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ÖNSÖZ
Elektronik mühendisliğinin iki temel eylemi, tüm öteki mühendislik
alanlarında olduğu gibi, tasarım ve üretimdir. Ayrıca tasarımda ve
üretimde kullanılan malzeme, bileşenler yahut yapıtaşları da her
mühendislik alanının kaçınılmaz ilgi alanıdır. Mühendislik öğretimi
programlarının da bu üç alanı dengeli bir şekilde kapsayacak şekilde
düzenlenmesi gerekir.
Elektronik mühendisliğinde bileşenler konusunda tranzistorun icadı
ile başlayan ve ondan sonra da devam eden devrimler nedeni ile tasarım ve
üretim alanları zaman içinde önemli ölçüde değişmiştir. Geçmişte belirli
sayıda direnç, kondansatör ve elektronik devre elemanları kullanılarak
gerçekleştirilen tasarımlar ve sonrasında bu elemanların yapılan tasarıma
uygun olarak bir araya getirilmesi (montajı) şekilde gerçekleştirilen
üretimler hem kendi içinde gelişmiş ve değişmiş, hem de bunlardan farklı
yepyeni tasarım ve üretim alanları gündeme gelmiştir.
Teknolojide meydana gelen gelişmelere paralel olarak, montaj odaklı
tasarımlarda geleneksel bileşenlerin (dirençler, kondansatörler, tranzistorlar
ve benzerlerinin) yanında işlemsel kuvvetlendiriciler, mikroişlemciler,
yarıiletken bellekler ve benzeri tümdevreler gittikçe artan ölçüde yer
almaya başlamıştır. Bu tümdevreler çeşitli tasarımlarda yararlanılabilecek
standart tümdevreler olabileceği gibi, gerçekleştirilecek ürüne özgü, özel
tümdevreler (uygulamaya özgü tümdevreler; “application specific
integrated circuits; ASICs) de olabilmektedir. Elektronik mühendisliğinde
bu değişimlere paralel olarak ortaya çıkan ve gelişmeye devam eden
yepyeni bir alan, tümdevre tasarımı ve üretimidir.
Montaj odaklı geleneksel tasarımlarda da tümdevre tasarımında da
kullanılan temel bileşenler – günümüzde – diyotlar ve çeşitli türden
tranzistorlardır. Yapılan tasarımlarda bu temel yapıtaşlarından en iyi
şekilde yararlanabilmek için bunların fiziksel yapılarının, yeteneklerinin
kapsam ve sınırlarının, olası aykırı davranışlarının bilinmesi gerekir.
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Uzun yıllar boyunca görev yaptığım İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde bu temeller, ve bunun üzerine inşa edilen elektronik devre
tasarımı ve – bir ölçüde – üretim teknolojileri ile ilgili dersler, ilk
elektronik derslerinin Prof. Dr. Mustafa Santur* tarafından verilmeye
başlandığı 1940’lı yıllardan başlayarak dengeli bir biçimde ve teknolojideki
gelişmeler yakından izlenerek verilegelmiştir.
Bu kitabın öncülü olan Elektronik Elemanları kitabı ilk olarak
1986’da İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde “Ders Notu” olarak
basılmıştı. Fakültece üç baskısı daha yapıldıktan sonra, emekliliğim
sonrasında – benim bildiğim – 2001’de SEC Yayınevi ve 2016’da Volga
Yayıncılık tarafından iki baskısı daha yapıldı. Günümüzde kitabın çeşitli
versiyonları Türkiye’deki birçok kitapçıda ve kitap satış sitesinde, hattâ
yurt dışındaki bazı kitap satış sitelerinde pazarlanıyor.
Bu durum bende, kitabın hâlâ güncelliğini koruduğu izlenimini ve
bunun yanısıra ilk baskısından bu yana geçen zaman içinde konu ile ilgili
olarak ortaya çıkmış olan önemli bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kitaba
yansıtılması sorumluluğunu uyandırdı. Bu kitabı, yeni adı ile Elektroniğe
Giriş kitabını bu yaklaşımla hazırladım.
Kitabın ilk iki bölümünün konusu olan “İletim” ve “p-n Jonksiyonu”,
yarıiletken elektroniğinin temel konuları olarak Elektronik Elemanları
kitabında olduğu şekli ile bu kitapta da yer aldı.
3. Bölümün konusu olan “Bipolar Tranzistorlar” temelde fazla
değişiklik olmamakla beraber yeniden kaleme alındı. Bu arada ilk baskıdan
sonraki yıllarda önemi gitgide artan ve SPICE ve benzeri dünya standardı
analiz ve simülasyon yazılımlarının da özünde yer almış olan GummelPoon modeline ana hatları ile yer verildi.
MOS tranzistorların ele alındığı 4. Bölüm tümü ile yenilendi. MOS
tranzistorların akım-gerilim ilişkilerinin çıkartılmasında çıkış noktası
olarak kabul edilegelmiş olan, kanal boyunca evirtim yükü profilinin lineer
olarak değiştiği varsayımı yerine, profilin analitik olarak hesabına dayanan
daha gerçekçi bir yaklaşım esas alındı. Bu yaklaşımın bir uzantısı olarak
da kısılma sonrasında taşıyıcıların limit hız ile hareket etmeleri gerçeğini
hesaba katarak, güncel teknoloji ile gerçekleştirilen çok küçük kanal
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uzunluklu MOS tranzistorların hız doyması altında çalışmalarına ilişkin
akım-gerilim ilişkileri çıkartıldı.
Tiristor, triyak ve benzeri güç elektroniği elemanlarının, özünde
bipolar tranzistorların davranışlarına dayanan anahtarlama özelliklerinin
özetlendiği 5. Bölüm de bu kitapta Elektronik Elemanları kitabındaki hali
ile yer aldı.
Bu düşüncelerle yenilediğim bu kitabın, gerek elektronik
mühendisliği ve yakın konularda öğrenim görmekte olan gençler, gerekse
eski bildiklerini hatırlamak ve tazelemek isteyen mühendis meslektaşlarım
için yararlı olmasını diliyorum.
Çınarcık, Mayıs 2020
Duran Leblebici

Türkiye’de elektronik mühendisliği öğretiminin öncüsü olan
Prof. Dr. MUSTAFA SANTUR
elektrik mühendisliği öğrenimini İstanbul Robert College’de aldıktan sonra gittiği ABD’de
Cleveland Case Institute of Applied Sciences’de (daha sonraki ismiyle Case Western
Reserve University) 1931’de ve University of Illinois at Urbana-Champaign’de 1932’de iki
master diploması almış ve doktorasını Stanford University’de 1933’de tamamlamıştır.
Yurda döndükten sonra 1944’de İTÜ Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü
profesörü olarak atanmıştır. Profesör SANTUR Robert College’de ve Yıldız Teknik
Okulunda da yıllarca elektronik dersleri vermiştir. Ayrıca Profesör SANTUR Türkiye’den
elektronik alanında ilk doktora yapmış olan ve Türkiye’de elektronik alanında ilk
doktorayı yaptırmış olan kişidir (İTÜ, 1966).
Saygı ile anıyorum.
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1. İLETİM
Elektronik, elektronların taşıdıkları akımın kontrol edilmesi olanağını
sağlayan düzenlerin yapılarının, çalışma ilkelerinin ve davranışlarının
incelendiği bir mühendislik bilimi dalıdır. Günümüzde kullanılan elektronik
düzenler (yahut elektronik devre elemanları) hemen hemen tümü ile
elektronların katı ortamlarda hareketlerinin denetlenmesi esasına dayanan
katı ortam elemanlarıdır. Bu nedenle iletim konusu ağırlıklı olarak katı
ortamlar için incelenecek, geçmişte elektronik devre elemanlarının
gerçekleştirilmesinde yaygın şekilde yararlanılmış olan ve günümüzde de
bazı özel uygulama alanları olan vakumda ve düşük basınçlı gazlarda iletim
konularına da kısaca değinilecektir.

1.1. Vakumda İletim
Vakum (boşluk), tanım olarak içinde hiçbir maddesel tanecik
bulunmayan bir ortamdır. Ancak pratikte bu ideal tanıma ulaşılamaz ve
içindeki maddesel tanecik yoğunluğu yeterince küçük olan ortamlar vakum
sayılır. Vakumda bir elektronun -yahut iyonun- bir E elektrik alanının etkisi
altında kazanacağı ivme ile, herhangi bir tanecikle çarpışarak hızı
kesilmeden harekete devam edeceği kabul edilir (balistik hareket). İçindeki
gazın basıncı 10-6 milibar'dan (yani normal atmosfer basıncının 109 da
birinden) daha düşük olan ortamlarda bu varsayım büyük ölçüde geçerlidir.
Vakum içinde bir elektrik akımının akabilmesi için bu ortamda, akım
taşıyacak olan elektronların yahut iyonların bulunması gerekir. Katı ortam
elektroniğinin ortaya çıkıp gelişmesinden önceki yıllarda kullanılan
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elektronik akım kontrol elemanları olan elektron tüpleri'nde, yahut
günümüzde de kullanılan vakumlu elektronik düzenler olan katod ışınlı
osiloskop tüplerinde yahut televizyon resim tüplerinde akım taşıyıcı
olarak elektronlardan yararlanılır1.
Akım taşıyıcı taneciklerin vakumda, bir  elektriksel alanının etkisi
altında hareketini belirleyen temel bağıntılar q taneciğin elektriksel yükü ve
m kütlesi olmak üzere, klasik fizik bilgilerinden yararlanılarak aşağıdaki gibi
yazılabilir:
F  q 
F
m
q
a 
m
a

(1.1)

Bu bağıntılar taneciğin, elektriksel alan şiddeti ile orantılı bir ivme
kazanacağını ve ivmenin yönünün taneciğin yükünün işaretine bağlı
olacağını gösterir. Örneğin bir elektron için, q nun işareti negatif olduğundan
ivmelenme elektriksel alana ters yönde olacaktır. Bu şekilde, ivmenin alan
şiddeti ile orantılı olduğu harekete balistik hareket denir.
Günümüzde elektronik devre elemanları çok büyük oranda katı
ortamlarda gerçekleştirilmekte olup, vakumlu elektronik düzenler örnekleri
yukarda verilmiş olan az sayıda özel kullanım alanı ile sınırlı hale gelmiş
durumdadır. Bu nedenle elektrik akımının vakumda iletimi konusu üzerinde
daha fazla durulmayacaktır.

1.2. Gazlarda iletim
Gazlarda normal atmosfer basıncında gaz molekülü yoğunluğu çok
yüksek olduğundan2 bir elektron veya iyon elektriksel alan etkisi altında
kazandığı ivmeyi ortamdaki gaz molekülleri ile çarpışarak kaybeder. Bu
nedenle gazlar normal basınç altında yalıtkandır. Ancak ortamdaki basınç,
1

Bu elektronlar, içinden akım geçirilerek ısıtılan ince bir telden elektronların fırlaması (termo-elektronik
emisyon) olayından yararlanılarak sağlanır.
2 Atmosfer basıncında herhangi bir gazın 1 mol'ünün 22,4 litre hacme sahip olduğu ve bir mol gaz
içindeki molekül sayısının A Avogadro sayısına eşit olduğu bilgilerinden yararlanılarak 1 litre gaz içindeki
molekül sayısı N=A/V=6,02.1023/22,4=2,69.1022 bulunur.
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başka bir deyişle gaz moleküllerinin yoğunluğu düşürülürse, çarpışma
olasılığı azalacağından, ortama sokulan (yahut ortamda bulunan) elektronlar
ve iyonlar ortamı bir uçtan bir uca aşarak, çok küçük de olsa bir akım
akıtmaya başlar. Gazlar içinde iletim olayında özel bir durum, elektriksel
alan etkisi altında hareket eden taneciklerin bir gaz molekülü ile çarpışana
kadar kazanacakları hızın karesi ile orantılı olan kinetik enerjinin, çarptığı
molekülden bir elektron kopartarak onu iyonlaştırabilecek kadar yüksek
olmasıdır. Bu durumda ortaya çıkan ve yeni yeni çarpışmalarla sayıları çığ
gibi büyüyerek artan elektronların ve pozitif gaz iyonlarının, büyük bir
akıma neden olacağı açıktır. Bu özel fakat önemli durumla birlikte görülen
bir olay, içinden akım geçen gazın ışık vermeye başlamasıdır. Bunun
nedeni, çarpışmalar nedeni ile ait oldukları atomdan kopmayan fakat
yörünge değiştiren elektronların eski yerlerine dönerken, başta almış
oldukları enerjiyi bir foton olarak geri vermeleridir.
Elektronikte gazlarda iletim olayından da geçmiş yıllarda
yararlanılmış ve bazı devre elemanları (gerilim regülatörü tüpleri v.d.)
gerçekleştirilerek uzun yıllar kullanılmış ise de günümüzde bütün bunlar
yerlerini katı ortamda gerçekleştirilen elemanlara bırakmışlardır. Elektrik
akımının düşük basınçlı gaz ortamlarda iletimine dayanan güncel bir
elektronik devre eleman, "plazma display" olarak anılan TV ekranlarıdır.

1.3. Katılarda İletim
Çeşitli katı maddeler elektriksel iletkenlik bakımından çok farklı
özellikler gösterir. Örneğin metaller çok iyi birer iletkendir. Özgül direnç
değeri metalin cinsine bağlı olarak farklı değerlere sahip olmakla beraber
genellikle çok küçüktür. Örneğin en iyi iletkenlerden biri olan bakırın özgül
direnci ρ=1,67 μΩ.cm iken kötü bir iletken olan demirinki 9,71 μΩ.cm dir.
Metallere ve özgül dirençleri metallerinki ile benzer mertebede olan katı
maddelerin tümüne iletken denir.
İletkenlik bakımından öteki uçta da yalıtkanlar vardır. Bunların özgül
dirençleri o kadar büyüktür ki, elektrik akımını iletmedikleri kabul edilebilir.
Örneğin, yalıtkan adı verilen bu grubun bir üyesi olan siliyum dioksitin
özgül direnci   1015...1019 Ω.cm'dir.
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Elektriksel iletkenlik bakımından elektrik akımını ne iletkenler kadar
iyi, ne de yalıtkanlar kadar kötü ileten bir grup daha vardır. Yarıiletken
olarak anılan bu grubun en önemli üyeleri elemanter yariletkenler olan
Silisyum (Si) ve Germanyum (Ge) dur. Ayrıca Galyum Arsenid (GaAs),
Galyum Nitrid (GaN) ve 3.ve 5. grup elementlerin diger bazı bileşimleri
de yarıiletken özelliği gösterir3. Günümüzde elektronik devre elemanlarının
hemen hemen tümü yarıiletkenlerden yararlanılarak gerçekleştirilmektedir.

1.3.1. Metallerde iletim
Bilindiği gibi herhangi bir elementin 1 mol'ündeki atom sayısı
A=6,02.1023 Avogadro sayısına eşittir. Herhangi bir metalin 1 cm3 ündeki
atom sayısı bu bilgiden ve metalin özgül ağırlığının değerinden
yararlanılarak hesaplanabilir.
Örneğin alüminyum için M=26,9 g ve d=2,7 g/cm3 olduğundan 1 cm3
alüminyumdaki atom sayısı N=2,7×6,02.1023/26,9=6.1022 elde edilir. Çeşitli
katılar için hesaplandığında 1 cm3 deki atom sayısının hep bu mertebede
olduğu görülür.
Metalleri oluşturan kristal yapılarda metal atomlarının dış yörünge
elektronlarından biri, mutlak sıfır derece (0K) sıcaklıkta bile ait olduğu
atomdan koparak serbest elektron haline dönüşmüş durumdadır. Böylece
ortaya çıkan ve yapı içinde, ortamdan aldıkları ısıl enerji ile rastgele
dolaşmakta (kaynaşmakta) olan çok sayıda serbest elektron, bir elektriksel
alan uygulandığında bir yandan kaynaşma hareketlerine devam ederken, bir
yandan da bu alanın etkisi ile sürüklenerek bir akımın akmasına sebep
olurlar. Elektronların metal içindeki hareketlerinin, ortamda çok yoğun bir
şekilde bulunan metal atomları ile çarpışma olasılığının çok yüksek olması
nedeni ile bir balistik hareket olamıyacağı, yani elektronların alan şiddeti
ile orantılı bir ivme ile, gittikçe hızlanarak hareket edemiyecekleri açıktır.
Durum incelendiğinde böyle çarpışma olasılığı yüksek bir ortamda hareketin

v   
3

(1.2)

Yarıiletkenlerin iletkenlik bakımından iletkenden çok yalıtkana daha yakın olanlarına yarıyalıtkan da denir.
Örneğin özgül direnci oda sıcaklığında yaklaşık olarak 80 MΩ.cm olan saf (has) galyum arsenid (Ga As)
"yarıyalıtkan" olarak da anılır.
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bağıntısı ile modellenebileceği sonucuna varılmıştır. Buradaki μ katsayısına,
elektronları bu metal içindeki hareket yeteneği (mobilite'si) denir.
Bağıntıdaki (-) işareti elektronların sürüklenme yönünün, elektriksel alanın
yönünün tersi olacağını ifade eder. Ancak (1.2) bağıntısının geçerliliği
sınırlıdır. Alan şiddeti arttırıldıkça (yaklaşık olarak 5kV/cm den sonra), hız
bununla orantılı olarak artmaya devam edemez ve elektronların o sıcaklıkta
sahip olabilecekleri ortalama enerjinin belirlediği bir hıza asimptot olur.
Elektronlar için bu limit hız, oda sıcaklığında 107 cm/s mertebesindedir.
Şimdi kesit alanı A ve uzunluğu l olan Şekil-1.1'deki gibi bir iletkenin
iki ucu arasına bir V geriliminin uygulandığını düşünelim. Bu iletken için
serbest elektron yoğunluğu n ile gösterilirse, iletken hacim içindeki elektron
sayısı N  n. A.l dir. Uygulanan gerilimin doğuracağı   V / l değerindeki
elektriksel alanın elektronlara vereceği ortalama sürüklenme hızının
büyüklüğü de, μ elektronların bu metal içindeki hareket yetenekleri olmak
üzere v   . dir. Bu koşullar altında bu iletkenden akacak olan akım, yani
elektronların iletkenin bir ucundan öteki ucuna 1 saniyede taşıyacağı
elektriksel yük mikdarı

l

A

v

E V /l
I
+

_
V

Şekil-1.1. Uzunluğu l, kesit alanı A olan bir iletken telin iki ucu arasına V
gerilimi uygulandığında elektriksel alan, bir elektronun sürüklenme hızı ve
akım.

A
I  (qn ) V
l

(1.3)
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bulunur ki bu, uygulanan gerilimle akacak olan akım arasındaki ilişkiyi
belirleyen Ohm kanunu'ndan başka bir şey değildir. İletkenin özgül
direncinin de buradan,
1
(1.4)

qn
bağıntısı ile hesaplanabileceği kolayca görülebilir.

1.3.2. Yarıiletkenler
Yarıiletken özelliği gösteren en basit malzemeler, peryodik sistemin 4.
sütununda yer alan, yani dış yörüngelerinde dört elektron bulunan
germanyum (Ge) ve silisyum (Si) dur. Galyum arsenid (Ga As) ve
benzeri bazı bileşikler (3-5 grubu yarıiletkenler) de elektriksel bakımdan
elemanter yarıiletkenlere (Germanyum ve Silisyum'a) benzer özellikler
gösterirler. Bu yarıiletkenlerden silisyum, özellikle yarıiletken devre elemanı
ve tümdevrelerin seri üretimini çok kolaylaştıran bazı önemli ve ayrıcalıklı
özelliklere sahip olduğu için günümüzde dünya yarıiletken pazarının çok
büyük bölümünü silisyum devre elemanları ve silisyum tümdevreler
oluşturmaktadır. Bileşik yarıiletkenlerden günümüzde, silisyumla
sağlanamayan özelliklerin gerekli olduğu bazı alanlarda; opto-elektronik
düzenlerin
ve
çok
hızlı
tranzistorların
gerçekleştirilmesinde
yararlanılmaktadır. Bu kitapta yarıiletkenlerle ilgili konular silisyum
üzerinde anlatılacak, öteki yarıiletkenler ile ilgili önemli farklılıklara,
gerektiğinde değinilecektir.

1.3.2.1. Has Silisyum
Bir 4. grup elementi olan silisyumun çekirdeğinde 14 proton (ve 14
nötron) bulunduğundan, 14 tane de elektronu vardır. Bunlar 1. kabukta 2
elektron, 2. kabukta 8 elektron ve 3. kabukta da 4 elektron bulunacak şekilde
yerleşmişlerdir. İçinde herhangi bir yabancı madde bulunmayan ve uygun
koşullarda kristalleştirilmiş silisyum, elmas benzeri bir kristal yapıya
sahiptir. Temelde, Şekil-1.2 de gösterilen biçimde hacim merkezli birim
hücrelerin uygun şekilde yanyana gelmesi ile meydana gelen bu kristal
yapıda silisyum atomları kendilerine en yakın dört silisyum atomunun birer
dış yörünıe elektronunu da kullanarak ve böylece 3. kabuktaki elektron
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sayısını doyma değeri olan 8'e yükselterek kararlı bir kristal yapı
oluştururlar. Bu şekilde, sadece silisyum atomlarından oluşan silisyuma has
(intrinsic) silisyum denir. Silisyumun yukarda anlatıldığı şekilde düzgün bir
kristal yapıya sahip olan formu, yani monokristal silisyum dışında, iki
önemli formu daha vardır; herbiri kendi içinde düzgün kristal yapıya sahip
minik silisyum bölgelerinin rastgele bir araya gelmesi ile oluşmuş olan
polikristal silisyum (polisilisyum, poly-Si) ve silisyum atomlarının bir
kristal düzen oluşturmaksızın rastgele yığılmaları ile meydana gelmiş olan
amorf Silisyum.

(a)

(b)

Şekil-1.2.(a) Silisyum kristalinin birim hücresi (a=0,543 nm dir. (b) Bir Si
atomunun çevresindeki eşit uzaklıkta dört Si atomuna bağlanışı.

Günümüzde silisyum elektronik devre elemanları ve tümdevreler, bazı
özel uygulamalar dışında, genellikle monokristal silisyum kullanılarak
gerçekleştirilmektedir4.
Bir has yarıiletken kristali kararlı bir yapıdır. Bu yapıyı oluşturan
atomlardan birinin dış yörünge elektronlarından birini kopartmak için
oldukça büyük bir enerji verilmesi gerekir. Bu enerji herhangi bir türden,
örneğin bir ısıl enerji, bir elektromagnetik dalga enerjisi veya elektrostatik
enerji olabilir. Silisyum kristalinde bir dış yörünge elektronunun yerinden
kopartmak için gereken enerji 0K sıcaklıkta EGo=1,21 eV'dur. Bu enerjinin
değeri germanyum için 0,68 eV ve galyum arsenid için 1,4 eV'dur.

4

Elektriksel bakıımdan monokristal silisyuma benzer özellikler gösteren polisilisyumdan günümüzde,
tümdevrelerde bazı bölgelerin gerçekleştirilmesinde yararlanılıyor. Ayrıca polisilisyum ve amorf silisyum,
düşük maliyetli silisyum güneş pillerinin yapımında kullanılıyor.
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Aslında Si atomlarının biribirlerine 0,5 nm mertebesinde uzaklıklarla
bir arada bulundukları kristal yapıda dış yörünge elektronlarının enerjileri,
atomların tek başlarına bulunduğu (yahut etkileşemeyecek kadar uzak
oldukları) durumdakinden farklıdır. Kuantum mekaniği yaklaşımı ile
gösterilebilir ki biribirlerini etkileyecek kadar yakın durumdaki silisyum
atomlarınn dış yörünge elektronlarının enerjileri biribirinin aynı olamaz;
farklı fakat biribirine yakın değerlerden oluşan bir band oluşturururlar. EGo,
0 K'de bu elektronların bir serbest elektron haline geçmesi için gerekli olan
minimum enerjidir. Kristal mutlak sıfır sıcaklıktan (0K den) daha yüksek bir
sıcaklıkta ise, bir elektronu yerinden kopartmak için gereken ortalama enerji
azalır. Silisyum için oda sıcaklığında (300K de) bu enerji EG=1,1 eV'a düşer.
Bu şekilde yerinden kopartılan bir elektron artık, kristal yapı içinde rastgele
dolaşan bir serbest elektron'dur. O halde kristal yapıya ait silisyum
atomlarının dış yörünge elektronları için iki seçenek vardır. Ya ait olduğu
atoma bağlı bir elektrondur, ya da bir serbest elektrondur. Bu iki duruma
karşı düşen enerji seviyeleri arasında bir enerjiye sahip olamaz. Bu
enerji aralığına elektronlar için yasak enerji bandı, bağlı elektronların
enerjilerinin oluşturduğu banda valans bandı ve kristal yapı içinde serbest
hale geçmiş olan elektronların enerjilerinin oluşturduğu banda iletim bandı
denir.
Yasak enerji bandının alt seviyesi, kristal içindeki bağlı elektronların
(valans elektronlarının) sahip olabilecekleri en yüksek seviyedir ve
genellikle Ev ile gösterilir. Yasak enerji bandının üst seviyesi ise serbest
elektronların (iletim elektronlarının) sahip olabilecekleri en küçük enerji
seviyesidir ve Ec ile gösterilir. Yasak bandın genişliği de tanım gereği
EG  ( Ec  Ev ) dir.
Enerjisi Ec den daha yüksek olan bir elektronun sahip olduğu enerji ile
Ec arasındaki fark, kinetik enerji olarak elektronun yapı içindeki rastgele
hareketini sağlar. Bu fark belirli bir değerin üstüne çıkarsa elektron kristal
yapıdan dışarıya kaçabilir. Bu olaya elektron emisyonu denir. Bir
elektronun yapıdan dışarıya (boşluğa) kaçabilmesi için erişmesi gereken
enerjinin minimum değerine vakum seviyesi ve bir serbest elektronun
dışarıya kaçabilmesi için alması gereken ortalama enerjiye çıkış enerjisi
(EW) adı verilir.
Yukarıda değinildiği gibi yapı içindeki elektronlar için iki olasılık
vardır; bir bağlı elektron olmak (valans bandında bulunmak) yahut serbest
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elektron olmak (iletim bandında bulunmak). 0K sıcaklıkta elektronların tümü
bağlı elektron olduğu için Ec enerji seviyesinde bir elektron bulunması
olasılığı 0, buna karşılık Ev seviyesinde bir elektron bulunması olasılığı 1'dir.
0K den yüksek sıcaklıklarda Ec seviyesinde bir elektron bulunması olasılığı
vardır ve bu olasılık sıcaklık yükseldikçe artar.
Herhangi bir T sıcaklığında, bir E enerji seviyesinde bir elektron
bulunması olasılığı Fermi-Dirac istatistiği yardımı ile bulunabilir:

f (E) 

1
e

( E  E f )/ kT

1

Bu bağıntıdaki Ef ye Fermi seviyesi denir. Kolayca görüleceği gibi Fermi
seviyesinde bir elektron bulunması olasılığı sıcaklıktan bağımsız olarak
daima 1/2 dir. Bir has yarıiletkenin Fermi seviyesi için genellikle Efi
sembolü kullanılır ve yerinin yasak enerji bandının ortasında bulunacağı yani
E fi   Ec  Ev  / 2 olacağı gösterilebilir. Şekil-1.3(a) da bir has
yarıiletkende Ev, Ev ve Efi seviyelerinin bir arada gösterildiği enerji bandları
diyagramı ve (b) de F(E) nin değişimi gösterilmiştir.
Kristal yapı içinde ortaya çıkmış olan serbest elektronlar ortamdan aldıkları
ısıl enerji ile rastgele bir kaynaşma hareketi içinde iken bir elektriksel alan
uygulanırsa, tıpkı iletkenlerde olduğu gibi, bir yandan kaynaşma
hareketlerine devam ederken, bir yandan da bu alanın etkisi ile
sürüklenerek bir akım meydana getirirler. Yeterli enerji verilerek yerinden
kopartılan bir elektronun oradan ayrılmasıyla oluşan "negatif yük
noksanlığı"na yahut "pozitif yük"e delik (hole) denir. Başka bir deyişle;
yeterli enerjiyi kazanarak valans bandından iletim bandı seviyesine çıkan
her elektron valans bandında bir delik bırakır. Bu delikler, komşu silisyum
atomlarının dış yörünge elektronlarından biri tarafından doldurulursa, delik
yer değiştirmiş olur. Buna göre delikler de, tıpkı elektronlar gibi yapı içinde
bir rastgel hareket hali içindedir. Ortama bir elektriksel alan
uygulandığında delikler de elektriksel alan etkisi ile bir sürüklenme hızı
bileşeni kazanırlar. Ancak belirli bir alanın etkisi altında elektronların ve
deliklerin ters yönde sürüklenecekleri, ve meydana gelecek olan elektrik
akımının elektron ve delik akımlarının toplamına eşit ve delik akımı
yönünde olacağı açıktır.
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E

E

Ec
Efi
Ev

1/2

(a)

1

(b)

Şekil-1.3 (a) Bir has yarıiletkeninenerji bandları diyagramı, (b) Bir E
seviyesinde bir elektron bulunması olasılığını gösteren f(E) ile E
arasındaki ilişki.

Belirli bir sıcaklıkta bulunan ve başka herhangi bir enerji alış-verişi
olmayan, yani ısıl denge durumunda bulunan bir has yarıiletkende akım
taşıyıcıların (elektronların ve deliklerin) sayısı, her delik bir elektronun
serbest elektron haline geçmesi sonucunda meydana gelmiş olduğu için,
biribirine eşittir ve sırası ile ni ve pi ile gösterilir. Bir yarıiletkende elektron
ve delik yoğunluklarının sıcaklığa bağlı olacağı, sıcaklık yükseldikçe
artacağı açıktır. Bir has yarıiletkende elektron (ve delik) yoğunlukları, Ao
yarıiletkenin cinsine bağlı bir katsayı olmak üzere

ni2  A0T 3e  EG 0 / kT

(1.5)

bağıntısından yararlanılarak hesaplanabilir. Oda sıcaklığında (300 K de)
elektron ve delik yoğunlukları has Si için ni  pi  1,5  1010 (cm-3), has Ge
için  2,5  1013 (cm-3) ve has GaAs için  9 106 (cm-3) dür. Ancak bu
değerler mutlak olarak sabit olmayan, zaman içinde bazı elektronlarla bazı
deliklerin birleşmesi ile azalırken, bir yandan da yeni elektron-delik
çiftlerinin doğması ile korunan dinamik denge değerleridir.
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1.3.2.2. n-tipi ve p-tipi Silisyum
Yarıiletkenlerin kristal yapısındaki atomlardan bazılarının yerine
başka atomlar yerleştirilerek (yani katkılanarak), elektron veya delik
yoğunlukları has haldeki değerlerin çok üstüne çıkartılabilir. Yapıda elektron
yoğunluğu delik yoğunluğuna göre daha yüksek yapılmışsa, yani elektronlar
çoğunluk taşıyıcıları ve delikler azınlık taşıyıcıları ise bu yarıiletkene ntipi yarıiletken denir. Tersine, deliklerin çoğunlukta olduğu yarıiletkenler
de p-tipi olarak anılır.
Katkılanmış yarıiletkenlerde katkı atomlarının yoğunluğu her yerde
aynı ise buna üniform katkılama denir. Yarıiletken yapılarda teknolojik
nedenlerle katkılama genellikle üniform olmaz; yarıiletken yüzeyinden
içeriye doğru değişir. Bundan sonraki incelemelerde basitliği nedeni ile p ve
n-tipi yarıiletken bölgelerin üniform katkılanmış oldukları varsayılacak,
katkılamanın üniform olmamasının etkilerinin önemli olduğu durumlar
ayrıca irdelenecektir.
Has silisyum kristali, fosfor (P), arsenik (As) veya antimon (Sb) gibi
dış yörüngesinde 5 elektron bulunan elementlerden biri ile katkılanırsa her
bir katkı atomu kristal yapıda bir silisyum atomunun yerine yerleşerek dış
yörüngesindeki dört elektronla komşu silisyum atomlarına bağlanır. Bu
durumda arta kalan beşinci elektronun, ait olduğu atomun çevresinden
kopartılarak bir serbest elektron haline gelmesi için verilmesi gereken
enerji çok küçük, 0,04 eV mertebesindedir. Bu beşinci elektronlar çok
düşük (150K mertebesinde) sıcaklıklarda bile ortamdan bu kadarcık bir ısı
enerjisini kazanarak serbest elektron haline geçebilirler, yani her katkı atomu
yapıya bir serbest elektron verir. Bu nedenle katkılamada kullanılan 5. grup
atomlarına veren (donor) atomlar denir ve yoğunlukları ND ile gösterilir.
Kristal yapıdaki veren atomlardan her biri bir elektronunu vermiş olduğu
için artık bir pozitif iyondur; ancak kristal yapı içinde bağlı durumda
bulunduğundan, akım iletiminde rol almaz.
Yukarda anlatılanlara göre silisyum bir 5. grup elementi, örneğin
fosfor ile katkılandığında yapıya katkı atomlarının sayısı kadar serbest
elektron salınmakta, yani elektronlar çoğunluk taşıyıcıları olmakta, böylece
silisyum n-tipine dönüşmektedir. Yarıiletken devre elemanlarının n-tipi
bölgelerinin
gerçekleştirilmesinde
kullanılan
katkı
yoğunlukları
15
19
-3
ND=10 ....10 (cm ) mertebesinde, yani has haldeki elektron yoğunluğuna
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göre çok yüksek olduğundan, yapı içindeki elektronların tümünün katkı
atomlarından kaynaklandığı kabul edilirse fazla bir hata yapılmış olmaz. Bu
şekilde, veren atomlarla katkılanarak elektron yoğunluğu has haldeki
elektron yoğunluğunun K katına yükseltilmiş olan bir yarıiletkende azınlık
taşıyıcısı durumunda bulunan deliklerin bir elektronla birleşerek yok olma
olasılıkları has haldekine göre K defa artmış olacağından, delik yoğunluğu
has haldekine göre K defa azalacaktır. O halde; n-tipi bir yarıiletkende ısıl
denge durumunda elektron ve delik yoğunlukları için
n  ND
n. p  K .ni

pi
 ni2
K

(1.6)

ni2
p
ND

yazılabilir.
n-tipi bir yarıiletkende iletim bandında bulunan elektron sayısı has
haldekine göre çok yüksek olduğundan, Fermi seviyesinin yeri iletim
bandına doğru ötelenir (Şekil-1.4-a). Ötelenme miktarının katkı yoğunluğu
arttırıldıkça artacağı açıktır ve
N
(1.7)
E f  kT ln D
ni
bağıntısı ile hesaplanabileceği gösterilebilir.
E

E

Ec
Ef

Ec
EF

Efii

Efii

EF

Ef
Ev

Ev

(a)

(b)

Şekil-1.4. (a) n-tipi yarıiletkende enerji bandları diyagramı. (b) p-tipi
yarıilekende enerji bandları diyagramı.
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Katkı yoğunluğunun çok yüksek olması halinde Fermi seviyesi iletim
bandının alt sınırına ulaşır. Böyle, aşırı katkılanmış bir yarıiletkene
dejenere yarıiletken denir. Bu durumda taşıyıcı istatistikleri ile ilgili
bağıntılar geçerliliğini yitirir. Yarıiletkenin dejenere olmaması için Fermi
seviyesinin iletim bandının alt sınırına 3kT den daha fazla yaklaşmaması
gerekir.
Silisyum, kristal yapıyı oluşturan atomlardan bazılarının yerine dış
yörüngelerinde 3 elektron bulunan atomlar, örneğin Bor (B) atomları
yerleştirilerek katkılanırsa, her bor atomu komşu bir silisyum atomundan bir
elektron çalarak dış yörünge elektronlarının sayısını 4’e tamamlar ve bir
silisyum atomu imişcesine kristal yapıya yerleşir. Bu alış-verişin
gerçekleşebilmesi için gerekli olan enerji de çok küçük ve yine 0,04 eV
mertebesindedir. Bu nedenle bor atomları ile katkılanmış bir silisyum
kristalinde her katkı atomu bir elektron alarak bir negatif iyon haline geçer
ve aldığı elektronun boşalttığı delik, yapı içinde, enerjisi valans bandı içinde
olan bir pozitif akım taşıyıcı olarak, sahip olduğu ısıl enerji ile rastgele
dolaşmaya başlar. Bu durumda yapı içindeki delik yoğunluğu katkılanmamış
haldekine göre daha büyük olacağından silisyum p-tipine dönüşmüştür.
Silisyumun kristal yapısından birer elektron alarak negatif iyonlara dönüşen
3. grup atomlarına alan (acceptor) atomlar denir ve yoğunlukları NA ile
gösterilir. NA genellikle has yarıiletkendeki delik yoğunluğuna göre çok
büyük yapıldığından çoğunluk taşıyıcıları olan deliklerin sayısı büyük
yaklaşıklıkla NA ya eşittir. Yeterince yüksek dozda katkılanmış bir p-tipi
yarıiletkende de n-tipi yarıiletkendekine benzer şekilde delik ve elektron
yoğunlukları
p  NA
n. p  ni2

