. 
kai imtuvui užtenka daviklio signalo galios. 

Indikatorinė sistema susideda iš dviejų vienodų selsinų: daviklio 
ir imtuvo. Daviklis uždedamas ant veleno ar kito mechanizmo, kurio 
kampinę padėtį reikia matuoti. Selsiną imtuvą į tą pačią kampinę pa-
dėtį verčia pasisukti sinchronizacijos momentas. Kitų schemos ele-
mentų nenaudojama, tik imtuvas dar gali turėti jo rotoriaus mechani-
nių svyravimų slopinimo apviją.

Daviklio ir imtuvo žadinimo apvijos lygiagrečiai įjungiamos į 
elektros tinklą, pvz., į orlaivio 400 Hz vienfazę 115 V ar 26 V elektros 
tiekimo sistemą (14.2 pav.). Sinchronizacijos apvijos viena su kita su-
jungiamos ryšio linija. 

14.2 pav. Selsino indikatorinio veikimo schema

Kai selsino daviklio žadinimo apvijoje DŽA teka kintamoji sro-
vė, selsino daviklio viduje atsiranda pulsuojantis magnetinis laukas 
ir visose sinchronizacijos apvijose atsiranda elektrovaros jėgos, kurių 
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dydis nevienodas: pasukus rotorių kampu θ, jos proporcingos cosθ, 
t. y. jos priklauso nuo kampinės žadinimo ir sinchronizavimo apvijų 
tarpusavio padėties.

Pasukus daviklio rotorių (žadinimo apviją), pasisuka ir jos mag-
netinis laukas, todėl daviklio ir imtuvo atitinkamų sinchronizacijos 
apvijų elektrovaros jėgos bus nevienodos. Dėl elektrovaros jėgų skir-
tumo sinchronizacijos apvijose ir ryšio linijoje atsiranda srovės I1, I2 ir 
I3. Šių srovių magnetiniai laukai ir pulsuojantis žadinimo laukas vei-
kia vieni kitus ir dėl to atsiranda sūkio momentai, kurie nukreipti vie-
nas prieš kitą. Šie momentai stengiasi pasukti selsinų rotorius (apvijas 
DŽA ir IŽA) į suderintą padėtį. Kadangi daviklio rotorius mechaniškai 
susietas su velenu ar kita mechanizmo dalimi ir negali pasisukti, bus 
verčiamas pasisukti imtuvo rotorius. Jis suksis tol, kol abiejų rotorių 
kampinės padėtys vėl bus vienodos. Toliau bet kokį daviklio rotoriaus 
pasisukimą sinchroniškai pakartos imtuvo rotorius.

Selsinus galima naudoti ir norint sukti imtuvo rotorių tokiu pat 
dažniu (sinchroniškai) kaip ir daviklio rotorių. Sukant daviklio roto-
rių, imtuvo rotorius suksis tuo pačiu dažniu ir rotorių kampinės padė-
tys bus suderintos. Toks selsino veikimo būdas vadinamas elektriniu 
velenu, bet orlaiviuose tokie selsinai beveik nenaudojami.

Šiuolaikinių orlaivių įrenginius valdo automatinės skaitmeninės 
sistemos, todėl analoginė selsinų išėjimo įtampa keičiama į skaitmeni-
nį signalą ir duomenų magistralėmis (pvz., ARINC 429) perduodama 
į tas sistemas.

transformatoriniai selsinai
Kai nuotoliniu būdu valdomo įrenginio sukimui priešinasi didelis 

momentas, naudojamos nuotolinio valdymo sistemos (14.3 pav.) su 
selsinais, veikiančiais transformatoriniu būdu (angl. Control Synchro). 
Kai ant veleno ar kito mechanizmo uždėtas selsinas, daviklis pasisuka 
ir selsino imtuvo išėjimo įtampa būna proporcinga daviklio ir imtuvo 
kampinių padėčių skirtumui. Transformatorinė selsinų sistema dviejų 
ašių kampinių padėčių skirtumą keičia į išėjimo įtampą. Ryšio linijos, 
jungiančios selsinus, signalo galia šiuo atveju nedidelė. Didelis sūkio 
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momentas gaunamas naudojant imtuvo įtampos stiprintuvus, elektros 
variklius ir reduktorius.

