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Vidējas jaudas tranzistorus ar jaudu līdz 125 W izgatavo neizolētos TO-220 korpusos, 
kurus var tieši pieskrūvēt pie radiatora, bet lielākas jaudas tranzistorus ar jaudu līdz 150 W 
izgatavo līdzīgus neizolētos TO-218 (TO-3P) korpusos (127. att.). 
 

 
 
127. att. Vidējas jaudas tranzistoru plastmasas korpusi: a – TO-220; b – TO-3P jeb TO-218 
 

Vidējas jaudas tranzistorus ar jaudu līdz 40 W izgatavo arī neizolētos TO-225 (TO-126) 
plastmasas korpusos, ar jaudu līdz 45 W izgatavo izolētos TO-220 plastmasas korpusos, bet ar 
jaudu līdz 180 W izgatavo neizolētos TO-247 plastmasas korpusos (128. att.). 
 

 
 
128. att. Vidējas jaudas tranzistoru plastmasas korpusi: a – TO-225 (TO-126); b – izolētais TO-220; 
c – TO-247 
 

Lielākas jaudas tranzistori, ar jaudu līdz 250 W, ir metāla korpusos TO-3, ar jaudu līdz 
300 W, ir SOT-227 (ISOTOP) korpusos ar skrūvju (tranzistora apzīmējums satur burtu V) vai 
ar ātru (F) pievienojumu, kurus var pieskrūvēt pie radiatora ar M4 skrūvēm (129. att.). 
 

 
 
129. att. Vidējas jaudas tranzistoru korpusi: a – TO-3; b – SOT-227 (ISOTOP) 
 

Lielas jaudas tranzistori ar jaudu līdz 250 W izgatavo TO-264 plastmasas korpusos, bet ar 
jaudu līdz 400 W izgatavo TO-240 korpusos, kurus var pieskrūvēt pie radiatora (130. att.). 
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130. att. Lielas jaudas tranzistoru  korpusi: a – TO-264; b – TO-240 
 

Dažu mazas jaudas bipolāro tranzistoru galvenie parametri pie +25 C ir doti 31. tabulā, 
kur p-n-p tipa tranzistoriem UCE0 uzdots ar mīnusa zīmi [21, 22, 23, 36, 44, 45, 47, 48]. 

31. tabula 
Tips UCE0 

V 
UCB0 

V 
UEB0 

V 
IC 

mA 
B jeb hFE 
/IC, mA  

RJC 
C/W 

Korpuss, 
att. firma 

BC547B 45 50 6 100 200...450/2 83,3 126a, Motorola 
BC547C 45 50 6 100 420...800/2 83,3 126a, Motorola 
BC557B –45 –50 –5 –100 220...475/–2 83,3 126a, Motorola 
BC847B 45 50 6 100 200...450/2  126c, Philips 
BC857B –45 –50 6 –100 220...475/–2  126c, Philips 
MPSW45A 50 50 - 1000 25k...150k/100 - 126b, Motorola 
BC327-40 –45 - - –500 250...600/–100 - 126a, Philips 
BC337-40 45 - - 500 250...600/100 - 126a, Philips 

 

Dažu vidējas jaudas tranzistoru galvenie parametri pie +25 C ir doti 32. tabulā, bet 
sīkāki dati literatūrā [21, 22, 23, 36, 44, 45, 47, 48]. 

32. tabula 
Tips UCE0 

V 
UCB0 

V 
UEB0 

V 
IC 
A 

B jeb hFE 
/IC, A 

RJC 
C/W 

Korpuss,  
att., firma 

BD135 45 45 - 1,5 40...250/0,15 - 128a, Motorola 
TIP132 100 100 - 8 1000...15000/4 - 127a, Thomson 
TIP137 –100 –100 - –8 1000...15000/–4 - 127a, Thomson 
BUL45F 400 700 9 5 16...40/1 3,12 128b, Motorola 
MJW16212 650 1500 10 10 4...10/10 - 127a, Motorola 
BUTW92 250 - - 60 9...65 - 128c, Thomson 
BUR52 250 - - 60 20...100 - 129a, Thomson 
BUT30V 125 - - 100 27 - 129b, Thomson 
 

Nav ieteicams augstfrekvences tranzistorus izmantot zemfrekvences shēmās, jo tie ir 
dārgāki, ar tieksmi ierosināties un ar mazākām ekspluatācijas rezervēm. 
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Anotācija 
Darbā apskatīti elektronisko shēmu uzbūves pamata elementi, tai skaitā jaunie elementi – 
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pusvadītāja (KMOP) loģikas mikroshēmas, BiKMOP mikroshēmas, operāciju pastiprinātāji, 
lineārie un impulsu stabilizatori, optroni un cietvielas releji. 

Pēdējos 30 gados no visām zinātnes un tehnikas nozarēm elektronika ir visstraujāk 
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7.9. Lauktranzistori ar p-n pāreju 

Lauktranzistors ir pusvadītāju elements ar trīs izvadiem, kurā strāvu rada vairākumnesēji, 
bet to vada ar šķērsvirzienā vērstu elektrisko lauku. 

Atšķirībā no bipolāriem tranzistoriem lauktranzistorus sauc arī par unipolāriem 
tranzistoriem, jo tajos strāvu vada tikai viena tipa lādiņnesēji [13]. 

Lauktranzistorus iedala sešos tipos: 
1) lauktranzistori ar p-n pāreju un n tipa kanālu; 
2) lauktranzistori ar p-n pāreju un p tipa kanālu; 
3) lauktranzistori ar izolētu aizvaru un inducētu n tipa kanālu; 
4) lauktranzistori ar izolētu aizvaru un inducētu p tipa kanālu; 
5) lauktranzistori ar izolētu aizvaru un iebūvētu n tipa kanālu; 
6) lauktranzistori ar izolētu aizvaru un iebūvētu p tipa kanālu. 

Lauktranzistors ar p-n pāreju (JFET – Junction Field Effect Transistor) sastāv no vāji 
leģēta n vai p tipa pusvadītāja monokristāla ar diviem izvadiem izteces S (Source) un noteces 
D (Drain) un viena vai diviem stipri leģētiem pretējā tipa pusvadītāja apgabaliem, kuriem 
pievienots aizvara G (Gate) izvads (131. att.). 
 

 
 
131. att. Lauktranzistoru  ar n - tipa kanālu konstrukciju varianti 
 

Lauktranzistoru ar p-n pāreju pieņemtais apzīmējums shēmā attēlo to normāli atvērto 
stāvokli, notece ir savienota ar izteci, un bultiņas virziens norāda kanāla tipu (132. att.). 
 