(1.8)

ni2
n
NA

dır.
Buna göre p-tipi bir yarıiletkende serbest elektron yoğunluğu yani
iletim bandında bulunan elektronların yoğunluğu valans bandında elektron
yoğunluğuna göre çok az olduğundan Fermi seviyesi has yarıiletkendekine
göre daha düşük bir enerji seviyesine ötelenir. Ötelenme mikdarının, n-tipi
yarıiletkendekine benzer şekilde, katkı yoğunluğu arttıkça artacağı açıkır ve
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NA
(1.7-a)
ni
bağıntısı ile hesaplanabileceği gösterilebilir. Şekil-1.4(b) de p-tipi bir
yariletkenin enerji bandları diyagram gösterilmiştir. p-tipi bir yarıiletkenin
dejenere olmaması için de  EF - Ev   3kT koşulunun sağlanması gerekir.
E f   kT ln

Katkılanmış yarıiletken bölgelerde genellikle, teknolojik zorunluluklar
nedeni ile hem veren atomlar, hem alan atomlar bir arada bulunur. Böyle bir
yarıiletken bölgesinde ısıl denge durumunda sıfır olması gereken toplam ρ
yük yoğunluğunu yapıdaki pozitif yükler (yani veren atom iyonları ve
delikler) ile, negatif yükler (yani alan atom iyonları ile elektronlar) belirler:

   ND  p   N A  n

(1.9)

n  p  ni2 olduğu göz önünde bulundurularak bağıntı n'ye göre düzenlenip
çözülürse

1
n   N D  N A  
2 

 ND  N A 

2

 4ni2 


elde edilir. Bu bağıntı yardımı ile aşağıdaki yorumlar yapılabilir:
a) ( N D  N A )  ni için n  ( N D  N A ) ve p  ni 2 / ( N D  N A ) dir.
n  p olduğundan, yarıiletken n tipidir. N D  N A olması halinde ise,
yarıiletkenin sadece veren atomlarla katkılanmış olması halindeki duruma
yaklaşılır ve n  N D ve p  ni 2 / N D olur.
b) N D  N A ise n  ni , dolayısı ile p  ni dir. Yani elektron ve delik
yoğunlukları bakımından yapı, has yarıiletkenle aynı özelliği gösterir. Bu
şekilde eşit yoğunlukta veren ve alan atomlarla katkılanmış yarıiletken
bölgelere kompanze edilmiş yarıiletken denir.
c) (1.9) bağıntısının benzeri p delik yoğunluğu için yazıldıktan sonra
(a) dakine benzer bir yorumla, ( N A  N D )  ni için p  ( N A  N D ) ve
n  ni 2 / ( N A  N D ) olacağı kolayca görülebilir. Bu durumda p>n olduğundan

yarıiletken p tipidir. N A  N D için ise p  N A ve n  ni 2 / N A olur.
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1.3.2.3. Yarıiletkenlerde Sürüklenme Akımı
İçinde hem elektronların ve hem de deliklerin bir arada bulunduğu bir
yarıiletkende bir elektriksel alan etkisi altında elektronlar ve delikler zıt
yönde hareket ederek iki ayrı sürüklenme akımı bileşeni meydana getirir.
Toplam akımın delik akımı yönünde ve büyüklüğünün elektron ve delik
akımlarınin büyüklüklerinin toplamına eşit olacağı açıktır.
Şekil 1.6 daki gibi kesit alanı A, uzunluğu l olan bir yarıiletken yapıda
(örneğin bir tümdevre direncinde) elektron ve delik yoğunlukları sırası ile n
ve p ise, bunun iki ucu arasına bir V gerilimi uygulandığında meydana gelen
elektriksel alanın değeri   V / l ve

l

A

I

Ins
Ips

vp

vn

E V /l
+

_
V

Şekil-1.6. Kesit alanı A ve uzunluğu l olan bir yarıiletken dirençde sürüklenme
akımı bileşenleri

bunun elektronlara kazandırdığı sürüklenme hızı, μn elektronların bu
yarıiletken içindeki hareket yeteneği olmak üzere vn     dir. Hacim
içindeki toplam Q  q.n. A.l değerinde elektron yükünün yarıiletken boyunca,
uçtan uca taşınması için geçecek süre t  l / vn olacağından, akacak olan
elektron sürüklenme akmı ve elektron sürüklenme akm yoğunluğu
değerleri
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Q
v
 (qnAl ) n
t
l
V
I ns  Aqn n
l
V
J ns  qn n
l
I ns 

(1.10)

dir. Benzer şekilde hesaplanabilecek olan delik sürüklenme akım yoğunluğu
da
V
J ps  qp p
(1.11)
l
bulunur. Buradan, kesit alanı A ve uzunluğu l olan yarıiletken bölgenin
uçlarına bir V gerilimmi uygulandığında içinden akacak olan toplam
sürüklenme akımının değeri
I s  I ns  I ps  V

A
q  n n  p  p 
l

V
Is 
R

(1.12)

bulunur ki bu, bir yarıiletken için Ohm yasasından başka birşey değildir.
Buradan yarıiletkenin özgül direnci



1
q  n n  p  p 

(1.13)

olarak kolayca hesaplanabilir.
Yarıiletken elektronik devre elemanlarını oluşturan n ve p-tipi
yarıiletken bölgelerinde genellikle çoğunluk taşıyıcılarının yoğunluğu
azınlıkta olan taşıyıcıların yoğunluğuna göre çok yüksek ve çoğunluk
taşıyıcılarının yoğunluğu büyük yaklaşıklıkla katkı yoğunluğuna eşittir. Bu
koşullara uygun n-tipi ve p tipi yarıiletkenler için özgül direnç değerleri

n 

1
,
qN D n

p 

1
qN A  p
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bulunur.
Ancak bu bağıntılardan yararlanılarak özgül direnç hesaplanırken,
hareket yeteneğinin katkı yoğunluğuna bağımlılığının da hesaba katılması
gerekir. Şekil-1.7 de bor ile katılanmış p tipi ve fosfor ile katkılanmış n tipi
silisyum için özgül direncin katkı
yoğunluğuna bağlı olarak değişimi
gösterilmiştir.

Şekil-1.7. Bor ile katkılanmış p-tipi ve fosfor ile katkılanmış n-tipi
silisyumda özgül direncin katkı yoğunluğuna bağlı olarak değişimi.

Yarıiletkenlerde elektronların ve deliklerin hareket yetenekleri
sıcaklık yükseldikçe çarpışma olasılığının artması nedeni ile azalır. Ayrıca,
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kristal yapı içindeki yabancı atom yoğunluğunun artması ve yapı
düzensizlikleri de elektronların ve deliklerin hareket yeteneklerini küçültür.
Şekil-1.8 de silisyum için 300K sıcaklıkta elektronların ve deliklerin hareket
yeteneklerinin, toplam katkı yoğunluğuna bağlı olarak değişimi verilmiştir.
Şekil üzerinde sağdaki düşey eksende de ilerde tanımı verilecek olan
elektron ve delik difüzyon katsayıları gösterilmiştir.

Şekil-1.8. Silisyumda elektronların ve deliklerin hareket yeteneklerinin ve
difüzyon katsayılarının toplam katkı yoğunluğuna bağlı olarak değişimi.

Yarıiletkenlerde de metallerde olduğu gibi elektronların ve deliklerin
sürüklenme hızları elektriksel alan şiddeti ile orantılı olarak artmaya
devam edemez, bir limit hız'a asimptot olur. Elektronların hareket
yeteneklerinin deliklerin hareket yeteneklerine göre önemli ölçüde büyük
olmasına rağmen limit hızları aynı mertebededir (elektronlar için vsat  6,5
.106 cm/s, delikler için vsat  5,85.106 cm/s)
Katkılanmamış Ge, Si ve GaAs in önemli özelliklerinin verilmiş
olduğu Tablo-1.1. den, galyum arsenidde elektronların hareket
yeteneklerinin öteki yarıiletkenlerdekine göre önemli ölçüde yüksek olduğu
görülmektedir. Bu özelliği nedeni ile GaAs çok yüksek frekanslarda
çalışması gereken elemanların gerçekleştirilmesi için silisyuma göre daha
uygun bir malzemedir.
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Bir başka önemli gelişme de silisyum kristaline uygun oranda
germanyum atomları yerleştirilmesi ile elektronların hareket yeteneklerinin
yaklaşık olarak 3 katına çıkmasıdır. SiGe Teknolojisi adı verilen bu
teknoloji ile üretilen tranzistor ve tümdevreler 10 GHz ve yukarısı çok
yüksek frekanslarda çalışan elektronik yapıların gerçekleştirilmesine olanak
vermektedir.
Tablo-1.1. Bazı katkılanmamış yarıiletkenlerin önemli özellikleri
Ge

Si

GaAs

Mol

7,6

28,1

144,6

[g]

Yoğunluk

5,32

2,33

5 ,32

[g/cm3]

Atom yoğunluğu (N) 4,4.1022

5.1022

2,2.1022 [cm-3]

Dielektrik kats. (ϵ)

16

11,8

10,9

EG (300K de)

0,68

1,12

1,43

[eV]

ni (300K de)

2,5.1013

1,5.1010

9.106

[cm-3]

μn (300K de)

3900

1350

8600

[cm2Vs-1]

μp (300K de)

1900

480

400

[cm2Vs-1]

1.3.2.4. Yarıiletkenlerde Difüzyon akımı
Yarıiletkenlerde elektriksel alan etkisi ile meydana geldiğini
gördüğümüz sürüklenme akımı dışında, elektronların veya deliklerin bir
tarafa doğru hareket ederek bir akım meydana getirmeleri sonucunu veren
bir olay daha vardır. Difüzyon olarak bilinen bu olay, serbestçe hareket
yeteneğine sahip olan herhangi bir türden taneciklerin (örneğin bir ortamdaki
gaz moleküllerinin, bir yarıiletken içindeki elektronların veya deliklerin)
yoğunluklarının yüksek olduğu yerlerden, yoğunluklarının daha az
olduğu bölgelere doğru hareket etmeleridir. Önemli doğa olaylarından biri
olan difüzyon olayında tanecik akısını, yoğunluğun uzaklıkla değişimi
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(yoğunluk gradyanı) ve taneciklerin bulundukları ortamda yayılma
yetenekleri demek olan difüzyon katsayısı belirler.
Bir yarıiletkende yük taşıyıcıların (elektronların ve deliklerin)
difüzyon katsayılarının, bunların hareket yeteneklerine bağımlı olması
gerekir. Gerçekten,
D kT
(1.14)

 VT
 q
olduğu gösterilebilir. Einstein bağıntısı olarak anılan bu bağıntının sağ
yanındaki büyüklük, yarıiletken elektroniğinin temel büyüklüklerinden
biridir. Boyut analizi yapıldığında "gerilim" boyutunda olduğu görülen VT
nin belirli bir sıcaklık için sayısal değeri, k ve q nun bilinen değerleri yerine
konarak hesaplanabilir. Örneğin 300K için VT=25,9 mV dur.
Bir yarıiletkende elektron yoğunluğu x dorultusunda uzaklığa bağlı
olarak örneğin Şekil-1.9(a) daki gibi değişiyorsa elektronlar yoğunluğun
yüksek olduğu yerlerden daha az olduğu yerlere doğru hareket ederek -x
yönünde bir elektron difüzyon akımı meydana getirirler. Difüzyon akımı
yoğunluğunun değeri, Dn elektronların bu yarıiletken içindeki difüzyon
katsayısı ve q birim yük olmak üzere
J nd  qDn

dn
dx

(1.15)

ve A yarıiletkenin akım doğrultusuna dik kesit alanı olmak üzere, elektron
difüzyon akımının değeri
dn
I nd  AqDn
dx
dir. Türevin işareti negatif olduğu için akım -x yönünde akacaktır. Şekil1.9(b) deki gibi bir delik yoğunluğu değişiminin doğuracağı delik difüzyon
akımı yoğunluğu ise benzer şekilde
dp
J pd  qD p
(1.16)
dx
bağıtısı ile hesaplanabilir. Bağıntıdaki (-) işareti, türevin işaretinin de negatif
olması nedeni ile akım yönünün pozitif (x yönünde) olduğunu gösterir.
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Difüzyon akımının x doğrultusu boyunca değişimi taşıyıcı
yoğunluğunun uzaklığa göre türevine bağlı olduğuna göre, yoğunluk
azalmasının üstel olması özel hali için difüzyon akımı uzaklıkla üstel olarak
azalır. Yoğunluk azalmasının lineer olması özel hali için ise türev sabit
olduğundan difüzyon akımı uzaklıkla değişmez.
n

p

Ipd

Ind

x
(a)

x
(b)

Şekil- 1.9. Bir yarıiletkende (a) elektron yoğunluğunun, (b) delik yoğunluğunun
uzaklıkla değişmesi nedeni ile ortaya çıkan elektron ve delik difüzyon akımları.

Bir yarıiletkende bir bölgede taşıyıcı yoğunluğu ısıl denge değerinin
üstüne çıkartıldığında taşıyıcıların yalnızca x doğrultusunda değil, her yöne
doğru hareket edecekleri açıktır. Bu nedenle elektron ve delik akımı
yoğunluklarının aslında
J nd  qDnn
J pd   qD pp

(1.17)

bağıntıları ile ifade edilmeleri gerekir. Ancak bundan sonraki incelemelerde
basitlikleri ve yarıiletken yapıların temel davranışlarının incelenmesinde özel durumlar dışında- yeterli olmaları nedeni ile, değişimin yalnızca
ilgilendiğimiz x doğrultusunda olduğu varsayımı ile yazılmış olan (1.15) ve
(1.16) bağıntıları ile yetinilecektir.
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Bir yarıiletken bölgesinin herhangi bir nedenle ısıl denge durumundan
uzaklaştırılması5 durumunda ortamdaki elektron ve delik yoğunluklarında
meydana gelen artım (artık taşıyıcılar), taşıyıcı yoğunluğunun daha küçük
(ısıl denge değerinde) olduğu bölgelere doğru difüzyonla yayılarak azalır.
Bunun yanısıra taşıyıcı yoğunluğunun yükselmesi ile birleşme olasılığının
artması da yoğunluk değişimini etkiler. Yarıiletken devre elemanlarının
çalışmalarında genellikle, birlikte etkili olan bu iki olay aşağıda iki önemli
özel hal için incelenecektir. Bu incelemelerde karşılaşılacak olan taşıyıcı
ömrü ve difüzyon uzaklığı kavramlarının, yarıiletken devre elemanlarının
davranışlarının anlaşılmasındaki önemi ilerde görülecektir. Aşağıda delikler
için yapılacak olan incelemenin, elektronlar için de geçerli olacağı açıktır;
yegâne fark akım yönünün taşıyıcıların hareket yönünün tersi olmasıdır.
a) Taşıyıcı yoğunluklarının zamana bağlı olarak değişimi:
Bir yarıiletkenin belirli bir yerinde taşıyıcı yoğunluklarını, uyarma
nedeni ile ortaya çıkan (üreyen) elektron delik çiftlerinin sayıları ile,
birleşmelerle yok olan elektronların ve deliklerin sayıları birlikte belirler.
Isıl denge durumunda bu iki etken biribirini dengeler ve yoğunluklar ısıl
denge değerini korur. Taşıyıcıların yarıiletken içinde bir birleşme sonucunda
yok olana kadar yaşadıkları ortalama süreye taşıyıcı ömrü denir ve
elektronlar için τn ile, delikler için τp ile gösterilir. Bir yarıiletkende birim
hacimde, 1 saniyede birleşmelerle yok olan delik sayısı, delik yoğunluğu ile
doğru orantılı ve deliklerin ortalama ömürleri ile ters orantılı olacağından
p /  p ye eşittir. Birim hacimde 1 saniyede üreyen deliklerin sayısı da g ile
gösterilirse, delik yoğunluğunun zamana bağlı olarak değişimi için,
dp
p
g
dt
p

(1.18)

yazılabilir. Isıl denge durumunda delik yoğunluğu po ve dp / dt  0
olacağından g  p0 /  p dir. Bu bilgilerle, ısıl denge durumunda olmayan
5

Bir yarıiletken bölgesine dışardan (komşu bir bölgeden) taşıyıcı enjeksiyonu, ısıl denge durumunun
bozulmasının en önemli nedenlerinden biridir ve bu olay bazı yarıiletlen elemanların çalışmasının temelini
oluşturur. Isıl denge durumundan ayrılma sonucunu veren etkilerden biri de yarıiletkenin, foton enerjisi o
yarıiletkenin yasak enerji aralığından daha büyük olan bir radyasyonla aydınlatılarak yeni elektron-delik
çiftlerinin üremelerinin sağlanmasıdır.
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bir yarıiletken bölgesinde delik yoğunluğunun zamana bağlı olarak
değişimi için
dp ( p  p0 )

dt
p

(1.19)

diferansiyel denklemi elde edilir. Örneğin, t=0 anında delik yoğunluğu po ısıl
denge değerinin Δp kadar üstünde bir değere yükseltilirse, (1.19) denklemi
"t=0 için p=po+Δp" başlangıç koşulu ile çözülerek
p  p0  p  e

 t / p

(1.20)

bulunur. Şekil-1.10(a) da gösterilmiş olan bu değişim, delik yoğunluğunda
meydana getirilmiş olan artımın zamanla τp karakteristik büyüklüğü ile üstel
olarak azalarak sonunda ısıl denge değerine ulaşacağını gösterir. Benzer
durumun elektronlar için de söz konusu olacağı, elektron yoğunluğunun da
zamana bağlı olarak τn karakteristik büyüklüğü ile ve üstel olarak azalarak
Şekil-1.10(b) de gösterildiği gibi sonunda no ısıl denge değerine ulaşacağı
açıktır.

p

n

p 0  p

n0  n

p / e

p0

p

(a)

t

n / e

n0

n

t

(b)

Şekil-1.10. Isıl denge durumunda olmayan bir yarıiletkende (a) delik yoğunluğunun,
(b) elektron yoğunluğunun zamana bağlı olarak değişimi.

Bir yarıiletkende elektronların ve deliklerin ortalama ömürleri
sıcaklığa ve yapıdaki toplam katkı atomu yoğunluğuna bağlıdır. Ayrıca
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kristal yapıdaki düzensizlikler de elekron ve delik ömürlerini kısaltır. Şekil1.11 de düzgün kristal yapıya sahip silisyum içinde elektron ve delik
ömürlerinin oda sıcaklığında toplam katkı yoğunluğuna bağlı olarak
değişimleri verilmiştir.

Şekil-1.11. Monokristal silisyumda T=300 K için ortalama elektron ve delik
ömürlerinin toplam katkı yoğunluğuna bağlı olarak değişimi.

b) Taşıyıcı yoğunluklarinin uzaklığa bağlı olarak değişimi:
Şekil-1.12 da görüldüğü gibi bir yarıiletkenin x=0 kesitinde delik
yoğunluğunun po ısıl denge değerinden p=po+Δp değerine yükseltildiğini ve
bu değerde tutulduğunu düşünelim. x=0 da ortaya çıkmış olan bu fazladan
delikler difüzyonla delik yoğunluğunun daha az olduğu bölgelere ilerleyerek
x doğrultusunda bir
J p  qD p

dp
dx

(1.23)

difüzyon akımı meydana getirir. Bu akım x doğrultusunda ilerledikçe
birleşmeler nedeni ile delik yoğunluğu düşeceğinden, azalır. Birim kesit
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alanlı ve dx kalınlığında bir V hacim elemanı içindeki delik sayısnda 1
saniyede birleşmeler nedeni ile meydana gelen azalma
dp
dp
V
dx
dt
dt

ve buna karşı düşen elektrik yükü
p
p0  p

Ipd

p0
0

x

Şekil-1.12. x=0 kesitindeki delik yoğunluğu ısıl denge değerinin üstüne
çıkartılmış olan bir yarıiletkende x doğrultusunda oluşan delik difüzyon akımı.

q

dp
dx
dt

dir. Birim yüzeyden 1 saniyede geçen yükte meydana gelen bu azalma, x
doğrultusunda akan akım yoğunluğunda meydana gelen azalma demek
olduğundan,
dp
q dx  dJ p
dt
ve Jp nin (1.19) bağıntısı ile verilmiş olan değeri kullanılarak
dp
d2p
  Dp 2
dt
dx

(1.24)

elde edilir. (1.17) bağıntısının bu bağıntıda yerine konulup düzenlenmesi ile
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d2p
1 ( p  p0 )

2
dx
Dp  p

ve burada D p . p  L p 2 bağıntısından yararlanılarak
d 2 p ( p  p0 )

(1.25)
dx 2
L2p
bulunur. Delik yoğnluğunun uzaklıkla değişimini veren bu diferansiyel
denklemdeki Lp karakteristik büyüklüğüne deliklerin yarıiletlen içindeki
difüzyon uzaklığı denir. Bu diferansiyel denklemin "x=0 için p=po+Δp"
başlangıç koşulu ile elde edilen çözümü

p  p0  p  e

 x / Lp

(1.26)

dir ve değişimi Şekil-1.13(a) da verilmiştir. Görüldüğü gibi delik yoğunluğu
x=0 dan içerilere doğru Lp karakteristik büyüklüğü ile üstel olarak azalmakta
ve ısıl denge değerine asimptot olmaktadır.
Benzer davranış elektronlar için de aynen geçerlidir; ancak değişimin
karakteristik büyüklüğü Ln (elektronların yarıiletlen içindeki difüzyon
uzaklığı) olacaktır (Şekil-1.13(b)).
p

n

p 0  p

n0  n

p / e

Lp

(a)

x

n / e

n0

x

Ln

(b)

Şekil-1.13. (a) Artık delik yoğunluğunun, (b) artık elektron yoğunluğunun
uzaklıkla değişimi.

Bir yarıiletkende elektronlar ve delikler için difüzyon uzaklığının
mertebesi hakkında bilgi sahibi olmak yararlıdır. Örneğin NA=1017 (cm-3)
olan p-tipi silisyumda azınlık taşıyıcısı olan elektronlar için difüzyon
katsayısı Şekil-1.8 de ve ortalama ömür Şekil-1.11 de verilmiş olan
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eğrilerden okunursa Dn=15 (cm2/s) ve τn=1 μs bulunur. Bu değerlerden
yararlanılarak Ln difüzyon uzaklığı
Ln  Dn n  15  106  3,87 103 cm  38,7  m

bulunur. Yarıiletken devre elemanlarının mikron ve mikron-altı boyutlara
sahip oldukları düşünülürse bu değer oldukça büyüktür ve eleman
davranışları incelenirken bu durumun göz ardı edilmemesi gerekir.
1.3.2.5. Yarıiletkenlerde Toplam Akım
Yarıiletkenlerde elektronlar veya delikler tarafından taşınan akımlarla
ilgili olarak iki farklı mekanizmanın söz konusu olduğunu gördük;
elektriksel alan etkisi altında sürüklenme ve taşıyıcı yoğunluğu
farklılıklarından kaynaklanan difüzyon. Bir yarıiletkende, tümü ile farklı
fiziksel nedenlerden kaynaklanan bu iki akım türünün bir arada bulunması
mümkündür. Bu durumda akacak olan toplam elektron akımı ve toplam
delik akımı ayrı ayrı, sürüklenme ve difüzyon bileşenlerinin toplamına eşit
olacaktır. Buna göre yarıiletken içinde, elektron yoğunluğunun n olduğu bir
noktada, değeri  olan bir elektriksel alan varsa ve bu noktadaki elektron
yoğunluğu gradyanı dn/dx ise, toplam elektron akımı yoğunluğu (1.10) ve
(1.15) den yararlanìlarak
dn
J n  J ns  J nd  qn n  qDn
(1.27)
dx
olarak hesaplanabilir. Benzer şekilde toplam delik akımı yoğunluğu da
(1.11) ve (1.16) dan yararlanılarak
dp
J p  J ps  J pd  qp p  qD p
(1.27-a)
dx
bulunur.

1.3.2.6. Üniform Katkılanmamış Yarıiletkende Durum
Yarıiletken yapılarda n ve p tipi bölgelerin katkı yoğunlukları
teknolojik nedenlerle -genellikle- üniform olmaz. Üniform katkı varsayımı
sağladığı basitlik nedeni ile genel incelemeler için yeterli ise de aslında,
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katkılamanın üniform olmamasından kaynaklanan etkilerin hesaba katılması
gerekir.
Katkı yoğunluğu üniform olmayan p-tipi bir yarıiletken bölgesinde NA
katkı yoğunluğunun Şekil-1.14 de gösterildiği gibi, uzaklıkla herhangi bir
biçimde değiştiğini ve azınlık taşıyıcısı olan elektronların yoğunluğunun
deliklerinki yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olduğunu düşünelim.
Böyle bir yapıda -negatif olan- katkı iyonu yoğunluğunun her yerde aynı
olmaması bir iç elektiksel alan meydana getirir. Ancak ısıl denge
durumunda yarıiletkenin her kesiti elektriksel bakımdan nötr olacağından,
katkı iyonlarının oluşturduğu yük serbest delikler tarafından dengelenir ve
her kesitte p=NA olur. Durum, yarıiletken içinde elektriksel alan nedeni ile
meydana gelecek sürüklenme akımı ile delik yoğunluğunun üniform
olmaması nedeni ile meydana gelecek difüzyon akımının biribirlerini
dengelemesi (ters yönde eşit olmaları) şeklinde düşünülerek incelenebilir:
qD p

dp ( x)
   q p p( x) ( x) 
dx

Delik yoğunluğu her x değeri için katkı iyonu yoğunluğuna eşit olacağından
NA



x
Şekil-1.14. Katkı yoğunluğu üniform olmayan p-tipi bir yarıiletkende
katkı iyonu yoğunluğunun değişimi ve oluşan iç alan.

 Dp

dp ( x)
 q p N A ( x ) ( x )
dx
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ve buradan elektriksel alan

 ( x)  D

p

p

1 dN A ( x)
N A ( x) dx

bulunur. Bu bağıntı (1.14) Einstein bağıntısı kullanılarak düzenlenirse

 ( x)  NV( x) dNdx( x)
T

A

(1.28)

A

elde edilir. Türevin negatif işaretli olması halinde bu iç elektriksel alan -x
yönündedir ve yapı içindeki akım taşıyan elektronları ve delikleri, akımın
yönüne bağlı olarak, hızlandırıcı yahut yavaşlatıcı bir etki yapar. Örneğin x
doğrultusunda bir elektron hareketi varsa alan bu hareketi hızlandırır. Katkı
yoğunluğu üniform olmayan n-tipi bir yarıiletkende de aynı şekilde bir iç
elektriksel alanın ortaya çıkacağı, ancak alanın, p tipi yarıiletkendekinin
tersine, katkı yoğunluğunun azaldığı yönde olacağı kolayca görülebilir.
-------------------PROBLEMLER
1.- a) Bakırın 1 cm3 ündeki serbest elektron sayısını hesaplayın
(Bakırın 1 molü 63,55 g ve özgül ağırlığı 8,9 g/cm3 dür).
b) Bakır içindeki elektronların oda sıcaklığında hareket
yeteneklerini hesaplayın (Bakırın oda sıcaklığındaki özgül direnci 1,7.10-6
ohm.cm dir).
c) Çapı 1 mm olan bir bakır telden 1A lik bir akım geçmekte iken
elektronların ortalama sürüklenme hızları ne kadardır?
2.- Has silisyumun (a) 300K sıcaklıktaki, (b) 100 C sıcaklıktaki, (c)
azotun sıvılaşma sıcaklığındaki (-195,8 C daki) özgül direncini hesaplayın.
3.- Katkılanmış silisyumun özgül direncinin 300K sıcaklıktaki
değerini katkılamanın
a) ND=1015, 1017 ve 1019 (cm-3)
b) NA=1015, 1017 ve 1019 (cm-3)
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değerleri için hesaplayın (elektronların ve deliklerin hareket yeteneklerinin
katkı yoğunluğuna bağlı olarak değişimlerini göz ardı etmeyin!).
4.- Bir silisyum tümdevrede bor ile katkılanarak oluşturulmuş bir
direncin eni 5μm, uzunluğu 60μm ve kalınlığı 2 μm dir. Katkı yoğunluğu
1016 (cm-3) olup üniform kabul edilmektedir.
a) Direncin 300K sıcaklıktaki değerini hesaplayın.
b) Direncin uçları arasında 1 V luk bir gerilim varken deliklerin
ortalama sürüklenme hızları nedir?
5.- ND=1019 (cm-3) olacak şekilde fosforla üniform katkılanarak
gerçekleştirilmiş bir silisyum direncin eni 7μm ve kalınlığı 2,5 μm dir.
Direncin 300 K sıcaklıktaki değerinin 100 ohm olması için uzunluğu ne
olmalıdır?
6.- (a) ND=1018 (cm-3) olacak şekilde fosforla katkılanmış bir Si
kristalinde Fermi seviyesinin iletim bandının alt sınırının kaç eV aşağısında
olacağını,
(b) NA=1015 (cm-3) olacak şekilde bor ile katkılanmış bir Si
kristalinde Fermi seviyesinin valans banıdının alt sınırının kaç eV
yukarısında olacağını hesaplayın.
7.- Katkı yoğunluğu ND=1015 (cm-3) olan n tipi tipi bir yarıiletkenin
yüzeyinden, yüzeyde (po+Δp)=1010 (cm-3) olacak şekilde delik enjeksiyonu
yapılarak bir difüzyon akımı oluşturuluyor.
a) Delik difüzyon akmı yoğunluğunun enjeksiyon yüzeyindeki
değeri nedir?
b) Delik difüzyun akımı hangi derinlikte enjeksiyon yüzeyindeki
değerinin 1/10 una düşer?
c) (b) de buluduğunuz derinlikte elektron ve delik akımlarının
değeri nedir?
8.- Isıl denge yoğunluğu no=1016 (cm-3) olan bir silisyum üzerine bir
ışık darbesi gönderilerek elektron yoğunluğu 1017 (cm-3) değerine
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yükseltiliyor. Ne kadar bir süre sonunda elektron yoğunluğu 3.1016 (cm-3)
değerine düşer?
9.- Katkı yoğunluğu yüzeyde 1017 (cm-3) olan ve yüzeyden içeriye
doğru her μm için 10 defa azalacak şekilde katkılanmış p tipi bir
yarıiletkende ısıl denge durumunda var olacak olan iç elektriksel alanın (a)
yüzeydeki, (b) 1μm derinlikteki değerini hesaplayın.
-----------------------------
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2. YARIİLETKEN DİYOT
2.1. Giriş
p ve n-tipi yarıiletken bölgelerin bir araya getirilmesi (bir p-n
jonksiyonu oluşturulması) ile gerçekleştirilen en basit -ve temel- devre
elemanları yarıiletken diyotlardır. Diyotların en temel işlevleri elektrik
akımını bir yöne doğru geçirip öbür yöne doğru geçirmemeleridir. Bu temel
özelliğin yanısıra p-n jonksiyonları, üzerine ışık düştüğünde bir akım
üretme özellikleri ile fotodiyot yahut güneş pili olarak, içinden akım
geçerken belirli bir dalga boyuna sahip bir elektromagnetik ışıma yapma
özellikleri ile ışık veren diyot (LED) olarak, uçlarındaki gerilime bağlı bir
kapasitif özellik göstermeleri özelliği nedeni ile kapasite diyodu olarak,
belirli bir akım akıtırken uçları arasındaki gerilimin sıcaklığa bağlı olarak
değişmesi nedeni ile sıcaklık ölçme elemanı olarak da değerlendirilip
yararlanılabilen elemanlardır. Bir p-n jonksiyonunun bu özelliklerinin
hangisinden öncelikli olarak yararlanılmak isteniyorsa, yapısının bu amacı
en iyi sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

2.2. p-n Jonksiyonu
Bir yarıiletken kristalin bir bölgesi n-tipi, bir bölgesi p-tipi olacak
şekilde katkılandığında bu iki bölgeyi ayıran yüzeye jonksiyon denir.
Günümüzün teknolojisi ile jonksiyon oluşturulması, önceden veren atomlarla
katkılanmış bir p-tipi bölgenin yüzeyinden içeriye doğru daha yüksek
yoğunlukta alan atomlar sokularak (yahut bunun tersi yapılarak)
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gerçekleştirilir. Katkılama ya katkı atomlarının yüksek sıcaklıkta yüzeyden
içeriye doğru difüzyonunun sağlanması ile, ya da iyonlaştırılmış katkı
atomlarının bir elektriksel alan içinde hızlandırılarak yüzeye ekilmesi ile
(iyon implantasyonu ile) gerçekleştirilir. Oluşturulan n (veya p) tipi
bölgenin yüzeyden içeriye doğru derinliği genellikle mikron yahut mikronaltı mertebelerdedir. Bu şekilde gerçekleştirilmiş bir p-n jonksiyonunun
şematik kesit resmi ve katkı profilinin yüzeyden içeriye doğru değişiminin
tipik biçimi Şekil-2.1 (a) ve (b) de gösterilmiştir. Katkı yoğunluklarının eşit
olduğu xj jonksiyon derinliğinden yüzeye kadar olan bölgede ND>NA
olduğundan, bu bölge n-tipidir. xj den daha derinde olan bölgeler ise NA>ND
olduğundan, p-tipidir.
N (cm-1)
n

1019

2 μm

p

A=1mm2

n

p
1016

x
200 μm

(a)

0

xj

x (μm)

(b)

Şekil-2.1 Üniform katkılı p tipi bir taban üzerinde n tipi katkılama ile oluşturulmuş
tipik bir yarıiletken diyodun (a) kesiti ve sembolü, (b) katkı yoğunluğu profili (düşey
eksenin logaritmik olduğuna dikkat edin).