Į vienfazį kintamosios srovės elektros tinklą įjungiama tik davik-
lio žadinimo apvija DŽA, kuri yra rotoriuje. Imtuvo rotoriaus apvija 
IVA, nesujungta su elektros tinklu, vadinama valdymo apvija. Daviklio 
ir imtuvo sinchronizacijos apvijos sujungtos tarpusavyje. Daviklio ža-
dinimo apvijos srovė sukelia magnetinį lauką, kuris daviklio sinchro-
nizacijos apvijose sukuria jau minėtas elektrovaros jėgas E1, E2 ir E3, 
kuriomis pradeda tekėti srovės.

14.3 pav. Transformatorinė selsinų schema

Imtuvo sinchronizacijos apvijų magnetinių laukų linijos kerta 
valdymo apviją IVA ir joje atsiranda valdymo įtampa UV = UMsinθ, 
proporcinga daviklio ir imtuvo rotorių kampų skirtumui ∆θ = θD – θI.

Sustiprinus valdymo įtampą, ja galima valdyti didelės galios ser-
vomechanizmų elektros variklius. Variklio rotorių (veleną) mecha-
niškai sujungus su vykdomuoju mechanizmu, variklis jį pasuks daug 
didesne jėga, negu galėtų pasukti selsino imtuvo rotorius veikdamas 
indikatoriniu būdu. Orlaiviuose variklis suka vykdomąjį mechanizmą 
per žeminimo reduktorių, dėl to sūkio momentas yra dar didesnis ir 
reikia mažesnės galios variklio.

diferenciniai selsinai
Nuotolinio valdymo schemose kartais reikia matuoti dviejų vele-

nų ar ašių pasukimo kampų sumą ar skirtumą arba jais valdyti trečiąjį 
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veleną ar ašį. Tai daroma naudojant diferencinius selsinus, veikiant 
jiems indikatoriniu ar transformatoriniu būdais.

Kai diferencinis selsinas veikia indikatoriniu būdu, tarp dviejų 
selsinų įterpiama trečioji diferencinė (skirtuminė) dalis. Atsižvelgiant 
į sujungimo schemas, diferencialas gali veikti kaip imtuvas ir kaip 
antrasis daviklis. Diferencialas turi tris rotoriaus (žadinimo R1, R2, 
R3) ir tris statoriaus (sinchronizacijos S1, S2, S3) apvijas (14.4 pav.). 
Rotoriaus apvijos sujungiamos su daviklio sinchronizacijos apvijo-
mis, o statoriaus apvijos – su imtuvo sinchronizacijos apvijomis. Taip 
diferencialas sujungiamas su kitais dviem selsinais. Daviklio ir imtu-
vo rotorių (žadinimo) apvijos jungiamos į tą patį kintamosios srovės 
tinklą. Diferencialas žadinimo neturi.

14.4 pav. Indikatorinis diferencinis selsinas

Daviklio rotorių suka vienas velenas, o diferencialo rotorių – kitas. 
Šioje schemoje diferencialo rotorius sujungtas su davikliu, o statorius – 
su imtuvu. Pasukus daviklio rotorių kampu θ1, keičiasi daviklio stato-
riaus (sinchronizacijos apvijų) elektrovaros jėgos ir diferencialo roto-
riaus apvijose R1, R2, R3 teka srovės, kurių kiekvienos dydis ir kryptis 
priklauso nuo kampo θ1. Jos sukuria diferencialo rotoriaus magnetinį 
lauką, kuris kerta statoriaus apvijas S1, S2, S3 ir jose taip pat teka srovės.

Pasukus diferencialo rotorių kampu θ3, srovės apvijose S1, S2, 
S3 pasikeičia (nes rotoriaus magnetinis laukas jas kirs kitu kampu). 
Jos teka į imtuvo statorių, pakeičia jo vidinio magnetinio lauko kryptį 
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ir verčia imtuvo rotorių pasisukti mažesniu kampu θ2 = θ1 – θ3. Kai 
sukiojamas tik daviklio rotorius, o diferencialo rotoriaus padėtis būna 
fiksuota, schema veikia kaip indikatorinis selsinas.