 
 
132. att. Lauktranzistoru ar p-n pāreju apzīmējumi shēmās: a – ar p kanālu; b – ar n kanālu  
 

Lauktranzistoru ar p-n pāreju voltampēru raksturlīknes jāuzņem ar shēmu, kura barojas 
no diviem pretējas polaritātes spriegumiem (133. att.). 
 

 
 
133. att. Lauktranzistoru ar p-n pāreju voltampēru raksturlīkņu uzņemšanas shēmas: a – ar n tipa 
kanālu; b – ar p tipa kanālu 
 

Lauktranzistoriem ar n kanālu ir pozitīvs noteces spriegums UDS, tie ir normāli atvērti pie 
aizvara izteces sprieguma UGS=0, bet, lai tos aizvērtu, ir jāpadod negatīvs spriegums starp 
aizvaru un izteci (134. att.). 
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134. att. Lauktranzistoru ar p-n pāreju un n tipa kanālu voltampēru raksturlīknes 
 

Lauktranzistors ar p-n pāreju pie aizvara izteces sprieguma vienāda ar nulli (UGS=0) ir 
pilnīgi atvērts, bet palielinot aizvara spriegumu UGS, tukšinātā zona kļūst ķīļveidīga un kanāls 
kļūst šaurāks. Tukšinātā zona ir p-n pārejas zona, kurā nav lādiņnesēju – elektronu vai 
caurumu. Palielinās kanāla pretestība un samazinās strāva caur lauktranzistoru, līdz pie 
noteikta aizvara sprieguma UGS(OFF) lauktranzistors aizveras. 

Lauktranzistoriem ar p kanālu ir negatīvs noteces spriegums UDS, tie arī ir normāli atvērti 
pie aizvars izteces sprieguma UGS=0, bet, lai tos aizvērtu, ir jāpadod pozitīvs spriegums starp 
aizvaru un izteci (135. att.). 
 

 
 
135. att. Lauktranzistoru ar p-n pāreju un p tipa kanālu voltampēru raksturlīknes 
 

Lauktranzistors strādā režīmā, kad tā p-n pāreja ir sprostota, n kanāla tranzistoram notecei 
pret izteci ir  pozitīvs spriegums, bet aizvaram – negatīvs spriegums, bet p kanāla tranzistoram 
otrādi, notecei ir negatīvs, bet aizvaram pozitīvs spriegums pret izteci. 

Lauktranzistors ar p-n pāreju var strādāt četrās darbības zonās (134. att.). 
1) Stāvā zona, kuru ierobežo noteces strāvas ass un raustītā līkne 0A. Palielinot noteces 

spriegumu, palielinās noteces strāva, bet samazinot aizvara spriegumu palielinās 
kanāla pretestība. Lauktranzistors strādā kā ar spriegumu UGS vadāma pretestība. 

2) Lēzenā zona, kuru ierobežo raustītās līknes 0A, BC un noteces sprieguma ass. Pie 
UDSUGS(OFF) noteces ķēdē plūst noteces – izteces sātstrāva IDSS. Šis apgabals sākās 
pie UDS = UGS(OFF)–UGS un tajā noteces strāva ir maz atkarīga no noteces sprieguma. 

3) Lavīncaursites zona, kura sākas aiz raustītās līknes BC, kur spriegums starp noteci un 
aizvaru UDS+UGS pārsniedz pieļaujamo lielumu UDG. 
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1.  ELEKTRONIKAS  ATTĪSTĪBA  UN  ELEMENTI 
Elektronika ir zinātnes un tehnikas nozare, kas nodarbojas ar tādu aparātu un iekārtu 

radīšanu un izmantošanu, kuru darbības pamatā ir lādētu daļiņu pārvietošanās vakuumā, gāzēs 
vai cietās kristāliskās vielās jeb pusvadītājos. 

Vārds elektronika ir cēlies no vārda elektrons, jo elektronu lampās vakuumā pārvietojas 
negatīvi lādētās daļiņas – elektroni. 

Rūpnieciskā jeb industriālā elektronika ir elektronikas nozare, kas nodarbojas ar 
elektronisko aparātu un iekārtu pielietošanu dažādās rūpniecības nozarēs. 

Elektronika radās uz fizikas un elektrotehnikas bāzes pēc tam, kad tās bija sasniegušas 
noteiktu attīstības pakāpi – bija atklāti elektroni. Elektronika ir elektrotehnikas tālāka attīstība. 

Par elektronikas sākumu var tikt uzskatīts 1904. g., kad angļu zinātnieks Flemings 
izgudroja pirmo elektronu lampu – diodi. 

1907. g. amerikāņu inženieris L. Forests izgudroja triodi, bet 1930. g. amerikānis A. Hells 
izgudroja pentodi un sākās strauja elektronikas attīstība. Tomēr visstraujāk elektronika, un it 
īpaši mikroelektronika ir attīstījusies pēdējos 30 gados. 

Latvijas radio sāka raidīt 1925. g. 1. novembrī. 
Rīgas televīzija sāka rādīt 1954. g. 6. novembrī. 
 

1.1. Elektronika un elektroniskās aparatūras paaudzes 

Pirmās paaudzes elektronu aparatūras pamatā ir elektronu lampas, kurās vakuumā 
pārvietojas negatīvi lādētie elektroni. Pirmās paaudzes galvenie trūkumi ir: 

1) lieli gabarīti un masa; 
2) zems lietderības koeficients, jo nepieciešama ievērojama kvēles jauda; 
3) nepieciešams laiks katoda sakarsēšanai līdz augstai darba temperatūrai; 
4) zems darbības drošums, jo kvēldiegs ar laiku pārdeg neideāla vakuuma dēļ; 
5) katoda emisijas pakāpeniska zaudēšana ekspluatācijas laikā; 
6) nepieciešams augsts darba anodspriegums (30 V...150 kV); 
7) slikti strādā pie vibrācijām un triecieniem; 
8) nepieciešami vismaz divi dažādi barošanas spriegumi, kvēles spriegums 0,63...30 V 

(parasti 6,3 V), anodspriegums 30 V...150 kV (parasti 150...250 V). 
Elektronu lampām pret bipolāriem tranzistoriem ir arī dažas priekšrocības: 

1) var izgatavot lieljaudas lampas līdz simtiem kW; 
2) iespēja strādāt ar augstu anoda spriegumu līdz simtiem kV; 
3) mazs temperatūras iespaids, jo katodam ir augsta darba temperatūra; 
4) maza pastiprinājuma koeficienta izmaiņa viena tipa robežās; 
5) lampām nav sproststrāvas, ja anodam ir pielikts negatīvs spriegums; 
6) ir rentgena staru lampas, fotoelektronu reizinātāji, magnetroni, speciālas superaugsto 

frekvenču lampas un krāsu kineskopi. 
Amerikāņu zinātnieki Y. Bratteins, J. Bardins un Y. Šokli 1948. g. izgatavoja pirmo 

bipolāro tranzistoru. Tranzistori būtiski izmainīja elektronu aparatūras konstruēšanas un 
aprēķina metodes, un tādēļ sāka runāt par otrās paaudzes elektronu aparatūru, kuras darbības 
pamatā ir negatīvo elektronu un pozitīvo caurumu pārvietošanās pusvadītājos. 