Bu şekilde gerçekleştirilen bir jonksiyonda, görüldüğü gibi, n ve p-tipi
bölgelerde katkı yoğunlukları üniform değildir. Ancak, katkı yoğunluklarının
üniform olmamasının yapının temel elektriksel davranışlarını fazla
etkilememesi nedeni ile bundan sonraki incelemeler, n-tipi bölgesi ND ve ptipi bölgesi NA yoğunluğunda üniform katkılanmış bir p-n jonksiyonu
üzerinde yapılacak, katkılamaların üniform olmamasının doğuracağı ikincil
etkilere yeri geldikçe değinilecektir. Bu şekilde n ve p-tipi bölgeleri üniform
katkılanmış (yahut öyle kabul edilebilen) ve iki bölge arasındaki geçişin
basamak biçiminde olduğu bir jonksiyona sert geçişli jonksiyon denir.
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Bir jonksiyon gerçekleştirildiğinde, n-tipi bölgede çok sayıda bulunan
elektronlar elektron yoğunluğunun daha az olduğu p-tipi bölgeye ve p-tipi
bölgedeki delikler de n-tipi bölgeye doğru difüzyonla yayılmaya başlar.
Jonksiyondan p-tipi bölgeye geçen elektronlar bu bölgede çok sayıda
bulunan deliklerle birleşerek biribirlerini yok ederler. Benzer şekilde p-tipi
bölgeden n-tipi bölgeye geçen delikler de bu bölgedeki elektronlarla
birleşirler. Bu birleşmeler sonunda jonksiyonun iki yanı taşıyıcılar
bakımından fakirleşir. Bu bölgelere fakirleşmiş bölge yahut geçiş bölgesi
denir.
Bu olay sürüp gidemez. Bölgenin hareketli taşıyıcılar bakımından
fakirleşmesi sonucunda bölgenin n-tipi yarıiletken içinde kalan kısmında,
kristal yapıya yerleşirken birer elektron vererek pozitif iyon haline gelmiş
olan katkı atomlarının oluşturduğu pozitif yük ve benzer şekilde p tipi tarafın
fakirleşmiş bölgesi içindeki negatif iyon yükü etkili olmaya başlar. Bu
yükler nedeni ile oluşacak olan E elektriksel alanı, iki taraftaki çoğunluk
taşıyıcılarınının karşı tarafa geçişlerini engelleyecek yöndedir. Bu nedenle
bir bir süre sonra bir denge durumuna ulaşılır ve taşıyıcı difüzyonu durur. Bu
durumda geçiş bölgesinin n-tipi yarıiletken içinde kalan ve genişliği xn ile
gösterilen kısmında, kristal yapıya yerleşirken birer elektron vererek pozitif
iyon haline gelmiş olan katkı atomlarının burada meydana getirdiği yük
yoğunluğu qND dir. Benzer şekilde geçiş bölgesinin p-tipi yarıiletken içinde
kalan ve genişliği xp ile gösterilen kısmında da negatif iyonların
oluşturduğu -qNA yoğunluğunda bir yük meydana gelir (Şekil-2.2).
Fakirleşmiş bölgeler içindeki elektriksel yüklerin, jonksiyondan bir akım
geçiyor olsa bile yalnızca bu sabit iyon yüklerinden ibaret olduğu kabulü
(ideal fakirleşme varsayımı), p-n jonksiyonlarının elektriksel
davranışlarının incelenmesini önemli ölçüde basitleştirir ve çok büyük akım
yoğunlukları dışında, geniş bir aralıkta geçerliliğini korur.
n

p

-xn 0

xp

Şekil-2.2. Bir p-n jonksiyonunda fakirleşmiş bölgelerdeki iyon yükleri.
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Fakirleşmiş bölge içinde ortaya çıkan bu iyon yükleri, eşit sayıda elektronun
ve deliğin birleşerek biribirlerini yok etmeleri sonucunda oluştuğundan,
değerce eşit olmaları gerekir. Bu yük eşitliğinin sağlanabilmesi için
fakirleşmiş bölge genişliklerinin
qN D xn  qN A x p

(2.1)

bağıntısını sağlayacak değerde olmaları gerekir.
Fakirleşmiş bölgelerdeki yük yoğunlukları, işaretleri ile birlikte
 n   qN D ve  p   qN A dir. Bu yük yoğunluğu bölgeleri içinde elektriksel
alanın uzaklıkla değişimi
d 

(2.2)
dx 
Poisson bağıntısı yardımı ile hesaplanabilir. Buradaki  dielektrik katsayısı
   0   r olup  0  8,6 1014 F/cm boşluğun dielektrik katsayısı ve
 r  11,7 silisyumun bağıl dielektrik katsayısıdır.
Elektriksel alan-elektriksel potansiyel ilişkisi ise

   dV
dx

(2.3)

bağıntısı ile belirlidir. Bu iki bağıntıdan yararlanılarak
d 2V 

dx 2 
ulunur. (2.4) bağıntısı p-tipi tarafın fakirleşmiş bölgesi için
d 2V qN A

dx 2

şeklini alır. Bu bağıntı bir defa integre edildiğinde
dV qN A

x  C  
dx


(2.4)

(2.5)

(2.6)
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ve bir defa daha integre edildiğinde
V

qN A 2
x  Cx  D
2

(2.7)

bulunur.  alan şiddetinin ve V potansiyelinin uzaklığa bağlı olarak
değişiminin elde edilebilmesi için, var olan yahut öngörülen başlangıç
koşullarından yararlanılarak C ve D integrasyon sabitlerinin bulunması
gerekir.
Potansiyel için referans olarak jonksiyon düzlemi alınırsa, x=0 için
V=0 olur ki bu, D=0 sonucunu verir. Alan şiddetinin fakirleşmiş bölge
dışında sıfır olacağı ve x=xp fakirleşmiş bölge sınırında sıfıra düşmesi
gerektiği göz önünde bulundurulursa (2.6) bağıntısından
C

qN A



xp

elde edilir. Böylece potansiyelin p tipi yarıiletken içindeki fakirleşmiş bölge
boyunca değişimi
qN A 2  qN A 
V
x 
xp  x
(2.8)
2
 

ve buradan x  x p fakirleşmiş bölge sınırında potansiyelin alacağı değer
V1  

qN A 2
xp
2

(2.9)

bulunur. Bu bilgilerden yararlanılarak potansiyelin p-tipi bölge içindeki
değişimi, Şekil-2.3(b) de gösterilmiştir.
.
C nin yukarda bulunmuş olan değeri bilindiğine göre elektriksel
alanın p tipi tarafın fakirleşmiş bölgesi içindeki değişimi de

   qN
olarak bulunur (Şekil-2.3(c)).

A

x

qN A



xp

(2.10)
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ρ
qND

n

-xn

+
+

p

xp
x

-qNA
V

v2
VB

v1

x



0

x

Şekil-2.3. Sert geçişli bir p-n jonksiyonunda (a) fakirleşmiş bölge yükleri,
(b) elektriksel potansiyelin uzaklıkla değişimi, (c) Alan şiddetinin uzaklıkla
değişimi.

Yukarda yapılan işlemler n-tipi bölge için de yapılırsa elektriksel
alanın ve potansiyelin bu bölge içindeki değişimleri benzer şekilde elde
edilir ve potansiyelin n-tipi bölgenin (-xn) sınırındaki değeri
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V2  

qN D 2
xn
2

(1.11)

çıkar. Şekil-2.3(b) ve (c) de alan şiddetinin ve potansiyelin n tipi bölge
içindeki değişimleri de gösterilmiştir.

2.2.1. Jonksiyon Gerilimi ve Fakirleşmiş Bölge Genişlikleri
Fakirleşmiş bölgenin iki sınırı arasındaki potansiyel farkı
VB  V2  V1  

q
N D xn2  N A x 2p 

2

dir. Bu bağıntı (2.1) bağıntısından yararlanılarak düzenlenirse
VB 


q
N 
N D xn2 1  D 
2
NA 


(2.12)

bulunur.
Jonksiyonun iki sınırı arasında, fakirleşmiş bölge yükleri nedeni ile
meydana gelmiş olan bu VB potansiyel farkı “jonksiyon gerilimi”, yahut iki
taraftaki çoğunluk taşıyıcılarının difüzyonla karşı tarafa geçmelerini
engellediği için “potansiyel seddi” olarak adlandırılır.
Isıl denge durumunda bulunan ve içinden bir akım akmayan bir p-n
yapısının her kesitinde elektron ve delik akımlarının ayrı ayrı sıfır olmaları
gerekir. Elektron akımı sürüklenme ve difüzyon akımı bileşenleri cinsinden
yazılıp sıfıra eşitlenirse
dn 

J n  q  n n  Dn 
dx 

(2.13)
dV
dn 

 q   n n
 Dn   0
dx
dx 

ve buradan
D dn
dV  n
n n
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yazılabilir. Bağıntı geçiş bölgesi bölgesi üzerinde, sınırlardaki potansiyel ve
elektron yoğunluğu değerlerinden yararlanılarak entegre edildiğinde
V2

Dn

nn 0

1

 dV    n dn

V1

n np 0

ve

V2  V1  

Dn

n

 ln n

bulunur. Bağıntının V2  V1  yerine VB
düzenlenmesi ile elde edilen
n 
VB  VT ln  n 0  
n 
 p0 

n0

 ln n p 0 

ve

Dn /  n  VT

 nn 0  VB /VT 

  e
n
p
0



konularak
(2.14)

bağıntısında nno  N D ve n po  n 2i / N A eşitlikleri kullanılarak da
N N 
VB  VT ln  D 2 A 
(2.15)
n
 i 
elde edilir. Böylece, p-n jonksiyonunun en temel elektriksel parametresi olan
VB jonksiyon gerilimi, yapısal büyüklükler cinsinden bulunmuş olur.

VB nin değerinin bilinmesi, (2.12) bağıntısından yararlanılarak
jonksiyonun n-tipi tarafındaki xn fakirleşmiş bölge genişliğinin bulunmasına
olanak verir:
xn 

2VB
qN D 1   N D / N A  

(2.16)

(2.16) ve (2.1) bağıntılarından yararlanılarak da fakirleşmiş bölgenin p-tipi
yarıiletken içinde kalan x p genişliği bulunabilir:
xp 

2VB
qN A 1   N A / N D  

(2.17)
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Fakirleşmiş bölgenin toplam genişliği ise, x  xn  x p dir.

Yarıiletken düzenlerde genellikle olduğu gibi, bir tarafın katkı
yoğunluğunun öbür tarafınkine göre çok büyük olduğu durumlar için
fakirleşmiş bölge genişliklerini veren bağıntılar aşağıdaki gibi
basitleştirilebilir:
N D  N A ise; x  x p 

2VB
qN A

2VB
N A  N D ise; x  xn 
qN D

(2.18)

Bu bağıntılardan, bir tarafı öbür tarafına göre çok fazla katkılanmış bir p-n
jonksiyonunda fakirleşmiş bölgenin -hemen hemen tümü ile- az katkılanmış
olan taraf içinde bulunacağı ve genişliğinin, az katkılı tarafın katkı
yoğunluğu tarafından belirleneceği görülmektedir.
n ve p-tipi bölgeler arasına dışardan bir V gerilimi uygulanırsa, bunun
yönüne bağlı olarak fakirleşmiş bölge sınırları arasındaki gerilim artar veya
azalır. V nin p-tipi taraf pozitif olacak şekilde uygulanması halinde
fakirleşmiş bölge sınırları arasındaki gerilim azalarak (VB  V ) değerini alır.
V nin ters yönde uygulanması halinde ise artar6.
Dışardan gerilim uygulanmamışken fakirleşmiş bölge sınırları
arasında bulunan VB kullanılarak çıkartılmış olan yukardaki bağıntılar, VB
yerine (VB  V ) konularak düzenlendiğinde, V nin pozitif olması (jonksiyonun
geçirme yönünde kutuplanmış olması) ve V nin negatif olması (jonksiyonun
tıkama yönünde kutuplanmış olması) hallerine karşı düşen fakirleşmiş bölge
genişlikleri elde edilir. Örneğin N D  N A olan bir p-n jonksiyonuna dışardan

6

p-tipi bölge n-tipi bölgeye göre pozitif olacak şekilde bir gerilim uygulanması halinde jonksiyondan büyük
değerli bir akım akacağı ilerde gösterilecektir. Bu nedenle bu kutuplama yönüne geçirme yönünde
kutuplama denir. Buna ters yönde bir gerilim uygulanması hali ise, akım çok küçük (pratik olarak sıfır)
olduğundan tıkama yönünde kutuplama olarak adlandırılır.
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bir V gerilimi uygulanmış olması hali için fakirleşmiş bölge genişliği (2.18)
den hesaplanabilir:
x (V )  x p (V ) 

2 (VB  V )
qN A

(VB  V )
 x p (0)
VB

(2.19)

Fakirleşmiş bölge içindeki elektriksel alanın x=0 da maksimum olan
değeri de herhangi bir V kutuplama gerilimi için, (2.10) ve (2.19)
bağıntılarından yararlanılarak hesaplanabilir:



max

(V ) 

qN A



x p (V ) 

2qN A



(VB  V )

(VB  V
  max (0)
V

(2.20)

(2.19) ve (2.20) bağıntıları, geçirme yönünde kutuplanmış bir p-n
jonksiyonunda fakirleşmiş bölge genişliğinin ve bu bölge içindeki alan
şiddetinin maksimum değerinin küçüleceğini, tıkama yönünde kutuplanmış
bir jonksiyonda ise fakirleşmiş bölge genişliğinin ve alan şiddetinin
maksimum değerinin artacağını gösterir. Bir yarıiletken içindeki alan
şiddetinin belirli bir  cr kritik değerine ulaşması halinde yarìiletken
atomlarìnìn dış yörünge elektronları yerlerinden koparak serbest elektron
haline geçebilir7. Yarıiletken devre elemanlarında akımın, gerilimin bir
değerinden sonra birden bire artması olayına belverme (breakdown) denir.
Jonksiyon içindeki alan şiddetinin, yarıiletkenin kritik alan şiddeti değerine
ulaşması ile meydana gelen anî akım artması, belverme olayını meydana
getiren mekanizmalardan biridir. Bu nedenle meydana gelecek belvermeyi,
katkı yoğunluğu az olan tarafın belirleyeceği ve belvermenin katkı
yoğunlukları yüksek olan yapılarda daha küçük tıkama yönü gerilimlerinde
meydana geleceği (2.20) bağıntısından kolayca görülebilir. Jonksiyonun
düzlemsel ve köşesiz (örneğin dairesel) olduğu varsayımı ile çıkartılmış olan
yukardaki alan şiddeti değeri küçük alanlı ve köşeli (örneğin karesel)
7
Kritik alan şiddetinin değeri oda sıcaklığında Ge için 100 kV/cm, Si için 300 kV/cm ve Ga As için 400
kV/cm mertebesindedir.
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jonksiyonlarda köşe etkisi nedeni ile geçerliliğini kaybeder ve belverme
kendini, daha düşük gerilimlerde gösterir.
-------------------ÖRNEK:
Katkı yoğunlukları ND=1018 (cm-3), NA=1015 (cm-3) olan bir siliyum
p-n jonksiyonunda (a) V  0 , (b) V  V1  0,6 V, (c) V  V2  100 V için
fakirleşmiş bölge genişlikleri ve fakirleşmiş bölge içinde elektriksel alanın
aldığı en büyük değer hesaplanacaktır. Bunun için önce (2.15) bağıntısı
kullanılarak VB jonksiyon geriliminin bulunması gerekir:
 1018  1015 
VB  26  103 ln 
 0,757 V
20 
2,25

10



V=0 için, yani jonksiyon kutuplanmamışken fakirleşmiş bölge
genişlikleri, N D  N A olduğundan (2.18) kullanılarak
2(8,86  1014  11,7)0,757
x p (0) 
 9,9  10 5 cm  1  m
19
15
(1,6  10 )10
ve (2.1) bağıntısı yardımı ile
N
xn (0)  A x p  103  m  1 nm
ND
bulunur. Fakirleşmiş bölge içinde alan şiddeti x  0 jonksiyon düzlemi
üzerinde maksimum olduğundan, (2.10) bağıntısından yararlanılarak
(1,6  1019 )1015
 max (0)   x p (0)  (8,86 1014 )11,7  0,153 105 V/cm
qN A

elde edilir.
Jonksiyonun V1  0,6V ile geçirme yönünde kutuplanmış olması hali
için (2.19) yardımı ile
x p (V1 ) 

(0,757  0.6)
 0,455  m  xn (V1 )  0,455 nm
0,757
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ve alan şiddetinin maksimum değeri (2.20) den



max

(V1 )  0,53  105

(0,757  0,6)
 0,696  10 4  6,96 kV/cm
0,757

bulunur. Benzer şekilde, V  V2  100 V ile tıkama yönünde kutuplama
durumu için fakirleşmiş bölge genişlikleri
x p (V2 ) 

0,757  (100)  11,5 m

0,757
ve alan şiddetinin maksimum değeri



max

(V2 )  0,153  105

 xn (V2 )  11,5 nm

0,757  (100)  1,76 105  176 kV/cm

0,757
çıkar. Tıkama yönünde kutuplama durumunda alan şiddetinin maksimum
değerinin silisyum için kritik değer olan 300 kV/cm ye oldukça yaklaşmış
olması önemlidir; gerilimin bu yönde daha da arttırılması halinde
jonksiyonun belverme bölgesine girebileceğini gösterir.
-----------------

2.2.2. p-n Jonksiyonunda Gerilim-Akım İlişkisi
Şekil-2.4 (a) da ısıl denge durumunda bulunan bir p-n jonksiyonunda
p ve n tipi bölgeler içindeki serbest elektron ve delik yoğunlukları ve
fakirleşmiş bölge genişlikleri gösterilmiştir. Şekilde fakirleşmiş bölgenin ntipi yarıiletken içinde kalan kısmı daha dar olduğuna göre, n tipi bölge p-tipi
bölgeye göre daha yüksek oranda katkılanmış demektir. Bundan sonraki
incelemeler iki tarafın katkı yoğunlukları için peşin bir kabul yapılmadan
yürütülecek, ancak elde edilen sonuçlar bir tarafın katkı yoğunluğunun öbür
tarafınkine göre çok yüksek olması hali için ayrıca yorumlanacaktır.
İncelemelerde aşağıdaki üç basitleştirici kabul daha yapılacak, bu kabullerin
geçerli olmadığı durumlar ilerde ele alınacaktır.
• Jonksiyondan bir akım akıtıldığında elektronların ve deliklerin
fakirleşmiş bölgeyi geçerken birleşmelerle sayılarında meydana gelecek olan
azalma, ihmal edilebilecek kadar küçüktür.

52

• p ve n-tipi bölgelere enjekte edilen taşıyıcıların yoğunluğu, katkı
yoğınluklarına göre çok küçüktür.
• p ve n-tipi yarıiletken bölgelerin genişlikleri, elektron ve deliklerin
difüzyon uzaklıklarına göre çok büyüktür8.
Isıl denge durumunda bulunan böyle bir yapnın iki ucu Şekil-2.4(b) de
görüldüğü gibi kısa devre edildiğinde, devrede akım akmasını gerektiren bir
kaynak olmadığına göre jonksiyon üzerinden akan akımın sıfır olması
gerekir. Ancak yapı içinde, elektron ve delik akımları akmasını gerektirecek
iki farklı neden vardır:.
n

nn0

p
pp0
(a)
np0

pn0
E
Id = Is
Id
Is

(b)

Şekil-2.4. (a) Isıl dengedeki bir p-n jonksiyonunda taşıyıcı yoğunlukları.
(b) Kısa devre edilmiş bir jonksiyonda biribirini dengeleyen
sürüklenme ve difüzyon akımları.

Bunlardan biri, fakirleşmiş bölge yükleri nedeniyle ortaya çıkmış
olan iç elektriksel alanın (  nin) iki taraftaki azınlık taşıyıcıları üzerindeki
etkisidir. Bu, Şekilde gösterilmiş olan yönde bir I s  I ns  I ps sürüklenme
akımının akmasını gerektirir.

Bu varsayım günümüzde gerçekleştirilen yarıiletken elemanların yapısında bulunan p-n jonksiyonlarının
birçoğu için geçerli değildir. Varsayımın geçerli olmadığı durumlarla ilgili değerlendirme ilerde
yapılacaktır.
8
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Diğer neden ise, elektronların ve deliklerin bir tarafta çoğunluk
taşıyıcıları iken öbür tarafta azınlıkta olmalarıdır. Bu durum, Şekil üzerinde
işaretlenen yönde bir I d  I nd  I pd difüzyon akımının akmasını gerektirir.
Sürüklenme ve difüzyon akımlarının yönleri, görüldüğü gibi biribirine
zıttır. Kısa devre edilmiş jonksiyon üzerindeki akım sıfır olduğuna göre bu
iki akımın büyüklüklerinin biribirine eşit olması gerekir; yani sürüklenme
akımı ile difüzyon akımı biribirini dengeler.
Şimdi elemanın iki ucu arasına, p-tipi bölge pozitif ve n-tipi bölge
negatif olacak şekilde, yani VB yi azaltacak yönde bir V geriliminin
uygulandığını düşünelim (Şekil-2.5(a)). Bu durumda;
• Jonksiyon üzerindeki (fakirleşmiş bölgenin uçları arasındaki)
potansiyel farkı (gerilim) azalarak VB  V  değerine düşer.
• Potansiyel farkının VB değeri için (2.16) ve (217) bağıntıları ile
verilmiş olan fakirleşmiş bölge genişlikleri VB nin VB  V  değerini alması
ile
2 (VB  V )
xn 
qN D 1   N D / N A  
xp 

2 (VB  V )
qN A 1   N A / N D  

değerlerine düşer.
• Jonksiyon üzerindeki potansiyel farkının küçülmesi ile bağlantılı
olarak  alanı küçülür.
• Alanın küçülmesi, iki taraftaki çoğunluk taşıyıcılarının karşı tarafa
difüzyonunu frenleyen etkinin küçülmesi demek olduğuna göre, iki taraflı
bir taşıyıcı difüzyonu başlar, yani Id bileşeninin değeri büyüyerek
jonksiyonda Id ile aynı yönde bir I akımı akmaya başlar.
• n-tipi bölgede çoğunluk taşıyıcıları olan ve p tipi bölgeye difüzyonla
geçen elektronlar p-tipi tarafın fakirleşmiş bölge sınırındaki elektron
yoğunluğunun, npo ısıl denge değerinin üstüne çıkmasına neden olur. Bu yeni
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değer np(xp) ile gösterilecektir. n-tipi bölgeden p-tipi bölgeye sokulmuş
(enjekte edilmiş) olan elektronlar p tipi bölge içinde difüzyonla ilerlerken
yoğunlukları, p-tipi bölgede çoğunlukta olan deliklerle birleşmeler nedeni ile
Şekil-1.9 da görüldüğü gibi üstel olarak azalarak ısıl denge değerine
asimptot olur. Benzer şekilde n-tipi tarafın fakirleşmiş bölge sınırındaki
delik yoğunluğu da pno ısıl denge değerinden daha büyük bir pn(-xn) değerini
alır ve jonksiyondan uzaklaştıkça değeri azalır. Fakirleşmiş bölge
sınırlarındaki çoğunluk taşıyıcısı yoğunluklarında, difüzyonla karşı tarafa
geçen taşıyıcılar nedeni ile meydana gelecek olan azalmanın ihmal
edilebilecek kadar küçük olduğu gösterilebilir. Böylece yarıiletken yapı
içinde elektron ve delik yoğunluklarının uzaklıkla değişimleri için Şekil2.5(b) deki diyagram çizilebilir.
Bu durum için fakirleşmiş bölge sınırlarındaki azınlık taşıyıcısı
yoğunluklarının bulunmasında (2.14) bağıntısından yararlanılabilir. Gerilim
uygulanmadığı durum için fakirleşmiş bölge sınırlarındaki elektron
yoğunlukları ile fakirleşmiş bölge sınırları arasınaki potansiyel farkı
arasındaki ilişkiyi veren bu bağıntı yeni duruma uygulanarak
E
Id > I s
Id
(a)

Is
+

nn0

n

p
pp0

np0

pn0
 xn 0

(b)

np (xp )

p n (  xn )

xp

Şekil-2.5. (a) p-n jonksiyonuna geçirme yönünde bir gerilim
uygulanması, (b) bu durum için taşıyıcı yoğunlukları diyagramı.
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 nn 0 

n
(
x
)
p
p



VB  V   VT ln 
yazılabilir. Buradan

nn 0
 e(VB V )/VT  eVB /VT  e V /VT
np ( x p )

ve gerekli düzenlemeler yapılarak
n p ( x p )  n p 0  eV /VT

(2.22)

elde edilir. n-tipi tarafın fakirleşmiş bölge sınırındaki delik yoğunluğu için
de benzer yoldan
pn ( xn )  pn 0  eV /VT
(2.23)
bulunur.
Şekil-2.5(b) deki taşıyıcı yoğunlukları diyagramında xp geçiş bölgesi
sınırındaki elektron difüzyon akımı yoğunluğu (1.14) bağıntısından
yararlanılarak
 dn 
J n ( x p )  qDn  p 
(2.24)
 dx  x x
p

yazılabilir. p-tipi bölgeye difüzyonla geçen elektronların yoğunluğunun
uzaklığa bağlı olarak değişimi (1.22) bağıntısına göre
n p ( x)  n p 0  n p e

 ( x  x p )/ Ln

(2.25)

olduğundan,
 dn p 
1
  n p ( x p )  n p 0 


 dx  x x p Ln

ve (2.22) bağıntısından yararlanılarak
 dn p 
1
 n p 0  eV /VT  1


 dx  x x p Ln

bulunur. Bu değer (2.24) bağıntısında yerine konulup n po  ni 2 / N A
eşitliğinden de yararlanılarak akım yoğunluğu için
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J n ( x p )  q

Dn ni2 V /VT
 e  1
Ln N A

(2.26)

bağıntısı elde edilir. Benzer şekilde n-tipi tarafın fakirleşmiş bölgesinin
  xn  sınırındaki delik akımı yoğunluğu için de
J p ( xn )   q

D p ni2 V /VT
 e  1
Lp N D

(2.27)

bulunur.
Fakirleşmiş bölgeden geçen elektron ve deliklerin birleşmelerle
sayılarında meydana gelebilecek azalma ihmal edilebilecek düzeyde
olduğundan elektron ve delik akım yoğunlukları fakirleşmiş bölge boyunca
değişmez ve toplam akım yoğunluğu -aynı yönde olan- bu iki bileşenin
toplamına eşit olur:
D 1
D 1  V /VT
J p  qni2  n
 p
 1
(2.28)
  e
L N
L
N
p
D 
 n A
n-tipi bölgeden, fakirleşmiş bölge üzerinden p-tipi bölgeye difüzyonla
geçen elektronlar bu bölge içinde ilerlerken yoğunlukları, bu ortamda
çoğunlukta olan deliklerle birleşmeler nedeni ile, Şekil 1-9 da gösterildiği
gibi üstel olarak azalır ve npo değerine asimptot olur. Bunun sonucu olarak
elektron yoğunluğunun değişim eğimi ile orantılı olan elektron difüzyon
akımının da üstel olarak azalarak fakirleşmiş bölge sınırından birkaç Ln
uzaklıkta sıfıra düşmesi gerekir (Şekil-2.6). Yarıiletken yapının kesiti her
yerde aynı ise J akım yoğunluğunun p tipi bölge boyunca bu değeri
koruyabilmesi için delik akımı yoğunluğunun da J  J n  J p eşitliğini
sağayacak şekilde değişmesi gerekir. p-tipi bölge içindeki birleşmelerde
kullanılan delikleri karşılayan bu akımın değişimi de Şekil-2.6 üzerinde
işaretlenmiştir. p-tipi bölgeden n-tipi bölgeye geçen deliklerin oluşturduğu
difüzyon akımı yoğunluğunun ve bu bölge içinde birleşmelerde kullanılan
elektronların oluşturduğu akım yoğunluğunun değişimi de aynı şekil
üzerinde gösterilmiştir.
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n

p

J  Jn  J p

J n ( xp )

J p (xn )

Jn

Jp

-xn 0

xp

Şekil-2.6. p ve n-tipi bölgeleri Ln ve Lp ye göre yeterince geniş olan
bir jonksiyonda elektron ve delik akımı yoğunluklarının yarıiletken
boyunca değişimi.

Böylece, jonksiyon alanı A olan, geçirme yönünde kutuplanmış bir
diyottan akacak olan akımın değeri için (2.28) bağıntısından yararlanılarak

olmak üzere

D 1
D 1 
I 0  Aqni2  n
 p

L N
 n A Lp N D 

(2.29)

I  I 0  eV /VT  1

(2.30)

elde edilir.
Yarıiletken diyot bağıntısı adı ile bilinen (2.30), diyodun bir V
gerilimi ile geçirme yönünde kutuplanması halinde akımın gerilimle üstel
olarak artacağını, ters yönde kutuplanması (V nin negatif olması) hali için
ise akımın gerilim attırıldığında  I o değerinde sabit kalacağını gösterir. Io
değeri çok küçük, genellikle 10-16...10-12 A mertebesinde olduğundan bu
durumda diyodun bir akım akıtmadığı kabul edilebilir ve bu nedenle bu
kutuplamaya tıkama yönünde kutuplama adı verilir.
Bir p-n jonksiyonunda p ve n bölgeleri, daha önce de belirtildiği gibi
elektron ve delik difüzyon uzaklıklarına göre büyük olmayabilir. Kesiti
Şekil-2.1 de verilmiş olan tipik bir yarıiletken diyotta yüzeydeki çok
katkılanmış bölgenin genişliği elektronların ve deliklerin difüzyon
uzaklığına göre daima çok küçüktür. Tümdevrelerin yapısında bulunan p-n
jonksiyonlarında ise her iki bölgenin genişliği de genellikle difüzyon
uzaklıklarına göre çok küçüktür. Bu koşullar altında -örneğin- n tipi bölgeye
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difüzyonla giren -ve o bölgede azınlık taşıyıcısı olan- delikler, birleşmeler
nedeni ile yoğunluklarında önemli bir değişme olmadan bölgenin sonuna
ulaşırlar. Bu durumda delik difüzyon akımı n-tipi bölge boyunca sabit
olacağından, delik yoğunluğunun uzaklıkla lineer olarak azalması gerekir.
Yoğunluğun fakirleşmiş bölge sınırındaki değerini (2.22) bağıntısı gereğince
V gerilimi belirler. Bölgenin bittiği ve dış bağlantının yapıldığı yüzeyde ise
yoğunluk pno dır.
Şekil-2.7 de n ve p-tipi bölgelerinin ln ve lp ile gösterilen genişlikleri
deliklerin ve elektronların difüzyon uzaklıklarına göre çok küçük olan kısa
gövdeli bir p-n jonksiyonunda, geçirme yönünde bir gerilim uygulanmış
olması hali için taşıyıcı yoğunlukları diyagramı verilmiştir. p bölgesinden n
bölgesine geçen deliklerin akıttığı akım için şeklin geometrisinden
yararlanılarak delik yoğunluğunun eğimi hesaplanıp difüzyon akımı
bağıntısında yerine konursa,

p

n
nn 0

pp0

np ( xp )

pn (  xn )

n p0

pn 0
-ln

-xn 0

lp

xp

Şekil-2.7. Geçirme yönünde kutuplanmış kısa gövdeli diyotta
taşıyıcı yoğunlukları diyagramı.

J p ( xn )  qD p

 p( xn )  pn 0 

ve genellikle xn  ln olduğundan,
J p (  xn )  qD p

(ln  xn )

 p( xn )  pn0 

n p   xn  ve pno ın değerleri yerlerine konularak da

ln
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J p (  xn )   q

D p ni2 V /VT
 e  1
ln N D

(2.31)

elde edilir. Benzer yoldan gidilerek n-tipi bölgeden p-tipi bölgeye geçen
elektronların akıttığı difüzyon akımı yoğunluğu için de
Dn ni2 V /VT
J n ( x p )  q
(2.32)
 e  1
lp N A
bulunur. Buradan, kısa gövdeli bir diyot için toplam akım yoğunluğu
D 1
D 1  V /VT
J  qni2  n
 p
 1
  e
l N
l
N
n
D 
 p A

(2.33)

Io doyma akımı
D 1
D 1 
I 0  Aqni2  n
 p

l N
l
N
n
D 
 p A

(2.34)

D 1
D 1  V /VT
I  Aqni2  n
 p
 1
  e
l N
l
N
p
A
n
D



(2.35)

ve akım

bulunur.
Bir tarafın katkı yoğunluğunun -genellikle olduğu gibi- öbür
tarafınkine göre çok büyük olması halinde, örneğin N D  N A için kısa
gövdeli diyoda ilişkin Io bağıntısı
I 0  Aqni2

Dn 1
lp N A

(2.36)

şeklini alır.
Elde edilmiş olan bağıntılardan çıkartılabilecek yorumlar aşağıda
topluca özetlenmiştir:
• Bir p-n jonksiyonunun akımını uygulanan gerilime bağlı olarak
veren bağıntı diyot ister kısa gövdeli, ister uzun gövdeli ve ister bir tarafı
uzun bir tarafı kısa gövdeli olsun
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I  I 0  eV /VT  1

biçimindedir.
• Gerilimin pozitif ve VT ye göre yeterince büyük değerleri için (yani
jonksiyonun geçirme yönünde, V  VT olacak şekilde kutuplanmş olması
halinde) bağıntı

9

I  I 0eV /VT

(2.37)

olarak basitleştirilebilir .
• Gerilimin negatif ve VT ye göre yeterince büyük değerleri için akım
(-Io) değerinde sabit kalır (doymaya girer)10. Bu nedenle Io'a diyodun ters
doyma akımı yahut kısaca doyma akımı denir.
• Io doyma akımnın değeri çok küçüktür. Bu akım jonksiyonun
yapısal özelliklerine (jonksiyon alanına ve katkı yoğunluklarına), ayrıca ni
ve VT nedeni ile sıcaklığa bağlıdr.
Bu bilgilere göre bir p-n jonksiyonunda akımın uygulanan gerilime
bağlı olarak değişimi Şekil-2.8 (a) daki gibi, tipik bir diyot özeğrisi (diyot
karakteristiği) gösterir. Diyot özeğrisi üstel karakterde olduğu için akım,
gerilime bağlı olarak gittikçe artan bir değişim gösterir. Akımın belli bir
oranda değişmesi için gerekli gerilim değişimi
I1  I 0eV1 /VT
I 2  I 0eV2 /VT
I2
 e(V2 V1 )/VT
I1

den hesaplanabilir.
V nin 100 mV dan büyük değerleri için bu basitleştirme nedeni ile gelecek hatânın %2 den küçük
kalacağı kolayca görülebilir.
9

10

Elde edilen bağıtılar jonksiyonun pozitif bir V gerilimi ile kutuplanması hali için çıkartılmış olmakla
beraber V nin negatif değerleri için de geçerlidir. Gerçekten inceleme baştan itibaren V nin negatif olduğu
kabulü ile yapıldığında da aynı Io değeri elde edilir.
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10m

10m
1m
100u
A
10u

5m

1u
A
100n

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

10n
A
1.0n

0

(a)

0.4

0.8

(b)

Şekil-2.8. Bir p-n jonksiyonunda akımn gerilimle değişimini (a) lineer eksen
takımında, (b) yarı-logaritmik eksen takımında gösteren özeğri.

Örneğin akımın 1'e 10 oranında değişmesi için gerekli gerilim değişimi

V2  V1   25,9  ln10  60 mV
bulunur. Yani akım, gerilimin her 60 mV luk artışı için 10 kat yükselir. Bu
durum bir başka açıdan da şöyle değerlendirilebilir:
Şekil-2.8 deki diyot bir devrede gaçirme yönünde 5 mA akıtacak
şekilde 650 mV ile kutuplanmışsa akımın kesilmesi için kutuplama
geriliminin –ilk bakışta- sıfır yahut negatif yapılması gerekir. Ama pek çok
uygulamada akımın yeterince küçülmesi, örneğin geçirme akımının binde
birine düşmesi yeterlidir. Yukardaki bağıntıya göre kutuplama gerilimi 180
mV düşürülür yani 650-180=470 mV yapılırsa akım 5 μA’e düşer. Yani
diyodun akım akıtmama durumuna geçmesi için geçirme yönü kutuplama
geriliminin 470 mV’a düşürülmesi yeterlidir.
Diyot özeğrisi Şekil-2.8(b) de, I ekseni 10 tabanına göre logaritmik
taksimatlandırılmış olarak yeniden çizilmiştir. Özeğrinin bu eksen
takımında,
log I  log I 0 

0.434
V
VT
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bağıntısı ile ifade edilebileceği yani V ile lineer değiştiği ve değişimin
eğiminin (1/VT) ile orantılı olacağı kolayca görülür. Tipik bir silisyum p-n
jonksiyonunun özeğrisi bu üstel (yarı-logaritmik eksen takımında lineer)
karakteri çok geniş bir akım aralığında (4...8 dekad) korur. Ancak çok büyük
ve çok küçük akımlarda özeğrinin, Şekil-2.8(b) de kesikli çizgi ile
gösterildiği gibi, bu ideal gidişten ayrıldığı görülür. Küçük akımlar
bölgesindeki ayrılmanın nedeni, diyot bağıntısı çıkartılırken ihmal edilmiş
olan fakirleşmiş bölge içindeki üreme ve birleşmelerdir. Büyük akımlar
bölgesindeki ayrılma ise, aşırı enjeksiyon nedeni ile ideal fakirleşme
versayımının geçerliliğini yitirmesinden ve ilerde incelenecek olan gövde
direnci etkisinden ileri gelir.
Diyoda bir V gerilimi uygulanarak bir I akımı akıtılmakta iken
gerilimin küçük bir (ΔV) değişiminin akımda meydana getireceği (ΔI)
değişimi diyot özeğrisi üzerinde çizim yolu ile bulunabilir yahut (2.37)
bağıntısından gerilimin akıma göre türevi alınarak hesaplanabilir. Direnç
boyutunda olan bu büyüklüğe diyodun küçük işaret direnci yahut dinamik
direnci denir ve rd ile gösterilir:
dV
1
1
V


 T
(2.38)
dI dI / dV I  1 eV /VT
I
0
VT
Görüldüğü gibi bir yarìiletken diyodun küçük işaret direnci kutuplama
akımına bağlıdır ve akım artııkça, orantılı olarak azalır.
rd 

2.2.3. Yarıiletken Diyotta İkincil Olaylar
Yukarda çıkartılmış olan (2.30) bağıntısı bir yarıiletken diyotta akımın
gerilime bağlı olarak nasıl değiştiğini genellikle yeterli sayılabilecek bir
doğrulukla modelleyen temel bir bağıntıdır; ancak diyodun bazı davranış
özelliklerini temsil etmez. Ayrıca bu temel bağıntının irdelenmesi de bazı
yararlı bilgilere ulaşmamızı sağlar.