Su davikliu sujungus diferencialo statorių, o jo rotorių – su im-
tuvu (sukeitus vietomis diferencialo sujungimus su sąlyga, kad visos 
apvijos sujungtos teisingai), θ2 = θ1 + θ3.

Kai diferencinis selsinas veikia transformatoriniu būdu, žadinimo 
įtampa U tiekiama tik į daviklio rotorių (14.5 pav.). Pasukus daviklio 
rotorių kampu θ1, per diferencialą į imtuvo statorių teka srovės, jų su-
keltas magnetinis laukas kerta imtuvo rotoriaus apviją ir joje atsiranda 
valdymo įtampa. Ją sustiprinus, galima valdyti didelės galios elektros 
variklį, kuris suka vykdomąjį mechanizmą, o kartu ir imtuvo rotorių, 
kol valdymo įtampa sumažėja iki nulio.

14.5 pav. Transformatorinis diferencinis selsinas

Kai sukiojamas tik daviklio rotorius, o diferencialo rotoriaus pa-
dėtis fiksuota, schema veikia kaip transformatorinis selsinas. Jei su-
kiojami abu vedantieji velenai, valdymo įtampa (nuokrypos signalas) 
proporcinga velenų kampų skirtumui.

Selsinai orlaiviuose naudojami kampinėms įrenginių padėtims 
matuoti, pvz., giromagnetiniu kompasu. Selsino daviklio žadinimo 
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apvija sujungiama su kurso giroskopo išoriniu rėmeliu, o daviklio 
statorius – su orlaivio korpusu. Selsinas imtuvas yra orlaivio kabinos 
kurso rodiklio viduje, o ant jo rotoriaus ašelės uždėta kurso rodiklio 
skalė. Skrendant giroskopo išorinis rėmelis nesisukioja, jam neleidžia 
pasisukti giroskopo pagrindinė ašis. Darant orlaivių posūkį, kartu su-
kasi su jo korpusu sujungtas selsino daviklio statorius, kurio apvijų 
srovės teka į imtuvo statorių ir keičia jo vidinio magnetinio lauko 
kryptį. Imtuvo rotorius kartu su kurso skale pasisuka tokiu pat kampu, 
kokiu pasisuko orlaivis. 

Elektrinėse principinėse schemose selsinai žymimi vaizduojant jų 
apvijų išdėstymą (14.6 pav.).

14.6 pav. Selsinų žymėjimų schemose pavyzdžiai
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15. ServomecHAnizmAi

Išradus elektros variklius, pradėta naudoti elektros pavaras: pa-
prasčiausius įrenginius, keičiančius elektros energiją į mechaninę ir 
atliekančius darbą. Paprasčiausiose elektros pavarose nėra automati-
nio valdymo elementų: jas tik įjungia ir išjungia žmogus. Kai aerodi-
namines plokštumas, važiuoklės sąvaras, vamzdynų vožtuvus ar kitus 
įrenginius valdantys servomechanizmai elektros variklių sukamąjį 
judesį keičia į slenkamąjį, naudojami reduktoriai, eigos ribotuvai ir 
stabdymo įtaisai. Naudojant valdymo įtaisą galima keisti mechaninio 
judesio kryptį ar stabdyti vykdomąjį mechanizmą esant reikiamai pa-
dėčiai. Sudėtingesnės elektros pavaros vadinamos servomechanizmais 
arba automatinio valdymo įrenginiais. Vadinti servomechanizmais ga-
lima tik įrenginius, kurie:

 – matuoja nuokrypą tarp įėjimo ir išėjimo signalų;
 – stiprina nuokrypos signalą;
 – naudoja grįžtamąjį ryšį valdymo metu;
 –  veikia nuolat lygindami įėjimo ir išėjimo signalus, o dėl išo-

rinių veiksnių atsiradusią nuokrypą automatiškai mažina iki 
nulio.