Otrās paaudzes elektronu aparatūras galvenās priekšrocības ir: 
1) augstāks lietderības koeficients, jo nevajag kvēles jaudu; 
2) palielināts darbības drošums, tranzistoram nav darbības laika ierobežojuma; 
3) ir divu tipu tranzistori, pozitīvam un negatīvam barošanas spriegumam; 
4) gatavība darbam tūlīt pēc barošanas sprieguma ieslēgšanas; 
5) mazāka aparatūras masa un gabarīti; 
6) augsta mehāniskā izturība pret vibrācijām un triecieniem; 
7) iespēja strādāt pie zemāka sprieguma, sākot no 1 V; 
8) tranzistoru aparatūras darbībai pietiek ar vienu barošanas spriegumu. 
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4) Pretējā sprieguma zona, kur aizvara sprieguma polaritāte maina virzienu, parādās 
aizvara strāva un strauji krīt ieejas pretestība. 

Lauktranzistorus ar p-n pāreju izgatavo tikai maziem darba spriegumiem un mazām 
noteces strāvām. 

No lauktranzistoru voltampēru raksturlīknēm var aprēķināt šādus parametrus: 
1) pārvades raksturlīknes stāvumu (0,1 mA/V ... 20 A/V) 

  
G

D
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G

D

U
IconstU

dU
dIS




 ;     (52) 

2) iekšējo pretestību, kas ir kanāla diferenciālā pretestība 
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 ;     (53) 

3) statisko sprieguma pastiprināšanas koeficientu 
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U
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 .     (54) 

Starp šiem parametriem ir tāda pati sakarība, kā elektronu lampām 
  SRi  .        (55) 

Lauktranzistoriem ar p-n pāreju maksimālais stāvums ir punktā pie UGS=0 V un ieejas 
pretestības ir no 107 līdz 109 . 

Lauktranzistoru ar p-n pāreju galvenie parametri: 
UDSMAX, VDSMAX – maksimālais noteces – izteces spriegums (10...100 V); 
IDSS – noteces strāva pie UGS=0 V un uzdotā UDS (0,2... 20 mA); 
S, gsm – ieejas raksturlīknes stāvums (0,5 ... 6 mA/V); 
IDS – noteces strāva pie UDS=0 V un uzdotā UGS (0,1... 10 nA); 
UGS(OFF), VGS(OFF)  – aizvara sprostspriegums pie uzdotā UDS un ID (0,4 ... 8 V); 
F – trokšņu koeficients pie UGS=0 V un uzdotā UDS, un f=100 MHz (0,5 ... 6 dB); 
CGS0 – ieejas kapacitāte pie UGS=0 V un uzdotā UDS, un f=10 MHz (6... 10 pF); 
CISS – pārejas kapacitāte pie UGS=0 V un uzdotā UDS, un f=10 MHz (2... 10 pF). 

Dažu p-n pārejas lauktranzistoru galvenie parametri pie +25 C doti 33. tabulā [21, 22, 
23, 44, 45, 46, 47, 48]. 

33. tabula 
Tips UDSMAX  

V 
IDSS 
mA 

UGS(OFF), 
V 

S 
mA/V 

IGS 
nA 

CISS 
pF 

Korpuss, firma 

BF245B 30 6...16 1..7 - - 7 126a, Motorola 
2N5461 –40 2..5 0,75...6 - 500 7 126a, Motorola 
2N5486 25 8...20 2...6 - 1 5 126a, Motorola 
2SK117 50 14 0,2...1,5 - - - 126a, Toshiba 
BSS123 100 150 - - - - 126c, Philips 

 

7.10. Lauktranzistori ar izolētu aizvaru un inducētu kanālu 

Lauktranzistori ar izolētu aizvaru (MOSFET – Metal Oxide Semiconductor Field Effect 
Transistor) sastāv no vāji leģēta n vai p tipa silīcija monokristāla ar diviem izvadiem izteces S 
(Source) un noteces D (Drain) un izolēta aizvara G (Gate) izvada. 

Lauktranzistorus ar izolētu aizvaru ražo ar inducētu vai iebūvētu kanālu (136. att.). 
Lauktranzistori ar inducētu kanālu ir normāli slēgti, vadošais kanāls starp izteci un noteci 

var rasties tikai tad, kad aizvara spriegums sasniedz noteiktu lielumu – sliekšņa spriegumu 
UGST (T – Threshold – slieksnis) (0,7...4,5 V). Pie UGS=0 aizvars savienots ar izteci, noteces 
ķēdē plūst ļoti maza, tikai dažus µA liela, noteces – izteces izslēgtā stāvokļa strāva IDSS. 

Inducēta n kanāla lauktranzistorus izmanto kā ideālus tranzistoru slēdžus ar maziem 
komutācijas zudumiem. 
 

5
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136. att. Lauktranzistora ar izolētu aizvaru un inducētu n tipa kanālu un lauktranzistora ar izolētu 
aizvaru un iebūvētu p tipa kanālu uzbūve 
 

Inducēta kanāla lauktranzistoru pieņemtais apzīmējums shēmā attēlo tā normāli slēgto 
stāvokli, notece nav savienota ar izteci, un bultiņas virziens norāda kanāla tipu (137. att.). 
 

 
 
137. att. Lauktranzistoru ar inducētu kanālu apzīmējumi shēmās: a – ar  n kanālu; b – ar p kanālu  
 

Lauktranzistoru ar inducētu kanālu voltampēru raksturlīknes jāuzņem ar shēmu, kura 
barojas no diviem vienas polaritātes spriegumiem (138. att.). 
 