2.2.3.1. Gövde direnci
Bir p-n jonksiyonunun akımının gerilime bağlı olarak nasıl değiştiği
incelenirken, fakirleşmiş bölgenin iki sınırı arasındaki gerilim esas alındı ve
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fakirleşmiş bölge dışında kalan yarıiletken bölgelerde bir gerilim düşümü
olmadığı varsayıldı. Halbuki, p ve n-tipi bölgelerin katkı yoğunluklarına
bağlı belirli bir özgül dirençleri ve geometriye (kesit alanına ve uzunluğa)
bağlı birer direnci vardır (Şekil-2.9). Jonksiyondan bir akım akarken, gövde
direnci adı verilen ve jonksiyona seri gelen bu dirençler üzerinde meydana
gelen gerilim düşümü nedeni ile diyodun uçları arasındaki VD gerilimi ile
fakirleşmiş bölge sınırları arasında bulunan ve akımı belirleyen V
gerilimi biribirine eşit değildir. n ve p-tipi bölgelerin gövde dirençleri sırası
ile Rn ve Rp ile ve bunların toplam olan toplam gövde direnci Rs ile
gösterilirse,
VD  V  I  Rs

dir. Gövde dirençlerinin değerleri, p ve n tipi bölgelerin katkı yoğunlukları,
kalınlıkları ve jonksiyonun kesit alanı yardımı ile hesaplanabilir. Şekil-2.1
deki gibi bir diyotta toplam gövde direncini katkı yoğunluğu düşük ve
kalınlığı fazla olan taban bölgesinin belirleyeceği açıktır.

p

n

Rn

VD

+

V

+ Rp

VD

+

Şekil-2.9. Bir yarıiletken diyotta n ve p-tipi bölgelerin gövde dirençleri.

Gövde direnci her türlü diyot için, üzerinde meydana gelen gerilim
düşümü ve harcanan güç nedeni ile olumsuz etkileri olan ve olabildiğince
küçük değerli yapılması istenen bir özelliktir.

2.2.3.2. Jonksiyon kapasitesi
Bir p-n jonksiyonunda metalürjik jonksiyonun iki yanında birer
fakirleşmiş bölge meydana geldiğini ve bu bölgelerin genişliklerinin (2.16)
ve (2.17) bağıntıları ile hesaplanabileceğini gördük. Jonksiyonun iki
tarafındaki fakirleşmiş bölge iyon yüklerinin büyüklüğü A jonksiyon alanı
olmak üzere
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Q  AqN D xn  AqN A x p

(2.39)

dir. Jonksiyona tıkama yönünde (yani negatif işaretli) bir V gerilimi
uygulandığında diyot tıkalıdır; yani pratik olarak akım geçirmez. Ancak
fakirleşmiş bölge sınırları arasındaki VB  V  gerilimi V kadar
değiştirildiğinde fakirleşmiş bölge genişliklerinde meydana gelecek olan
değişim nedeni ile fakirleşmiş bölge yüklerinde de bir Q değişimi ortaya
çıkar. Buna göre p-n jonksiyonu, içindeki yük miktarı uçları arasındaki
gerilime bağlı olan bir davranış, yani bir kapasite davranışı gösteriyor
demektir. V gerilimi ile kutuplanmış bir jonksiyonun gösterdiği bu kapasite
davranışına jonksiyon kapasitesi yahut küçük işaret kapasitesi denir ve
değeri
Q
Cj 
V
tanım bağıntısı ile ifade edilebilir.
Tıkama yönünde  V  gerilimi ile kutuplanmış N D  N A olan bir
jonksiyonda xp fakirlekmiş bölge genişliğinin değeri (2.19) bağıntısı ile
verilmişti. (2.39) bağıntısından hesaplanan fakirleşmiş bölge yükü
 2 VB  V  
Q(V )  qAN A 

qN A



1/2

 A  2 qN A VB  V  

1/2

ve buradan
C j (V ) 

dQ (V )
1/2 1
1/2
 A  2 qN A   VB  V 
dV
2

A

 qN A
2



1
(VB  V )

(2.40)

elde edilir11

11

Sert geçişli olmayan jonksiyonlarda kapasitenin gerilime bağımlılığı (2.40) bağıntısında m=1/2 yerine
jonksiyonun yapısına bağlı olarak m=1/3 ile 1/2 arasında bir değere karşı düşer.
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--------------------------------ÖRNEK
Jonksiyon alanı 1 mm2 ve iki tarafın katkı yoğunlukları ND=1018 cm-3
NA=1015 cm-3 olan sert geçişli bir silisyum diyodun (a) kutuplanmamışken,
(b) V  5 V ile, (c) V  10 V ile kutuplanmışken jonksiyon
kapasiterinin değerini hesaplayalım.
(a) Diyodun VB jonksiyon gerilimi (2.15) bağıntısınna göre
 1018  1015 
VB  26  10 ln 
 0,757 V
20 
 2,25  10 
dur. Jonksiyon kapasitesinin diyot kutuplanmamış yani V=0 ikenki değeri
(2.40) bağıntısından
3

C j (0)  10

2

(8,86 10 14  11,7)(1,6  1019 )(1015) )
1

 104,6 pF
2
0,757

(b) Diyot V  5 V ile kutuplandığında
C j (0)  10

2

(8,86  10 14  11,7)(1,6  10 19 )(10 15) )
1

 37,9 pF
2
5,757

(c) Diyot V  10 V ile kutuplandığında
(8,86  1014  11,7)(1,6  1019 )(1015) )
1
C j (0)  10

 27,7 pF
2
10,757
--------------------------2

Yukardaki örnekte görüldüğü gibi tıkama yönünde kutuplanmış olan
diyodun jonksiyon kapasitesi kutuplama gerilimine bağlı olarak
değişmektedir. Bu özelliğinden yararlanılarak yarıiletken diyotlardan değeri
kutuplama gerilimi ile sürekli olarak kontrol edilebilen bir değişken
kondansatör olarak yararlanılabilir.

66

Bu özelliği en yararlı biçimde (kapasite değişim aralığı olabildiğince
geniş ve kayıpları olabildiğince az olacak şekilde) sağlamak amacı ile
üretilen özel diyotlar kapasite diyodu (varaktor, varikap) adı ile anılır ve
yaygın olarak yüksek frekanslarda rezonans devrelerinin akordunda
kullanılır. Şekil-2.10 da bir p-n jonksiyonunun kapasitesinin kutuplama
gerilimi ile değişim biçimi, ayrıca kapasite diyodu sembolü ve eşdeğer
devresi gösterilmiştir.
Cj(V )

(b)

Cj(0 )
Rs

(c)

Cj
0

V

(a)

Şekil-2.10. (a) Bir yarıiletken diyodun jonksiyon kapasitesinin kutuplama gerilimi
ile değişimi. (b) Kapasite diyodu sembolü . (c) Kapasite diyodunun parazitikleri
ile birlikte eşdeğer devresi.

Kapasite diyodunun, kutuplama geriliminin geçirme yönünde (yani V
nin işaretinin pozitif) olması halinde de var olacağı ve değerinin geçirme
yönü gerilimi arttırıldıkça artacağı açıktır. Ancak diyot bu bölgede akıttığı
akımın çok küçük ve buna karşı düşen küçük işaret direncinin yeterince
büyük olduğu yere kadar kullanılabilir.

2.2.3.3. Difüzyon kapasitesi
Yarıletken diyotlarda ikinci bir kapasite davranışı, geçirme yönünde
kutuplanma durumunda kendini gösterir. Şekil-2.5 de geçirme yönünde bir V
gerilimi uygulanarak akım akıtmakta olan uzun gövdeli bir diyotta ve Şekil2.7 de kısa gövdeli bir diyotta azınlık taşıyıcısı yoğunluklarının uzaklıkla
değişimleri gösterilmişti. Şekil-2.11 de ise bu yapıların
kutuplama
gerilimlerinin V kadar arttırılması durumunda taşıyıcı yoğunluklarının
alacakları yeni durum gösterilmiştir. Görüleceği gibi kutuplama geriliminin
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V kadar arttırılması n ve p-tipi bölgelerdeki azınlık taşıyıcısı yüklerinde
Q ile göstereceğimiz bir artışa sebep olmaktadır ki bu davranışla ilgili
olarak
Q
CD 
V

bağıntısı ile ifade edilebilen bir kapasite tanımlanabilir. Bu kapasiteye
diyodun difüzyon kapasitesi denir. Difüzyon kapasitesinin değeri uzun
gövdeli diyotlarda da, kısa gövdeli diyotlarda da Şekil-2.11 den
yararlanılarak hesaplanabilir. Burada, kısa gövdeli diyorların daha yaygın
olmaları nedeni ile difüzyun kapasitesi kısa gövdeli bir diyot için
hesaplanacaktır,
p

n

p

n

n p 0 e(V V )/VT

n p 0 e(V VT )/VT
n p 0eV /VT

Q

Q

Q

np0

pn0
 xn 0
(a)

Q

np0

pn0
ln

xp

n p 0 eV /VT

 xn 0
(b)

xp

lp

Şekil-2.11. (a) Uzun gövdeli bir diyot için (b) kısa gövdeli bir diyot için V kutuplama
geriliminin ΔV kadar arttırılması durumunda iki taraftki azınlık taşıyıcısı yüklerinde
ortaya çıkan ΔQ değişimi.

Şekil-2.11 (b) den, geçirme yönünde V gerilimi ile kutuplanmış
jonksiyonda p-tipi tarafa difüzyonla geçen elektronların oluşturduğu yükün
değeri şeklin geometrisinden yararlanılarak hesaplanabilir:
Q  Aq  n p 0eV /VT  n p 0   l p  x p 

ve genellikle x p  l p olduğundan

Q  Aql p n p 0  eV /VT  1
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dir. Difüzyon kapasitesinin değeri tanım bağıntısından ve (2.37) den
yararlanılarak
dQ
1
CD 
 Aql p n p 0 eV /VT
dV
VT
 Aql p n p 0

1 I

VT I 0

bulunur. Bu bağıntıda I0 ın değeri (2.36) dan yerine konulursa
Cd  Aql p n p 0

ve

1
I

VT Aqn 2 Dn 1
i
lp N A

p p 0  n p 0  ni2 ve p p 0  N A

eşitliklerinden yararlanıp gerekli kısaltmalar da yapılırsa
2
1 lp
CD  
I
VT Dn

(2.42)

elde edilir. Görüldüğü gibi difüzyon kapasitesi, diyodun akıtmakta olduğu
akımla doğru orantılıdır. Bu kapasitenin değer mertebesi hakkında bir fikir
edinmek amacı ile 300 K sıcaklıkta, ND=1018 (cm-3), NA=1015 (cm-3) ve
lp= 10 μm olan bir kısa gövdeli silisyum diyodun I=1mA değerinde bir akım
akıtırken sahip olacağı difüzyon kapasitesi, p-tipi bölge içinde elektronların
Dn difüzyon katsayılarının değeri Şekil-1.8 den okunup yerine konularak
hesaplanırsa

10 10  103  11,35 nF
1
CD 

25,9 103
34
bulunur. Görüldüğü gibi bu, jonksiyon kapasitesine oranla çok büyüktür.
Ancak bu kapasiteden, bir kondansatör olarak yararlanılması, bu
kutuplama durumunda diyot bir doğru akım akıtmakta olduğundan,
mümkün değildir.
4 2

Difüzyon kapasitesi etkisini, iletimde olan bir diyodun tıkamaya
sokulması sırasında ortaya çıkan gecikme ile gösterir. Geçirme yönünde
kutuplanmış bir jonksiyonun V gerilimi anî olarak sıfır (yahut negatif)
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yapılırsa, difüzyon yükünü oluşturan taşıyıcıların birleşmelerle yok olması
ve akımın sıfıra düşmesi belirli bir zaman alır. Toparlanma süresi
(recovery time) adı verilen ve difüzyon kapasitesi ile bağlantılı olan bu
gecikme, diyodun anahtar olarak çalışmadaki hızını sınırlayan en önemli
etkendir.

2.2.3.4. Sıcaklığa Bağımlılık
N D  N A olan bir diyodun (2.35) doyma akımı ifadesindeki ni2
çarpanının sıcaklığa bağımlılığı (1.5) bağıntısı ile verilmişti. Bu bağıntı
(2.35) de yerine konulduğunda
I0  A

Dn
A0T 3e EG / kT
N Aln





 K  T 3e  EG / kT

bulunur. Buradan Io ın sıcaklığa bağıl duyarlığı
dI 0 / I 0 1 
E 
  3  G0 
dT
T
kT 
olarak hesaplanabilir. T=300 K için bağıl duyarlık hesaplanırsa, EGo=1,21 eV
ve kT=0,026 eV değerleri yerine konularak

dI 0 / I 0 

1 
1,21 
3
 0,165  %16,5   C 1 


300 
0,026 

bulunur. Bağıl duyarlığın 350 K sıcaklıkdaki değeri de % 12,3 °C-1 dir.
Diyotların olağan çalışma sıcaklıkları bölgesinde doyma akımının sıcakla
bağıl değişimi için "C başına % 15" ortalama değeri kullanılabilir.
Görüldüğü gibi bu çok yüksek bir bağımlılıktır ve doyma akımının (ve
bununla bağlantılı olarak herhangi bir geçirme yönü gerilimi için diyottan
akacak olan akımın), sıcaklığın her 5 C artmasına karşılık yaklaşık olarak
iki katına yükseleceğini gösterir.

70

Bir yarıiletken diyodun davranışının sıcaklığa bağımlılığını bir de,
diyot belirli bir akım akıtırken geriliminin sıcaklıkla nasıl değiştiğini
çıkartarak inceleyebiliriz. (1.15) ve (2.37) bağıntılarından
V  VT  ln  I / I 0 


kT
I


 ln 
3  EG 0 / kT 
q
 KT e


yazılıp I=sabit için V nin T ile değişimi (türevi) hesaplanırsa
dV  EG 0 / q   V

dT
T

bulunur. Türevin değeri T=300 K ve V=0,6 V geçirme yönü gerilimi için
dV / dT  2 mV/ C dir ve olağan sıcaklıklar ve geçirme yönü gerilimleri
için fazla değişmez. Bu özellikten, sıcaklık değişimlerini algılamada ve
sıcaklık ölçmede yararlanılır. Şekil-2.12 de bir silisyum diyodun geçirme
yönü özeğrisinin sıcaklıkla ötelenmesi gösterilmiştir.
ID (mA)

10

7.5

5.0

2.5

0
400mV

500mV

600mV

700mV

Şekil-2. 12. Io=10-13 A olan bir silisyum diyodun özeğrisinin T=20C….60C
aralığında sıcaklukla değişiimi. Her 10C değişim için özeğrinin 20 mV
ötelendiğine dikkat edin.
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2.2.3.5. Belverme
(2.30) bağıntısına göre tıkama yönünde kutuplanmış (yani V negatif)
olan bir diyodun akımının, gerilimin değeri ne kadar arttırılırsa arttırılsın Io
değerinde sabit kalması gerekir. Ancak gerçek bir yarıiletken diyotta bu
akım belirli bir gerimde birden bire artar (Şekil-2.13). Diyodun yapısına
bağlı olarak birkaç volttan birkaç bin volta kadar değerler alabilen bu
gerilime diyodun belverme gerilimi (breakdown voltage) denir.
I

V

Şekil-2.13. Bir yarıiletken diyoda tıkama yönünde uygulana gerilimin
belirli bir değerinde akımın birden bire artması; belverme.

Bu olay diyodun temel özelliklerinden biri olan "tıkama yönünde
kutuplandığında akım geçirmeme" özelliğini bozar. Bu nedenle bir diyoda
tıkama yönünde gelen gerilimin belverme gerilimine yakaşmamasına özen
gösterilmesi, yahut belverme gerilimi, diyodun kullanılacağı yerde söz
konusu olabilecek en büyük tıkama yönü geriliminden daha büyük olan bir
diyodun kullanılması gerekir.
Belverme geriliminin diyodun yapısına bağlı belirli bir değerde
olması, bu belirli gerilimden bir gerilim referansı olarak yararlanma
olanağını da getirir. Belverme, biribirinden farklı iki fiziksel olaydan (Zener
olayı ve çığ olayı) ileri gelebilir.
p ve n-tipi bölgeleri çok katkılanmış bir yarıiletken diyotta geçiş
bölgesi genişliği çok küçük olacağından tıkama yönü geriliminin bir
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değerinden sonra bu bölge içindeki alan şiddeti, yarıiletken atomlarına ait
elektronları kopartabilecek kadar yüksek bir değere (silisyum için 300
kV/cm) ulaşabilir (2.2.1 deki örneğe bakınız). Bu durumda yapı içinde çok
yüksek sayıda elektron ortaya çıkacağından akım birden bire artar (Zener
olayı).
Katkı oranı yüksek olmayan jonksiyonlarda ise fakirleşmiş bölge
geniş olduğundan, elektronlar bu bölgeyi geçerken alan etkisi ile gittkçe
hızlanırlar. Tıkama yönünde uygulanmış olan gerilim arttırıldığında
elektronların hızları ve buna bağlı olarak kinetik enerjileri artar ve yolları
üzerinde çarpıştıkları yarıiletken atomlarından yeni elektronlar kopmasına
neden olabilirler. Bu elektronların da başka yeni elektronlar kopartmaları ve
bu şekilde bir çığ etkisi ile ortamdaki elektron sayısının hızla artması
sonucunda akımda meydana gelen hızlı artma da ikinci bir belverme
mekanizması oluşturur.
Zener olayında elektronların alan etkisi ile yerlerinden kopması
sıcaklık arttıkça kolaylaşır. Bu nedenle Zener belvermesi sıcakılık arttıkça
daha düşük gerilimlerde kendini gösterir. Başka bir deyişle Zener olayında
belverme geriliminin sıcaklık katsayısı negatiftir. Çığ olayında ise sıcaklık
arttıkça çarpışma olasılığı arttığından elektronların ortalama serbest yolları
ve buna bağlı olarak çarpışmasız gidebildikleri uzaklık boyunca
kazanacakları kinetik enerji azalır, Bu nedenle çığ belvermesi sıcaklık
arttıkça daha yüksek gerilimlerde ortaya çıkar. Yani çığ belvermesinin
sıcaklık katsayısı pozitiftir. Öyle bir fakirleşmiş bölge genişliği vardır ki
belvermeye her iki olay da katkı yapar ve sıcaklığa bağımlılıkları biribirini
dengeler. Bu tür jonksiyonların belverme gerilimleri 5…6 V mertebesindedir
ve sıcaklık katsayıları yaklaşık olarak sıfırdır. Bu özellikleri nedeni ile
"gerilim referansı" olarak kullanılan bu tür diyotlara gerilim referansı
diyodu denir.
Sıcaklık katsayısı sıfır (yahut sıfıra yakın) olmayan ama yine de
belirli bir gerilimin elde edilmesinde yararlanılabilen diyotlara genel olarak
Zener diyodu adı verilir. Zener diyotları belverme gerilimleri birkaç volt ile
birkaç on volt arasında belirli değerlere sahip olacak şekilde üretilirler.
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2.2.4. Özel Diyotlar
2.2.4.1. Fotodiyot ve Güneş Pili
Bir p-n jonksiyonunun uçları dışardan kısa devre edildiğinde bir akım
akmaz. Ancak jonksiyona, foton enerjisi yarıiletken atomlarından elektron
kopartmaya yetecek kadar büyük olan bir ışık düşürülürse, fakirleşmiş bölge
içindeki silisyum atomlarından kopan elektronlar nedeni ile oluşan elektrondelik çiftleri fakirleşmiş bölge içindeki elektriksel alan tarafından
sürüklenerek bir akım oluştururlar (Şekil-2.14). Buna ek olarak fakirleşmiş
bölge sınırlarına taşıyıcıların difüzyon yolundan daha yakın olan atomlardan
kopartılan elektronlar ve oluşan delikler de difüzyonla her tarafa doğru
yayılırken fakirleşme sınırına ulaşan taşıyıcılar da alanın etkisine girerek
akıma katkıda bulunurlar. Bu olaya fotovoltaik olay ve bu olaydan
yararlanmak amacı ile gerçekleştirilen diyotlara fotodiyot denir. Bir
yarıiletken diyottan bir fotodiyot olarak yararlanılabilmesi için yapısının ve
kılıflanma yönteminin ışığın jonksiyona ulaşmasını sağlayacak biçimde
olması gereği açıktır12.
Üzerine ışık düşürülen bir diyodun akıttığı foto-akımın şiddeti,
jonksiyona birim zamanda gelen foton sayısı (dolayısı ile ışık şiddeti) ile
orantılıdır. Gelen ışığın foton enerjisi,  dalga boyu, h Planck sabiti ve c ışık
hızı olmak üzere
c
E  h f  h



bağıntısı ile bağlı olduğundan, elektron-delik çiftlerinin doğabilmesi için bu
enerjinin, diyodun yapıldığı yarıiletkende bir bağlı elektronun serbest
elektrona dönüşebilmesi için gerekli olan EG enerjisinden daha büyük olması
gerekir. Örneğin bir silisyum fotodiyodun akım üretebilmesi için, oda
sıcaklığında EG=1,1 eV olduğundan E>EG koşulunu sağlayan dalga boyu



hc
 1.128  m
EG

Fotodiyotların kılıflarında genellikle, ışığın jonksiyon üzerine yoğunlaşarak düşmesini sağlan basit bir plastik
mercek bulunur. Ayrıca iç bağlantıların, ışığın jonksiyona ulaşmasını engellemeyecek biçimde yapılması gerekir.
12
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Şekil-2.14. Uçları kısa devre edilmiş bir p-n jonksiyonunda ışık
etkisi ile doğan elektron-delik çiftlerinin oluşturdukları akım.

olmalıdır. Görülebilen ışığın dalga boyu sınırları λ(kırmızı)=800 nm ve
λ(mor)=400 nm olduğuna göre, görülebilen ışık spektrumunun tamamı ile,
mor ötesi ışınlar ve kızıl ötesi ışınların bir bölümü fotovoltaik olaya katkıda
bulunabilir.
Bir fotodiyotta fotovoltaik akımı, yalnızca geçiş bölgesi içinde ve bu
bölgenin yakın civarında doğan elektronlar ve delikler oluşturduklarından,
ışığın fazla zayıflamadan bu bölgelere ulaşabilmesi için jonksiyonun, ışığın
düştüğü yüzeye olabildiğince yakın olacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.
Fotodiyodun ışık etkisi ile akıttığı akım Şekil-2.14 den görüldüğü gibi
diyodun tıkama akımı yönündedir. Bu akımın yolu üzerinde bir direnç
olması halinde direnç üzerinde meydana gelecek olan gerilim düşümü ise
diyodu geçirme yönünde kutuplar. Fotodiyodun bu koşullar altında akıtacağı
akım, tümü ile farklı fiziksel nedenlerden kaynaklanan iki akım bileşeni; IL
foto-akımı ile, V kutuplama gerilimine bağlı olarak akan akım süperpoze
edilerek bulunabilir:
I   I L   eV /VT  1

(2.43)

Şekil-2.15 da bir fotodiyodun akım-gerilim eğrisinin çeşitli ışık şiddeti
değerleri altında alacağı durum gösterilmiştir.
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Şekil-2.15. Fotodiyot sembolü ve bir fotodiyodun çeşitli ışık
şiddetleri için özeğrileri.

Işığın algılanması yahut ışık şiddetinin ölçülmesi amacı ile
gerçekleştirilen küçük jonksiyon alanlı (dolayısı ile foto-akım değeri küçük
olan) diyotlara fotodiyot denir. Bir p-n jonksiyonunun ışık enerjisini elektrik
enerjisine dönüştürme yeteneğinden yararlanmak amacı ile gerçekleştirilen
diyotlar ise güneş pili (solar cell) adı ile anılır. Bu tür özel
fotodiyotların büyük akım değerleri sağlayabilmeleri için jonksiyon
alanlarının olabildiğince büyük yapılması gerekir.
Güneş pilleri geniş yüzeyli p-n jonksiyonlarıdır. Jonksiyon, çapı 10
veya 15 cm mertebesinde olan bir monokristal pulun (wafer'ın) tüm yüzeyini
kaplayacak şekilde ve ışık düşen yüzeye çok yakın (0,3...0,5 μm) olarak
gerçekleştirilir. Bu yüzeyle elektriksel bağlantı, gelen ışığı olabildiğince
engellemeyecek ve aynı zamanda büyük bir seri direnç getirmeyecek
şekilde, ızgara biçiminde bir iletken elektrodla sağlanır.
Güneş pillerinde yüzeyden yansımayı azaltmak amacı ile kırılma
indisi havanın kırılma indisi ile silisyumunki arasında bulunan ince bir
yansıma önleyici kaplama (örneğin SiO veya TiO2) kullanılması yararlı olur.
Bu şekilde gerçekleştirilmiş monokristal silisyum güneş pilleri ile parlak
güneş altında 30 mA/cm2 mertebesinde akım yoğunlukları ve %20
mertebesinde dönüştürme verimi (elde edilen elektriksel gücün yüzeye gelen
toplam ışık gücüne oranı) değerleri elde edilebilmektedir. Si güneş pillerinin
gerçekleştirilmesinde, verimleri daha küçük olmakla beraber daha ucuza
maledilebilen poli-silisyum plâkalar yahut amorf silisyum ince filmler de
kullanılmaktadır.
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Bir güneş pilinin kısa devre akımı (V=0 ikenki akım) (2.43) bağıntısı
gereğince IL kadardır. Pil açık devre edilirse I=0 olacağından açık devre
gerilimi
I 
Voc  VT ln  L 
(2.44)
 I0 
bulunur. Bir yüke güç aktaran, yani uçları arasına bir Ry yük direnci
bağlanmış olan bir güneş pilinin uçları arasındaki gerilim, I akımının
dirençte meydana getirdiği gerilim düşümüne eşit ve jonksiyonu geçirme
yönünde kutuplayacak yöndedir (Şekil-2.17). Buna göre diyot belirli bir I1
akımı verirken uçları arasındaki gerilim (2.43) bağıntısı yardımı ile
hesaplanabilir yahut pilin akım-gerilim karakteristiği üzerinde işaretlenebilir
(V1). Şekil-2.17 de gösterilmiş olan bu noktayı orijine birleştiren doğrunun
eğimi Ry yük direncinin değeri ile belirlidir ve dirence aktarılan güç de I1 ile
V1 in çarpımına eşittir. Buradan yüke verilen gücün (Şekilde I1 ile V1 in
belirlediği dikdörtgenin alanının) maksimum olmasını sağlayan en uygun Ry
değeri bulunabilir.
Parlak güneş altında yeryüzünde 1 m2 ye düşen güneş ışığı gücü 1 kW
mertebesindedir. Buna göre belirli bir elektriksel güç elde etmek için gerekli
olan güneş pili alanı hesaplanabilir. Büyük güçler için herbiri belirli bir alana
sahip olan güneş pillerinden çok sayıda kullanma gereği açıktır. Uygulamada
kullanılan gerilimler bir güneş pilinin verebildiği gerilime (yaklaşık olarak
0,5 V) göre genellikle çok büyük olduğundan, istenen bir gerilim değerinin
elde edilmesi için gereken sayıda güneş pilinin seri bağlanması, bunlardan
sağlanacak gücün yeterli olmaması halinde de benzer düzenlerin paralel
bağlanması yoluna gidilir. Böylece elde edilen yapılara güneş bataryası
denir.
Güneş pillerinin besledikleri yüklerin güneşin olmadığı yahut zayıf
olduğu zaman aralıklarında da beslenmeye devam edebilmeleri için, bunlar
genellikle bir akümülatör bataryası ile tampon çalıştırılır. Güneş
bataryalarından -normal olarak- şehir şebekesinden beslenen yüklerin
beslenmesinde yararlanılabilmesi için bataryanın verdiği doğru gerilimi
220V, 50 Hz alternatif gerilime dönüştürecek eviricilerden yararlanılması
gerekir.

77

I
V
p
I1

V

n
I1

_

+

IL

Ry
(a)

(b)

Şekil-2.16. (a) Bir fotodiyotta (güneş pilinde) foto-akımın yük direnci üzerinde meydana
getirdiği gerilim düşümünün diyodu geçirme yönünde kutuplaması. (b) Direnci Ry olan
bir yükü besleyen bir güneş pilinde maksimum güç aktarma dikdörtgeni.

2.2.4.2. Işık Veren Diyot (LED)
İletim yönünde kutuplanmış bir p-n jonksiyonunda difüzyonla karşı
tarafa geçen bir taşııyıcının orada çoğunlukta bulunan karşı cinsden bir
taşıyıcı ile birleşmesi sırasında, üreme için harcanmış olan enerji (EG) kadar
bir enerji açığa çıkar. Bu enerji ısı yahut elektromagnetik radyasyon olabilir.
Açığa çıkan elektromagnetik radyasyonun dalga boyu, EG yarıiletkenin
yasak enerji aralığı olmak üzere



hc
EG

(2.45)

dìr. Meydana gelen ışıma genellikle görülebilen ışık bölgesinde veya
civarıdadır. Bu nedenle, çıkan ışığın dışarıya çıkmasına olanak verecek
şekilde kılıflanmış diyotlara ışık veren diyot (light emitting diode) yahut
kısaca LED denir.
p-n jonksiyonlarında taşıyıcılar yasak enerji aralığını genellikle bir
seferde atlayamazlar. Durum yarıiletkenin cinsine, kristalin düzgünlük
derecesine ve içindeki yabancı atomların cinsine bağlıdìr. Bir seferde değil
de kademeli olarak meydana gelen atlamalar sırasında açığa çıkan enerji
paketlerinin daha küçük ve buna bağlı olarak meydana gelen radyasyonun
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dalga boyunun daha uzun olacağı açıktır. Bir LED'in esas radyasyonu, band
aralığının bir seferde atlanması ile oluşan ve dalga boyu (2.45) bağıntısı ile
belirli olan radyasyondur. Silisyumda band aralığı oda sıcaklığında 1,1 eV
olduğundan ışımanın dalga boyu 1,128 μm, yani kızıl ötesi bölgededir.
Ayrıca silisyumda kristal yapının özelliklerine bağlı olarak direkt geçiş
olasılığı az, dolayısı ile verim düşüktür. Görülebilen dalga boylarında
(λ=0,4...0,8 μm aralığında) bir radyasyon elde edilebilmesi için yarıiletkenin
EG değerinin 3 eV ile 1,7 eV arasında bir değere sahip olması gerekir.
Günümüzde istenen renkte ışığı yüksek verimli olarak verecek LED’lerin
yapılmında kullanılmak üzere çeşitli karma yarıiletkenler tasarımlanmış ve
gerçekleştirilmiştir. Örneğin kırmızı, turuncu ve sarı ışık verecek LED’ler
için “Al Ga In P” bileşimli, yeşil ve mavi ışık verecek LED’ler için “In Ga
N” bileşimli yarıiletkenler kullanılır ve bileşenlerin oranı amaçlanan renge
göre ayarlanır.
Günümüzde LED’lerden aydınlatma amacı ile yaygın olarak
yararlanılmaktadır. Bu amaçla yüksek verimle beyaz ışık elde etmek için
uygulanan yöntemlerden biri kırmızı, yeşil ve mavi ışık veren LED’lerin bir
arada kullanılması ile beyaz ışık algısının elde edilmesidir. Son yıllarda
geliştirilen bir yöntem ise, mavi ışık veren bir LED’in yüzeyinin mavi ışık
geldiğinde sarı ışık veren bir fluoresan katmanla kaplanmasıdır. Bu katmanın
kalınlığı ortaya çıkan “beyaz” ışığın renk sıcaklığının ayarlanmasına olanak
verir.

2.2.5. Diyotların SPICE Modelleri
SPICE13, elektronik devrelerinin analiz ve simülasyonunun bilgisayar
desteği ile gerçekleştirilmesi amacı ile geliştirilmiş bir yazılımdır. Yapısında
diyot bulunan devrelerin SPICE’dan yararlanılarak incelenebilmesi için
diyotların her türlü elektriksel davranışlarını incelikli olarak temsil eden
bağıntı ve parametre paketkeri (modeller) geliştirilmiştir . Aşağıdaki tabloda
diyotlu devrelerin analiz ve simülasyonu için gerekli olan en önemli SPICE
13

SPICE, elektronik mühendisliği alanında çok yaygın olarak kullanılan bir devre analizi ve simülasyonu
programıdır. University of California, Berkeley (ABD) de ilk yazıldığı 1974 den bugüne SPICE'ın pek çok
versiyonu geliştirilmiştir. PC lerde kullanılmak üzere düzenlenmiş olan versiyonunun en yaygın kullanılanı
pSpice dır.
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parametreleri, SPICE da kullanılan sembolleri, herhangi bir değer
belirtilmediği takdirde SPICE'ın öngördüğü değerler (default values) ve tipik
bir diyoda ilişkin tipik değerler ile birlikte verilmiştir. Bu parametreler
dışında, diyotlu devrelerin daha incelikli analiz ve simülasyonları için gerekli
olan; örneğin diyodun sert geçişli olmamasının etkilerini, doyma akımının
sıcaklığa bağımlılığını, gürültü üretme özelliklerini ... modelleyen çok sayıda
parametre daha tanımlanmıştır. SPICE el kitaplarında ve diğer kaynaklarda
bulunabilecek olan bu detay parametreler diyotların olağan analiz ve
simülasyonlarında genellikle gerekli değildir. Yukarda verilmiş olan
parametrelerin bile her zaman hepsinin kullanılması gerekmez. Örneğin
yalnızca doğru akım-gerilim ilişkilerinin incelendiği bir analizde jonksiyon
kapasitesine ilişkin parametrelerin verilmesi gereksizdir.
Diyotlar için temel SPICE parametreleri
Parametre

Sembol SPICE
sembolü

Doyma akım
Gövde direnci
Belverme gerilimi
BV nin tanım akımı
Jonksiyon kap.asitesi
Jonksiyon gerilimi

Io
Rs
BV
IBV
Cj(0)
V(B)

IS
RS
BV
IBV
CJO
VJ

Öngörü

Tipik

değer

değer

1E-14
0

1E-10
0
1

1E-14
0,1
100
1E-10
2
0,6

Birim
A


V
A
pF
V

2.2.6. Diyotlarda Sınır Değerler
Herhangi bir eleman için "sınır değerler" denildiğinde, o elemanın
tanımlanmış davranış özelliklerini gösterebildiği yahut zarar görmeden
çalışmaya devam edebildiği en yüksek değerler anlaşılır. Bir diyot için
aşılmaması gereken sınır değerler; geçirme yönünde akıtılan akımın
maksimum değeri (IDM), Tıkama yönünde uygulanabilecek maksimum
gerilim yani belverme gerilimi (BV), Maksimum jonksiyon sıcaklığı (Tj(max))
ve bununla bağlantılı olarak diyotta harcanan (ısıya dönüşen) gücün
maksimum değeridir.
Maksimum diyot akımını jonksiyon alanı ve toplam gövde direnci
belirler. IDM küçük akımlar için gerçekleştirilen diyotlarda 0,1 ...1 A
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mertebesindedir. Çok büyük akımlar için kullanılmak üzere gerçekleştirilen
diyotlarda bu değer birkaç yüz hattâ birkaç bin A mertebesinde olabilir.
Normal diyot fonksiyonundan yararlanmak için kullanılan diyotlarda
belverme gerilimi genellikle birkaç yüz volt, özel yüksek gerilim
diyotlarında birkaç bin volt mertebesindedir. Daha yüksek belverme
gerilimlerinin gerekli olduğu durumlarda yeterli sayıda diyot seri bağlanır14.
Belverme gerilimini bir referans gerilim değeri olarak değerlendirmek amacı
ile gerçekleştirilen Zener diyotları, belverme gerilimi özel olarak küçük ve
belirli değerlerde olacak şekilde gerçekleştirilir. Bu tür diyotlar belverme
bölgesinde çalıştırıldıkları için akan akımın ve diyotta harcanan gücün sınır
değerleri aşmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir.
Yarıiletkenlerde ısıl etkilerle meydana gelen elektron delik çiftlerinin
sayısının sıcaklıkla üstel olarak artması nedeni ile bir sıcaklık değerinden
sonra diyot normal çalışma durumundan ayrılır. Bu nedenle bir diyotta
jonksiyon sıcaklığının (silisyum için 150...200C mertebesinde olan) bu
değerin üstüne çıkmaması gerekir. Jonksiyon sıcaklığı dış ortamın
sıcaklığına, diyotta harcanarak ısıya dönüşen güce (diyodun uçları arasındaki
gerilimle bu gerilim altında akan akımın çarpımına) ve jonksiyonla dış ortam
arasındaki ısıl direnç değerine bağlıdır. Büyük akımlarla çalıştırılan
diyotlarda bu ısıl direncin yeterince küçük olabilmesi için diyodun bir
soğutucu levhaya sıkıca bağlanmasına uygun kılıf özelliklerine sahip olacak
çekilde gerçekleştirilmiş olması gerekir.
-------------------PROBLEMLER
1.- Bir silisyum p-n jonksiyonunda n-tipi bölgenin özgül direnci oda
sıcaklığında  n  0,1ohm.cm, p tipi bölgenin özgül direnci ise  p  1
ohm.cm'dir.
14

Seri bağlanmış diyotlardan oluşan bir dizinin uçları arasına tıkama yönünde bir gerilim geldiğinde,
diyotların özelliklerinin tamı tamına eş olmaması nedeni ile gerilim diyotlar arasında eşit olarak
paylaşılmayabilir. Bu durumda üzerine en büyük gerilim gelen diyodun belvererek bozulması riski vardır.
Bu duruma karşı önlem olarak seri bağlanan diyotlardan herbirine büyük ve eşit değerli birer direnç paralel
bağlanır. Bu durum doğal olarak dirençler üzerinden bir akım akmasına sebep olursa da sağladığı delinme
güvenliği karşısında bu, önemsizdir.
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a) VB jonksiyon geriliminin değeri nedir?
b) Jonksiyon alanı A=0,1 mm2 ise geçirme yönünde 0,6 V
uygulandığında akacak olan akımın değeri nedir ?
c) Jonksiyon kapasitesinin değerini tıkama yönünde 10 V için
hesaplayın.
2.- Bir silisyum diyotta jonksiyon alanı 1 mm2, n-tipi bölgenin katkı
yoğunluğu ND=1017 (cm-3), kalınlığı 10 μm ve p-tipi bölgenin katkı
yoğunluğu NA=1015 (cm-3), kalınlığı 300 μm dir. Oda sıcaklığında;
a) VB potansiyel seddi yüksekliği nedir?
b) Diyodun uçları arasındaki gerilim tıkama yönünde 0...20 V
aralığında değiştirilirse jonksiyon kapasitesi hangi değerler arasında değişir?
3.- Bir silisyum diyot 2 V luk bir gerilimle tıkama yönünde
kutuplandığında 0,2 pA lik bir akım akıyor. Bu diyot geçirme yönünde 10
mA lik bir akım akıtırken ise uçları arasındaki gerilim 0,7 V dur.
a) Diyodun doyma akımının değeri nedir?
b) Diyodun gövde direncinin değeri nedir?
c) Diyot 50 mA akıtırken dinamik direncinin değeri nedir?
4.- Şekildeki devrede V=6 V iken akan akım 5,4 mA dir.
a) Diyodun doyma akımının değeri nedir? (Gövde direnci ihmal
edilebilecek kadar küçük kabul edilebilir.)
b) Diyodun belverme gerilimi 5V dur. Gerilim kaynağının yönü
değiştirilirse devreden akacak olan akımın değeri ne olur?
5.- Bir güç diyodunun kesiti şekilde verilmiştir. Jonksiyon alanı 25
mm2 dir. Katkı yoğunlukları n-tipi bölge için ND=1018 (cm-3), p-tipi bölge
için NA=1016 (cm-3) ve çok katkılanmış p-tipi bölge için N+A=1019 (cm-3) dür.