Servomechanizmo dalys gali būti tokios (15.1 pav.):
 – valdymo įtaisas (pultas);
 – servostiprintuvas;
 – vykdomasis įrenginys (elektromagnetas, elektros variklis);
 – judesio perdavimo įtaisas;
 – vykdomasis mechanizmas;
 – lyginimo schema;
 – apsaugos nuo perkrovų įtaisas;
 – elektros energijos keitikliai.
Valdymo įtaisu servomechanizmas įjungiamas ar išjungiamas, 

juo galima pasirinkti jo veikimo režimą, pvz., nustatyti variklio sūkių 
dažnį ir keisti sūkių kryptį, stabdyti variklį, galima pasirinkti vieną iš 
kelių valdymo signalų, nustatyti veikimo laiką ir kt. 
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Servostiprintuvas stiprina nuokrypos signalą, kad vykdomajam 
įrenginiui užtektų jo galios.

Vykdomasis įrenginys (elektros variklis ar elektromagnetas) 
elektros energiją keičia į mechaninę ir valdo vykdomąjį mechanizmą: 
siurblį, vožtuvą, orlaivio aerodinaminę plokštumą, kabinos prietaiso 
rodyklę ir kt.

15.1 pav. Servomechanizmo struktūrinė schema

Judesio perdavimo įtaisas perduoda mechaninę energiją vykdo-
majam mechanizmui: keičia (dažniausiai žemina) elektros variklio 
sūkius arba sukamąjį variklio judesį keičia slenkamuoju, kad tuo jude-
siu kuo geriau būtų valdomas vykdomasis mechanizmas. Literatūroje 
dažnai vykdomasis įrenginys ir judesio perdavimo įtaisas kartu vadi-
nami jėgos pavara.
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Vykdomasis mechanizmas atlieka jam skirtą darbą ar net valdo 
visą objektą. Pvz., jei vykdomasis mechanizmas yra degalų vožtuvas 
vamzdyne, jį valdant reguliuojama orlaivio variklio (objekto) trauka. 
Jei vykdomasis mechanizmas yra orlaivio aerodinaminė plokštuma, ją 
valdant keičiama orlaivio (objekto) padėtis erdvėje. 

Į servomechanizmo sudėtį gali įeiti apsaugos nuo perkrovų įtai-
sai: stabdžiai, frikcinės ar ribojančios movos.

Jei elektros tinklo srovė netinka vykdomajam įrenginiui (pvz., 
tiekiama kintamoji srovė, o variklis yra nuolatinės srovės), naudojami 
elektros energijos keitikliai, pvz., srovės lygintuvai. 

Sudėtingesnį servomechanizmą sudaro dvi dalys: elektrinė ir me-
chaninė. 

Servomechanizmai turi stabilizuoti, sekti ar programiniu būdu kuo 
tiksliau valdyti vykdomąjį mechanizmą, o kartu ir visą objektą: vykdo-
mojo mechanizmo parametras Φ2 (sūkiai, kampinė ar linijinė padėtis, 
judesio kryptis ir greitis ir kt.) turi atitikti valdymo parametrą ar signalą 
Φ1 (valdymo svirties ar jungiklio padėtį, valdymo įtampą, veleno sūkius 
ir kt.). Parametrai Φ1 ir Φ2 atitinkamai vadinami įėjimo ir išėjimo para-
metrais. Jei parametrai Φ1 ar Φ2 fizikiniai (sūkiai, slėgis, temperatūra, 
kampinė padėtis ir kt.) jutikliai juos keičia į elektrinį signalą (įtampą ar 
srovę), nes tik elektriniai signalai geriausiai tinka valdyti, juos galima 
stiprinti, sumuoti, koreguoti ir perduoti nuotoliniu būdu. Valdymo metu 
rankiniu ar programiniu būdu nustatytą parametrą Φ1 atitinkanti įtampa 
U1 lyginama su faktine vykdomojo mechanizmo parametrą Φ2 atitin-
kančia įtampa U2. Tai ir vadinama grįžtamuoju ryšiu. Šių įtampų skirtu-
mas arba nuokrypa ±UV ir yra vykdomojo įrenginio valdymo signalas. 
Jei jis per silpnas ir negali valdyti orlaivio vairų plokštumų, sistemų 
vožtuvų ar kitų mechanizmų, stiprintuvas nuokrypos signalą stiprina. 
Nuokrypos stiprintuvas dažnai vadinamas servostiprintuvu, tuo pabrė-
žiant, kad jis skirtas elektros varikliui valdyti. 

