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Konkurs

Na rysunku przedsta-
wiony jest układ z dwoma
tranzystorami i trzema
diodami LED.

Jak zwykle zadanie
konkursowe polega na
rozszyfrowaniu

Jak działa i do czego
służy taki układ?

Odpowiedzi, koniecz-
nie oznaczone dopiskiem
Jak08, należy nadsyłać
w terminie 45 dni od uka-

zania się tego numeru EdW. Nagrodami w konkursie będą kity AVT
lub książki.

Rozwiązanie zadania z EdW 4/2003
Pokazany poniżej schemat ukazał się w jednym z niemieckich czaso-
pism przed 30 laty. Ten układ z dwoma tranzystorami ma niecodzien-
ną charakterystykę, przedstawioną na rysunku obok.

Dla napięć 0...0,7V między
punktami A, B oba tranzystory są
zatkane i prąd nie płynie. Przy na-
pięciach powyżej 0,7V a mniejszych
niż 4,5V rezystancja układu jest
równa R4 – przy wzroście napięcia
w tych granicach rośnie prąd. Tran-
zystor T1 jest wtedy zatkany, T2
otwarty. Jeśli jednak napięcie mię-
dzy punktami A, B będzie większe,
zostanie otwarty tranzystor T1 i za-
tkany T2. Wypadkowa rezystancja
układu radykalnie się zwiększy,

mniej więcej do war-
tości R3. Przy zwięk-
szaniu napięcia prąd
będzie rósł, ale bar-
dzo powoli, stosow-
nie do wartości R3.

Dla wąskiego za-
kresu napięć w okoli-
cach 4,5V układ wy-
kazuje dużą ujemną
rezystancję. Ujemną

rezystancję, to znaczy, że przy wzroście napięcia prąd maleje. Wy-
kazuje więc podobieństwo do diody tunelowej, a w niektórych
źródłach nazywany jest diodą lambda. Jak wiadomo, diody tunelowe
wykorzystywane są m.in. w generatorach bardzo wysokich częstotli-
wości. Prezentowany dwutranzystorowy układ nie zastąpi diody tu-
nelowej choćby dlatego, że jest zdecydowanie bardziej powolny.
Dziś takie układy zastępcze praktycznie nie mają zastosowania. Te-
go typu elementów czy obwodów o ujemnej rezystancji dziś się
praktycznie nie stosuje – w układach o niezbyt dużych częstotliwo-
ściach pracy wykorzystuje się różne aplikacje wzmacniaczy opera-
cyjnych, które pozwalają na uzyskanie lepszych i bardziej powta-
rzalnych parametrów. Tym samym zaprezentowany układ jest dziś
tylko ciekawostką.

Zadanie okazało się trudne, napłynęło mniej odpowiedzi. Wszyst-
kie były prawidłowe, choć nie wszystkie okazały się wyczerpujące.
Niektórzy uczestnicy zwracali uwagę na obecność odcinka charakte-
rystyki o ujemnej rezystancji i jej przydatność do wykonania genera-
tora lub powielacza częstotliwości. Inni skoncentrowali się na prak-
tycznym zastosowaniu i wskazali, że układ może służyć jako wska-
źnik obniżenia napięcia poniżej określonej granicy. Wystarczy na
przykład w miejsce R4 wstawić brzęczyk piezo z generatorem lub
w szereg z R4 diodę LED.

Nagrody książkowe otrzymują: Adam Pawłowski - Legnica, 
Leszek Jaworski - Szymanów, Grzegorz Skrobol - Knurów.