82

R=1k

n

3μ

+

p

15μ

p+

200μ

V

Problem-4

Problem-5

b) Diyottan 300K sıcaklıkta 10 A lik bir akım akması için uçlarına
uygulanması gereken gerilimin yönü ve değeri ne olmalıdır?
c) Diyodun ısınması ile jonksiyon sıcaklığı 100C ye yükseliyor.
Akımın (b) deki değerde kalması için diyodun uçları arasındaki gerilimin
değeri ne olmalıdır?
d) Diyodun V= 0 V için jonsiyon kapasitesinin değeri nedir? Tıkama
yönünde 10 V luk bir kutuplama gerilimi için kapasite hangi değeri alır?
6.- Yukardaki probleme konu olan diyot bir fotodiyot olarak
kullanıldığında belirli bir ışık şiddeti için kısa devre akımı 5 mA olarak
ölçülüyor. Bu ışık altında diyodun açık devre geriliminin değeri nedir?
(Gövde direncinin ihmal edilebilecek kadar küçük olduğunu kabul edin.)
7.- Problem-3 deki diyot için pSpice yardımı ile;
a) Akım-gerilim özeğrisini I=0...100 mA aralığı için (1) diyodun
gövde direncini ihmal ederek, (2) bu direnci ihmal etmeksizin çizin.
b) (a) da yapılanları I ekseni logaritmik taksimatlandırılmış bir eksen
takımında tekrarlayın.
c) Akım-gerilim özeğrisini lin./lin. eksen takımı üzerinde, I=0...100
mA aralığında ve T=300 K den başlayarak 10 K aralıklarla 350 K sıcaklığa
kadar çizin.
d) Elde ettiğiniz sonuçları yorumlayın.
8.- Şekil-2.12 deki özeğrileri pSpice'dan yararlanarak bir de siz
çıkartın. Düşey eksendeki en büyük akıma çeşitli değerler vererek eğrilerin
nasıl değiştiğini inceleyin. Bu arada Spice'da akımla ilgili bir sınırlamanın
(sınır değerin) bulunmadığına dikkat edin.
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9.- pSpice yardımı ile IS=10-14 A, BV=100V, IBV=0,1 mA olan bir Si
diyodun
a) Geçirme yönü için özeğrisini akımın 0..1 A aralığı için çıkartın.
b) Aynı özeğriyi logaritmik taksimatlandırılmış düşey eksen
kullanarak çizdirin.
c) (a) da ve (b) de elde etmiş olduğunuz özeğrileri, gövde direncini
RS=0 ohm dan 1 ohm'a kadar 0,1 ohm aralıklarla değiştirerek yeniden
çizdirin ve yorumlayın.
d) Diyodun geçirme ve tıkama yönündeki özeğrilerini, I = -100
mA...100 mA aralığında bir arada çizdirin.

84

3. BİPOLAR TRANZİSTOR
3.1. Giriş
Bipolar transistor yarıiletken akım kontrol elemanlarııın ilk
gerçekleştirileni ve günümüzde de yaygın olarak kullanılanlarından biridir.
Tranzistor ailesinin ilk üyesi olması nedeni ile “transistor” denildiğinde
genellikle “bipolar transistor” anlaşılır.
Bir transistor, aynı türden iki yarıiletken bölge ve bunların arasında
oluşturulmuş karşıt türden çok ince (genellikle 1 μm’den daha dar) bir
yarıiletken bölgeden oluşur. Buna gore iki farklı bipolar transistor olanağı
vardır; npn tipi transistor ve pnp tipi transistor. Her iki türde de aradaki
ince yarıiletken bölgeye “baz” bunun iki yanındaki bölgelerden birine
“emetör”, ötekine “kolektör” adı verilmiştir. Şekil-3.1 de npn tipi ve pnp
tipi tanzistorların şematik yapıları ve devre şemalarının çıziminde kullanılan
sembolleri gösterilmiştir. Tranzistorların uç akımlarıının referans yönleri her iki türde de- içeriye doğru tanımlanmıştır; dolayısı ile bir uç akımının
gerçek yönü tanım yönü ile aynı ise işareti pozitif, zıt ise işareti negatifdir.
Bir bipolar transistor (örneğin bir npn transistor) genellikle kolektör
bölgesini oluşturacak olan n-tipi yarıiletkenin bir bölgesinin p-tipine
dönüştürülecek şekilde katkılanması, sonra bu bölge içinde daha küçük bir
bölgenin n-tipine dönüşmesini sağlayacak şekilde katkılanması ile
gerçekleştirilir15 (Şekil-3.2). İki ardışık katkılamanın, sonuçta oluşacak olan
15

Bipolar tranzistorların gerçekleştirilmesinde 1959 dan beri kullanılan bu yönteme “planar teknoloji”
denir.
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p-tipi baz bölgesinin kalınlığının elektronların difüzyon uzaklığına gore çok
küçük (1 μm’den daha az) olmasının sağlaması gerekir. Bu şekilde
n

E

p

p

n

p

n

IC

IE

IC

IE

C

C

E
IB

IB

E

IE

B

IC

B

IE

C

IC

C

E

IB

IB

B

B

(a)

(b)

Şekil-3.1. (a) Bir npn tranzistorun, (b) bir pnp tranzistorun şematik
yapısı, uç akımlarının referans yönlerı ve sembolü

B

B kontak penceresi

p+

C

E

E kontak penceresi

(a)

C kontak penceresi

n++

n++
n
(b)

Şekil-3.2. npn tipi bir tranzistorun (a) üstten görünüşü, (b) kesiti. Uç bağlantıları
kontak pencereleri üzerinden başlayarak oluşturulan alüminyum yollarla
sağlanır. Tranzistor fonksiyonunun gerçekleştiği yer, şekildeki gri bölgedir.
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gerçekleştirilen bir tranzistorda kolektör bölgesinin katkı yoğunluğunun en
az ve emetör görevi yapacak olan bölgenin katkı yoğunluğunun en yüksek
olacağı kolayca anlaşılabilir.
Ayrıca ortaya çıkacak olan npn yapısında bölgelerin katkı
yoğunluklarının bölge boyunca aynı (uniform) olmayacağı da açıktır. Ancak
bu durum elemanın temel davranışı bakımından birinci derecede önemli
olmadığı için tranzistorun çalışma ilkesi incelenirken herbir bölgenin katkı
yoğunluğunun kendi içinde uniform olduğu varsayılacak, uniform
olmamadan ileri gelen etkiler ilerde ayrıca ele alınacaktır.

3.2. Bipolar tranzistorun çalışma ilkesi
Bir bipolar tranzistorun elektriksel davranışı aşağıda, npn tipi bir
transistor üzerinde anlatılacaktır. pnp tipi transistor için durum bunun
paraleli olup sadece akımların ve gerilimlerin yönleri bakımından farklıdır.
Tipik bir bipolar tranzistorun yapısı Şekil-3.2 de gösterildiği gibidir.
Tranzistor fonksiyonu, şekilde belirtilmiş bölge içinde gerçekleşir. Bu
bölge dışında kalan kısımlar üretimde zorunlu olarak ortaya çıkan yahut
bağlantıların gerçekleştirilmesi için gerekli olan kısımlardır. Görüldüğü
gibi tranzistorda iki tane n-p jonksiyonu vardır; emetör-baz jonksiyonu ve
kolektör-baz jonksiyonu. Bu jonksiyonlardan herbirinin geçirme yahut
tıkama yönünde kutuplanması mümkündür. Ancak bir tranzistorun etkin bir
akım kontrol elemanı olarak kullanılabilmesi ve bu özellikten
yararlanılarak kuvvetlendirici, lojik anahtar v.b. çok kullanılan elektronik
yapıların gerçekleştirilebilmesi için E-B jonksiyonunun geçirme yönünde,
C-B jonksiyonunun tıkama yönünde kutuplanması gerekir ki buna normal
kutuplama denir.
Şekil-3.3. de normal kutuplanmış bir npn tranzistorun şematik yapısı,
metalürjik jonksiyonlar arasındaki w gerçek baz genişliği, fakirleşmiş
bölgeler, baz bölgesi içindeki fakirleşmiş bölge sınırları arasında kalan wB
etkin baz genişliği ve taşıyıcı yoğunlukları gösterilmiştir. Kutuplanmamış
olma durumu ile ilgili şekilden görüleceği gibi emetör bölgesindeki
çoğunluk taşıyıcısı (elektron) yoğunluğu baz bölgesindeki çoğunluk
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taşıyıcısı yoğunluğuna göre çok (genellikle 2-3 dekad) yüksektir. Normal
kutuplanmış olma durumunda, geçirme yönünde kutuplanmış olan E-B
jonksiyonunda emetörden baza geçen elektronlar bu bölgede azınlıkta olan
elektron yoğunluğunu normal değerinin çok üstünde bir değere yükselterek
baz içinde ilerlemeye başlar. Ancak baz genişliği elektronların difüzyon
uzaklığına göre çok küçük olduğundan, yoğunluklarında birleşmeler nedeni
ile önemli bir değişiklik olmadan tıkama yönünde kutuplanmış olan C-B
jonksiyonu fakirleşmiş bölgesine ulaşır ve buradaki iyonların oluşturduğu
iç alan elektronları hızlandıracak yönde olduğu için süpürülerek kolektör
bölgesine ulaşır. E-B jonksiyonunda bazdan emetöre geçen deliklerin
oluşturduğu akım, taşıyıcı yoğunlukları arasındaki büyük fark nedeni
elektron akımı yanında ikincil önemde bir bileşendir. Tıkama yönünde
kutuplanmış olan C-B jonksiyonunda ise emetörden gelen elektronların
oluşturduğu akıma ek olarak bu jonksiyonun kendi doyma akımı bileşenleri
vardır.
n

p

n

p0B

n0E

n0 B e VEB /VT

p0E

n0C

p0E

n0B

wB
w

n0 B e VCB /VT  0

Şekil-3.3. Normal kutuplanmış bir npn tranzistorun emetör, baz ve
kolektör bölgelerindeki azınlık ve çoğunluk taşıyıcısı yoğunlukları.
Kutuplanmamış durumdaki yoğunluklar kesikli çizgilerle gösterilmiştir.

Şekil- 3.4 de tranzistorun emetör, kolektör ve baz akımlarını
oluşturan bütün bu bileşenler gösterilmiştir. Buna göre ve uç akımlarının
yönünün içeriye doğru tanımlanmış olduğu göz önünde bulundurularak;
I E    I En  I Ep 
I C  I Cn   I CBn  ICBp 
I B  I R  I BEp   ICBn  I CBp 

yazılabilir. Aşağıda bu uç akımları ve bileşenleri sıra ile irdelenmiştir:

(3.1)
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IE
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ICn
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IEp

IC

IBCp
IBCn
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VEB
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VCB

Şekil-3.4. Normal kutuplanmış bir npn tranzistorda emetör, baz ve kolektör akımının
bileşenleri. Şekilde elektron hareketleri kesikli çizgilerle, bunlara karşı düşen akımlar
ve delik akımları dolu çizgilerle gösterilmiştir.

• IE emetör akımının elektron bileşeni (IEn), emetör katkı
yoğunluğunun baz katkı yoğunluğuna göre çok yüksek olması nedeni ile IEp
ye göre çok büyüktür. Başka bir deyişle emetör akımının baskın bileşeni IEn
dir.
I
(3.2)
  En
IE
oranına tranzistorun emetör verimi denir ve büyüklüğünün mümkün
olduğu kadar 1’e yakın yapılmasına çalışılır.
• Kolektör akımının baskın bileşenini emetörden baza enjekte
edilip, baz bölgesini aşarak kolektöre ulaşan elektronların oluşturduğu akım
(ICn) dir. Baz genişliği çok küçük olduğu için baz bölgesindeki deliklerle
birleşmeler nedeni ile oluşan IR birleşme (rekombinasyon) akımı IEn ye
göre çok küçüktür, dolayısı ile ICn yaklaşık olarak IEn ye eşittir.
I Cn
(3.3)
I En
oranına baz geçiş katsayısı denir ve anlaşılacağı gibi değeri 1’e çok
yakındır. Kolektör akımının öteki bileşenleri olan ICBn ve ICBp tıkama

T 
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yönünde kutuplanmış olan C-B jonksiyonunun ısıl doyma akımı
bileşenleridir ve ICn ye göre çok küçüktür. Bu nedenle kolektör akımı için
I C  I Cn

(3.4)

yazılabilir.
• Baz akımının önemli ve baskın bileşeni IR
olup değeri
I R  I En  I Cn dir. Baz akımının öteki bileşenleri, geçirme yönünde
kutuplanmış olan E-B jonksiyonunda bazdan emetöre geçen deliklerin
oluşturduğu ve baz katkı yoğunluğunun emetörünkine göre çok az olması
nedeni ile değeri çok küçük olan IBp akımı ile C-B jonksiyonunun ısıl
doyma akımı bileşenleridir.
Yukardaki bağıntılar birlikte değerlendirildiğinde emetör akımı ile
kolektör akımı arasında
I C    T  I E
ve emetör ve kolektör akımlarının referans yönlerinin zıt olması nedeni ile
βT nin işaretinin negatif olduğu göz önünde bulundurularak  F    T
konulup16
I C   F  I E
(3.5)
yazılabilir. Emetör veriminin ve baz geçiş katsayısının büyüklüklerinin 1’e
çok yakın olması nedeni ile (3.5) bağıntısındaki αF katsayısı da 1’e çok
yakındır ve genellikle 0.98 ile 0.999 arasında bir değere sahiptir.
(3.5) bağıntısı tranzistorun çıkış (kolektör) akımının IE giriş akımı
ile kontrol edilebileceğini gösterir. IE giriş akımı ise VEB giriş gerilimine
bağlıdır; dolayısı ile kolektör akımı VEB gerilimi ile kontrol edilebilir. IC nin
VEB ye bağımlılığı, emetör akımının baskın bileşeninin IEn olduğu göz
önünde bulundurularak hesaplanabilir. JEn difüzyon akımı yoğunluğu Şekil3.3(b) den, baz içindeki elektron yoğunluğu gradyanına, elektronların baz
bölgesi içindeki difüzyon katsayısına bağlı olarak

16

Semboldeki F indisi katsayının tranzistorun “ileriye doğru” çalışması hali ile ilgili olduğunu gösterir.
Tranzistorun “geriye doğru” çalışması, yani giriş jonksiyonunun C-B, çıkış jonksiyonunun E-B olması
haline karşı düşen akımlar oranı için αR sembolü kullanılır.
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n pB e VEB /VT
dn
(3.6)
J En  qDn
 AqDn
dx
wB
yazılabilir. Emetör akımı ise A emetör jonksiyonunun alanı olmak üzere
I E   I En  

AqDn n pB
wB

eVEB /VT

(3.6-a)

dir. Kolektör akımı ise (3.5) den
I C   F  I E   F 

ve

Is  F 

AqDn n pB
wB

AqDn n pB
wB

e VEB /VT

(3.6-b)
(3.7)

konularak

I C  I s  eVEB /VT

(3.8)

elde edilir, Bu bağıntıdaki Is tranzistorun yapısal özelliklerine bağlı en
temel parametresidir. (3.8) bağıntısı tranzistorun IC çıkış akımının VEB giriş
gerişimine üstel olarak bağımlı olduğunu gösterir (Fig-3.5). Bu kuvvetli
nonlineer bağımlılık pek çok uygulama için istenmeyen bir özellik
olmakla beraber bazı uygulamalarda bu “iyi tanımlı“ nonlineer ilişkiden
yararalanılmaktadır17.
Kuvvetlendiriciler başta olmak üzere pek çok uygulamada çıkış
akımının giriş gerilimine bağımlılığının lineer olması istenir. Bu durumlar
için nonlineer geçiş eğrisinin küçük gerilim (ve akım) aralıkları için lineer
kabul edilebilmesinden yararlanılır. Belirli bir VEB gerilimi ile kutuplanarak
(3.8) bağıntısı ile belirli olan IC akımını akıtan bir tranzistorda VEB nin
küçük değişimleri için kolektör akımında meydana gelecek olan değişimler
(3.8) bağıntısının türevi alınarak bulunabilir:
dI C
1
I
  I s e VEB /VT   C
dVEB
VT
VT
I
dI C   C  dVEB
VT

17

Örneğin analog çarpma devreleri, frekans karıştırıcılar, v.b.

(3.9)
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IC (mA)
10mA

5mA

0

0V

0.2

0.4

0.6

0.8 VBE (V)

Şekil-3.5. Is = 10-15 A olan bir npn tranzistorda kolektör akımının bazemetör gerilimine bağımlılığı. Bu özeğriye tranzistorun giriş gerilimiçıkış akımı geçiş özeğrisi denir

Bu bağıntıya göre kolektör akımındaki değişimlerin genliği kutuplama
gerilimindeki değişimlerin genliği ile orantılı, yani lineer bağımlıdır.
Tranzistorun giriş geriliminin çıkış akımını kontrol yeteneğini belirleyen bu
orantı katsayısına geçiş iletkenliği (transkondüktans) denir ve gm ile
gösterilir.
I
(3.10)
dI C   g m  dVEB  g m  C
VT
Emetör baz geriliminde oluşturulan değişim küçük genlikli bir vi değişken
gerilim bileşeni ile sağlanıyorsa kolektör akımında meydana gelecek olan ic
değişken bileşeni
ic   g m  vi
(3.10-a)
olur.
Bir önemli gözlem:
Tranzistorun önemli bir parametresi olan gm in büyüklüğü (3.10)
bağıntısından görüldüğü gibi tranzistorun kutuplandığı noktadaki (çalışma
noktasındaki) kolektör doğru akımı ile belirlidir ve tranzistorun yapıldığı
malzeme, boyutlar v.b. yapısal özelliklerinden bağımsızdır.
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Tranzistorun bu davranışından yararlanılarak bir gerilim
kuvvetlendiricisi gerçekleştirilebilir. Şekil-3.6 da ortak bazlı devre adı
verilen kuvvetlendiricinin prensip şeması verilmiştir. Devrede tranzistorun
kolektör akımının yolu üzerine bir RC direnci (yük direnci) konulmuş, VEB
kutuplama gerilimi kaynağına seri olarak da küçük genlikli bir değişken
işaret gerilimi kaynağı (vi) bağlanmıştır. Tranzistordan akan akım VEB
nedeni ile akan ve değeri (3.8) bağıntısı ile belirli olan doğru akımla, vi
nedeni ile akan ve değeri (3.10-a) bağıntısı ile belirli olan değişken akımın
(ic) toplamıdır. Kolektörün referans düğüm olan baza göre gerilimi
Vc  VCC  RC ( I C  ic )
 (VCC  RC I C )  RC ic

olarak hesaplanabilir.. Burada görülür ki kolektör geriliminin doğru
bileşeni
VCB  VCC  RC I C

ve değişken bileşeni

vo  ic  RC

dir. Çıkıştaki vo değişken bileşeni için (3.10-a) dan yararlanılarak
vo  vi  g m  RC

(3.11)

bulunur.
vi
VEB

+
VEB+vi

+

VCB+vo

RC

+

VCC

Şekil-3.6. Ortak bazlı kuvvetlendiricinin prensip şeması.

(3.11) den görülüyor ki gm.RC çarpımının 1’den büyük olması halinde
çıkıştaki vo gerilimi girişteki vi geriliminden daha büyüktür; yani devre bir
gerilim kazancı sağlar. vo/vi oranına devrenin gerilim kazancı denir.
Buna göre ortak bazlı kuvvetlendiricinin gerilim kazancı (3.11) den
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Kv 

vo
 g m RC
vi

(3.12)

bulunur. Ortak bazlı devrede gerilim kazancının pozitif bir büyüklük
olması, çıkış geriliminin, giriş gerilimindeki değişimlerle aynı yönde
değişeceğini gösterir. Bir başka açıdan; şayet giriş gerilimi peryodik bir
işaretse çıkış gerilimi giriş gerilimi ile aynı fazda değişiyor demektir.
Ortak bazlı kuvvetlendiricinin küçük işaret giriş direnci
dVEB
dI E
tanım bağıntısından yararlanılarak hesaplanabilir. (3.5) ve (3.8) den
riOB 

riOB   F .

bulunur18.

VT VT

IC IC

(3.13)

Bir tranzistordan kuvvetlendirici olarak yararlanmak için ikinci
seçenek Şekil-3.7’de görülen ortak emetörlü devre’dir. Bu devrede de
kolektör akımını baz-emetör jonksiyonu gerilimi belirler. Ancak giriş akımı
IB dir.

vi
VBE

+
+

VBE+vi

RC

VCE+vo

+

VCC

Şekil-3.7. Ortak emetörlü kuvvetlendiricinin prensip şeması.

Ortak emetörlü kuvvetlendiricide baz-emetör geriliminin kolektör
akımını kontrol yeteneği IC ile VBE arasında (3.8) den yararlanılarak yazılan
18

Bipolar tranzistorun önemli bir parametresi olan riOB için çok kullanıaln diğer bir sembol re dir.
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I C  I s  eVBE /VT

(3.14)

bağıntısında türev alınarak bulunabilir:
dI C
1
I
 I s eVBE /VT  C
dVBE
VT
VT

(3.15)

I
dI C  C  dVBE
VT
Burada da kontrol yeteneği katsayısı olan geçiş iletkenliği
dI C
I
 C
dVBE VT
dir ve ortak bazlı devreninki ile aynıdır. Küçük genlikli değişimler
cinsinden (3.15) bağıntısı
gm 

ic  g m  vi

(3.15-a)

şeklinde yazılabilir.
Şekil-3.7 deki devrede kolektör akımının doğru bileşeni (3.14)
bağıntısı uyarınca VBE kutuplama gerilimi tarafından belirlenir. Değişken
bileşen ise (3.15-a) bağıntısının belirttiği şekilde girişteki vi işaret
gerilimine bağlıdır. Tranzitorun çıkışında kolektör ile referans olarak
tanımlanmış olan emetör arasındaki toplam gerilim
Vce  VCC  RC ( I C  ic )

ve bunun doğru bileşeni

değişken bileşeni
gerilim kazancı ise

VCE  VCC  RC I C
vo  ic RC  vi  g m  RC

vo
(3.16)
  g m RC
vi
dir. Görüldüğü gibi aynı kolektör akımını akıtacak şekilde kutuplanmış ve
aynı yük direncine sahip ortak bazlı ve ortak emetörlü kuvvetlendiricilerin
gerilim kazançlarının büyüklüğü eşittir. Ancak ortak bazlı
kuvvetlendiricinin kazancının işareti pozitif olduğu halde ortak emetörlü
Kv 
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kuvvetlendiricinin gerilim kazancının işareti negatiftir. Başka bir
deyişle peryodik işaretler için çıkış gerilimi giriş gerilimi ile zıt fazdadır.
Ortak bazlı devre ile ortak emetörlü devre arasındaki bir başka
özellik farkı giriş dirençleri ile ilgilidir. Ortak emetörlü devrenin giriş (baz)
akımı için Şekil-3.4. den yazabileceğimiz
I B   I E  IC

eşitliğinden ve (3.5) den yararlanarak

F
(3.17)
1 F
elde edilir. αF nin genellikle 0,98 ile 0,999 arasında bir değere sahip olması
nedeeni ile βF de 50 ile 1000 arasında bir değere sahip olacaktır.
F 

IB 

IC

F

, IC   F I B

(3.18)

ve IC ile VBE arasındaki (3.8) bağıntısından yararlanılarak
IB 

1

I s  eVBE /VT

(3.19)
F
buradan, tanım bağıntısından yararlanılarak ortak emetörlü devrenin küçük
işaret giriş direnci
dVBE
V
  F  T   F  riOB
(3.20)
dI B
IC
bulunur. Görüldüğü gibi ortak emetörlü devrenin giriş direnci ortak bazlı
devrenin giriş direncine göre βF defa (ortalama olarak birkaç yüz defa)
daha büyüktür. Bu özellik devrenin iç direnci büyük olan bir işaret
kaynağından sürüldüğü durumlar için önemlidir ve ortak emetörlü devrenin
en yaygın kullanılan kuvvetlendirici devresi olmasının temel nedenidir.
riOE 

Ortak emetörlü devrede tranzistorun doğru akım-gerilim ilişkileri
için -yapılmış olan bazı kabuller ve yaklaşıklıklarla- (3.18) ve (3.19)
bağıntıları elde edilmişti:
1
IB 
I s  eVBE /VT
(3.19)

F
IC   F I B

(3.18)

96

Şekil-3.8’de tipik bir tranzistorun gerçek akım-gerilim ilişkilerini
gösteren grafikler verilmiştir. Şekil-3.8(a) daki baz akımının baz-emetör
gerilimine bağımlılığını gösteren eğri (3.19) daki üstel bağıntı ile
uyumludur. Bu eğriye tranzistorun giriş özeğrisi denir. (3.18) de görülen
ve çeşitli IB değerleri için IC ile VCE arasındaki ilişkiyi gösteren ve
tranzistorun çıkış özeğrileri denilen eğrilerle (3.19) bağıntısı arasında bazı
önemi uyumsuzluklar vardır.
IB (μA)

IC(mA)
20

200

100

0

400

10

500

(a)

600

700 VBE (mV)

0

0

0.5

1.0

1.5

2.0 VCE (V)

(b)

Şekil-3.8. Tipik bir npn silisyum tranzistorun (a) giriş özeğrisi, (b) çıkış özğrileri (en alttaki eğri IB=25 μA
ve en üstteki 175 μA içindir).

Bu uyumsuzluklardan biri (3.18) bağıntısı VCE ye herhangi bir
bağımlılık içermediği halde Şekil-3.8 (b) de belirli bir IB için VCE
yükseltildikçe IC de az da olsa bir artma görülmesidir. Bu durum belirli bir
IB ve belirli bir VCE için VCE nin ΔVCE kadar değişmesi halinde IC nin de
ΔIC kadar değişeceğini gösterir ki bu tranzistorun küçük genlikli değişimler
için
V
roe  CE
(3.21)
I C
değerinde bir çıkış direncine sahip olması demektir. Bu oranın o IB
değerine karşı düşen çıkış özeğrisinin eğimine eşit olduğu da açıktır. (3.18)
bağıntısı ile uyuşmayan bu durumum nedeni Şekil-3.9 yardımı ile
anlaşılabilir:
Tranzistorun VCE gerilimi ΔVCE kadar arttırıldığında VCE  VCB  VBE
olduğundan C-B jonksiyonunun tıkama yönünde olan VCB kutuplama
gerilimi de artar, bu da C-B jonksiyonu geçiş bölgesi genişliklerinin
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p

n
n0 B e V

EB

n

/VT

wB2
wB1

Şekil-3.9. B-C jonksiyonunun tıkama yönündeki kutuplama geriliminin
büyütülmesi ile fakirleşme bölgesi genişliklerinin artması ve bunun baz
elektron yoğunluğu gradyanına etkisi.

artmasına neden olur. Geçiş bölgesinin baz içindeki kısmının artması etkin
baz genişliğinin wB1 den wB2 ye düşmesi, bu da emetörden baza enjekte
edilen elektronların yoğunluk gradyanının, dolayısı ile kolektör akımının
artması sonucunu verir. Bu fiziksel mekanizma Early olayı olayı olarak
bilinir ve “pratik bir yaklaşımla“ değişik IB değerlerine ilişkin özeğrilerin
teğetlerinin VCE eksenini yaklaşık olarak aynı noktada kesmelerinden
yararlanılarak Şekil-3.10’da gösterilmiş olan VAF Early gerilimi ile
modellenir.
IC
IB5
IB4
IB3
IB2
IB1

-VAF

VCE

Şekil-3.10. Bipolar tranzistorun VAF Early gerilimi model parametresinin tanımı.

Çıkış özeğrileri ile basit teori arasındaki ikinci uyumsuzluk
özeğrilerde VCE sıfıra doğru azalırken kolektör akımının hızlı bir düşüş
göstermesidir. Bunun nedeni VCE nin VBE den küçük değerlerinde B-C
jonksiyonunun geçirme yönünde kutuplanması ve bu nedenle kolektörden
baza bir elektron enjeksiyonunun başlamasıdır. Bu durumun iki farklı etkisi
vardır. Bunlardan biri Şekil-3.11 de ICR ile gösterilen akımın, emetörden
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baza geçen ve oradan kolektöre ulaşan elektronların oluşturduğu ICn ana
bileşeni ile zıt yönde olmasıdır. İkinci bir etki ise B-C jonksiyonunun
iletime geçmesi nedeni ile baz akımına IBR bileşeninin eklenmesidir. Ancak
özeğri belirli bir IB değeri için çizildiğine göre, baz akımının bu değerde
kalması için IBF asıl bileşeninin IBR kadar azalması gerekir , bu da kolektör
akımının daha da azalması sonucunu verir. Tranzistorun çıkış özeğrilerinin
bu bölgesine doyma bölgesi (satürasyon bölgesi) denir.
ICF = ICn

VBC
IBF=IR
IBR

+
+

ICR
+
VCE

VBC  VBE  VCE

VBE

Şekil-3.11. npn tipi bipolar tranzistorun kolektör ve baz akımlarının satürasyon
bölgesindeki bileşenleri. Normal kutuplanmaya karşı düşen bileşenler kalın oklarla,
C-B jonksiyununun iletime geçmesi sonucunda oluşan bileşenler ince oklarla
gösterilmiştir.

Çıkış özeğrileri tranzistorun devre içindeki doğru akım-gerilim
ilişkileri ile ilgili önemli ipuçları verir. Örneğin Şekil-3.12 de kolektör
akımının yolu üzerine 300 ohm’luk bir yük direnci konulmuş olan basit bir
ortak emetörlü kuvvetlendirici devresi verilmiştir. Sağdaki şemadan
görüldüğü gibi yük direncinden ve tranzistordan aynı IC akımı akmakta ve
VCC besleme doğru gerilimi yük direnci ile transistor arasında
paylaşılmaktadır. Özeğri düzlemi üzerine çizilmiş olan yük direnci
doğrusu üzerinde VCC den VCEsat doyma gerilimi yakınlarına kadar her nokta
çalışma noktası olarak düşünülebilir. Ancak baz akımı değiştirildiğinde VCE
nin geniş bir aralıkta iki yöne doğru olabildiğince geniş bir aralıkta değişme
olanağına sahip olması için Q çalışma noktasının değişim bölgesinin
ortalarında seçilmesinin uygun olacağı açıktır19. Bu durumda çalışma
noktası doğru gerilimi VCEQ= 2,7V, kolektör akımı ICQ=7.7 mA ve baz
19

Özel durumlarda çalışma noktası başka yerlerde de seçilebilir. Örneğin çıkış geriliminin çalışma
noktasına göre sadece azalma yönünde değişmesi söz konusu ise çalışma noktası için en uygun yer VCE =
VCC dir.
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akımı IBQ = 75 μA dir. Bu baz kutuplama akımına karşı düşen VBE gerilimi
de Şekil-3.8 deki giriş özeğrisinden 620 mV olarak bulunur.
Baz akımı sıfırdan doymaya girmeksizin alabileceği en büyük değer
olan 150 μA’e kadar değiştirildiğinde kolektör gerilimi VCE den VCEsat
değerine kadar geniş bir aralıkta değişebilir. Bu geniş değişim aralığında IB
ye karşı düşen VBE değerleri arasındaki ilişki giriş özeğrisinin üstel karakteri
nedeni ile nonlineerdir ve ancak bilgisayar desteği ile değerlendirilebilir.
IC (mA)
20
VCC=+5 V
IC

RC=300 Ω

10
IC

0

IB

Q

0 VCEsat

2.0

VCE

4.0

VCC

+
VCE

6.0 VCE (V)

Şekil-3.12. Direnç yüklü bir ortak emetörlü kuvvetlendiricide doğru akım yük
doğrusu ve çalışma noktası (Özeğri üzerinde baz akımı değişim adımları 25 μA dir).

3.3. Tranzistorların küçük işaret eşdeğer devreleri
Giriş ile çıkış arasında ortak uç emetör olacak şekilde bağlanmış ve
belirli bir çalışma noktasında kutuplanmış bir bipolar tranzistorun küçük
genlikli değişimler için geçiş iletkenliği (3.19) bağıntısı ile, giriş direnci
(3.20) bağıntısı ile ve çıkış direnci (3.21) bağıntısı ile tanımlanmıştı. Bu
tanımlardan yararlanılarak Şekil-3.13(a) da verilen eşdeğer devre
çizilebilir. Bu eşdeğer devre tranzistorun küçük işaretler için davranışını
alçak frekanslarda kabul edilebilir bir doğrulukla temsil eder. Ancak
frekans yükseldikçe bu eşdeğer devrenin gerçek bir tranzistorun
davranışlarını temsil edemediği görülür. Bu durumun nedeni gerçek bir
tranzistorun yapısında “istenmese de bulunan” parazitik bileşenlerdir.
Bunlar parazitik dirençler ve parazitik kapasitelerdir. Parazitik dirençler
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emetör, baz ve kolektör bölgelerinin gövde dirençleridir. Emetör ve
kolektör gövde dirençlerinin değerleri genellikle etkileri ihmal edilebilecek
kadar küçüktür. Ama baz gövde direnci hem değerinin daha büyük olması
hem de parazirik kapasitelerle birlikte tranzistorun yüksek frekanslardaki
davranışını önemli ölçüde etkilemesi nedeni ile önemlidir. Şekil-3.2 de
işaretlenmiş olan transistor fonksiyonunun gerçekleştiği bölgeden baz
bağlantısının yapıldığı kontak penceresine kadar olan ve hem geometrisi
hem de baz katkı yoğunluğunun düşük olması nedeni ile değeri oldukça
büyük (genellikle birkaç 10 ohm) olan bu direç Şekil-3.13(b) de rbb’ ile
gösterilmiştir.
Emetör-baz ve kolektör-baz jonksiyonlarının yarıiletken diyotlarda
incelenmiş olan fakirleşmiş bölge kapasiteleri (jonksiyon kapasiteleri)
eşdeğer devreye ilave edilmesi gereken parazitik bileşenlerdir. Ancak
tranzistorun yüksek frekanslardaki davranışının sadece bu kapasitelerle
açıklanamayacağı, E-B jonksiyonunda başka ve daha etkili bir kapasitif
davranışın daha var olduğu görülmüştür. Difüzyon kapasitesi adı verilen
bu kapasitif bileşenin fiziksel nedeni Şekil-3.3. den yararalanılarak çizilen
Şekil-3.14 yardımı ile anlaşılabilir:
c

b

b

rbb’ b’

Ccb’
gmvb’e

gmvi
rbe

vi

e

c

roe

vi

rb’e

Cb’e

roe

e
(a)

(b)

Şekil-3.13. (a) Belirli bir Q çalışma noktasında kutuplanmış bir bipolar tranzistrun küçük
genlikli değişimler için eşdeğer devresi. (a) Eşdeğer devrenin temel bileşenleri, (b) önemli
parazitik bileşenler eklenmş olarak eşdeğer devre.
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n pB eVBE VBE  /VT
ΔQ

VBE /VT

n pB e

Q
wB
Şekil-3.14. Baz bölgesi içinde bazdan enjekte edilen elektronların oluşturduğu Q
yükünün VBE gerilimi ile değişmesi.

