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1. TERMOEMISJA ELEKTRONÓW Z POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO W PRÓŻNI

Jeżeli umieszczony w próżni przewodnik podgrzać do wysokiej temperatury to jego elektrony
walencyjne znajdujące się na powierzchni , które są najsłabiej związane ze strukturą przewodnika
mogą drogą fluktuacji termicznych uzyskać energię kinetyczną na tyle dużą ,która umożliwi im
pokonanie bariery energetycznej o wartości zbliżonej do ich energii wiązania z powierzchnią ciała
macierzystego. Liczba takich elektronów jest nieco mniejsza niż liczba atomów znajdujących się na
powierzchni . Elektrony takie mogą opuścić powierzchnię i oddalić się na niewielką odległość ,
wytracić nadmiar uzyskanej energii i ponownie opaść na powierzchnię. W ustalonej i wystarczająco
wysokiej temperaturze ustala się stan równowagi dynamicznej: średnio tyle samo elektronów
powierzchnię opuszcza w jednostce czasu co opada na nią utraciwszy nadmiar energii kinetycznej. W
ten sposób nad termo emitującą powierzchnią stale przebywa pewna ilość ładunku(elektronów)
którą nazywamy ładunkiem przestrzennym. Zjawisko to nazywamy termoemisją elektronów z
powierzchni ciała stałego. Przedstawiono to schematycznie na rysunku 1a.
Przepływ prądu uwarunkowanego termoemisją elektronów z powierzchni ciała stałego opisany jest
jako prąd Langumira-Childa i zamieszczony jest w materiałach uzupełniających do ćwiczenia 3 (na
stole laboratoryjnym i na stronie naszego wydziału). Podano tam również od jakich szczegółów
konstrukcyjnych układu elektrod zależy wydajność samej termoemisji jak również natężenie samego
prądu elektronów wyciąganych polem elektrycznym z chmury ładunku przestrzennego. W sytuacji
gdy na anodzie przyłożono potencjał (ładunek) dodatni to gdy nośnikami płynącego przez próżnię
prądu są wyłącznie elektrony to opisany dotąd mechanizm dotyczy działania diody próżniowej. Jeżeli
na drodze strumienia termoelektronów znalazłby się ładunek ujemny (lub pole elektryczne przezeń
wytworzone) to natężenie prądu elektronów płynących przez próżnię zmniejszy się na skutek
odpychania wzajemnego ładunków jednoimiennych : tutaj ujemnych. Źródłem takiego oddziaływania
jest umieszczona na drodze strumienia termoelektronów siatka. Jest ona trzecią elektrodą i stąd
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nazwa tak powstałego układu trzech elektrod w próżni: trioda. Triodę przedstawiono symbolicznie
na rysunku 2.
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Rys.1. a) ładunek przestrzenny nad powierzchnią ciała rozgrzanego do temperatury czerwonego żaru;
b) zmniejszona chmura ładunku przestrzennego w obecności pola elektrycznego anody (ładunek
dodatni-część elektronów jest do anody przyciągana co zamyka obwód wyjściowy i uruchamia
przepływ prądu w obwodzie anodowym(wyjściowym obwodzie lampy: anoda-katoda),
c) nasycenie prądu w obwodzie anodowym: wszystkie elektrony z chmury ładunku przestrzennego
odpływają do dodatniej anody
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Przepływ prądu uwarunkowanego termoemisją elektronów z powierzchni ciała stałego opisany jest
jako prąd Langumira-Childa i zamieszczony jest w materiałach uzupełniających do ćwiczenia 3 (na
stole laboratoryjnym i na stronie naszego wydziału). Podano tam również od jakich szczegółów
konstrukcyjnych układu elektrod zależy wydajność samej termoemisji jak również natężenie samego
prądu elektronów wyciąganych polem elektrycznym z chmury ładunku przestrzennego.
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Rys.2. Trioda próżniowa: struktura i ładunek przestrzenny w działaniu