 
 
138. att. Lauktranzistoru ar inducētu kanālu voltampēru raksturlīkņu uzņemšanas shēmas; a – ar n tipa 
kanālu; b – ar p tipa kanālu 
 

Lauktranzistoriem ar inducētu n kanālu ir pozitīvs noteces spriegums UDS, tie ir normāli 
slēgti, bet lai tos atvērtu, ir jāpadod pozitīvs spriegums starp aizvaru un izteci – lielāks par 
sliekšņa spriegumu UGST (139. att.). 
 

 
 
139. att. Lauktranzistoru IRF840 ar inducētu n tipa kanālu voltampēru raksturlīknes 
 

 6 

Bipolāriem tranzistoriem pret elektronu lampām ir arī daži trūkumi: 
1) mazāks jaudas pastiprināšanas koeficients un lielāka vadības jauda, jo bipolāros 

tranzistorus vada ar bāzes strāvu; 
2) liela bāzes strāvas pastiprinājuma koeficienta izkliede viena tipa robežās starp 

dažādiem eksemplāriem – no divām līdz astoņām reizēm; 
3) tranzistoru parametri slēgumā ar kopēju emiteru ir stipri atkarīgi no temperatūras; 
4) tranzistoriem piemīt sproststrāva, tie nav pilnīgi izslēgti; 
5) tranzistorus grūti izgatavot jaudām lielākām par dažiem simtiem vatu; 
6) pagaidām nav konkurētspējīgu analogu fotoelektronu reizinātājiem, rentgena staru 

lampām, krāsu kineskopiem un speciālajām superaugsto frekvenču lampām. 
Lauktranzistoriem nav pirmo trīs bipolāro tranzistoru trūkumu, tiem ir liels jaudas 

pastiprināšanas koeficients, jo lauktranzistorus vada ar aizvara spriegumu, tiem nav lielas 
pastiprināšanas koeficienta izkliedes un to raksturlīknēm ir termostabilais punkts. 

Kopējs pirmās un otrās paaudzes aparatūras trūkums ir lielas ražošanas izmaksas, jo, 
aparatūra satur daudz atsevišķu (diskrēto) elementu, kuri ir jāsalodē uz tipveida nomaiņas 
platēm, kuru savienošanai jāizmanto daudz pārejas kontaktu. Kontakti ievērojami samazina 
aparatūras darbības drošumu. 

Trešā elektronu aparatūras paaudze sākās 1958. g., kad ASV sākās integrālo 
mikroshēmu ražošana. Mikroshēmām ir sekojošas priekšrocības: 

1) ievērojami paaugstināts aparatūras darbības drošums; 
2) ievērojama masas un gabarītu samazināšana; 
3) var konstruēt daudz sarežģītāku aparatūru īsākā laikā; 
4) ievērojami samazinātas ražošanas izmaksas; 
5) ciparu mikroshēmu barošanai pietiek ar vienu spriegumu 5 V, vai 3,3 V; 
6) ciparu komplementārās metāla oksīda pusvadītāja (KMOP) mikroshēmas ir ļoti 

ekonomiskas, jo statiskā režīmā praktiski nepatērē strāvu no barošanas avota. 
Trešās paaudzes elektronu aparatūrai ir arī daži trūkumi: 

1) mikroshēma var veikt tikai konkrētus uzdevumus, kurus paredzējis tās izstrādātājs; 
2) palielinoties integrācijas pakāpei, palielinās mikroshēmu izstrādāšanas un ražošanas 

izmaksas, bet samazinās to iespējamais pielietojuma apjoms; 
3) lai izstrādātu konkrēto aparatūru, kuru nevar ražot masveidā, vajag lietot daudz 

mazās un vidējās integrācijas pakāpes mikroshēmu, samazinot aparatūras darbības 
drošumu un palielinot masu un gabarītus. 

Mikroelektronika ir elektronikas nozare, kas nodarbojas ar integrālo mikroshēmu 
izstrādāšanu un pielietošanu. 

ASV firma Intel, pēc japāņu firmas pasūtījuma, 1971. g. izgatavoja pirmo mikro-
procesoru 4004, kuram sekoja 8080, 8086...80486…Pentium 4. 

Mikroprocesors ir mikroshēma, kas izpilda aritmētiskās un loģiskās operācijas ar datiem 
un nodrošina programmējamu skaitļošanas procesa vadību. 

Lai radītu darboties spējīgu sistēmu, ar mikroprocesoru vien nepietiek, vēl vajag 
programmas jeb pastāvīgo atmiņu (ROM – Read Only Memory – atmiņa tikai lasīšanai), 
operatīvo jeb datu atmiņu (RAM – Random Access Memory – brīvas pieejas atmiņa), ievada, 
izvada, sinhronizācijas un buferu mikroshēmas. 

Lai samazinātu mikroshēmu skaitu, 1977. g. firma Intel radīja pirmo vienkristāla 
mikrokontrolleru 8748 un mikrokontrolleru sistēmas MCS-48, MCS-51, MCS-96. 

Mikrokontrollers ir mikroskaitļotājs ar nelielām skaitļošanas iespējām un vienkāršotu 
komandu sistēmu, kas orientēta uz dažādu iekārtu loģiskās vadības procedūrām. 

Mikroprocesori un mikrokontrolleri kardināli izmainīja elektroniskās aparatūras 
konstruēšanu, ļaujot vienai un tai pašai aparatūrai (Hardware), izmainot programmatūru 
(Software), veikt citas funkcijas. Tie ir salīdzinoši lēti, jo var ražot masveidā. 

Tas radīja ceturtās paaudzes elektronu aparatūru, kuras pamatā ir programmējamās 
mikroshēmas, kas nevar strādāt bez attiecīgas programmēšanas. 
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Ceturtās paaudzes aparatūras priekšrocības: 
1) iespēja viegli radīt aparatūras dažādas modifikācijas, maz mainot tās konstrukciju; 
2) iespēja programmēt pēc izgatavošanas vai modernizēt agrāk izgatavoto aparatūru; 
3) palielināts aparatūras darbības drošums; 
4) iespēja palielināt iegūstamo informāciju, nepalielinot aparatūru; 
5) iespēja organizēt aparatūras ērtāku apkalpošanu; 
6) samazinātas ražošanas izmaksas; 
7) samazināta aparatūras masa un gabarīti; 
8) iespējama programmas aizsardzība. 

Trūkumi ceturtās paaudzes aparatūrai ir saistīti ar to, ka izstrādātājam nepieciešams: 
1) izmantot datoru ar attiecīgā mikrokontrollera izstrādāšanas programmām; 
2) izmantot attiecīgā mikrokontrollera programmatoru; 
3) apgūt dotā mikrokontrollera komandu sistēmu un programmēšanu; 
4) izmantot ultravioleto staru dzēšanas iekārtu, ja tiek lietoti mikrokontrolleri vai 

programmas mikroshēmas ar ultravioleto dzēšanu. 
 