Baz-emetör jonksiyonu geçirme yönünde VBE gerilimi ile ve bazkolektör jonksiyonu tıkama yönünde kutuplanmış bir tranzistorda
emetörden baza geçen elektronların baz bölgesinde oluşturduğu elektron
yükü yoğunluğu, geometriden yararlanılarak, A emetör jonksiyonu alanı
olmak üzere
1
Q  qA wB  n pB eVBE /VT
2
olarak hedaplanabilir. Bu yükün VBE gerilimine bağlı olması bir kapasite
davranışı olduğunu gösterir. Bu kapasitenin değeri
dQ
dVBE
tanım bağıntısından yararlanılarak
1
1
CD  qA wB n pB eVBE /VT
2
VT
bulunur. Bu bağıntı (3.6-a) da verilmiş olan IC bağıntısı ile birlikte
değerlendirildiğinde kapasitenin değeri için
CD 

1
1 IC
(3.22)
CD  wB2
2
Dn VT
elde edilir. Difüzyon kapasitesinin değerinin kolektör doğru akımı ile
orantılı olarak artması önemli bir özelliktir. (3.22) bağıntısı (3.9)
bağıntısından yararlanarak
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1
1 1
CD  wB2
2
Dn re

(3.23)

şeklinde de yazılabilir. Böylece Şekil-3.13(b) deki eşdeğer devrede
tranzistorun baz-emetör parazitik kapasitesinin
Cbe  Cbej  C D

(3.24)

olarak hesaba katılması gerektiği sonucuna varılır.
Eşdeğer devre rbb’ baz gövde direncinin de ilave edilmesi ile Şekil3.13(b) deki şekli alır. Giacoletto eşdeğer devresi olarak da anılan bu
eşdeğer devre tranzistorun yüksek frekanslardaki davranışını çok yüksek
frekanslara (GHz’lere) kadar temsil eder. Ancak frekans yükseldikçe
tranzistorun bağlantı iletkenlerinin self endüktanslarının da hesaba
katılması gerekir.
Bu eşdeğer devreden yararlanılarak tranzistorlar için iki “sınır
frekans” tanımı yapılmıştır. Bunlardan biri, tranzistorun çıkışının değişken
işaretler bakıbından kısa devre edilmiş olması halinde akım kazancının 1’e
düştüğü frekans olan ve fT sembolü ile gösterilen “transit frekansı” yahut
genellikle kullanıldığı gibi “fT frekansı” dır. fT nin değeri eşdeğer devreden
fT 

gm
2  Cbe  Ccb 

(3.25)

olarak hesaplanabilir. Bir başka bakış açısından; difüzyonla baza geçen
elektronların baz içinde oluşturduğu yükün bazı aşması için geçecek olan
süre (ileri doğru geçiş süresi)  F  Q / I C olarak hesaplanıp (3.23) de yerine
konulursa difüzyon kapasitesi için
1
(3.23-a)
CD   F
re
bağıntısına ulaşılır. (3.25) bağıntısındaki kapasitanin baskın bileşeninin CD
olduğu göz önünde bulundurularak (3.25) ve (3.23-a) birlikte
değerlendirilirse
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fT 

1
2   F

(3.25-a)

bulunur. fT ye “transit frekansı” adı verilmesinin nedeni, bu bağıntının
açığa çıkardığı transit frekansı ile fT arasındaki ilişkidir.
rbb’ baz gövde direncinin etkisinin de hesaba girdiği ikinci sınır
frekansı fmax sembolü ile gösterilen “maksimum osilasyon frekansı”dır.
Tranzistorun giriş tarafında ve çıkış tarafında maksimum güç aktarımı
sağlayacak şekilde empedans uygunluğu sağlanmış iken güç kazancının
1’e düştüğü frekans20 olarak tanımlanan bu değer tanım koşulları
sağlanarak hesaplanırsa
fT
f max 
(3.24)
8  rbbCcb
bulunur.

3.4. Tranzistorların büyük işaret modelleri
Tranzistorun çalışma ilkesini incelerken giriş gerilimi-giriş akımı
iliskisinin üstel yani büyük ölçüde nonlinear olduğunu gördük. Ayrıca bu
inceleme sırasında lineer kabul ettiğimiz bazı ilişkiler de yakından
incelendiğinde bunların da, giriş gerilimi-giriş akımı iliskisi kadar olmasa
bile nonlinear oldukları görülür. Örneğin IB - IC ilişkisi geniş bir aralıkta
lineer olduğu halde çok küçük yahut çok büyük akımlarda lineerliğini
kaybeder. Ayrıca jonksiyon kapasitelerinin değeri kutuplama gerilimine,
difüzyon kapasitesinin değeri akıma bağlıdır, yani bunlar da nonlineerdir.
Bu durum, bir tranzistorun akım-gerilim ilişkilerinin her türlü kutuplama
koşulları altında ve her türlü akım ve gerilim değişimi genlikleri için
hesaplanması gerektiğinde bir takım nonlinear denklem takımlarının
çözülmesinin gerekli olduğunu gösterir ki, bu ancak nümerik yöntemlerle
yani bilgisayar desteği ile mümkündür.
Bipolar tranzistorların ve bipolar tranzistorlu tümdevrelerin
gelişmesine paralel olarak bu amaçla geliştirilen modellerden ilki, Ebers-

20

Bu frekans aynı zamanda bir tranzistorla gerçekleştirilen bir osilatörün osilasyon yapabileceği
maksimum frekanstır.
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Moll modeli21 olarak bilinen nonlinear modeldir. Ancak bu modelde
tranzistorun fiziksel yapısı ile ilgili bazı önemli özelliklerin gözardı edilmiş
olması uygulamada gerekli olan faydayı sağlayamadı.
Özellikle 1959’da geliştirilen ve bir dünya standardı haline gelen
planar teknoloji’nin ve bunun bir devamı olarak bipolar tümdevre üretim
teknolojisinin gelişmesi, elektriksel davranışlarla fiziksel yapı arasındaki
ilişkilerin etraflı olarak anlaşılması ihtiyacını doğurdu ve bu ihtiyacın bir
sonucu olarak 1970’de H.K. Gummel ve H.C. Poon tarafından
“mühendisce bir yaklaşımla” yeni bir model önerildi22. Bu model SPICE ve
benzeri simülasyon yazılımlarında ana model olarak yer aldı ve
bilgisayarların yaygınlaşmasının da etkisi ile geniş bir kullanım alanı
buldu.
Gummel-Poon modelinin en önemli katkısı o zamana kadar gözardı
edilen baz bölgesi içinde katkı yoğunluğunun teknolojik nedenlerle
uniform olmadığı gerçeğini hesaba katmasıdır. Planar teknoloji ile
gerçekleştirilen npn tipi tranzistorda baz bölgesinin katkı yoğunluğu teknolojik nedenlerle- emetör sınırından kolektör sınırına kadar hızlı bir
düşüş gösterir. p-tipi bir yarıiletlende her katkı atomunun komşu silisyum
atomundan bir elektron alarak yapı içinde yeri belirli bir negatif iyona
dönüşmüş olması nedeni ile baz içinde Şekil-3.15 de şematik olarak
gösterilen negatif yük profili oluşacaktır.
E

B


C



---------WB

Şekil-3.15. Baz bölgesi içinde katkı yoğunluğunun uniform olmaması
nedeni ile oluşan negatif iyon yükü profili ve bunun doğurduğu E elektriksel
alanı.

21

J. J. Ebers ve J. L. Moll, “Large Signal Behavior of Junction Transistors”, Proc. IRE, Vol 42, pp 1761,1772, 1954.
22
H.K. Gummel ve H.C. Poon, “An Integral Charge Control Model of Bipolar Transistors”, Bell System
Technical Jornal, May-June 1970. pp. 827-852.
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Bu durum baz bölgesi içinde, kolektörden emetöre doğru bir
elektriksel alan oluşturur. Bu alanın değeri, üniform olmayan bir
yarıiletken için Bölüm-1’de çıkartılmış olan

 ( x)  NV( x) dNdx( x)
T

A

(1.28)

A

bağıntısı yardımı ile hesaplanabilir. Bu durumda emetörden baza enjekte
edilen elektronların oluşturduğu akım yoğunluğunda (3.6) bağıntısı ile
hesaplanan difüzyon akımı bileşenine ek olarak (1.27) bağıntısında
gösterildiği gibi bir sürüklenme akımı bileşeninin hesaba katılması
gerekir23:
dn 

J n  q  n n  Dn 
(1.27)
dx 

Bu başlangıç koşulları ile devam edildiğinde jonksiyonları herhangi
bir şekilde kutuplanmış bir tranzistorun kolektör akımının baskın bileşeni
olan ICn için
A2 q 2 Dn ni2 VBE /VT
e
(3.25)
I Cn  
 eVBC /VT 
QB 0
bağıntısına ulaşılır24. Bu bağıntıda görülen ve “Gummel yükü” adı verilmiş
olan QB0, baz bögesi içindeki toplam efektif iyon yükü olup katkı (ve yük)
profilinden bağımsızdır. Parantezin dışındaki tümü ile yapısal
büyüklüklere bağlı olan katsayı, Gummel yükünün npn tranzistorlarda
negatif bir büyüklük olduğu da göz önünde bulundurularak
A2 q 2 Dn ni2
Is 
QB 0

(3.26)

şeklinde yazılabilir ve böylece akım bağıntısı
I Cn  I C  I s eVBE /VT  eVBC /VT 

23

(3.27)

Bu alanın bir etkisi de emetörden kolektöre doğru giden elektronları hızlandırması, dolayısı ile τF geçiş
süresini kısaltmasıdır. Bu da (3.25-a) uyarınca fT nin büyümesi sonucunu verir.
24
Bu bağıntının çıkarılışı EK-1 de verilmiştir. Gummel-Poon modelinin daha geniş bir anlatımına
“www:// leblebicikitap.com.” adresinden ulaşılabilir.
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olur. Satürasyonda ve ters çalışma modunda, yani C-B jonksiyonundan da
enjeksiyon olması durumunda bu enjeksiyonu belirleyen temel parametre,
kolektör ve baz bölgelerinin jonksiyon yakınlarındaki katkı yoğunluklarına
ve C-B jonksiyonu alanına bağlı olan IsR doyma akımıdır. Bu nedenle
(3.27) bağıntısının
Q
Q
(3.27-a)
I C   I sF B 0 eVBE /VT  I sR B 0 eVBC /VT
QB
QB
şeklinde yazılması gerekir. Böylece (3.27-a) bağıntısı
I CF   I sF

QB 0 VBE /VT
Q
e
ve I CR  I sR B 0 eVBC /VT
QB
QB

IC  I f  I r

olmak üzere

(3.28)
(3.29)

şeklinde de yazılabilir. Dikkat edilirse If, VBC = 0 iken VBE nedeni ile akan
“ileriye doğru”akım ve Ir , VBE = 0 iken VBC nedeni ile akan “geriye
doğru”akımdır25. Şekil-3.16 da her iki jonksiyonu da geçirme yönünde
kutuplanmış bir tranzistorun uç akımlarının baskın bileşenleri bir arada
gösterilmiştir.

IE

ICf

IEf
ICr

IEr

IC

I Cf   F I Ef

I Er   R I Cr

I Bf   F I Cf

I Br   R I Er
IB

Şekil-3.16. Her iki jonksiyonun da geçirme yönünde kutuplanması halinde
uç akımlarının bileşenleri

25

Tranzistorun ters kutuplanması (yani kolektörün emetör olarak, emetörün kolektör olarak kullanılması
durumu) için akacak olan Ir akımı ile ilgili elektriksel parametrelere de (örneğin BR, VAR,…) SPICE
parametreleri arasında yer verilmiştir.
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Yukarda verilen (3.26), (3.27), (3.28) ve (3.29) bağıntıları bir bipolar
tranzistorun her türlü kutuplama koşulları altında akım-gerilim ilişkilerini,
(3.27) bağıntının içerdiği yapısal büyüklükler cinsinden hesaplama
olanağı verir. Daha da önemlisi akım-gerilim ilişkilerinin isteğe uygun
olması için yapısal büyüklüklerin nasıl olması gerektiği konusunda önemli
ipuçları içerir.

3.5. Bipolar tranzistorların SPICE parametreleri
SPICE’de daha önce de belirtilmiş olduğu gibi bipolar tranzistorlar
için Gummel-Poon modeli esas alınmıştır. Ancak zaman içinde tranzistorun
elektriksel davranışlarını daha iyi temsil edebilmek amacı ile model, çok
sayıda yeni -ve bazıları amprik- parametre ilave edilerek geliştirilmiştir.
Sayıları gelişmiş SPICE versiyonlarında 40’ı aşmış olan model
parametrelerinden en temel ve önemli olanları, sembolleri, SPICE’de
kullanılan sembolleri, herhangi bir değer belirtilmediğinde SPICE’ın
öngöreceği değerler ve tipik bir tümdevre tranzistoruna ilişkin tipik
değerler ile birlikte aşağıda listelenmiştir.
BİPOLAR TRANZİSTORLARIN TEMEL SPICE
PARAMETRELERİ
Parametre

Sembol

Doyma akımı
İleriye doğru akım kazancı
İleri Early gerilimi
Geriye doğru akım kazancı
Geri Early gerilimi
Baz gövde direnci
Kolektör gövde direnci
B-E jonk. Kap. (V=0 için)
B-E jonk. kerilimi
B-E jonk. gerilim üssü
C-B jonk. kap. (V=0 için)
C-B jonk. gerilimi
C-B jonk. gerilim üssü
Baz geçiş süresi

Is
βF
VAF
βR
VAR
rbb’
rcc’
Cjb’e(0)
VB(BE)
mb’e
Cjcb’(0)
VB(CB)
mcb’
τF

SPICE
sembolü
IS
BF
VAF
BR
VAR
RB
RC
CJE
VJE
MJE
CJC
VJC
MJC
TF

Öngörü
değer
1E-16
100
∞
1
∞
0
0
0
0 ,75
0,33
0
0 ,75
0,33
0

Tipik
değer
1E-16
100
100
0,1
100
100
10
2
0,7
0,33
1
0,7
0,33
0,1

Boyut
A
V
ohm
ohm
pF
V
pF
V
ns

108

3.6. Bipolar tranzistorlar için sınır değerler
Bir bipolar tranzistorun zarar görmeden çalışabilmesi için
aşılmaması gereken değerler aşağıda özetlenmiştir. Bu değerler tranzistor
üreticisi firmalar tarafından kataloglarda verilir. Tümdevrelerde ise
tranzistorların boyutlarına bağlı olarak hesaplanabilir.
-

Kolektör akımı ortalama değerinin maksimumu (IC(max)).
Kolektör akımı tepe değerinin maksimumu (ICM(max)).
Baz akımı tepe değerinin maksimumu (IBM(max)).
Emetör açık devre iken C-B belverme gerilimi (ICBO(max))
VBE=0 iken kolektör-emetör belverme gerilimi (ICES(max))
IB=0 iken kolektör-emetör belverme gerilimi (ICEO(max))
IC=0 iken baz-emetör belverme gerilimi (VEBOmax)
Maksimum jonksiyon sıcaklığı (Tj(max))
Maks. Güç kaybı (belirli bir kılıf yahut ortam sıcaklığı için ) (Ptot)

Bunlardan akım sınır değerleri tranzistorların jonksiyon alanlarına,
ayrıca güç tranzistorlarında bağlantı iletkenlerinin kesitlerine bağlıdır.
Belverme gerilimlerini çeşitli bölgelerin katkı yoğunlukları belirler.
Maksimum çalışma sıcaklığı tranzistorun yapıldığı yarıiletkene bağlıdır.
Maksimum güç kaybı tranzistorun kolektör akımının ortalama değeri ile
kolektör-emetör geriliminin doğru bileşeninin çarpımına eşittir.
Tranzistorun zarar görmeden çalışabilmesi için bu üç temel sınır değerin
belirlediği güvenli bölgenin dışına çıkılmaması gerekir. Şekil-3.17 de bir
bipolar tranzistor için aşılmaması gereken sınırlar işaretlenmiştir.
Büyük akım ve gerilimlerde çalıştırılan tranzistorlarda Ptot büyük
değerler alabilir. Isıya dönüşen bu gücün, tranzistoru ısıtarak jonksiyon
sıcaklığının sınır değerinin üstüne çıkmaması için tranzistordan dış ortama
aktarılması gerekir. Bu, jonksiyonla dış ortam arasındaki toplam ısıl
direnç tarafından belirlenir. Sıcaklığı Ta olan bir ortamda çalışan ve içinde
Ptot değerinde güç harcanan bir tranzistorun Tj jonksiyon sıcaklığı, Rth(j-a)
ısıl direncin değeri olmak üzere Şekil-3.18(a) dan (akım-güç, gerilimsıcaklık ve direnç-ısıl direnç analojisi ile)
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IC (mA)
200

ICM(max)

100

0

0

2

4

VCE (V)

VCEO(max)
Şekil-3.17. Bir bipolar tranzistor için aşılmaması gereken en önemli sınırlar. Örnek olarak
alınan tranzistor için kolektör akımı snırı 150 mA, kolektör –emetör gerilimi sınırı 5 V ve
tranzistorda harcanan gücün sınırı Ptot= 100 mW dır. Özeğri üzerinde akım-gerilim çarpımının
100 mW olduğu noktaların oluşturduğu “maksimum güç hiperbolü“ de işaretlenmştir.

T j  Ta  Rth ( j  a )  Ptot

bağıntısı yazılabilir. Buradan anlaşılacağı gibi ısıl direncin boyutu [°C/W]
dır. Yani ısıl direnç jonksiyon sıcaklığının ortam sıcaklığına göre kaç
derece yüksek olacağını gösteren bir parametredir.

Ptot

Ta

Tj
Rth(j-a)
(a)

Ptot

Tj

Tc
Rth(j-c)

Th
Rth(c-h)

Ta
Rth(hj-a)

(b)

Şekil.3.18. (a) Jonksiyondan dış ortama toplam ısıl direnç, (b) Isıl direncin bileşenleri.

Büyük güçler söz konusu olduğunda ısıl direncin küçültülmesi için
önlemler alınması yani tranzistorun soğumasının kolaylaştırılması gerekir.
Şekil-3.18(b) de jonksiyondan dış ortama ısıl direncin bileşenleri
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gösterilmiştir Rth(j-c) jonksiyondan tranzistorun kılıfına olan ısıl dirençtir ve
üretici firma tarafından verilir26. Tranzistor bir soğutucu üzerine
yerleştirilecekse kılıftan soğutuya kadar olan ısıl direncin bir minimum
değeri vardır ve o da verilir. Güç tranzistorlarında olduğu gibi tranzistorun
kolektörü elektriksel olarak kılıfa bağlı ise kolektörü soğutucudan izole
etmek için ince bir yalıtkan film (mika. teflon v.b.) kullanılması gerekir. Bu
film yalıtıcıdan kaynaklanan ilave ısıl direnç, yalıtıcının kalınlığı (d), alanı
(A) ve ısıl özdirenci (ρth) cinsinden hesaplanabilir. Böylece kılıftan
soğutucuya toplam ısıl direnç

Rth ( ch )  Rth ( c h ) min .  th

d
A

olur. Soğutucudan dış ortama olan ısıl direnç, soğutucunun yapıldığı
malzemenin ısıl iletkenliğine, toplam alanına, konumuna ve rengine
bağlıdır. Bu amaçla genellikle alüminyumdan, ya düz bir levha ya da
kanatlı bir yapıda gerçekleştirilerek soğutma yüzeyi arttırılmış özel
profiller kullanılır. Soğutucunun konumu, ısının dış ortama konveksiyonla
yayılmasını kolaylaştıracak şekilde seçilmelidir. Alüminyum soğutucunun
yüzeyinin mat siyah yapılması halinde ısıl direnç, radyasyonla yayılan ısı
daha fazla olacağından, yüzeyin doğal renginde olması haline göre yaklaşık
yarı yarıya azalır. Ayrıca çok yüksek güçler söz konusu olduğunda
soğutucunun hızlı hava akımı yardımı ile soğutulması yoluna da gidilir.
Yukarda soğuma konusunda tranzistorlar ile ilgili olarak söylenenler
tümdevreler için de geçerlidir. Bu durumda tümdevrenin yapısında bulunan
tranzistorların jonksiyonarının sıcaklıkları yerine üretici tarafında izin
verilen ortalama kırmık (chip) sıcaklığının referans alınması gerekir.
Tümdevrelerin kılıflanmasında kullanılan çeşitli tipten kılıflar için kırmık
tabanından kılıfa kadar ve kılıftan dış ortama kadar olan ısıl direnç
değerleri üretici firmalar tarafından verilir.
---------------------------------

26

Örneğin BDY 20 tipi tranzistor için Rth(j-c)=1 °C/W ve kılıftan soğutucuya ısıl direncin minimum değeri
Rth(j-c)min=0,5 °C/W olarak verilmiştir.
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PROBLEMLER
1.- npn tipi bir tranzistorun jonksiyon alanları 1 mm2 dir. Emetör, baz
ve kolektör bölgelerinin katkı yoğunlukları üniform kabul edilmekte olup
değerleri sırası ile NDE=1020 (cm-3), NAB=1016 (cm-3), NDC=1015 (cm-3) dir.
w= 0,3 μm dir ve αF=0,98 olarak verilmiştir. Emetör be kolektör
bölgelerinin kalınlıkları deliklerin difüzyon uzaklıklarına göre çok
küçüktür.
a) Tranzistorun IS doyma akımının değeri nedir?
b) Tranzistor VBE=+0,7V, VBC=-3V ile kutuplandığında akacak olan
kolektör akımının değeri nedir?
2.- Problem-1 de verilen tranzistorla aynı boyutlarda olan ve emetör
ve kolektör katkılamaları da aynı olan bir tranzistorun baz bölgesindeki bor
katkı yoğunluğunun emetör sınırında NAB(0)=5.1018(cm-3) den kolektör
sınırında NAB(w)=5.1015(cm-3)’e kadar uzaklıkla orantılı olarak düştüğü
kabul edilmektedir.
a) Baz bölgesi içindeki fakirleşmiş bölge genişliklerini ihmal ederek
baz bölgesindeki Gummel yükünü hesaplayın.
b) Gummel yükünü fakirleşmiş bölge genişliklerini hasaba katarak
hesaplayın.
c) (a) da bulduğunuz değeri kullanarak tranzistorun IS doyma akımını
bulun.
3.- βF=100 olan bir tranzistorun kolektörü açık devre ve B-E
jonksiyonu geçirme yönünde 0,7V ile kutuplanmışken akan akım 1mA dir.
a) Kolektör baza kısa devre edildiğinde akan akımın 1.mA olması
için VBE geriliminin değeri ne olmalıdır?
b) Bu durumda tranzistor hangi çalışma bölgesindedir, tartışın.
4.- Şekildeki devrede
tranzistorun
parametreleri
VAF=50V olarak verilmiştir. VBE=0,65V için VCE=2V oluyor.
a) VCE, VBE nin hangi değeri için 8V olur?
b) Tranzistor VBE nin hangi değerinde doymaya girer?

βF=100,
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+

1k

VBE

10V

+

5.- Özeğrileri Şekil-3.8’de verilmiş olan tranzistorun Is, βF ve VAF
parametrelerini belirleyin.
6.- Şekildeki pnp tranzistorun parametreleri IS=5.10-16A, βF=120,
VAF=80V olarak verilmiştir.
a) VCE=-5V olması için VBE nin değeri ne olmalıdır?
b) Tranzistor VBE nin hangi değer aralığı için doymada olur?
c) Tranzistorun kesime girmesi kolektör akımının (a) daki değerinin
%1’inin altına düşmesi olarak tanımlanmışsa, devrede akımın hangi VBE
değeri ve aşağısında akmadığı kabul edilebilir?
d) (a) daki kutuplama durumu için VBE kutuplama doğru gerilimine
seri olarak genliği 1mV oln bir işaret gerilimi kaynağı bağlandığında
kolektör akımında ve kolektör geriliminde ortaya çıkacak olan değişken
bileşenlerin genlikleri ne olur, küçük işaret eşdeğer devresinden
yararlanarak hesaplayın.
-10V
IC
5k

VBE

e) Parametreleri yukarda verilmiş olan tranzistorun çıkış özeğrilerini
VCE=-15V...0 , IC=-10mA….0, IB=-50….-5 μA aralıkları için SPICE
yardımı ile çizin.
f) Tranzistor (a)da hesaplanan VBE gerilimi ile kutuplanmışken geçiş
iletkenliğini ve devrenin küçük işaret gerilim kazancını SPICE yardımı ile
hesaplayın.
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g) SPICE yardımı ile devrenin VCE=f(VBE) gerilim geçiş eğrisini
VBE=-0,8…0V aralığında çıkartın ve eğrinin değişik bölgeleri için
yorumlayın.
7.- Bipolar tümdevrelerde diyot olarak, aşağıdaki şekillerde
bağlanmış tranzistorlar kullanılır. Bu üç bağlama şeklinden her biri için
akım-gerilim ilişkilerini tranzistorun parametrelerinden yararlanarak
çıkartın. Ayrıca belverme davranışlarını irdeleyin.
8.- Parametreleri IS=10-15A, βF=100 olarak verilmiş bir npn tranzistor
kullanılarak VCC=9V luk bir doğru gerilim kaynağından beslenen ortak
bazlı bir kuvvetlendirici tasarlanacaktır. Devrenin küçük işaret giriş
direncinin 50 ohm olması ve çalışma noktasının, çalışma aralığının tam
ortasında olması isteniyor.
a) Kolektör doğru akımının ve kolektör yük direncinin değeri ne
olmalıdır?
b) Devrenin küçük işaret gerilim kazancı nedir?
9.- Giacoletto eşdeğer devresinden yararlanarak bir bipolar
tranzistorun fT frekansını veren bağıntıyı çıkartın.
10.- Bir bipolar tranzistorun Giacoletto eşdeğer devresinin IC=1mA,
VCE= 5V çalışma noktasındaki parametreleri rb’e=4 k ohm, Cb’e=30 pF,
roe=50 k ohm, rbb’=100 ohm, Ccb’=100 fF olarak verilmiştir.
a) Tranzistorun bu çalışma noktası için fT ve fmax sınır frekanslarını
hesaplayın.
b) Baz gövde direncinin değeri 10 ohm olsaydı fT ve fmax değerleri ne
olurdu?
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4. MOS TRANZİSTOR
4.1. Giriş
MOS tranzistor, daha doğru bir deyimle MOSFET (Metal-OxydeSemiconductor Field Effect Transistor, Metal-Oksit-Yarıiletken Alan Etkili
Tranzistor) alan etkili tranzistorlar ailesinin bir üyesidir. Alan etkili
tranzistorlar bir iletim yolunun (kanalın) iletkenliğinin, bir elektriksel alan
etkisi ile kontrol edilmesi esasına göre çalışan akım kontrol elemanlarıdır.
Alan etkili tranzistorlar ailesinin öteki üyeleri Jonksiyonlu Alan Etkili
Tranzistor (Junction Field Effect Transistor, JFET) ve Metal- Yarıiletken
Alan Etkili Tranzistor (Metal-Semiconductor Field Effect Transistor,
MESFET)dir.
JFET’lerden, giriş ucu akımı bipolar tranzistorlarınkine göre çok
daha küçük olduğu için, geçmişte büyük giriş dirençli devrelerin
gerçekleştirilmesinde yararlanılmıştır. Ancak MOS tranzistorların hızlı
gelişmesi sonucunda JFET ler önemlerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir.
MESFET’ler GaAs (Galyum Arsenid)in elektron mobilitesinin
silisyumunkine göre önemli ölçüde (yaklaşık olarak 5 kat) yüksek
olmasından yararlanılarak gerçekleştitilen elemanlardır. Günümüzde
MESFET lerin kullanım alanları çok yüksek (10 GHz’ler mertebesinde)
frekanslarda çalışan devrelerle sınırldır.
MOSFET’ler kullanılmaya başladığı 1970’li yıllardan başlayarak
çok hızlı bir gelişme göstermiş ve günümüzde en çok kullanılan elektronik
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devre elemanı durumuna gelmiştir. Sağlanan teknolojik gelişmelerin
sonucu olarak MOS tümdevrelerdeki tranzistorların boyutlarının yaklaşık
olarak her iki yılda bir yarı yarıya küçülmesi ve bunun sonucu olarak belirli
boyutta bir siliyum yüzeyinde gerçekleştirilebilen tranzistor sayısının hızla
artması, çok karmaşık sistemlerin (örneğin mikroişemcilerin, hem analog
hem dijital kısımlar içeren haberleşme ve TV tümdevrelerinin) tek bir
tümdevre içinde gerçekleştirilmesi olanağını getirmiştir.
MOS tranzistorlar akım taşıyıcı olarak elektronlardan
yahut
deliklerden yararlanılmasına göre iki türlüdür; akım taşıyıcısı elektronlar
olan NMOS tranzistorlar ve akım taşıyıcısı delikler olan PMOS
tranzistorlar. Elektronların hareket yeteneklerinin deliklerinkine göre daha
yüksek olması nedeni ile NMOS tranzistorlar PMOS tranzistorlara göre
daha hızlıdır; yani daha yüksek frekanslara kadar kullanılabilirler. PMOS
tranzistorlardan ancak devre gereksinmelerinin gerektirdiği durumlarda
yararlanılır. Bir de özellikle sayısal devrelerin temel bileşenlerinden biri
olan ve bir NMOS tranzistorla bir PMOS tranzistordan oluşan CMOS
(complemetary MOS) yapılar PMOS tranzistorların en çok kullanıldığı
yerlerdir.
Akım taşıyıcıların işaretlerinin zıt olması nedeni ile NMOS ve
PMOS tranzistorlarda akımların ve besleme gerilimlerinin yönleri farklıdır.
Kullanma alanlarının çok daha geniş olması nedeni ile bu kitapta MOS
tranzistorların çalışması NMOS tranzistorlar üzerinden anlatılacak, PMOS
tranzistorlarla ilgili farklılıklara yeri geldikçe değinilecektir.
Günümüzde MOS tranzistorlardan çok büyük çoğunlukla bir
tümdevre elemanı olarak yararlanılmakta, ancak bazı uygulama alanlarına
özgü olarak tek başına kılıflanmış elemanlar (örneğin MOS güç
tranzistorları) olarak da gerçekleştirilmektedir.

4.2. MOS Tranzistor
Tipik bir NMOS tranzistorun kesiti ve üstten görünüşü Şekil-4.1 de
verilmiştir. Burada p-tipi bir taban (B) üzerinde bölgesel katkılama ile
oluşturulan iki n-tipi bölgeden birine kaynak (source) denir ve “S” ile
gösterilir. Ötekine ise savak (drain) adı verilir ve “D” ile gösterilir. Bu iki
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katkılanmış bölgenin arasında kalan ve uzunluğu L ile27, genişliği W ile
gösterilen alanın üzerinde çok ince (2…10 nm kalınlığında) bir SiO2
katmanı oluşturulmuş ve onun da üzerine bir iletken film
yoğuşturulmuştur. Geçit (gate) adı verilen ve “G” ile gösterilen bu elektrot
teknolojinin ilk döneminde genellikle alüminyum kullanıarak
gerçekleştirilmiş ancak daha sonra çok katkılanarak iletkenliği arttırılmış
poli-silisyum (genellikle n tipi poli-Si) kullanılması endüstri standardı
haline gelmiştir. Yüzeyde, geçit oksidinin dışında kalan bölgeler üzerinde
kalın bir SiO2 katmanı yoğuşturulmuştur. Bu kalın oksit üzerinde, uygun
yerlerde açılan kontak pencereleri ve bunların üzerinde yoğuşturulduktan
sonra biçimlendirilen28 alüminyum yollar aracılığı ile S, D ve G uçlarının
komşu tranzistorlarla yahut dış dünya ile elektriksel bağlantıları
sağlanmıştır.
Böyle bir yapıda geçide tabana göre pozitif bir gerilim
uygulandığında oluşan elektriksel alan yardımı ile, geçit bölgesinin altında
kalan p-tipi yarıiletken bölgesinin yüzeyindeki elektron yoğunluğu delik
yoğunluğunun üstüne çıkartılabilir. Bu olaya evirtim (inversion) ve
evirtim oluşması için
geçide uygulanması gereken gerilimin minimum
değerine eşik gerilimi (threshold voltage) denir ve “VTH” ile gösteriilir29
Evirtimle tip değiştirerek S ve D bölgelerini elektriksel olarak biribirine
bağlayan yüzeysel n-tipi bölgeye kanal adı verilir. Geçit gerilimi
değiştirildiğinde kanal bölgesindeki evirtim yoğunluğunun ve buna bağlı
olarak kanal iletkenliğinin değişeceği, yani kanaldan akacak olan akımın
geçit gerilimi ile kontrol edilebileceği açıktır.
Şekildeki yapıda S ve D bölgelerini bağlayan kanal n-tipi olduğu için
böyle bir tranzistora n kanallı MOS (NMOS) tranzistor denir. Yapı ntipi bir taban üzerinde, S ve D bölgeleri p-tipi olacak şekilde
gerçekleştirilirse buna da p kanallı MOS (PMOS) transistor adı verilir.

27

“Kanal uzunluğu” olarak adlandırılan L , herhangi bir MOS teknolojisinin “adlandırılmasında”
kullanılan bir büyüklüktür. Örneğin 130 nm teknolojisi denildiğinde, bu teknoloji ile üretilen
tümdevrelerdeki tranzistorların kanal uzunluklarının minimum değerinin 130 nm olduğu anlaşılır.
28
Mikroelektronik teknolojisinde yalıtkan yahut iletken filmlerin istenmeyen kısımlarının aşındırılarak
biçimlendirilmesinde kullanılan tekniğe “fotolitografi” denir.
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Şekil-4.1. Bir NMOS tümdevre tranzistorunun kesiti ve üstten görünüşü

İlerde görüleceği gibi, tranzistorun yapısal özelliklerine bağlı olarak
VGS=0 iken kanal oluşmuş olabilir yahut olmayabilir. VGS=0 iken kanal
oluşmamış olan (akım akıtmayan) bir tranzistorun geçidine uygun bir
gerilim uygulanarak bir kanalın oluşturulması gerekir. Bu tür tranzistorlara
kanal oluşturmalı (normally-off yahut enhancement type) MOS
transistor denir. VGS=0 için kanal varsa bu tür tranzistorlara kanal
ayarlamalı (normally-on yahut depletion type) MOS transistor adı verilir.
Günümüzde tümdevrelerde, sayısal devrelerin gerçekleştirilmesine daha
uygun olmaları, analog devrelerde de rahatlıkla yararlanılabilmeleri nedeni
ile hemen hemen sadece kanal oluşturmalı MOS tranzistorlar
kullanılmaktadır. Kanal ayarlamalı tranzistorların kullanım alanları bazı
analog uygulamalar ve güç elektroniği devreleri ile sınırlıdır. Şekil-4.2 de
MOS tranzistorlar için kullanılan sembollerden bir bölümü verilmiştir30.
Günümüzde gerek analog, gerek dijital tümdevrelerde genellikle
NMOS ve PMOS tranzistorlar bir arada kullanılır; yani MOS tümdevreler
CMOS teknolojisi ile gerçekleştirilir. P-tipi bir taban gerektiren NMOS

30

Burada verilenler dışında üretici firma kataloglarında yahut yayınlarda kullanılan başka semboller de
vardır. Görüldüğü gibi bu konuda bir uzlaşma oluşamamıştır.
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Şekil-4.2. MOS tranzistorlar için kullanılan semboller.

tranzistorlarla n-tipi bir taban gerektiren PMOS tranzistorların aynı
silisyum pul (wafer) üzerinde gerçekleştirilebilmesi için Şekil-4.3 de
görüldüğü
gibi,
p-tipi
pul
üzerinde
PMOS
tranzistorların
gerçekleştirilebilmesi için pul yüzeyinde PMOS tranzistorların
oluşturulacağı alanlar katkılanarak n-tipi yuva (well) lar oluşturulur31.
PMOS
Sp
p

NMOS

Gp

Dp
p

Bp

Sn
n

Gn

Dn
n

n - well

p - substrate
Bn

Şekil-4.3. n-yuvalı (n-well) CMOS teknolojisi ile gerçekleştirilmiş PMOS ve
NMOS tranzistor.

