
Temat: Diody.

1. Proszę przeczytać  dokument: Diody.

2. Proszę w edytorze tekstu wymienić rodzaje diod.

3. Proszę wymienić zalety diody świecącej LED.

4. Proszę pracę przesłać na Microsoft Teams.

Sposób postępowania:

a) Proszę zalogować się na Microsoft Teams: 

b) Wejść na zespół Technika_6a

c) Wejść na zakładkę - Zadania.

d) Wybrać zadanie z techniki - Diody (proszę na nie wejść).

e) Proszę, dołączyć dokument tekstowy (z odpowiedziami) ze swojego dysku i przesłać do mnie 

przez  Microsoft Teams.





Dioda jest najprostszym elementem półprzewodnikowym.

Krzem, z którego wykonuje się diody, poddaje się obróbce technologicznej polegającej na 

wprowadzeniu do niego specjalnych domieszek w celu otrzymania półprzewodnika o 

nadmiarze elektronów, tzw. typu n (negativ), i o niedoborze elektronów, tzw. typu p (positiv).

Jeśli teraz oba te typy półprzewodników połączy się, powstanie dioda półprzewodnikowa.

Diody półprzewodnikowe są małe, nie mają podgrzewanej katody, są trwałe i niezawodne 

oraz natychmiast gotowe do pracy.

Diodę półprzewodnikową może zniszczyć ciepło wydzielane w czasie przepływu przez nią 

zbyt dużego prądu.

Dlatego diody dużej mocy umieszcza się na radiatorze odprowadzającym nadmiar ciepła.

Obecnie stosuje się  wiele rodzajów diod:

 Prostownicza – przewodzi prąd o natężeniu od miliamperów do kilkuset amperów;

 Detekcyjna – stosowana do detekcji (wydzielania), np. w radioodbiornikach do 

wydzielania sygnałów małej, akustycznej częstotliwości z sygnałów wielkiej 

częstotliwości;



 Stabilizacyjna – wykorzystuje zjawisko Zenera: przy polaryzacji w kierunku zaporowym, 

przy określonej wartości napięcia, dioda zaczyna przewodzić prąd. 

Stosowana jest np. w układach zasilaczy sieciowych telefonicznych, odbiorników  

radiowych, i innych do stabilizacji napięcia. 

 Pojemnościowe (werikopy, warektory) – wykorzystuje się w nich zjawisko zmiany 

pojemności złącza p-n zależnie od napięcia polaryzującego (małe napięcie – duża 

pojemność), Stosowane są do strojenia głowic, telewizorów, odbiorników radiowych 

zamiast kondensatorów zmiennych.

 Sterowane (tyrystory) – wyposażone w dodatkową elektrodę sterującą tzw. bramkę. 

Przewodzenie tyrystora może nastąpić dopiero wtedy, gdy po spolaryzowaniu elektrod                        

w kierunku przewodzenia bramka otrzyma impuls.

Triak jest odmianą tyrystora – przewodzi prąd przy dowolnej polaryzacji.

Stosowany jest w regulatorach prądu przemiennego, np. w domowych ściemniaczach.



Dioda świecąca LED – jest najpopularniejszym elementem optoelektronicznym.

Jej zaletą jest to, że pobiera około 10 razy mniej energii elektrycznej niż żarówka latarki, 

ponieważ nie nagrzewa się tak jak ona. Jest tania, bardziej odporna na wstrząsy niż 

żarówka i ma dłuższą żywotność. Zapala się i gaśnie błyskawicznie, dzięki czemu może być 

stosowana jako światło ostrzegawcze. Ta przerywana praca diody daje dużą oszczędność 

energii, dlatego migające lampy diodowe rowerów są zasilane małymi bateriami, które mogą 

pracować kilkadziesiąt godzin.