1.2. Elektronikas elementu iedalījums un nominālu rindas 

Visus elektronikā izmantojamos elementus iedala divās grupās  pasīvajos elementos un 
aktīvajos elementos. 

Pasīvie elementi ir tie, kurus izmantoja jau elektrotehnikā, bet elektronikas vajadzībām 
tos izgatavo darbam pie augstākām frekvencēm (kHz, MHz, GHz), mazākām strāvām (mA, 
A, nA, pA) un zemākiem spriegumiem (sākot ar 1,6 V). Pasīvie elementi ir: 

1) rezistori, shēmās apzīmē ar burtu R; 
2) kondensatori, shēmās apzīmē ar burtu C; 
3) spoles un droseles, shēmās apzīmē ar burtu L [57]. 

Aktīvie elementi ir speciālie elektronikas elementi, kuru darbības pamatā ir lādētu daļiņu 
pārvietošanās vakuumā, gāzēs vai pusvadītājos. Aktīvo elementu pozīciju apzīmējums shēmās 
var būt ar vienu burtu V vai diviem burtiem atbilstoši to iedalījumam: 

1) elektronu un jonu lampas, shēmās apzīmē ar burtiem VL; 
2) pusvadītāju diodes, shēmās apzīmē ar burtiem VD; 
3) tranzistori, shēmās apzīmē ar burtiem VT; 
4) tiristori, shēmās apzīmē ar burtiem VS. 

Elektronikā izmantojamos elementus pēc konstruktīvā izpildījuma var iedalīt: 
1) telpiskās montāžas elementi, kuru korpusi ir mehāniski jānostiprina un kontakti ir ar 

caurumu vada pielodēšanai; 
2) elementi, kurus var lietot kā telpiskai montāžai, tā arī montāžai uz iespiestās plates, 

jo tiem ir pietiekoši gari (16...25 mm) izvadi; 
3) elementi, kuri paredzēti tikai montāžai uz iespiestās plates, jo to izvadi ir tik īsi 

(3...6 mm), ka var izmantot tikai ielodēšanai iespiestajā platē; 
4) virsmas montāžas elementi SMD (Surface Montage Device – virsmas montāžas 

ierīce) tikai ar kontaktu virsmu, lai montēt uz iespiestās plates virsmas. 
Radioelektronikas elementu nominālu vērtības ir noteiktas ar nominālu rindu, kura 

sastāv no ieteicamajiem skaitļiem ģeometriskajā progresijā ar reizinātāju 
NM 10 ,         (1) 

kur 3N ; 6; 12; 24; 48; 96; 192 – rindas numurs. 
Rindas apzīmē ar burtu E un skaitli  N, kas raksturo to, cik vērtības ir vienas dekādes 

robežās. Piemēram, rinda E3 vienas dekādes robežās satur 3 vērtības: 
1; 2,2 un 4,7 (vai noapaļojot līdz vienam ciparam lieto rindu E31 arī vērtības 1; 2 un 5). 

Vispopulārākā ir rinda E24 kas satur 24 vērtības ar toleranci 5%: 
1;  1,1;  1,2;  1,3;  1,5;  1,6;  1,8;  2,0;  2,2; 2,4;  2,7;  3,0;  3,3;  3,6;  3,9;  4,3;  4,7;  5,1;  

5,6;  6,2;  6,8;  7,5;  8,2  un  9,1. 
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Inducēta n kanāla lauktranzistorus arvien plašāk izmanto impulsu barošanas avotos un 
trīsfāžu asinhrono elektromotoru frekvenču vadībai. 

Lauktranzistoriem ar inducētu p kanālu ir negatīvs noteces spriegums UDS, tie ir normāli 
slēgti, bet lai tos atvērtu, ir jāpadod negatīvs spriegums starp aizvaru un izteci – lielāks par 
sliekšņa spriegumu UGST (140. att.). 
 

 
 
140. att. Lauktranzistoru ar inducētu p tipa kanālu voltampēru raksturlīknes 
 

Inducēta p kanāla lauktranzistori ir dārgāki un mazāk izplatīti, to maksimālais noteces 
spriegums ir 200 V. 

Inducēta kanāla lauktranzistoriem ir pozitīvs atvērta tranzistora pretestības RDS(ON) 
temperatūras koeficients. Pieaugot kristāla temperatūrai, sprieguma kritums uz atvērtu 
inducēta kanāla lauktranzistoru pieaug, tādēļ tos var slēgt paralēli, novietojot uz kopēja 
radiatora. Jaudas inducēta kanāla lauktranzistori sastāv no daudz paralēli slēgtiem mazas 
jaudas lauktranzistoriem. 

Inducēta kanāla lauktranzistoru galvenie parametri: 
UDSS, VDSS – maksimāli pieļaujamais noteces – izteces spriegums (6...1000 V); 
ID – maksimāli pieļaujamā noteces līdzstrāva (0,2 mA...200 A); 
RDS(ON) – noteces – izteces ieslēgtā stāvokļa pretestība (0,004...100 ); 
UDGR, VDGR – maksimāli pieļaujamais noteces – aizvara spriegums pie noteiktas pretestības 

starp noteci un aizvaru – RGS=1,0 M (10... 1000 V); 
UGS, VGS – maksimāli pieļaujamais aizvara – izteces līdzspriegums (20...30 V); 
UGSM, VGSM – maksimālais aizvara – izteces impulsu spriegums (...40 V); 
IDM – maksimāli pieļaujamā noteces impulsa strāva (3 ... 300 A); 
PD – maksimāli pieļaujamā izkliedes jauda pie +25 C (0,1 ... 400 W); 
IDSS – noteces strāva pie UGS=0 V un pie +25 C  (0,1 ... 100 µA); 
UGST, VGST – aizvara sliekšņa spriegums (2...4 V); 
tD(ON) – ieslēgšanās aiztures laiks (100... 20 000 ns); 
tD(OFF) – izslēgšanās aiztures laiks (100... 20 000 ns); 
tRR – reversās atjaunošanās laiks (100... 20 000 ns); 
CISS, CGS – ieejas kapacitāte, pie dotā UDS, UGS un f=1 MHz (100... 20 000 pF); 
COSS, CDS – izejas kapacitāte, pie dotā UDS, UGS un f=1 MHz (100... 1 000 pF); 
CRSS, CGD – reversā pārvades kapacitāte, pie UDS, UGS un f=1 MHz (100... 1 000 pF); 
TJ un TSTG – attiecīgi pārejas darbības laikā un glabāšanas laikā pieļaujamais temperatūras 

diapazons (–65 ... +150 C ); 
RJC – siltumpretestība starp p-n pāreju un korpusu (0,008... 420 C/W). 