4.2.1. Eşik Gerilimi
Yukarda belirtildiği gibi bir MOS tranzstorda kaynak ve savak uçları
arasında bir akım akabilmesi için geçit elektrodunun altında kalan
yarıiletken yüzeyinin evirtilmesi, yani kaynak ve savak ile aynı cinsten bir
31

Bunun tersi de yapılabilir; yani n-tipi bir pul ile başlanıp, NMOS tranzistorlar için p-tipi yuvalar
oluşturulabilir. Yahut üretimin daha kontrollu gerçekleştirilebilmesi için hem NMOS hem PMOS
tranzistorlar oluşturulan p-tipi ve n-tipi yuvalar üzerinde gerçekleştirilebilir.
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kanal oluşturularak bu bölgelerin biribirine bağlanması gerekir. Evirtimin
gerçekleştiği geçit gerilimi olarak tanımlanmış olan eşik gerilimi’nin bir
MOS tranzistorun en önemli davranış özelliği olduğu açıktır. Kanal
oluşumu evirtimin çok düşük düzeylerinde başlar; ancak eşik gerilimi
tanım olarak yüzeydeki elektron yoğunluğunu, tabanın delik yoğunluğuna
eşit olacak düzeye yükseltilten geçit gerilimi olarak kabul edilmiştir. Bu
düzey ve yukarısına kuvvetli evirtim denir ve MOS tranzistorlar büyük
çoğunlukla bu bölgede çalıştırılır32. Aşağıda eşik geriliminin değerinin
hangi etkenlere beğlı olduğu NMOS tranzistorlar üzerinde incelenecektir.
Bir MOS tranzistorda eşik gerilimi üzerinde etkili olan biribirinden
bağımsız üç etken vardır:
-

Taban yarıiletkeni ile geçit elektrodu malzemesinin çıkış
enerjileri arasındaki fark.
Geçit oksidi ile yarıiletken arayüzeyinde ve oksit içinde
kaçınılmaz olarak bulunan pozitif yükler.
Taban malzemesinin katkı yoğunluğu.

1.3.2.1. de değinildiği gibi bir malzemenin çıkış enerjisi bir elektronun
yapıdan dışarıya kaçabilmesi için gerekli olan enerjinin ortalamasıdır ve
değeri malzemenin Fermi seviyesi ile dışarıya (vakuma) çıkmış olan bir
elektronun sahip olacağı minimum enerji (vakum seviyesi) arasındaki farka
eşittir. Şekil-4.4 de bir NMOS tranzistorun çok fazla katkılanmış n-tipi
poly-Si geçit elektrodu ile p-tipi tabanın enerji bandı diyagramları bir arada
verilmiştir. Geçidin ve tabanın çıkış enerjileri bu şekilden ve 1.3.2.1. deki
bilgilerden yararlanılarak hesaplanabilir. Hemen görülebilen, geçit
elektrodundan bir elektronun kopmasının daha kolay olması nedeni ile
geçidin tabana göre pozitif olacağıdır. Bu potansiyel farkının sayısal değeri
geçidin vakuma göre G   EvG / q olan potansiyeli ile tabanın vakuma göre
33
B   EvB / q olan potansiyeli cinsinden hesaplanabilir :
1
GB  G   B   EvB  EvG 
(4.1)
q

32

MOS tranzistorlar “zayıf evitrim” koşulları altında da çalıştırılabilir. Buna “eşik altı” çalışma da denir.
Kullanım alanı çok düşük akımlı devrelerle sınırlı olan bu çalışma bölgesindeki akım-gerilim ilişkileri,
kuvvetli evirtim bölgesindekinden farklıdır.
33
Bu potansiyel farkı için teknolojinin ilk yıllarında geçidin metal (Al) olmasından gelen alışkanlıkla
genenellikle  MS sembolü kullanılır..
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Geçiti tabana göre pozitif yapan bu gerçeğe ek olarak, arayüzeydeki açık
bağlar nedeni ile oluşan pozitif Qs arayüzey yükü34 de geçidi pozitif
yapar. Bu gerilimin değeri de Qs [coulomb/cm2] ve geçit kapasitesi Cox
[farad/cm2] olmak üzere bulunabilir:

Ev

Ev
EvG
EvB

EfnG
Efi

Efi

ΔEf

EfpB
n+ tipi poly-Si geçit (G)

p tipi Si taban (B)

Şekil-4.4. Bir NMOS tranzistorda n-poly geçit elektrodu ve p-tabanın enerji
bandı diyagramları. Vakumun enerji seviyesi Ev ile, geçit malzemesinin çıkış
enerjisi EvG ile ve taban malzemesinin çıkış enerjisi EvB ile gösterilmiştir.

ox 

Qox
Cox

(4.2)

Eşik geriliminin;
-

önce geçitle taban arasında kaçınılmaz olarak oluşan bu
toplam potansiyel farkını kompanze etmesini,
sonra tabanın geçit altında kalan yüzeyinde çoğunluk
taşıyıcısı olan deliklerin itilerek oluşturulan fakirleşmiş bölge
yükünün orada tutulmasını,
buna ilave olarak yüzeye çekilen elektronların yoğunluğunun
yüzeydeki Fermi seviyesinin EfpB +2ΔEf olmasını sağlayacak
düzeye yükseltilmesini

sağlayacak değerde olması gerekir. Böylece eşik gerilimi için

34

Oksit içinde oluşan pozitif yüklerin etkisinin de arayüzeye indirgenerek Qox’a eklenmesi gerekir.
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VTH  GB 

E f
Qox Qdep

2
Cox Cox
q

(4.3)

yazılabilir. Burada Qdep fakirleşme bölge yükünün evirtim başlamadan önce
ulaştığı maksimim değerdir ve taban katkı yoğunluğu ve fakirleşme bölgesi
genişliği cinsinden

Qdep   4 0 Si N A E f

(4.4)

dir. Böylece bulunan eşik geriliminin, istenilen işarete ve değere sahip
olması her zaman mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda kanal
bölgesinde yarıiletken yüzeyinin uygun türde bir katkılayıcı ile uygun
dozda katkılanması ile eşik geriliminin istenilen değere getirilmesi
mümkündür. Buna eşik gerilimi ayarı, ve gerçekleştirilen işleme kanal
katkılama denir. İyon ekme yöntemi ile yapılan bu katkılama ile yüzeye
ekilen iyonların yüzeysel yoğunluğu DI ile gösterilirse (4.3) bağıntısına
q

DI
Cox

(4.5)

teriminin ilave edilmesi gerekir. Ekilen iyonlar alan atom cinsinden yani
negatif ise DI nin işareti negatif, aksi halde pozitiftir35.
Tümdevrelerde bazı hallerde aynı taban yahut aynı yuva içinde
gerçekleştirilmiş iki (yahut daha çok sayıda) NMOS tranzistorun seri
bağlanması gerekir. Bu durumda tranzistorların ikisinin tabanları aynı
potansiyelde olduğu halde yukardaki tranzistorun kaynağının gerilimi,
aşağıdaki tranzistorun savak gerilimine eşit, yani pozitiftir. Bu durumda
yukardaki tranzistorda kanal oluşumu VTH ye göre daha yüksek bir
gerilimde gerçekleşir; yani eşik gerilimi yükselir. Taban öngerilimi
(substrate bias) adı verilmiş olan bu olay el hesaplarında gözardı
edilebilir. Eşik geriliminin ne kadar yükseleceği gerekirse SPICE desteği il
bulunabilir.

35

CMOS tümdevrelerde hem NMOS hem PMOS tranzistorların eşik ayarı için genellikle düşük enerjili
Bor atomları ile sığ bir katkılama yapılır. Katkılama dozu DI = 1011 …1012 [cm-2] mertebesindedir.
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4.2.2. MOS Tranzistorun Çalışma İlkesi36
Şekil-4.5 (a) da geçidi ile kaynağı arasına eşik geriliminden daha
büyük bir gerilim uygulandığı için kanal boyunce bir evirtim tabakası
oluşmuş ve kaynağı ile savağı arasındaki gerilim sıfır olan bir NMOS
tranzistorun kesiti gösterilmiştir. Evirtim ancak VT eşik geriliminden daha
büyük geçit gerilimlerinde oluşabildiği için oluşan evirtim tabakasındaki
yük yoğunluğu, (VGS  VTH ) etkin geçit gerilimi cinsinden
Qi  Cox (VGS  VTH ) [coulomb/cm2]

olarak hesaplanabilir. Bu durumda kanal uzunluğu L ve kanal genişliği W
olan tranzistorun geçit bölgesindeki toplam evirtim yükü
Qi  CoxWL(VGS  VTH )

dir. Bağıntıların önündeki eksi işareti NMOS tranzistorlarda evirtim
yükünün elektronlar olmasından ileri gelir.
Şekil-4.5 (b) de D ucuna S’ye göre pozitif bir gerilim uygulanmış
olduğundan, kanaldan –y yönünde bir akım (ID) akar ve bu akım -doğal
olarak- kanal boyunca sabittir. Ancak kanal direnci üzerindeki gerilim
düşümü nedeni ile kanal üzerindeki gerilim sabit değildir. Etkin geçit
geriliminin değeri geçidin kaynak ucunda (VGS  VTH ) iken kanal boyunca
azalarak savak ucunda (VGD  VTH )  (VGS  VDS  VTH ) olur. Kanal
üzerindeki herhangi bir noktanın kaynağa göre gerilimi Vc(y) ile gösterilirse
etkin kanal geriliminin kanal boyunca değeri
Veff ( y )  (VGS  VTH )  Vc ( y )

(4.6)

ve dy genişliğinde bir kanal elemanı içindeki evirtim yükünün değeri

dQi ( y )  CoxW [(VGS  VTH )  Vc ( y )]dy

36

Bu bölüm şu kitaptan alıntılanmıştır: Duran Leblebici, Yusuf Leblebici, “Fundamentals of High
Frequency CMOS Analog Integrated Circuits”, Cambridge University Press, 2009”

(4.7)
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Şekil-4.5. Bir NMOS transistorun (a) VGS >VTH , VDS=0 için, (b) VGS>VTH , VDS > 0 için
evirtim yük yoğunluğu profili.

olacaktır. Kanal boyunca sabit olduğunu bildiğimiz akımın kanalın
herhangi bir y noktasındaki değeri için
dQi ( y ) dQi ( y )

(4.8)
dt
dy / v( y )
yazılabilir. Burada v(y), elektronların kanalın y noktasındaki hızıdır ve
değeri elektronların hareket yeteneği ile elektriksel alan şiddetinin y
noktasındaki değeri cinsinden
dV ( y )
(4.9)
v ( y )  n ( y )    n c
dy
dir. (4.7), (4.8), (4.9) bağıntıları kullanılarak
ID 

I D  nCoxW [(VGS  VTH )  Vc ( y )]

dVc ( y )
dy

bulunur. Bu temel bağıntılardan yararlanılarak, Vc(y) kanal geriliminin ve
MOS tranzistorun akım-gerilim ilişkilerinin anlaşılmasında büyük önem
taşıyan bir büyüklüğün; etkin kanal geriliminin kanal boyunca değişimi
hesaplanabilir37:
Vc ( y )  (VGS  VT )  (VGS  VT ) 2 

37

Bu bağıntının çıkarılışı Ek-2 de verilmiştir.

2I D
y
nCoxW

(4.10)
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Veff ( y )  (VGS  VTH )  Vc ( y )  (VGS  VTH ) 1 

2I D
y (4.11)
 nCoxW (VGS  VTH ) 2

(4.11) bağıntısına göre:
• Kanalın kaynak ucunda (y=0 için) etkin kanal gerilimi

Veff (0)  (VGS  VTH ) dir.
• Etkin kanal gerilimi kaynaktan savağa doğru uzaklığın kare
kökü ile azalarak değişir.
• Belirli bir ID için etkin kanal gerilimi
yp 

nCoxW (VGS  VTH ) 2

(4.12)
2I D
uzaklığında sıfıra düşer. Bu noktada kanalı oluşturan evirtim yükü
yoğunluğunun da sıfır olması gerekir. Buna kısılma (pinch-off) denir.
• Kısılmanın kanalın savak ucunda gerçekleşmesi yani y p  L
olması hali için (4.12) den
1
W
I D  I Dsat   nCox (VGS  VTH )2
(4.13)
2
L
bulunur. Bağıntı, savak akımının etkin geçit geriliminin karesi ile
değiştiğini gösterir. Kanalın savak ucunda kısıldığı bu duruma doyma
(satürasyon) başlangıcı ve akımın değerine IDsat doyma akımı denir.
“Doyma başlangıcında” olan bir transistor için etkin kanal
geriliminin ve buna karşı düşen evirtim yükünün kanal boyunca değişimi
yukardaki bağıntılardan yararlanılarak Şekil-4.6(a) ve (b) de gösterildiği
gibi çizilebilir. Görüldüğü gibi evirtim yükü yoğunluğunun uzaklıkla
değişimi lineer değil, uzaklığın kare kökü ile değişen bir
fonksiyondur38.
38

MOS tranzistorların ilk zamanlarında yapılmış ve akım-gerilim ilişkisinde sorun yaratmadığı için
yerleşmiş olan “evirtim yükü profilinin uzaklıkla orantılı olarak değişeceği” varsayımı fiziksel olarak
olanaksızdır. Profili belirleyen gerilim değişiminin lineer olması ancak direncin kanal boyunca sabit
olması halinde mümkündür ki bu başta yapılmış olan varsayımla çelişir.
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Dikkat edilmesi ve yorumlanması gereken bir durum, kanaldaki
elektron yükü yoğunluğunun kaynaktan savağa doğru azalmasına karşın
akan akımın sabit olmasıdır. Bu ancak, yük yoğunluğu azaldıkça
elektronların hızlarının artması ile mümkündür. Daha da önemlisi, yük
yoğunluğunun sıfıra düştüğü kısılma noktasında elektronların hızının
sonsuz olması gerekir. Ancak biliniyor ki elektronların (ve deliklerin)
hızları belirli bir sıcaklıkta sahip olabilecekleri enerjinin sınırlı olması
nedeni ile limit hız (doyma hızı, vsat)39 denilen belirli bir değeri aşamaz.
Şekil-4.6(c) de elektron hızının kanal boyunca değişimi, limit hız
kavramının gözardı edildiği ve hesaba katıldığı durumlar için
karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Hızın belirli bir değerde sınırlanması,
elektron yoğunluğunun kısılma noktasında sıfıra düşmeyip, akımın limit
hızla akabilmesi için gerekli olan değeri koruyacağını gösterir.
Veff(y)
(a)

L

dQi ( y)

y
y

(b)

v
(c)

vsat
v(0)
0

L

y

Şekil-4.6. Kanalın savak ucunda kısılmış bir tranzistorda (a) etkin kanal geriliminin, (b)
buna karşı düşen evirtim yükü yoğunluğunun, (c) elektronların hızının kanal boyunca
değişimi. (kesikli çizgi hız doymasının olmadığı teorik durumu, dolu çizgi hız
doymasının hesaba katıldığı gerçekçi durumu gösteriyor).

39

Doyma hızı kanal içinde elektronlar için 6,5.106 cm/s ve delikler için 5,85.106 cm/s dir.
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• (4.12) bağıntısının verdiği yp kısılma noktası uzaklığı L kanal
uzunluğundan daha büyükse kanalın savak ucunda kısılma yoktur ve bu
noktadaki Vc kanal gerilimi Vc  L   VDS dir. Bu bilgi (4.10) de kullanılırsa
I D = μnCox

W
L

1 2 

(V

V
)
.
V

VDS 
GS
TH
DS

2


(4.14)

bağıntısı elde edilir ki bu bağıntı VDS = (VGS  VTH ) için -beklendiği gibi(4.13) bağıntısına indirgenir. Bu duruma karşı düşen etkin kanal gerilimi,
evirtim yükü yoğunluğu ve elektronların hızının kanal boyunca değişimi
Şekil-4.7 de gösterilmiştir.
• Bu doyma öncesi bölgede savak akımının değeri VDS  (VGS  VT )
koşulunu sağlayan çok küçük VDS değerleri için hesaplanırsa (4.14) dan

I D  nCox

W
(VGS  VTH )VDS
L

(4.15)

bulunur ki bu, savak akımının belirli bir geçit gerilimi için VDS gerilimi ile
orantılı olarak değiştiğini ifade eder. Bu nedenle bu bölgeye MOS
tranzistorun direnç bölgesi denir. Buradan hesaplanan
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Veff(y)

(a)

L

y

dQi ( y )
(b)

y

v

(c)

vsat
v(0)
L

y

Şekil-4.7. Direnç bölgesinde kutuplanmış bir NMOS tranzistor için
(a) etkin kanal geriliminin, (b) evirtim yükü (elektron) yoğunluğunun,
(c) elektronların hızının kanal boyunca değişimi.

ron 

VDS
1

ID  C W V V
 GS TH 
n ox
L

(4.16)

değerine tranzistorun iletim direnci denir.
• (4.12) bağıntısının verdiği yp kısılma noktası uzaklığı L kanal
uzunluğundan daha küçükse, kısılma kanalın savak ucundan önceki bir
noktada oluşmuş demektir. Bu durumla ilgili diyagramlar Şekil-4.8’de
verilmiştir. Kısılmanın başladığı yk=L’ noktasından kanalın sonuna kadar
elektronlar Şekil-4.8(c) de gösterildiği gibi doyma hızı ile harelet ederler.
Kanal akımının da doyma başlangıcındaki değerinde sabit kalması beklenir.
Ancak VDS arttırıldıkça kısılmanın başladığı noktanın kaynağa doğru
ötelenmesi, yani kısılma öncesi bölgenin boyunın kısalması, dolayısı ile
direncinin küçülmesi, VDS arttırıldıkça akımın doyma başlangıcındaki
değerine göre biraz daha büyük olmasını gerektirir. Savak akımının çok az
bir değişim gösterdiği bu bölgeye tranzistorun doyma bölgesi denir.
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Veff(y)

(a)

L
L’

dQi ( y )

y
(VGS  VTH )  VDS

y
(b)

v
(c)

vsat
v(0)
y

Şekil-4.8. Doyma bölgesinde kutuplanmış bir NMOS tranzistor için
(b) etkin kanal geriliminin, (b) evirtim yükü (elektron) yoğunluğunun,
(c) elektronların hızının kanal boyunca değişimi.

Şekil-4.9(a) da bir NMOS transistorda ID nin VDS ye bağlı olarak
değişimini çeşitli VGS değerleri için gösteren eğri ailesi (çıkış özeğrileri)
verilmiş, özeğriler üzerinde direnç bölgesi, doyma bölgesi ve bu iki
bölgeyi ayıran doyma başlangıç noktaları işaretlenmiştir. Şekil-4.9(b) de
de gerçek bir tranzistorun çıkış özeğrileri verilmiştir. Özeğrilerde savak
gerilimi yükseldikçe ortaya çıkan yükselme (belverme) eğilimi, kolektör
bölgesine giren elektronların hızlarının (kinetik enerjilerinin) artması
nedeni ile çarptıkları Si atomlarından elektron kopartmaya başlamaları ve
bu elektronların da akıma eklenip çığ etkisi ile akımı daha da
arttırmalarının sonucudur. Açıktır ki savak geriliminin, tranzistorun
belvermeye girmesine yol açmayacak bir değerde kalmasına dikkat
edilmesi gerekir.
Çeşitli kutuplama koşulları için buraya kadar yapılmış olan
değerlendirmeler ve çıkartılmış olan bağıntılarla iyi bir şekilde örtüşen bu
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özeğriler, bir tranzistorun devre içindeki davranışları konusunda akıl
yürütülürken ve el-hesapları yapılırken yararlanılan önemli bir araçtır.
ID (mA)

ID

3
Direnç
bölgesi

Doyma
bölgesi

VGS6
2

VGS5
VGS4

1

VGS3
VGS2
VGS1

0

VDS

(VGS5-VTH)

0

1

2

(a)

3

4

(b)

Şekil-4.9. (a) Bir NMOS tranzistorun çıkış özeğrileri. Çeşitli VGS değerlerine karşı düşen eğriler
üzerinde
direnç bölgesi ile doyma bölgesi arasındaki (VDS-VTH)=VDS geçiş noktaları da
işaretlenmiştir. (b) L=0,35 μm, W=35 μm olan gerçek bir NMOS tranzistorun özeğrileri (VGS
adımları 0,1 V, en üstteki eğrri için VGS=1,2 V dur).

Doyma bölgesinde savak akımının sabit kalmaması yani (4.13)
bağıntısı ile gösterdiği uyumsuzluk, özeğrilerin doyma bölgesindeki
teğetlerinin Şekil-4.10 da gösterildiği gibi yatay eksenle kesim noktalarının
yaklaşık olarak aynı olmasından yararlanılarak tanımlanan λ parametresi
yardımı ile modellenir. (4.13) bağıntısı Şekil-4.10 un geometresinden
yararlanılarak (4.17) ve (4.18)deki gibi değiştirilebilir:

ID
ID(sat)

-1/λ

1/λ

VDS(sat)

VDS

VDS

Şekil-4.10. Bir NMOS tranzistorda doyma bölgesinde savak akımının VDS ile
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ID
I Dsat



VDS 

1



(VGS  VT ) 

1

 I D  I Dsat



1  VDS
1   (VGS  VT )

1
W
1  VDS
(4.17)
I D  nCox (VGS  VTH )2
2
L
1   (VGS  VT )

ve VDS  (VGS  VT ) için bu bağıntı
1
W
I D   nCox (VGS  VTH ) 2 (1  VDS )
2
L
şeklini alır.

(4.18)

Yukarda doyma öncesi direnç bölgesi için (4.14) ve doyma bölgesi
için (4.13) bağıntısı ile elde edilmiş olan akım-gerilim ilişkileri MOS
tranzistorların elektriksel davranışlarını el hesapları için yeterli düzeyde
temsil eder.
Bağıntılardaki Cox, birim alan (cm2) başına geçit kapasitesidir ve
geçit oksidi kalınlığı (Tox) ve geçit oksitinin dielektrik katsayısı
(  0   ox  3,45.1013 F/cm ) cinsinden hesaplanabilir. Günümüzde MOS
tümdevrelerde oksit kalınlığı 2…10 nm mertebesindedir. Elektronların
hareket yeteneği (μn) 200…500 cm2/V.s arasında bir değere sahiptir40 ve
üretim koşullarına bağlıdır. Ayrıca kanala dik elektriksel alanın değeri ile
de değişir. Bu iki parametre ve VT eşik gerilimi, bir tümdevre üzerindeki
tranzistorların hepsi için aynıdır. Bu nedenlerle tranzistorların belirli
kutuplama koşulları altında akıtacakları akımı belirleyen W/L oranı en
önemli tasarım değişkenidir.

4.2.2.1. Kısa kanallı tranzisorlarda hız doyması
Doyma bölgesinde çalışan bir tranzistorda kanalın savak tarafında yp
kısılma noktası ile kanalın sonu (L) arasında elektronların limit hız ile
hareket edecekleri ve savak gerilimi arttırıldıkça bu bölgenin kaynak
40

Delikler için μp= 70…150 cm2/V.s

131

tarafına doğru genişleyeceği görülmüştü. Tranzistorun kanal uzunluğunun
küçük olması durumunda elektronların limit hızla hareket ettikleri bu
bölgenin, kanal uzunluğunun hemen hemen tümünü kapsayabileceği
anlaşılabilir. Bu hız doyması koşulları altında çalışma rejiminde
tranzistorun akım-gerilim ilişkileri artık yukarda çıkarılmış olan bağıntılara
uymaz, bu koşullara göre yeniden çıkartılması gerekir.
Elektronların hızlarının elektriksel alan şiddetine bağlı olarak
v    n bağıntısına göre değişeceğini biliyoruz. Ancak evvelce de
değinildiği gibi elektronların belirli bir sıcaklıkta sahip olabilecekleri
enerjinin sınırlı olması nedeni ile alan şiddeti yükseldiğinde bu lineer ilişki
devam edemez ve hız, limit hıza asimptot olacak şekilde, Şekil-4.11 deki
gibi bir değişim gösterir. . Şekilde elektronlarının hızının alan şiddeti ile
orantılı olarak artmaktan uzaklaşıp limit hıza yaklaşmaya başladığı alan
şiddeti  sat ile gösterilmiş ve bu alan şiddeti için elektronların hızının
yaklaşık olarak limit hızın %80’ine ulaştığı işaretlenmiştir. Alan şiddetinin
düşük olduğu bölge içinde elektronların hızı bilindiği gibi
v  n  
olup, buna göre hız değişim eğrisinin başlangıç eğimi μn ye eşittir.

(1.2)

Şimdi kanalı boyunca elektronların limit hızla hareket ettiği bir
transistor düşünelim. Kanal boyunca akım ve elektronların hızı sabit
olduğuna göre yük yoğunluğu da sabittir ve bu, kanalın kaynak ucunda
(VGS  VT ) tarafından belirlenen Qi  Cox (VGS  VT ) ye eşittir. Alanı W.L
olan kanal bölgesi içindeki yük miktarı da
v
vsat
k.vsat



sat



Şekil-4.11. Elektronların kanal içindeki hızının alan şiddeti ile değişimi.
k ≈ 0,8 ve kanal içinde elektronlar için limit hız vsat= 6,5.106 cm/s dir41.
41

Delikler için vsat=5,85.106 cm/s
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Qi  WLCox (VGS  VTH )

(4.19)

değerindedir. Bu yükün kanaldan “süpürülmesi” için gereken süre
t  L / vsat olduğundan, hız doyması ile çalışan bir tranzistorun savak akımı
için
(4.20)
I D ( v sat )  WCox (VGS  VTH )vsat
ve hız doymasının k.vsat dan başlayarak gerçekleştiği göz önünde
bulundurularak
I D ( v sat )  WCox (VGS  VTH ) kvsat

(4.20-a)

yazılabilir. Savak akımı bu değere ulaştıktan sonra VDS arttırılsa bile hız
sabit kalacağından, akım bu değeri korur. Bu bağıntı (1.2) ve Şekil-4.11
den yararlanılarak
(4.21)
I D ( v sat )  WCox (VGS  VTH )(k n sat )
olarak düzenlenebilir. Bu bağıntı hız doymalı çalışmanın en önemli
özelliklerinde birini; VGS-ID ilişkisinin hız doymasız çalışmada olduğu gibi
karesel olmayıp lineer olduğunu gösterir. VDS nin, dolayısı ile elektriksel
alan şiddetinin küçük olduğu koşullar altında E  VDS / L olduğundan (4.22)
bağıntısı
W
I D  nCox (VGS  VTH )VDS
(4.22)
L
şeklini alır ki bu hız doymasının olmadığı durumda küçük VDS gerilimleri
için çıkartılmış olan (4.15) bağıntısı ile -olması gerektiği gibi- aynıdır.
Hız doyması başlangıcında kanal boyunca alan şiddetinin  sat
değerine ulaşmış olması gerektiğinden
VDS ( v sat )   sat  L

(4.23)

dir. Şekil-4.12 de kısa kanallı bir tranzistorda belirli bir VGS için savak
akımının hız doyması olmamış olsaydı ve hız doyması koşulları altında
nasıl değişeceği karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Görüldüğü gibi hız

133

doymalı çalışmada doyma başlangıç gerilimi olan (VDS(v-sat)) gerilimi, hız
doyması olmasaydı görülecek olan VDS ( sat )  (VGS  VT ) den küçüktür.
ID
(4.18) bağıntısı
ID(sat)

A

B
ID(v-sat)

VDS(v-sat)

VDS(sat)

VDS

Şekil-4.18. Kısa kanallı bir tranzistorda belirli bir VGS için savak
akımının (A) hız doyması olmasaydı, (B) hız doyması koşulları
altında VDS ile değişimi.

Bu bilgilerden yararlanılarak bir tranzistorun hız doymalı rejime
geçiş kriteri çıkartılabilir:
VDS ( v sat )  VDS ( sat )



sat

 L  (VGS  VT )

Şekil-.17 ye göre  sat  vsat / n olduğundan,
Lvsat

n

 (VGS  VT )

ve buradan etkin geçit gerilimi (VGS-VT) olan bir tranzistorun hız
doymasında çalışma koşulu olarak
L

n (VGS  VT )

(4.24)
vsat
bulunur. Örneğin tipik değerler olarak μn=300 cm2/V.s ve (VGS-VT)=0,3V
için hız doyması kriteri olarak L  0,138 μm bulunur. Bu bilgi, günümüzde
MOS tümdevrelerde en yaygın kullanılan kanal uzunluklarının 0,13 μm ve
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aşağısı olması nedeni ile artık MOS tranzistorlar için hız doymalı çalışma
modunun esas alınması gerektiğini gösterir.
Hız doymalı çalışan MOS tranzistorların elektriksel davranışlarının
en önemi özelliği, savak akımının etkin geçit gerilimine karesel değil,
lineer olarak bağlı olmasıdır. Bunun sonucu olarak çıkış özeğrilerinde
eşit VGS değişimlerine karşı düşen özeğriler eşit aralıklı olur. Önemli bir
özellik de Şekil-4.18 de görüldüğü gibi doymanın daha düşük VDS
gerilimlerinde başlamasıdır. Doyma bölgesinde çıkış özeğrileri hız doymalı
tranzistorlarda da VDS arttırıldıkça düşük bir eğimle yükselir. Ancak bunun
fiziksel nedeni hız doymasız tranzistorlarınkinden farklıdır; Şekil-4.11 den
görüldüğü gibi alan şiddei yükseldikçe elektronların doyma hızlarının -az
da olsa- artması ve bunun sonucu olarak birim zamanda taşınan yük
miktarının (yani akımın) artmasıdır.

4.2.3. PMOS Tranzistorlarda akım-gerilim ilişkileri
PMOS tranzistorlarda kanal, geçite negatif olan VT
eşik
geriliminden daha negatif bir gerilim uygulanması halinde n-tipi taban
yüzeyinde delik yoğunluğunun çoğunluğa geçmesi ile oluşur. Deliklerin
oluşturduğu akımın yönü kaynaktan savağa doğru olduğu için, ID nin
“içeriye doğru“ tanımlanmış olan referans yönüne ters olduğundan işareti
negatiftir. Akım kaynaktan savağa doğru aktığı için savak gerilimi kaynağa
göre düşük, yani VDS negatiftir. Bu nedenlerle NMOS tranzistorlar için
çıkartılmış olan akım-gerilim bağıntıları bu büyüklüklerin işaretlerinin
negatif olmasının göz önünde bulundurulması koşulu ile aynen
kullanılabilir. Örneğin doyma bölgesinde çalışan  p  90 cm 2 / Vs,
Cox  2.10 7 F/cm 2 , VT  0.3V, VGS  1V,   0,02 V 1 ve W/L=50 olan

bir PMOS tranzistorun savak akımı (4.19) bağıntısından yararlanılarak
1
1  ( 0,02)( 3)
2
I D   (90)(2.10 7 )(50) ( 1)  ( 0,3) 
 0, 23 mA
2
1  (0,02)  (1)  ( 0,3)

bulunur.
PMOS tranzistorların hız doyması koşulları altında çalışması
konusunda dikkat edilmesi gereken önemli durumlar vardır:
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• Hız doymasız çalışmada hereket yetenekleri arasındaki büyük fark
nedeni ile aynı teknoloji ile üretilmiş ve etkin kanal gerilimlerinin
büyüklükleri eşit olan PMOS ve NMOS tranzistorların savak akımlarının
yaklaşık olarak ID(PMOS) ≈1/3 ID(NMOS) olduğunu biliyoruz. Hız doymalı
çalışmada ise delik doyma hızı elektron doyma hızının %90’ı olduğundan
savak akımları ID(PMOS) ≈0,9ID(NMOS) olacaktır.
• μp yaklaşık olarak 1/3 μn ve delikler için doyma hızı
elektronlarınkinin %90’ı olduğundan PMOS tranzistorlar için (4.25) den
hesaplanan doyma kriteri, NMOS tranzistorlar için hesaplanandan yaklaşık
olarak 2,5 defa küçük bir kanal uzunluğu değeri verir. Yani PMOS
tranzistorlar daha küçük kanal uzunluklarında hız doyması rejimine girer.
• Bu nedenle örneğin 0,13 mikron teknolojisi ile üretilmiş olan bir
tümdevrede NMOS tranzistorlar hız doymalı rejimde çalışırken PMOS
tranzistorlar hız doymasız rejimde çalışır. Devre tasarımında bu durumun
farkında olunması gerekir.

4.2.4. MOS Tranzistorlardan Direnç Olarak Yararlanılması
Uygun gerilimlerle kutuplanarak bir kanal oluşturulmuş olan bir
MOS tranzistor S ve D uçları arasında bir direnç olarak değerlendirilebilir.
Oluşacak olan direncin özelliklerini kutuplama koşulları belirler. Aşağıda
MOS tranzistorların direnç olarak kullanılması ile ilgili örnekler
verilmiştir:
• Geçit geriliminin bir kanal oluşmasını garanti ettiği en basit
kutuplama, Şekil-4.19(a) da gösterildiği gibi geçidin savağa bağlanmasıdır.
Bu durumda V geriliminin VTH eşik geriliminden büyük değerleri için
tranzistor kısılma bölgesindedir ve akım gerilime (4.13) gereğince
1
W
I   nCox (V  VTH ) 2
2
L
bağıntısı ile bağlıdır. Şekil-4.19(b) de görüldüğü gibi
gerilimin eşik değerinden büyük değerleri için vardır ve
orantılı değil karesel olarak bağımlıdır, yani nonlineerdir..
tür bir direnç ancak lineerliğin önemli olmadığı yerlerde,
gerilim bölücülerde kullanılabilir.

direnç, ancak
akım gerilime
Bu yüzden bu
örneğin doğru
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I (mA)
60

40

(a)

+

(b)

20

I

V
0

2

0

4

V(V)

(b)

(a)

Şekil-4.19(a) Bir MOS tranzistorun geçitinin savağına bağlanması ile oluşturulan iki uçlu
direnç. (b) L=0,35 μm , W(a)=40 μm ve W(b)=20 μm olan dirençlerin akım-gerilim ilişkileri.

• Şekil-4.20 de geçiti belirli bir gerilimle kutuplanmış bir MOS
tranzistorun akım-gerilim ilişkisi gösterilmiştir. Görüldüğü gibi bu ilişki
kuvvetle nonlineerdir. Ancak VDS nin belirli bir VQ değeri için ilişkinin
belirlediği belirli bir IQ akımı akar. Bu, elemanın RDC= VQ/IQ değerinde bir
doğru akım direncine sahip olduğunu gösterir. Ayrıca ; gerilim ΔVQ kadar
değiştirildiğinde akımın ΔIQ kadar değişeceği görülür ki bu iki değişimin
oranına elemanın değişken akım direnci (dinamik direnci) denir. Bu
özellikten devrelerde büyük bir değişken işaret direncine ihtiyaç
duyulduğunda yararlanılır
ID (μA)
500

Q

IQ

ΔV

ΔI

250

0

0

1

VQ

2

VDS (V)

Şekil-4.20. Belirli bir geçit gerilimi ile kutuplanmış bir MOS tranzistorun akım-gerilim eğrisi.
W/L = 35μm/0,35 μm ve VGS = 0,8V olan bu MOS tranzistorun doğru akım direnci
RDC=1,5/(400.10-6)=3750 ohm, değişken işaret direnci rd= ΔVQ/ ΔIQ≈0,5/(20.10-6)=25 kΩ dur.
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Şekil-4.20 deki özeğriden doyma öncesinde akım-gerilim ilişkisinin
oldukça lineer olduğu görülmektedir. Bu olanaktan geniş bir gerilim
aralığında yararlanabilmek için tranzistorun doyma gerilimini yükseltmek,
bunun için de geçidine büyük bir doğru gerilim uygulamak gerekir. Şekil4.21. de 0,35 mikron teknolojisi ile üretilmiş kanal genişlikleri farklı olan
iki tranzistorda doyma sınırını ötelemek için VGS=4V uygulanması halinde
elde edilecek akım-gerilim eğrileri verilmiştir.
(mA)
3

(a)
2

(b)
1

0

0

0.5

1.0 (V)

Şekil-4.21. Kanal uzunluğu 0,35 μm,kanal genişliği (a) 5 μm, (b) 2,5 μm olan
tranzistorların akım-gerilim karakteristikleri. Oldukça lineer olan bu eğrilere
karşı düşen direnç değerleri R(a)≈360 Ω, R(b)≈720 Ω dur.