Servomechanizmų mechaninė dalis iš esmės yra paprastoji elek-
tros jėgos pavara, o elektrinė dalis, pvz., valdymo pultas ar progra-
muojamas valdiklis, yra sudėtinga elektroninė ar net kompiuterinė 
schema, kuri valdo energijos perdavimą į vykdomąjį mechanizmą. 
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Atsižvelgiant į veikimo principą servomechanizmai skirstomi į 
tris grupes: 

– stabilizavimo sistemas; 
– sekos (angl. follow up) sistemas; 
– programinio valdymo sistemas.
Automatinio stabilizavimo sistemos palaiko nekintantį orlaivio 

sistemų ar variklių veikimo režimą ir orlaivio padėtį erdvėje (variklio 
sūkių dažnį, salono temperatūrą, aerodinaminių plokštumų padėtį, or-
laivio skrydžio kursą, polinkį, skrydžio aukštį, radijo antenos padėtį ir 
t. t.). Šių sistemų valdymo signalas yra pastovaus dydžio, t. y. jų įėji-
mo parametras pastovus ir jos turi nustatytu tikslumu palaikyti pasto-
vų išėjimo parametrą, kad kokie nors išoriniai veiksniai jo nepakeistų. 
Stabilizavimas vyksta nuokrypos mažinimo principu. 

Sekos sistemų valdymo signalas (įėjimo parametras) gali keistis, 
o kitimo dėsnio iš anksto numatyti negalima, nes jį nulemia kitos sis-
temos veikimas. Valdymo signalą nustatytu tikslumu turi atitikti iš-
ėjimo parametras. Taip veikia daugelis nuotolinio valdymo sistemų, 
pvz., degalų vožtuvo valdymas variklio svirtimi. Sekos sistemos taip 
pat kompensuoja atsitiktinius išėjimo parametro pokyčius, pvz., jei 
dėl oro duobės po vienu sparnu lėktuvas pasvyra.

Programinio valdymo sistema keičia išėjimo parametrą pagal 
programą, atsižvelgiant į pageidaujamą valdymo rezultatą (poreikį).
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16. ServomecHAnizmų dAlyS

e-i transformatoriai
Visų transformatorių antrinių apvijų elektrovaros jėga priklauso 

ne tik nuo pirminių ir antrinių apvijų vijų skaičiaus ar pirminės apvi-
jos įtampos, bet ir nuo terpės tarp pirminės ir antrinių apvijų (atstumo 
tarp jų ir šerdies konstrukcijos). E-I transformatoriai matuoja nedide-
lius valdančiojo įtaiso ar vykdomojo mechanizmo judesius. Prietaiso 
konstrukcija paprasta. Ant E formos šerdies iš nemagnetinės medžia-
gos suvyniotos trys apvijos. Į vidinę pirminę apviją L2 (16.1 pav.) 
tiekiama kintamoji žadinimo srovė UŽ. Dvi vienodos išorinės antrinės 
signalinės apvijos L1 ir L3 suvyniotos priešingomis viena kitai kryp-
timis. 

Pirminės apvijos įtampos UŽ dažnis yra apie 1÷10 kHz. 
Kai šerdis juda, keičiasi induktyvinis ryšys tarp pirminės ir antri-

nių apvijų ir kinta antrinių apvijų elektrovaros jėga. Išėjimo įtampa UIŠ 
lygi antrinių apvijų įtampų algebrinei sumai. Kai šerdis užima centrinę 
padėtį, antrinių apvijų elektrovaros jėgos faktiškai būna vienodos, o jų 
fazės – priešingos, todėl išėjimo įtampos nėra.

16.1 pav. E-I transformatorius
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Pasukus šerdį, vienas jos galas suartėja su viena išorine apvija, 
pvz., L3, magnetinis ryšys tarp šios apvijos ir vidinės apvijos sustip-
rėja ir šios išorinės apvijos įtampa UL3 padidėja. Nuo kitos išorinės 
apvijos I šerdis nutolsta ir jos įtampa UL1 mažėja. Išėjimo įtampa lygi 
UL1 ir UL3 sumai.