2.OBWODY: WEJŚCIOWY I WYJŚCIOWY TRIODY
Przy napięciach ujemnych na siatce ( względem katody) postaje możliwość regulowania wartości
natężenia prądu anodowego IA za pomocą zmian wartości US. W ten sposób trioda próżniowa z
żarzoną katodą może być opisana jako sterowane napięciem (na wejściu czyli napięciem siatki) źródło
prądu (prądu anodowego IA mierzonego w obwodzie wyjściowym czyli anoda-katoda). Schemat
zastępczy triody jako takiego źródła zależnego przedstawiono na rysunku 3.
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Rys.3. Schemat zastępczy triody jako źródła zależnego wraz z obwodami : wejściowym i wyjściowym

Ponieważ opór wejściowy (rys.3) jest bardzo duży ( ∞), to źródło sygnału wejściowego (UWE) nie jest
praktycznie obciążone i jego sygnał , który ma być wzmocniony lub przeniesiony bez zniekształceń do
obwodu wyjściowego, rzeczywiście zniekształceniom skrośnym nie ulega a trioda używana jest do
konstrukcji wzmacniaczy małej, średniej i dużej mocy o najwyższej jakości. Napięcie wejściowe
(siatka-katoda) wynosi zazwyczaj kilka woltów i jest ujemne. Napięcie pomiędzy anodą a katodą
może dochodzić do kilkuset woltów i jest dodatnie. Związek pomiędzy sygnałem w obwodzie
wejściowym i wyjściowym czyli pomiędzy US a IA przy stałym UA określony w praktyce wyniku
rozważań modelowych i sprawdzony w praktyce (rys.2) można zapisać następująco:
; gdzie: UA- napięcie anodowe, US – napięcie siatkowe,
KA – współczynnik wzmocnienia lampy. k i k’ – to stałe zależne od szczegółów konstrukcji lampy.
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3. CHARAKTERYSTYKI TRIODY
W zastosowaniach praktycznych triody używane są jako elementy aktywne przy konstruowaniu
wzmacniaczy słabych sygnałów napięciowych, prądowych, detektorów różnego rodzaju ,generatorów
oraz nadajników i odbiorników. Układy na diodach i innych lampach są odporne na promieniowanie
jonizujące bardziej niż układy półprzewodnikowe stąd zastosowania specjalne do pracy w trudnych
warunkach. Zastosowania praktyczne opierają się na fakcie, iż słabe zmiany napięcia siatka – katoda
powodują duże zmiany wartości natężenia prądu anodowego. Wszystkie te cechy triody można
określić na podstawie znajomości charakterystyk statycznych i dynamicznych triody.
Do charakterystyk statycznych triody zaliczamy: charakterystyki siatkowe i anodowe.
Charakterystyka anodowa to zależność natężenia prądu anodowego IA od napięcia anodowego UA
przy stałych wartościach napięcia siatki: IA = IA(UA) dla US = const. Typowe charakterystyki anodowe
przedstawiono na rysunku 4.

Rys.4. Typowe charakterystyki statyczne anodowe triody próżniowej
Są to zależności prądu w obwodzie wyjściowym (IA) od napięcia w tymże obwodzie (UA) przy stałym
napięciu w obwodzie wejściowym (US). Dlatego charakterystyki te można określić jako wyjściowe.
Charakterystyka siatkowa to zależność natężenia prądu anodowego (IA) od napięcia siatki (US) przy
stałych wartościach napięcia anodowego (UA) : IA = IA(US) dla UA = const. Typowe charakterystyki
siatkowe dla triody próżniowej przedstawiono na rysunku 5.
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Rys.5. Typowe charakterystyki statyczne siatkowe dla triody próżniowej.
Charakterystyka siatkowa wiąże prąd w obwodzie wyjściowym (IA) z napięciem w obwodzie
wejściowym (US). Dlatego można ją określić jako przejściową.

4. PARAMETRY TRIODY.

W oparciu o zmierzone charakterystyki triody można wyznaczyć następujące parametry
triody, które są jednocześnie parametrami jej schematu zastępczego: nachylenie
charakterystyki

dla UA = const [S] =

; nachylenie charakterystyki opisuje

ilościowo zmianę natężenia prądu anodowego spowodowaną jednostkową zmianą napięcia siatki.
Sposób wyznaczenia wartości S przedstawiono na rysunku 6.
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Rys.6. Sposób wyznaczenia parametru S, oporu wewnętrznego lampy RWE oraz wzmocnienia K
Opór wewnętrzny lampy:RWE , [RWE] = kΩ ,