Mazas jaudas inducēta kanāla lauktranzistorus plaši izmanto standarta KMOP, ātrajās 
KMOP un uzlabotajās KMOP integrālajās mikroshēmās. 

Dažu inducētā kanāla lauktranzistoru galvenie parametri pie apkārtējās vides 
temperatūras +25 C doti 34. tabulā [21, 22, 23, 44, 45, 46, 48. 
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34. tabula 
 

Tips 
UDSS 

V 
UGS 
V 

ID 
A 

IDM 
A 

RDS(ON) 
 

CISS 
pF 

RJC 
C/W 

Korpuss, 
att. 

BS108 200  0,25 - 8 - - 126a 
BS208 –200  –0,2 - 14 - - 126a 
IRF1404 40 20 162 - 0,004 - - 127a 
MTP75N05HD 50 20 75 225 0,0095 2900 1 127a 
IRF840 500 20 8 32 0,85 1225* 1 127a 
MTP1N100E 1000 20 1 3 9 810 1,67 127a 
IRFP460 500 20 20 80 0,27 - - 127b 
MTW14N50E 500 20 14 60 0,32 4480 0,70 128c 
MTW20N50E 500 20 20 60 0,24 6950 0,50 128c 
MTW53N50E 500 20 53 210 0,08 14400 0,27 129b 
MTY25N60E 600 20 25 65 0,21 10220 0,42 130a 
MTY10N100E 1000 20 10 30 1,3 5600 0,50 130a 
IRFK4H054 60 20 150 665 0,010 - - 130b 
IRFK6H450 500 20 66 230 0,067 - - 130b 

 

Izolēta aizvara lauktranzistoru ieejas pretestība ir no 109 līdz 1015 . 
 

7.11. Lauktranzistori ar izolētu aizvaru un iebūvētu kanālu 

Iebūvēta kanāla lauktranzistoru pieņemtais apzīmējums shēmā attēlo tā normāli atvērto 
stāvokli, notece ir savienota ar izteci, un bultiņas virziens norāda kanāla tipu (141. att.). 
 

 
 
141. att. Lauktranzistoru ar iebūvētu kanālu apzīmējumi shēmās: a – ar n kanālu; b – ar p kanālu  
 

Lauktranzistori ar iebūvētu kanālu ir normāli atvērti. Ja ieeja slēgta īsi, aizvars savienots 
ar izteci, noteces ķēdē plūst liela noteces – izteces piesātinājuma strāva IDSS. 

Lauktranzistoriem ar iebūvētu n kanālu ir pozitīvs noteces spriegums UDS, bet, lai tos 
aizvērtu, ir jāpadod negatīvs spriegums starp aizvaru un izteci (142. att.). 
 

 
 
142. att. Lauktranzistoru ar iebūvētu n tipa kanālu voltampēru raksturlīknes 
 

Lauktranzistoriem ar iebūvētu p kanālu ir negatīvs noteces spriegums UDS, bet, lai tos 
aizvērtu, ir jāpadod pozitīvs spriegums starp aizvaru un izteci (143. att.). 
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Lai no rindas E24 iegūtu rindu E12, ir jāizsvītro katra otrā rindas vērtība, bet, lai no 
rindas E12 iegūtu rindu E6, no tās tāpat ir jāizsvītro katra otrā vērtība. 

Rinda E96 satur 96 vērtības no trīs cipariem un ir ar toleranci 1%: 
100;  102;  105;  107;  110;  113;  115;  118;  121;  124;  127;  130;  133;  137;  140;  143;  

147;  150;  154;  158;  162;  165;  169;  174;  178;  182;  187; 191;  196;  200;  205;  210;  
215;  221;  226;  232;  237;  243;  249;  256;  261;  267;  274;  280;  287;  294;  301;  309;  
316;  324;  332;  340;  348;  357;  365;  374;  383;  392;  402;  412;  422;  432;  442;  453;  
464;  475;  487;  499;  511;  523;  536;  549;  562;  576;  590;  604;  619;  634;  649;  665;  
681;  698;  715;  732;  750;  768;  787;  806;  825;  845;  866;  887;  909  931;  953  un  976. 

Rindai E6 tolerance ir 20%, rindai E12 – 10%, rindai E48 – 2%, rindai E96 – 1%, 
bet rinda E192 satur 192 vērtības ar toleranci 0,5%: 

Tolerance jeb pielaide ir izvēlēta tā, lai jebkuram izgatavotam elementam varētu piešķirt 
vērtību no nominālu rindas (lai nebūtu vērtības kura neietilpst vismaz viena no nominālu 
pielaižu robežām). Piemēram rindā E6 katrs nomināls var būt robežās: 

1,020% =1,00,20 = 0,80...1,20; 
1,520% =1,50,30 = 1,20...1,80; 
2,220% =2,20,44 = 1,76...2,64; 
3,320% =3,30,66 = 2,64...3,96; 
4,720% =4,70,94 = 3,76...5,64; 
6,820% =6,81,36 = 5,44...8,16. 

 
1.3. Elektronikas elementu nominālu krāsu marķējums 

Elementu tips un nomināls var tik uzdrukāts uz korpusa, bet maziem elementiem 
nominālu apzīmē ar krāsu kodu. Krāsu kodu uznes uz korpusa un tas var sastāvēt no trīs līdz 
sešām riņķa līnijām vai punktiem, sākot no kreisā gala (1. att.). 
 

 
 
1. att. Elementu krāsu marķējums: a – ar trīs līnijām; b – ar četrām līnijām; c – ar sešām līnijām 
 

Elementu krāsu marķējuma kodi apkopoti 1. tabulā. 
1. tabula 

Nomināls  
Marķējuma 

krāsa 
1. cipars 

(1) 
2. cipars 

(2) 
3.cipars 

(3) 
Reizinātājs 

(3, 4) 

Pielaide 
% 

(4, 5) 

TK 
10–6/K 

(6) 
Sudrabota - - - 0,01 10 - 
Zeltīta - - - 0,1 5 - 
Melna - 0 - 1 20 200 
Brūna 1 1 1 10 1 100 
Sarkana 2 2 2 100 2 50 
Oranža 3 3 3 1k 3 15 
Dzeltena 4 4 4 10k 0…+100 25 
Zaļa 5 5 5 100k 0,5 - 
Zila 6 6 6 1M 0,25 10 
Violeta 7 7 7 10M 0,1 5 
Pelēka 8 8 8 100M 0,05 1 
Balta 9 9 9 1G - - 
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Nomināla marķējums tiek uznests, rezistoriem omos (), kondensatoriem pikofarados 
(pF) un droselēm mikrohenrijos (µH) ar 2 vai 3 cipariem un reizinātāja. 