E-I transformatoriai gali matuoti mažus poslinkius. Tuomet me-
chanizmas I šerdį ne suka, o paslenka į vieną ar kitą pusę nuo pradinės 
padėties. Jai pasislinkus, įtampos UL1 ir UL3 kinta: viena mažėja, o 
kita proporcingai didėja atsižvelgiant į judesio dydį ir kryptį. Išėjimo 
įtampa UIŠ = UL1 + UL3 proporcinga I šerdies poslinkio dydžiui, o 
fazė – poslinkio krypčiai. 

Sukamieji diferencialiniai įtampos keitikliai 
Orlaiviuose naudojami sukamieji diferencialiniai įtampos kei-

tikliai (angl. Rotary Variable Differential Transducer (RVDT) savo 
konstrukcija labai panašūs į E-I transformatorius. Jų rotoriuje yra ne 
apvija, o šerdis iš magnetinės medžiagos, uždėta ant veleno, kurio po-
sūkio kampą reikia matuoti (16.2 pav.).

16.2 pav. Sukamojo įtampos keitiklio schema

Statoriuje yra žadinimo L1 (pirminė) ir dvi antrinės apvijos L2 ir 
L3. Į žadinimo apviją tiekiama kintamoji didelio dažnio, pvz., 10 kHz, 
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srovė. Sukiojant šerdį, kinta magnetinis ryšys tarp žadinimo ir antrinių 
apvijų. Pradinėje padėtyje šerdis pasukta taip, kad antrinėse apvijose 
būtų vienodos amplitudės, bet priešingų fazių įtampos. Jų suma lygi 
nuliui. Pasukus šerdį, vienos antrinės apvijos magnetinis ryšys su ža-
dinimo apvija sumažėja ir jos įtampa taip pat sumažėja. Kitos antrinės 
apvijos įtampa tiek pat padidėja. Skirtumas tarp antrinių apvijų A ir 
B galų įtampų yra išėjimo įtampa, kuri proporcinga šerdies (veleno) 
posūkio kampui.

Orlaiviuose RVDT matuoja vamzdynų vožtuvų posūkio kampus, 
aerodinaminių plokštumų lenkimo kampus ir kt. Gaminami LVDT ir 
RVDT, kurie maitinami nuolatine įtampa. 

Skaitmeninėms automatinio valdymo sistemoms skirti LVDT ir 
RVDT dar turi integruotą išėjimo įtampos keitiklį į skaitmeninį kodą 
ir RS232, USB ar kitos sąsajos jungtį. 

tachogeneratoriai 
Jie matuoja velenų ir kitų mechanizmų sūkius: generuoja elektrinį 

signalą, kurio lygis ar dažnis atitinka tachogeneratoriaus sūkių dažnį. 
Orlaivių tachogeneratorius, kurie matuoja variklių velenų, sraigto ar kitų 
įrenginių ašių sūkius, neteisingai vadinamus tachometrais. Tachometras 
yra orlaivio prietaisas, kuris matuoja ir rodo sūkių dažnį kabinoje ar 
siunčia jį atitinkantį signalą orlaivio sistemoms. Tachogeneratorius yra 
tik tachometro jutiklis. Tachogeneratoriai dar naudojami sūkių servo-
mechanizmų ir kitų automatikos sistemų grįžtamojo ryšio grandinėse, 
jie gali atlikti diferencijavimo ar integravimo skaičiavimus, jie dar nau-
dojami vykdomųjų mechanizmų svyravimams slopinti. 

Tachogeneratoriai yra mažos galios nuolatinės arba kintamosios 
srovės elektros mašinos, kurias sukant gaunamas elektrinis signalas U, 
proporcingas sūkių dažniui N: U = f(N).

Tachogeneratorių veikimo principas ir konstrukcija panašūs į ati-
tinkamų elektros srovės generatorių. Pagrindinis skirtumas yra tas, 
kad, kintant elektros srovės generatorių sūkių dažniui, jo nustatytų 
ribų įtampą palaiko valdymo aparatūra, o tachogeneratoriuose, prie-
šingai, reikia, kad gauti labiau pasikeistų įtampa.
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