; opór wewnętrzny triody

przedstawiono na rysunku 3 jeden z parametrów schematu zastępczego.
Współczynnik wzmocnienia triody: KA ,

,

dla IA = const. Sposób

wyznaczenia wartości tego parametru zilustrowano również na rysunku 6.
Z definicji wszystkich trzech parametrów wynika (co łatwo sprawdzić) równanie triody
Tak więc mając wyznaczone doświadczalnie wszystkie parametry lampy, można sprawdzić
prawdziwość tego równania.
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5. POMIAR CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH I WYZNACZENIE PARAMETRÓW
TRIODY.
Zadnie1.
Przed przystąpieniem do montażu obwodu pomiarowego należy spisać typ lampy do zbadania,
przyrządy pomiarowe i zasilacze identyfikując typ techniczny każdego urządzenia i rodzaj mierzonej
wielkości względnie napięcia w przypadku zasilacza itd. Po wykonaniu spisu i zrozumieniu
przeznaczenia każdego przyrządu należy zmontować układ pomiarowy według schematu na rys. 7.

Rys.7. Schemat układu do pomiaru charakterystyk statycznych triody.
Po sprawdzeniu przez prowadzącego ćwiczenie poprawności wykonanych połączeń, prowadzący
włączy zasilanie układu .

Rys.7. Schemat połączeń układu do pomiarów charakterystyk triody próżniowej

Wykonanie pomiarów.
1. Sprawdzić czy katoda lampy żarzy się na czerwono.
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2. Prowadzący zademonstruje działanie układu z badaną triodą. Pokaże przedziały dopuszczalnej
zmienności napięcia anodowego, natężenia prądu anodowego i napięcia siatki.
Zadanie2.
Pomiar charakterystyk siatkowych : mierzymy zależność natężenia prądu anodowego od wartości
ujemnego napięcia siatki przy stałej wartości napięcia anodowego. Dla każdej wartości napięcia
anodowego mierzymy co najmniej 8 wartości natężenia prądu anodowego dla takiej samej ilości
wartości napięć siatki. Wartości ustalone napięć anodowych wskaże prowadzący ćwiczenie. Wyniki
umieszczamy w tabeli pomiarów według wzoru Tabeli 1.

Tabela1: Pomiar charakterystyk siatkowych triody typ: ……
UA =np. 100 [V]
Lp. -US [V]
1
2
3
…
7
8

IA [mA]

UA =np. 120 [V]
Lp. -US [V]
1
2
3
…
7
8

IA [mA]

UA =np. 140 [V]
Lp. -US [V]
1
2
3
…
7
8

IA [mA]

Zadanie3.
Pomiar charakterystyk anodowych: dla 3 wartości ustalonych napięć siatki mierzymy za każdym
razem minimum 8 wartości natężenia prądu anodowego towarzyszących zmianom napięcia
anodowego. Wyniki umieszczamy w tabeli pomiarowej według wzoru Tabela2.
Tabela2: Pomiar charakterystyk anodowych triody typ: ……
US =np. 0[V]
Lp. UA [V]
1
2
3
…
7
8

IA [mA]

US =np. -1.5 [V]
Lp. UA [V]
1
2
3
…
7
8

IA [mA]

UA =np. -4[V]
Lp. UA [V]
1
2
3
…
7
8

IA [mA]

Opracowanie wyników:
Wyniki zebrane w tabeli1 nanosimy na wykres w postaci wyraźnie oznaczonych symbolami
punktów pomiarowych. Do punktów pomiarowych dopasowujemy krzywe ciągłe i podpisujemy
czytelnie wartości stałych parametrów. Opisujemy osie układu współrzędnych podpisujemy cały
wykres wyczerpująco i poprawnie gramatycznie. Wszystko można wykonać ręcznie na papierze

10

milimetrowym lub za pomocą programu graficznego i wydrukować na drukarce. Wyznaczamy
graficznie parametry lampy opisane w punkcie 4 . Parametry te nanosimy na wykres lub umieszczamy
w sprawozdaniu. Sprawdzamy czy równanie triody jest spełnione.
Wyniki zebrane w tabeli2 opracowujemy analogicznie.

6. TRIODA JAKO WZMACNIACZ.
Działanie triody jako wzmacniacza można odnaleźć w literaturze do ćwiczenia. Obliczenia takiego
obwodu również.
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