Maksimāli marķējums var saturēt 6 zīmes, arī temperatūras koeficientu 10–6/C. 
Trīsciparu marķējumam pēdējais cipars nevar būt 0. Nākošā svītra apzīmē pielaidi, 

pielaide 20% netiek uznesta, un tad marķējums var saturēt tikai 3 marķējuma zīmes. 
Rietumos izgatavotajiem elementiem pirms pēdējas svītras ir lielāka atstarpe vai tā ir 1,5 

reizes platāka, diodēm ar punktu vai polaritātes apli tiek atzīmēts negatīvais izvads – katods, 
bet elektrolītiskajiem kondensatoriem īsāks ir negatīvais izvads – katods. 

Turpretī PSRS un Krievijā izgatavotajiem elementiem platāka ir pirmā svītra, diodēm ar 
punktu vai krāsu apli tiek atzīmēts pozitīvais izvads – anods, bet elektrolītiskajiem 
kondensatoriem īsāks ir pozitīvais izvads – anods. 

Rezistoru, kondensatoru un droseļu krāsu marķējuma piemēri: 
10 µH 20%   680 pF 20%   3,3 k 20% 
Brūna  1  Zila  6  Oranža  3 
Melna  0  Pelēka  8  Oranža  3 
Melna  ·1  Brūna  ·10  Sarkana ·100 
 

470 pF 5%   10 k 5%   30 mH 10% 
Dzeltena  4  Brūna  1  Oranža  3 
Violeta  7  Melna  0  Melna  0 
Brūna  ·10  Oranža  ·1k  Oranža  ·1K 
Zeltīta  5%  Zeltīta  5%  Sudrabota 10% 
 

2,49 k 1% TK25  12,4 k 1% TK50  365 k1% 
Sarkana  2  Brūna  1  Oranža  3 
Dzeltena  4  Sarkana 2  Zila  6 
Balta  9  Dzeltena 4  Zaļa  5 
Brūna  ·10  Sarkana ·100  Oranža  ·1k 
Brūna  1%  Brūna  1%  Brūna  1% 
Dzeltena  25·10–6/C Sarkana 50·10–6/C. 

Ar krāsu apļiem apzīmē arī mazās pusvadītāju diodes. ASV un Japāna lieto „JEDEC” 
apzīmējuma sistēmu, kas sastāv no kombinācijas „1N” un četru zīmju skaitļa, kur pirmais 
krāsu aplis vienmēr ir divreiz platāks nekā pārējie trīs apļi. Ar to vienlaikus tiek marķēts 
diodes katoda izvads. Katrai krāsai marķējumā atbilstošie skaitļi doti 1. tabulā. 

Eiropā pārsvarā izmanto „Pro Electron” apzīmējuma sistēmu, kurā pirmais burts sniedz 
ziņas par pusvadītāja materiālu: A = germānijs, B = silīcijs. Otrais burts raksturo diodes 
galveno funkciju A = universālā un impulsu diode, B = varikaps, Z = Zēnera diode. Trešo 
burtu izmanto, lai marķētu komerciālo izmantošanas veidu (parasti izmanto burtus X, Y un 
Z). Pirmais un otrais krāsu aplis ir dubultplati un apzīmē katoda izvadu. 

Platajiem krāsu apļiem pirmajam un otrajam burtam izmanto krāsas: brūns = AA, bet 
sarkans = BA. Trešajam burtam – balts = Z, pelēks = Y, melns = X, zils = W, zaļš = V, 
dzeltens = T un oranžs = S. Komerciālajām Si diodēm burtu kombināciju var apzīmēt ar 
korpusa krāsu: gaiši zaļa = BAV, gaiši zila = BAW un melna BAX. Dažām diodēm krāsu apļi 
var būt vienāda platuma, bet tad tie atrodas diodes katoda galā. Katodu var norādīt ar punktu 
vai uzspiestu diodes simbolu. 

Diožu krāsu marķējuma piemēri: 
1N4148    BAY93   BAW 62 
Dzeltens  4  Sarkans BA  Gaiši zils BAW 
Brūns  1  Pelēks  Y  Zils  6 
Dzeltens  4  Balts  9  Sarkans 2 
Pelēks  8  Oranžs  3 

Dažreiz ir grūti atšķirt krāsas, tādēļ ieteicams elementus glabāt oriģinālajā iepakojumā. 
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143. att. Lauktranzistoru ar iebūvētu p tipa kanālu voltampēru raksturlīknes 
 

Iebūvēta kanāla lauktranzistoru raksturlīknes un darbība ir līdzīga kā lauktranzistoriem ar 
p-n pāreju, bet ieejas pretestība ir daudz augstāka no 109 līdz 1015 . 
 

7.12. Lauktranzistoru temperatūras atkarība 

Lauktranzistoriem ir ievērojamas temperatūras stabilitātes priekšrocības salīdzinot ar 
bipolāriem tranzistoriem, jo tiem ir temperatūras stabilais punkts (144. att.) 
 

 
 
144. att. Lauktranzistoru pārvades raksturlīkņu atkarība no temperatūras: a – lauktranzistors  ar p-n 
pāreju un n tipa kanālu; b – lauktranzistors ar inducētu n tipa kanālu  
 

Lauktranzistoriem ar p-n pāreju temperatūras stabilais punkts ir pie aizvara sprieguma 
   V 9,0...5,0)(  OFFGSGT UU .      (56) 

Lauktranzistoriem ar inducētu kanālu temperatūras stabilā punkts ir aizvara sprieguma 
   V 4,2...8,0 GSTGT UU .       (57) 

Lauktranzistorus var izmantot slēgumos ar kopēju izteci, kopēju noteci vai kopēju 
aizvaru, bet slēgumu ar kopēju aizvaru parasti nelieto, jo tam ir maza ieejas pretestība. 

Lauktranzistoru ar p-n pāreju un iebūvētu kanālu pie maziem spriegumiem var izmantot 
kā aktīvu pretestību, kuras lielums mainās, izmainot spriegumu UGS [78]. 
 

7.13. Strāvas stabilizējošās diodes 

Lauktranzistoru ar p-n pāreju un iebūvētu kanālu var izmantot arī kā strāvas stabilizatoru. 
Ieslēdzot izteces ķēdē rezistoru, varam regulēt stabilizējamo strāvu, to samazinot (145. att. a). 

Ražo arī speciālas strāvu stabilizējošās diodes ar diviem izvadiem, kuras būtībā ir 
lauktranzistori ar p-n pāreju un kopā savienotu izteci un aizvaru (145. att. b). 

Strāvas stabilizējošo diožu galvenie parametri: 
IP – stabilizācijas strāva pie sprieguma 10 V (0,1...15 mA); 
UT, VT – strāvas stabilizējošās diodes maksimālais darba spriegums (50... 100 V); 
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UL, VL – minimālais diodes spriegums pie slodzes strāvas IL=0,8IP (1... 10 V); 
ZT – minimālā dinamiskā impedance pie UT=25 V (0,235 ... 25 M); 
ZK – minimālā dinamiskā impedance pie UK=6 V (0,012 ... 2,75 M). 
 

 
 
145. att. Strāvas stabilizējošās diodes: a – regulējams  strāvas stabilizators ar lauktranzistoru; 
b – strāvas  stabilizējošās diodes shēma; c – apzīmējums shēmā; d – voltampēru raksturlīkne 
 

Strāvu stabilizējošās diodes 1N5283...1N5314 ražo strāvām 0,22...0,47 un 0,56...4,7 mA 
pēc rindas E24 stikla korpusā, bet J503...J511 ir TO-92 korpusā bez vidējā izvada (146. att.). 
 

 
 
146. att. Strāvas stabilizējošo diožu korpusi: a – stikla; b – plastmasas TO-92 
 

Dažu strāvas stabilizējošo diožu parametri pie +25 C doti 35. tabulā [21, 22, 37, 47]. 
35. tabula 

Tips IP, mA 
Nom 

IP, mA 
Min 

IP, mA 
Max 

ZT 
M 

UT 
V 

UL 
V 

Korpuss,  
att 

1N5283 0,22 0,198 0,242 25,0 100 1,00 146a 
1N5290  0,47 0,423 0,517 2,70 100 1,05 146a 
1N5297 1,00 0,900 1,10 0,80 100 1,35 146a 
1N5314 4,70 4,23 5,17 0,235 100 2,90 146a 
E153 15,00 12 18 0,03 100 10 146a 
J505 1,00 - - 1,9 50 2,1 146b 

 
7.14. Izolēta aizvara bipolārie tranzistori (IGBT) 

Izolēta aizvara bipolārie tranzistori (IGBT) ir bipolārā tranzistora un lauktranzistora 
apvienojums. Tiem ir mazi vadāmības zudumi, maza vadības jauda, jo vada ar spriegumu, bet 
vidēji komutācijas zudumi un ātrdarbība. Pārejas temperatūrai pieaugot, sprieguma kritums uz 
atvērtu izolēta aizvara bipolāro tranzistoru samazinās pie mazām kolektora strāvām vai 
nedaudz palielinās pie lielākām kolektora strāvām (147. att.). 
 

 
 
147. att. Izolēta aizvara bipolārā tranzistora apzīmējums shēmā: a – ASV; b – Krievijā; c – izolēta 
aizvara bipolārā tranzistora vienkāršotā ekvivalentā shēma 
 

Izolēta aizvara bipolāros tranzistorus lieto līdz dažu desmitu kHz frekvencēm un jaudām 
līdz simtiem kW. Atkarībā no pielietojumā nepieciešamās ātrdarbības tie iedalās: 
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Gadījumos, kad nav saglabājies elementa oriģinālais iepakojums ar uzrakstiem, labāk 
izmērīt tā vērtību ar ciparu R, C, L metru. 

Keramikas kondensatoriem ar korpusa krāsu vai krāsu joslām marķē tā temperatūras 
koeficientu: 

sarkana plus violeta – P100; 
pelēka – P33; 
melna – PN0; 
brūna – N33; 
sarkana – N75; 
oranža – N150; 
dzeltena N220; 
zaļa – N330; 
zila – N470; 
violeta – N750; 
oranža plus oranža – N1500; 
dzeltena plus oranža – N2200. 

Elektrolītiskiem tantāla kondensatoriem korpuss ir zils un ar krāsu joslām vai punktiem 
sākot no gala pretēji izvadiem tiek marķēts arī darba spriegums, viena krāsa nozīmē abus 
nomināla skaitļus, reizinātājs un pielaide [66]. 

Elektrolītisko tantāla kondensatoru marķējuma kodi apkopoti 2. tabulā. 
2. tabula 

Marķējuma joslas vai 
punkta krāsa 

Spriegums, V  
(1) 

Nomināls 
(2) 

Reizinātājs 
(3) 

Pielaide, % 
(4) 

Zelta 1,6 8,2 - - 
Sudraba 2,5 6,8 - - 
Melna 4 1,0 1 pF 20 
Brūna 6,3 1,2 10 pF - 

Sarkana 10 1,5 100 pF - 
Oranža 16 1,8 1 nF - 

Dzeltena 40 2,2 10 nF - 
Zaļa 20 1,7 100 nF - 

Gaiši zaļa 25 - - - 
Gaiši zila 30 3,3 1 F - 

Zila 32 - - - 
Violeta - 3,9 10 F –20...+50 
Pelēka 3,2 4,7 0,01 pF –20...+80 
Balta 63 5,6 0,1 pF 10 

 
Pieskaņošanās kondensatoriem – kapacitātes izmaiņu robežas nosaka ar korpusa krāsu 

atkarībā no korpusa diametra. 
Termistoriem, kuru izvadi ir uz vienu pusi, marķējuma svītras uz korpusa sāk skaitīt no 

izvadiem, pjezokeramiskiem filtriem ar krāsas punktiem marķē to frekvenci un tipu, bet 
tranzistoriem – to tipu, izgatavošanas gadu un mēnesi. Šo elementu krāsu kodu atšifrēšanai 
jāaizmanto speciāla literatūra, piemēram, [25, 66, 67]. 

Kondensatoriem un rezistoriem lieto arī ciparu apzīmējumu, kur pirmie divi vai trīs ir 
nomināla cipari, bet pēdējais cipars rāda, cik nulles ir jāpieraksta šiem cipariem, lai iegūtu 
rezistora nominālu Omos vai kondensatora nominālu pF. 

Piemēram, 100=10 pF,  
 222=2 200 pF=2,2 nF,  
 104=100 000 pF=0,1 F. 
 105=1 000 000 pF=1,0 F. 