4.2.5. Küçük İşaret Parametreleri ve Eşdeğer Devre
Bir MOS tranzistor belirli bir Q noktasınd kutuplanmışken bu
noktaya ilişkin akım-grilim bağıntısı kapalı olarak

I DQ  I DQ (VGSQ ,VDSQ )

(4.25)

ile ifade edilebilir. VGSQ ve VDSQ nun ΔVGS ve ΔVDS değişimlerine karşı
düşen ΔID değişimi, (4.25) bağıntısı Q noktası civarında Taylor serisine
açılıp -küçük değerli değişimler için- yüksek dereceden terimler ihmal
edilerek
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I D 

I D
VGS

 VGS 
VDS VDSQ

I D
VGS

 VDS

(4.26)

VDS VDSQ

şeklinde yazılabilir. Bu lineer bağıntıdaki katsayılardan ilki çıkış akımının
giriş gerilimi ile değişimini ifade eder ve buna geçiş iletkenliği
(transkondüktans) adı verilir, gm sembolü ile gösterilir :
gm 

I D
VGS

(4.27)
VDS VDSQ

İkinci katsayı ise çıkış akımının çıkış gerilimine bağımlılığını ifade
eder ve çıkış iletkenliği adı ile anılır, gds sembolü ile gösterilir. Çıkış
iletkenlinin tersine ise tranzistonun çıkış direnci denir :
I
1
g ds  D
, rds 
(4.28)
VGS V V
g ds
DS

DSQ

Akım ve gerilimlerin çalışma noktasındeki değerlerinin Δ değişimleri
yerine küçük genlikli değişken akım ve gerilimler konulurduğunda (4.26)
bağıntısı
1
(4.29)
id  g m vgs  vds
rds
şeklinde yazılabilir. Belirli bir çalışma noktasında kutuplanmış bir MOS
tranzistorun küçük genlikli akım-gerilim ilişkileri için çıkartılmış olan
(4.29) bağıntısı Şekil-4.23(a) da görülen küçük işaret eşdeğer devresi ile
temsil edilir.
g

d

Cdg

g

gm vgs

gm vgs
vgs

rds

vds

vgs Cgs

rds Cds

s,b
(a)

d

vds

s,b
(b)

Şekil-4.23 (a) Bir MOS tranzistorun en basit küçük işaret eşdeğer devresi. (b) Eşdeğer
devrenin, parazitik kapasitelerin eklenmesi ile yüksek frekanslarda da kullanılabilir hale
getirilmesi.
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Doyma bölgesinde kutuplanmış bir MOS tranzistor için geçiş
iletkenliği (4.18) ve (4.27) bağıntılarından yararlanılarak
g m  nCox

W
W
(VGS  VTH )(1  VDS )   nCox (VGS  VTH )
L
L

(4.30)

bulunur. Bu bağıntı (4.13) bağıntısı ile birlıkte değerlendirildiğinde ise
geçiş iletkenliğini çalışma noktasındaki savak akımı cinsinden ifade
eden
g m   nCox

W
ID
L

(4.31)

bağıntısına ulaşılır. Hız doymasında çalışan kısa kanallı bir MOS
tranzistorda geçiş iletkenliği (4.20-a) ifadesi ve (4.27) tanım bağıntısından
g m  kWCox vsat

(4.31)

bulunur. Eşdeğer devredeki rds için ise (4.18) ve (4.28) bağıntılarından
yararlanılarak
(1  VDS )
rds 
(4.32)
ID
bağıntısı elde edilir.
Bu eşdeğer devrenin yüksek frekanslarda da yararlanılabilir hale
getirilmesi için yapıdaki tüm parazitik elemanların (parazitik kapasitelerin
ve gövde dirençlerinin) de ilave edilmesi gerekir. Bu parazitiklerin en
önemlileri olan Cds ,Cdg ve Cgs Şekil-4.23(b) de gösterilmiştir.
Bunlardan Cds , savak bölgesi ile taban yahut yuva arasında bulunan
ve daima tıkama yönünde kutuplanmış olan jonksiyonun kapasitesidir. Cdg ,
kanalın sürekliliğinden emin olmak amacı ile geçit iletkeninin çok az bir
miktar savak bölgesi ile örtüşmesinden kaynaklanan bindirme
kapasitesidir. Cgs ise geçit-kaynak bindirme kapasitesi ile geçit elektrodugeçit oksiti ve kanaldan oluşan kapasitenin toplamıdır. Cgs nin baskın
bileşeni olan bu kapasitenin değeri, C=Q/V tanım bağıntısından
yararlanılarak Qi kanal bölgesindeki toplam evirtim yükü ve (VGS-VTH )
etkin geçit gerilimi cinsinden hesaplanabilir. Ancak kanal yükü kanal
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içindeki yük profilinin biçimine bağlıdır. Tranzistorlar genellikle doyma
bölgesinde çalıştırıldıkları için kanal yükünün Şekil-4.6 da gösterilmiş olan
profil için hesaplanması uygun olur. Bu yapıldığı tekdirde
2
(4.33)
Cgs  CoxWL
3
bulunur. Hız doymalı rejimde çalışan kısa kanallı bir tranzistorda ise
taşıyıcıların kanal buyunca limit hızla hareket etmeleri nedeni ile kanal
içindeki yük yoğunluğu aynıdır ve bu nedenle hız doymalı tranzistorlar
için
Cgs  CoxWL
(4.33-a)
dir.

Şekil-4.23(b) deki eşdeğer devreden yararlanılarak MOS
tranzistorların yüksek frekanslarda kullanılmaya elverişliliğini gösteren bir
ölçüt olarak fT frekansı tanımlanmıştır. Belirli bir çalışma noktasında
kutuplanmış bir MOS ranzistorun çıkışı değişken işaretler bakımından kısa
devre edilmişken, girişine bir akım kaynağından işaret uygulanması halinde
çıkıştaki kısa devre üzerinden akan akımın giriş akımına eşit olduğu (yani
akım kazancının 1 olduğu) frekansa fT denir ve değeri eşdeğer devre
yardımı ile hesaplanabilir :
1 gm
fT 
(4.34)
2 Cgs

4.2.6. MOS Tranzistorların SPICE Modelleri
MOS tranzistorları karakterize etmek amacı ile geliştirilmiş olan ilk
model 1967 de yayınlanmış olan ve Level-1 adı ile anılan modeldir.
Bundan sonra gerek MOS tranzistorlar alanında, gerekse bilgisayar
teknikleri alanında gerçekleşmiş olan gelişmelere paralel olarak çok sayıda
model geliştirilmiştir. Bunlardan günümüzde en çok kullanılanlardan
bazıları BSIM-3 ve BSIM-4 adlı modellerdir. Bunlarda mikron-altı
geometrilere sahip modern tümdevre tranzistorlarının devre içindeki
davranışlarının olabildiğince az hata ile analiz ve simülasyonu sağlamak
amacı ile modele ilave edilmiş pek çok (yüzlerce) parametre
bulunmaktadır. Bu modellerin amacı tümdevre tasarımcıları ile üreticileri
arasında bir arayüz oluşturmak ve tasarım ve serimi yapılmış olan
tümdevrelerin hatasız olarak üretilebilmelerini sağlamaktır.
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Level-1 modelin bugün için yegâne önemi, içerdiği parametrelerin
el hesaplarına da uygun olmasıdır. Aşağıdaki tabloda Level-1
parametreleri, tipik değerleri ile birlikte verilmiştir.
MOS TRANZİSTORLAR İÇİN SPICE LEVEL-1 PARAMETRELERİ
Sembol

SPICE semb.

Tipik değer

Birim

Açıklama

Tox
Nsub
xj

TPG
TOX
NSUB
XJ

Si
20e7
10e15
10e-6

cm
cm-3
m

Malzeme
Geçit oksidi kalınlığı
Taban katkı yoğ.
jonksiyon derinliği

μo
VTH
λ
Cgs/W
Cgd/W
Cgd/W

UO
VTO
LAMBDA
CGSO
CGDO
CGBO

300
0,3
0,01
1e-10
1e-10
1e-10

cm2/Vs
V
V-1
F/m
F/m
F/m

E=0 için Hareket yet.
Eşik gerilimi
Çıkış iletkenliği par .
V=0 için G-S kap.
V=0 için G-D kap.
V=0 için G-B kap.

-----------------------------------PROBLEMLER
1.- Taban katkı yoğunluğu NA=5.1015 (cm-3), geçidi aşırı katkılı n-tipi
polisilisyumdan yapılmış, geçit oksidi kalınlığı 10 nm olan bir NMOS
tranzistorda toplam eşdeğer arayüzey yük yoğunluğu Qt=1010.q (cm2) dir.
a) Eşik geriliminin değeri nedir?
b) MOS tranzistor ve tümdevrelerde, geçit bölgesi dışındaki kısımlar
kalın bir oksit tabakası ile kaplanır. Bu kalın oksidin üzerinden
geçen poli-Si (yahut alüminyum) yolların aşağıda, Si yüzeyinde
evirtim oluşturması (parazitik kanal oluşması) riski vardır. Böyle
bir yapıda poli-Si yollarla taban arasındaki gerilim 10V olsa bile
parazitik kanallar oluşmaması için ne gibi önlemler alınabilir,
açıklayın.
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2.- Problem-1 deki tranzistor aynı katkı yoğunluğuna sahip n-tipi bir
taban üzerinde gerçekleştirilmiş bir PMOS tranzistor olsa ve diğer tüm
parametreler aynı olsa idi, eşik gerilimi ne olurdu?
3.- nCox  80.106 A/V 2 , W/L=14, VTH=1V, λ=0,04 V-1 olan bir
NMOS tranzistor VGS=+3V ile kutuplanmıştır.
a) VDS nin hangi değerinde tranzistor kısılma (doyma) bölgesine
girer?
b) Bu koşullar altında savak akımının değeri nedir?
c) VDS=10V yapıldığında savak akımı hangi değeri alır?
4.- Kanal ayarlamalı bir NMOS tranzistor için nCox  104 A/V 2 ,
W/L=10, VTH=-2V ve λ=0,025 V-1 olarak verilmiştir. Bu tranzistorun
G ucu S ucuna bağlanarak bir SD iki uçlusu elde ediliyur.
a) VDS=1V için,
b) VDS=4V için
tranzistor hangi çalışma bölgesindedir ve akacak olan savak akımının
değeri nedir?
c) Bu çalışma noktalarındaki küçük işaret direnci değerleri nedir?
5.- Bir NMOS tranzistorun parametreleri L =0,18 μm, W=0,9 μm
VTH=0,4V, Tox=5nm ve μn=250 cm2/V.s olarak verilmiştir. Bu tranzistorun
geçidi savağına bağlanarak elde edilen iki uçlunun uçları arasına 5V
uygulandığında akacak olan akımın değeri nedir?
6.- Yukardaki problemi, benzer yapısal özelliklere sahip ve μn=100
cm /V.s, VTH=-0,5V olan bir PMOS tranzistor ve VDS=-5V için çözün ve
sonuçları karşılaştırın.
2

7.- Aşağıdaki devrede kullanılan tranzistor 0,18 mikron teknolojisi
ile üretilmiş olup parametreleri VTH=0,3V, W=18μm, Cox=7.10-7 F/cm2,
μn=300 cm2/V.s, λ=0,04 V-1 olarak verilmiştir. Girişe uygulanmış olan
işaret, tepe değeri Vi=2mV olan sinüs biçimli bir gerilimdir.
a) Girişte işaret yokken (Vi=0 iken) savak akımının ve VDS
geriliminin değeri nedir?
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b) Bu çalışma noktası için tranzistorun gm geçiş iletkenliğinin ve rds
çıkış direncinin değerini hesaplayın.
c) Bu bilgilerden yararlanarak giriş işareti varken çıkışta elde
edilecek olan vo değişken bileşeninin tepe değerini hesaplayın.
d) Giriş işaretinin genliği 20 mV’a yükseltildiğinde çıkıştaki
değişken bileşen ne olur, nasıl olur, irdeleyin.
e) Bulduğunuz sonuçları SPICE ile kontrol edin. (c) ve (d) deki
sorularla ilgili olarak yazılımın .TRAN olanağından yararlanın.

VDS+vo

vi

+
0,6V

2k

+
5V

8.- 12V’luk bir gerilim kaynağından beslenen ve anma gücü 5W olan
bir lamba, anahtar olarak kullanılan bir MOS tranzistorla açılıpkapanmaktadır. Tranzistorun bilinen parametreleri VT=0,5 V, μn=350
cm2/V.s, Tox=5 nm, L=0,35 μm. Açıp-kapama tranzistorun geçidine
uygulanan 0 yahut 5 V’luk bir gerilimle sağlanmaktadır.
a) Lamba yakıldığında akımın, anma akımının % 95’inden küçük
olmaması için tranzistorun W kanal genişliği ne olmalıdır?
b) Bu durumda tranzistorun ron iletim direncinin değeri nedir?
c) Lamba yanarken tranzistorda harcanan gücün değeri nedir?
d) Bulduğunus sonuçları SPICE ile kontrol edin.
9.- Şekilde 5 V’luk doğru gerilim kaynağından 1,5 V’luk bir gerilim
elde etmek için gerçekleştirile bir gerilim bölücü görülüyor. Tranzistorlar
0,35 mikron AMS tranzistorlar olup temel parametreleri VT=0,5 V, μn=475
cm2/V.s, tox=7,6 nm, λ=0,07 V-1 olarak verilmiştir.
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+5V

M2
+1,5V
M1

a) Gerilim bölücüden akacak olan akımın 0,5 mA’den büyük
olmaması ve çıkıştaki gerilimin 1,5V olması için tranzistorların kanal
genişlikleri ne olmalıdır?
b) Çıkış geriliminin %1 den çok düşmemesi için çıkıştan beslenen
devrenin giriş direnci hangi değerden daha küçük olmamalıdır?
c) Sonuçları SPICE ile kontrol edin ve karşılaştırın. Gözlemlediğiniz
farkları yorumlayın.
10.- Şekildeki kuvvetlendirici devresinde NMOS tranzistorun yük
direnci olarak geçidi savağına bağlanmış bir PMOS tranzistor
kullanılmıştır. Tranzistorların oksit kalınlıkları tox=10 nm, öteki
parametreler
NMOS tranzistor için VT=+0,5 V, μn=300 cm2/V.s,
PMOS tranzistor için VT=-0,5 V, μp=100 cm2/V.s
olarak verilmiştir.
a) M1 tranzistorunun VGS1=+1 V’luk bir kutuplama gerilimi için
kısılma bölgesinde bulunması ve savak akımının 1 mA olması
için (W/L)1 oranı ne olmalıdır?
b) M1 tranzistorunun VDS1 geriliminin 2V olması için M2
tranzistorunun (W/L)2 oranı ne olmalıdır?
c) Bu kutuplama durumu için M1 tranzistorunun gm geçiş
iletkenliğini ve M2 tranzistorunun küçük işaret direncini
hesaplayın.
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+5V

M2

vo
vi

M1

d) Devrenin küçük işaret gerilim kazancını hesplayın.
e) M1’in kısılma bölgesinde kalması koşulu ile devrenin çıkış
gerilimi hangi sınırlar arasında değiştirilebilir?
f) Yaptıklarınızı SPICE ile tekrarlayın. Sonuçları karşılaştırın ve
irdeleyin.
----------------------------
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5. ANAHTAR
DEVRE ELEMANLARI
5.1. Giriş
Elektrik devrelerinde akım yolunu açıp-kapatmak için kullanılan
elemanlara genel olarak “anahtar” denir. İdeal bir anahtarın bir konumda
kısa devre (direnci sıfır), bir konumda açık devre (direnci sonsuz) olması
gerekir. Mekanik anahtarlar ve röle kontakları bu tanıma epeyi uymakla
beraber bazı sakıncaları vardır. Mekanik yorulma ve aşınma, korozyon
nedeni ile kısa devre direncinin büyümesi, yaylanma nedeni ile kapanma
sırasında birkaç defa açılıp-kapanma, açılm sırasında ark oluşması nedeni
ile açılma süresinin uzaması bu sakıncalardan bazılarıdır.
Anahtar olarak bazı elektronik elemanlardan da yararlanılabilir.
Bunların ortak üstünlükleri, yorulma, aşınma, korozyon, yaylanma gibi
mekanik yapılara özgü sorunlarının bulunmamasıdır. Buna karşılık
elektronik yapı ile ilgili bazı sınırlamalar söz konusudur ve yeri geldikçe
bunlara değinilecektir.
Elektronik akım kontrol elemanlarının (bipolar tranistorların, MOS
tranzstorların. …) kesimde iken akım akıtmadıklarını, yeteri kadar büyük
bir kontrol gerilimi için de uçları arasındaki gerilimin küçük bir değere
düştüğünü (yaklaşık kısa devre) biliyoruz. Bu iki uç çalışma koşulu altında
bir akım kontrol elemanı ideal olmayan bir anahtar olarak kullanılabilir.
Örneğin Şekil-5.1 deki devrede R yük direncinden akan akımı açıp-kapama
işini yapacak olan bir anahtar olarak kullanılan bipolar tranzistordan Vk=0
için tranzistorun Is doyma akımı kadar (çok küçük) bir akım akacak,
kontrol geriliminin yeteri kadar büyük bir değerinde ise doyma bölgesine
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girerek uçları arasındaki gerilim birkaç yüz mV mertebesinde olan VCEsat
değerine düşecektir. Bu durumda yükten akacak olan akım
I

V  VCEsat
R
I
I(1)

I
+
Vk

R(yük)
-

V

+
I(0)

0VCEsat

V
C

Şekil-5.1. Bir bipolar tranzistorun anahtar olarak kullanılması

ve VCEsat  V için I  V / R olacaktır. Görüldüğü gibi her iki durum için de
tranzistor ideal anahtar tanınına uymaz, ama kullanılabilir. Açık durumda
akan çok küçük akım genellikle bir sorun yaratmaz ama “kapalı” durumda
tranzistorun uçları arasındaki gerilim küçük olmakla beraber akan akımın
büyük olması, tranzistorda açığa çıkan gücün tranzistoru ısıtmasına karşı
gerekli soğutma önleminin alınmasını gerektirebilir.
Bipolar yahut MOS tranzistorlar dışında anahtar olarak kullanılan
bazı yarıiletken düzenler daha vardır ki bunlarda akım sürekli olarak
kontrol edilemez; eleman ya açık devredir, ya kısa devredir. Bir mekanik
anahtarın davranışına daha iyi bir benzerlik gösteren bu elemanların en
önemli tipleri aşağıda incelenecektir.

5.2. p-n-p-n Diyodu
Şekil-5.2(a) daki p-n-p-n yapısını göz önüne alalım. Bu iki uçluya
şekilde gösterilen yönde bir gerilim uygulandığında J1 ve J3
jonksiyonları geçirme yönünde, J2 jonksiyonu tıkama yönünde
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kutuplanmış olacak ve devreden J2 jonksiyonunun doyma akımına eşit, çok
küçük bir akım akacaktır. İlk bakışta J2 jonksiyonunun belverme gerilimine
kadar bu durumda bir değişiklik beklenmez. Ancak eleman bu belverme
J1

A

p1

J3

J2
n1

p2

n2

(anot)

C

(a)

(katot)

A

p1

n1

p2

n1

p2

n2

C

(b)

C

(c)

T2

A

T1

I

+
R(yük)

V

Şekil-5.2. (a) Dört katmanlı p-n-p-n diyodu. (b) Diyodun yapısında bulunan iç-içe geçmiş
iki tranzisor. (c) Yapının alışılmış tranzistor sembolleri kullanılarak çizilmiş hali.

geriliminden daha düşük bir gerilimde birden bire davranış değiştirir; uçları
arasındaki gerilim küçük bir değere düşer ve akım yüksek b ir değere yükselir.
Elemanın bu davranışı. Yapı Şekil-5.2(b) de gösterildiği gibi ele
alındığında kolayca açıklanabilir. Görüldüğü gibi yapıda biri npn tipi (T1),
öteki pnp tipi (T2) iç-içe iki tranzistor vardır. T1 tranzistorunun kolektörü
ile T2 tranzistorunun bazı aynı p bölgesidir. Benzer şekilde aynı n bölgesi
hem T1 bölgesinin bazı, hem T2 tranzistorunun kolektörüdür. Şekil-5.2(c)
de bu durum yapıdaki tranzistorlar alışılmış sembolleri ile gösterilerek
verilmiştir. Şimdi yapının gösterdiğini söylediğimiz beklenmedik davranış
bu şemadan yararlanılarak anlaşılabilir:
Küçük V gerilimi değerlerinde, başta da belirtildiği gibi devreden
akan akım J2 jonksiyonunun (T1’in kolektör-baz jonksiyonunun) doyma
akımında ibaret çok küçük bir akımdır ve bu akım aynı zamanda T2 nin baz
akımıdır. Bu küçük akımlar için tranzistorları β1 ve β2 akım kazançları çok
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küçüktür. Ancak T1 ve T2 tranzistorlarının oluşturdukları çevrim üzerinde
düşünülürse görülür ki β1. β2 > 1 ise akımlardan birinde çok küçük de olsa
bir artma meydana gelmesi halinde tranzistorların akımları sürekli artarak
alabilecekleri en büyük değere kadar yükselir ve her iki tranzistor da
doymaya girer. Bu durumda elemanın uçları arasındaki gerilim
tranzistorlardan birinin VCEsat gerilimi ile ötekinin VBEsat geriliminin
toplamına eşit olup VAC ≈ 1V dur. Bu durumda devreden akacak olan akım
ise
V  VAC V
I

R
R
olup değeri R ile sınırlandırılmıştır.
Elemanın tıkalı durumdan iletim durumuna geçmesi için gerekli
olduğunu gördüğümüz β1.β2 > 1 koşulu, ancak V geriliminin belirli bir
değerinden sonra sağlanabilir. V nin küçük değerleri için tranzistorların
kolektör akımları çok küçük olduğu için β ları da çok küçüktür ve bu koşul
sağlanamaz. V büyüdükçe J2 jonksiyonunun belvermeye yaklaşması nedeni
ile doyma akımında meydana gelen artma nedeni ile tranzistorarın
akımlarının ve buna bağlı olarak β larının artması sonucunda V nin bir
değerinde koşul sağlanır ve eleman iletim durumuna geçer.
Bir p-n-p-n diyodunun akım-gerilim eğrisi Şekil-5.3 de gösterildiği
gibidir. Elemanın iletime geçtiği gerilime devrilme gerilimi (breakover
voltage) denir ve VBO ile gösterilir. İletime geçmiş olan bir p-n-p-n
diyodunun akımı azaltıldığında iletim durumunu koruduğu en küçük
gerilim (tutma gerilimi) VH ile ve buna karşı düşen akım (tutma akımı) IH
ile gösterilir. VH aynı zamanda iletim durumunda elemanın uçları
arasındaki gerilimin alabileceği en küçük değerdir. Akımın yahut gerilimin
bu değerlerin altına düşmesi halinde iletim koşulu sağlanamaz ve eleman
tıkalı duruma geçer. İletim durumunda iken akım arttıkça elemanın uçları
arasındaki gerilimde görülen yükselme, yerıiletken yapının gövde
dirençleri üzerine meydana gelen gerilim düşümünden kaynaklanır.
Özeğrinin sol yarısında görülen değişim, J1 ve J3 jonksiyonlarının
belvermelerinden ileri gelir.
Bir p-n-p-n diyodu “anahtar” özelliği göstermekle beraber konum
değiştirmesi uçları arasındaki gerilimle belirlendiğinden, birçok uygulama

150

için uygun değildir. Ayrıca VBO geriliminin sıcaklığa çok bağlı olması da
bir sakıncadır.
I

Vbr

IH
VH

VBO

Şekil-5.3. Bir p-n-p-n diyodunun gerilim-akım karakteristiği.

Diyodun tıkama durumundan iletim durumuna geçmesi, yapıdaki
tranzistorların (yahut tranzistorlardan birinin) akımının bir dış etki ile
arttırılması ile de sağlanabilir. Bu artış aydınlatma yolu ile yapıda elektrondelik çiftlerinin oluşturulması ile sağlanırsa elemana ışık uyarmalı
anahtar (light activated switch) denir. Bir başka ve daha önemli çözüm
de iletime geçme koşulunun tranzistorlardan birinin bazına dışardan akım
enjekte edilerek sağlanmasıdır. Bu tür elemanlara tiristor (thyristor,
silicon controlled rectifier) adı verilir.

5.3. Tiristor
Şekil-5.2 deki düzende p2 bölgesine bir bağlantı yapılır ve geçit
(gate) adı verilen bu uca katoda göre pozitif bir gerilim uygulanarak pozitif
bir IGT akımı (tetikleme akımı) akıtılırsa T2 tranzistorunun akımı
büyüyeceğinden β2 yükselir ve elemanın iletime girme koşulu sağlanır.
Eleman iletime girdikten sonra artık tetikleme gerilimine ihtiyaç kalmaz.
Demek oluyor ki tiristorun iletim durumuna geçirilmesi için tetikleme
akımının kısa süreli bir akım darbesi olması yeterlidir.
Günümüzde maksimum akımları 1A den birkaç kA’e kadar çeşitli
türde tiristorlar imal edilmektedir. Bunların maksimum gerilimleri
genellikle birkaç yüz volt ile birkaç bin volt arasındadır. Tetikleme için
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gerekli olan IGT değerleri de genellikle maksimum akımın binde biri
mertebesindedir.
Şekil-5.4 de basit bir tiristorlu devre (a) tiristorun eşdeğer şeması, (b)
tiristor sembolü kullanılarak verilmiştir. Tetiklenerek iletim durumuna
sokulmuş bir tiristorun akımı geçit elektrodu kullanılarak kesilemez42.
Akımın kesilebilmesi için kaynak geriliminin VH tutma geriliminden daha
küçük bir değere düşmesi gerekir. Bu özellik nedeni ile tiristorlar alternatif
akım devrelerinde anahtar olarak kullanılmaya çok elverişlidir.
A

G

R(yük)

R(yük)

IGT

IGT
C

(a)

V

+

G

C

V

+

(b)

Şekil-5.4. Basit tiristorlu devre. (a) Tiristorun tranzistorlu eşdeğer
devresi ile. (b) Tiristor sembolü ile.

Şebeke geriliminin pozitif yarıperyodu içinde istenilen bir yerde
tetikleme işareti uygulanarak tiristor iletime sokulur. Bu yarıperyodun
sonuna doğru gerilim VH değerine düşünce eleman tıkanır ve negatif
yarıperyot boyunca tıkalı kalır. Bir sonraki pozitif yarıperyotta yeniden
tetiklenerek iletime sokulur (Şekil-5.5). Tetikleme darbelerinin pozitif
yarıperyot içindeki yeri ile anot akımının aktığı süre ayarlanabilir ve
böylece akan akımın etkin değeri, dolayısı ile R yüküne aktarılan güç
ayarlanabilir. Şebeke geriliminin iki yarıperyodundan da yararlanabilmek
için ya iki tiristor kullanılır, ya da iki yollu bir doğrultucu devre ile negatif
yarıperyot da pozitife dönüştürüldükten sonra bu iki yarperyodu da pozitif
olan gerilim, bir tiristor üzerinden yüke bağlanır.

42

Özel bir tür küçük güçlü tiristorlarda ters yönde bir geçit akımı uygulanarak anot akımının kesilmesi
mümkündür. Bunlara geçitten tıkanabilen (gate turn-off) tiristorlar denir.
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v
A

t
i
R(yük)

IGT
G

IGT
C

v
t
i

I=V/R

t
(a)

(b)

Şekil-5.5. Alternatif gerilim kaynağından (şehir şebelesinden) beslenen bir R
yükünden akan akımın tiristorla kontrolu. (a) Devre şeması, (b) dalga şekilleri.

5.4. Diyak
Gerilim-akım eğrisi Şekil-5.3’de verilmiş olan p-n-p-n diyotlarından
iki tanesi ters-paralel bağlanarak elde edilen elemana diyak (diac) denir.
Şematik yapısı, gerilim-akım eğrisi ve sembolü Şekil-5.6 da verilmiş olan
bu tür elemanlar genellikle küçük güçler için yapılırlar ve tiristorların,
triyakların tetikleme darbelerinin elde edilmesinde
kullanılırlar.
Diyakların bir değişik türü de baz ucu dışarı çıkartlmamış simetrik yapılı
bir bipolar tranzistor şeklinde gerçekleştirilir. Yapı bakımından Şekil-5.6(a)
dakinden farklı olmakla beraber bu elemanların gerilim-akım eğrileri de
benzer biçimdedir. Bunlar da aynı sembolle gösterilir ve benzer amaçlarla
kullanılırlar.

5.5. Triyak
Şekil-5.6 daki diyak’a Şekil-5.7 deki gibi bir geçit elemanı ilave
edilerek elde edilen elemana triyak (triac) denir. Triyak’ın önemli özelliği
her iki yönde de akım akıtabilmesi ve akımın, geçit akımının hem pozitifhem negatif değerleri ile tetiklenebilmesidir. Bu özelliği nedeni ile triyaklar
kuvvetli akım tekniğinde motorlarda hız kontrolu, direnç özelliğinde
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yükler (lambalar, ısıtıcılar) için güç kontrolu gibi uygulamalarda yaygın
olarak kullanılırlar.
I

n

p
n

p

V
n

(a)

(c)

(b)

Şekil-5.6. (a) Diyak’ın şematik yapısı. (b) Diyak’ın akım-gerilim eğrisi.
(c) Diyak sembolü.

T2
n3

n2

p2

G
T2

G

n1
p1

n4

T1

T1
Şekil-5.7. Triyak; şematik yapısı ve sembolü.

Elemanın davranışı uçları arasındaki gerilimin ve tetikleme işaretinin
yönüne bağlı olarak değişir. T1 ve G nin pozitif olması halinde akımı,
Şekil-5.7 de kesiti verilmiş olan yapının sol yarısını oluşturan p1-n1-p2-n2
diyodu, başka bir bakış açısından bu bölgelerin oluşturduğu n 1p2n2 ve
p2n2p1 tranzistorları taşır (şekil-5.8(a)). T1 in pozitif ve G nin negatif
olması halinde olay iki aşamada gelişir. Önce n2-p2-n1-p1 yapısı G elektrodu
negatif uç, T2 ucu geçit gibi çalışarak iletime geçer (şekil-5.8(b1)). Bu
“yardımcı tiristor” iletime geçtiğinde satürasyondaki p2-n1-p1
tranzistorunun bazına enjekte edilen delik akımı bu tranzistorla n2-p2-n1
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tranzistorunun oluşturduğu tiristorun iletim koşulunu sağlayarak akımın n2p2-n1-p1 yolundan akmasına yol açar (şekil-5.8(b2)).
T1 in negatif olması halinde G pozitifse (Şekil-5.8(c)), iletimdeki
tiristorun p2n2p1 tranzistoru G ile sürülen n2p2n1 tranzistorunun kolektör
akımı ile tetiklenmektedir. T1 negatif iken G nin de negatif olması halinde
ise iletimdeki tiristorun p2n2p1 tranzistoru, IG ile emetöründen sürülen
n3p2n2 tranzistorunun kolektör akımı ile sürülmektedir (Şekil-5.8(d)).

T2
n3

n1
n2

T2

G(+)

n3

n1
n2

p2

p1

n2

p1

(b1)

T2

p1

n3

(b2)

T2

G(-)

p2

p1

p1

n4

n4
T1(-)

T1(+)

n3

n1
n2

p2

n4

T1(+)

G(+)

n1

(c)

p2

n4

T1(+)

n2

n3

n1

p2

n4

(a)

T2

G(-)

(d)

T1(-)

Şekil-5.8. Bir tiristorun çeşitli kutuplama koşulları altında iletim mekanizmaları.
(a) T1 pozitif, G pozitif. (b1) T1 pozitif, G negatif (birinci adım). . (b2) T1 pozitif,
G negatif (ikinci adım). (c) ) T1 negatif, G pozitif. (d) ) T1 negatif, G negatif.
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EK-1
Gummel-Poon Modelinde Kolektör Akımı Bağıntısının Çıkartılması

Katkı yoğunluğu uniform olmayan bir yarıiletken bölgesinde katkı
iyonları nedeni ile oluşan iç alan için

 ( x) 

VT dN A ( x)
N A ( x) dx

(1.28)

bağıntısı elde edilmişti. Bir planar tranzistorun baz bölgesindeki katkı
yoğunluğu emetör jonksiyonundan kolektör jonksiyonuna doğru azalarak
değiştiği için elektriksel alanın işareti negatiftir, yani emetörden kolektöre
doğru hareket eden elektronları hızlandıracak yöndedir. Baz bölgesinde
hem bu alandan kaynaklanan sürüklenme akımı, hem de enjeksiyondan
kaynaklanan difüzyon akımı söz konusu olduğu için bazdan geçen akım
yoğunluğunun (1.27) bağıntısı yardımı ile hesaplanması gerekir:

ve


V dN a ( x )
dn( x) 
J n ( x )  q   n n( x ) T
 Dn

N a ( x ) dx
dx 

n
q
1


Dn kT VT

(E1.1)

Einstein bağıntısından yararlanılarak
 n( x ) dN a ( x ) dn( x) 
J n ( x )  qDn 



dx
dx 
 N a ( x)

yahut
 n( x) dN a ( x) dn( x) 
J n ( x)  kT  n 



dx
dx 
 N a ( x)
elde edilir. Bu bağıntı

J n ( x)
N a ( x)  dx  n( x)  dN a ( x)  N a ( x)  dn( x )
qDn

şeklinde düzenlenip baz boyunca entegre edilerek

(E1.2)
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w

w

w

J n ( x)
0 qDn N a ( x)  dx  0 n( x)  dN a ( x)  0 N a ( x)  dn( x)

 n( x)  N a ( x)0

w

elde edilir. Soldaki entegralin içindeki Dn , katkı yoğunluğunun baz
boyunca değişmesi nedeni ile aslında sabit değildir. Ancak ortalama değeri
kullanılarak entegral dışına alınabilir. Jn ise baz içindeki birleşmelerin çok
az olması nedeni ile sabit kabul edilerek entegral dışına alınabilir. Böylece
w

Jn
w
N a ( x)  dx   n( x)  N a ( x ) 0

qDn 0

ve buradan akım yoğunluğu için
Jn 

qDn
w

N

a

 n( w).N a (w)  n(0)  N a (0)

( x )  dx

0

bulunur. Elektron yoğunluğunun fakirleşme bölgeleri sınırlarındaki
değerleri olan n(w) ve n(0), bu sınırlardaki ısıl denge yoğunluklarına ve
ilgili jonksiyonların kutuplama gerilimlerine bağlıdır. Bu değerler
yukardaki bağıntıda yerine konulduğunda
Jn 

qDn
w

N

a

( x )  dx

 n0 B ( w)  N a ( w)  e VCB /VT  n0 B (0)  N a (0)  e VEB /VT 

0

bulunur. Baz içinde herhangi bir kesitte

N a ( x)  p0 B ( x)

ve

n0 B ( x)  N a ( x)  n0 B ( x)  p0 B ( x)  ni2

olduğundan akım yoğunluğu bağıntısı
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Jn   w

qDn ni2

N

a

( x)  dx

eVBE /VT  eVBC /VT 

(E1-3)

0

olarak düzenlenebilir. Baz bölgesinin ortalama kesit alanı A ile gösterilirse
akım (ki bu, birleşme akımı hatası ile) kolektör akımının ana bileşenidir:
I Cn  A  J n   w

AqDn ni2

N

a

( x)  dx

 eVBE /VT  eVBC /VT 

0

Bu bağıntıdaki

w

  N a ( x)  dx 
0


(E1-4)

baz içindeki –birim alan başına- toplam katkı atomu sayısıdır ve katkı
yoğunluğunun baz boyunca değişim şeklinden bağımsızdır (Gummel
sayısı). Jonksiyon alanı A olan bir tranzistorda buna karşı düşen elektriksel
yüke de “Gummel yükü” denir ki bu, bazdaki alan atom iyonlarının
oluşturduğu negatif bir yüktür:
w

QB 0  Aq  N a ( x )  dx

(E1-5)

0

Görüldüğü gibi bu yük tamamı ile yapıya (katkı profiline ve geometriye)
bağlıdır ve kutuplamadan bağımsızdır. Bu önemli parametre
kullanıldığında akım ifadesi şu şekli alır:
I Cn  

A2q 2 Dn ni2 VBE /VT
 e
 eVBC /VT 
QB 0

(3.25), (E1-6)

(A-6) bağıntısı belirli kutuplama koşulları altında akacak olan akımla
tranzistorun yapısal özellikleri arasında bir bağlantı kurmakla beraber bazı
düzeltmelere muhtaçtır:
- Baz bölgesinde iç alanı belirleyen negatif iyon yükünden E-B ve
C-B geçiş bölgeleri içinde kalan yükleri düşmek gerekir.
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- Baz içindeki negatif yüke, emetörden enjekte edilen –ve varsa
kolektörden baza enjekte edilen- elektron akımlarının baz içinde
kaldıkları sure içinde oluşturdukları yükü eklemek gerekir.
Böylece Gummel yükü yerine
QB  QB 0  QBE  QBC  I f   f  I r  r (E1-7)

değerinin kullanılması gerektiği sonucuna varılır
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EK-2
MOS Tranzistorda Etkin Kanal Geriliminin Kanal Boyunca Değişimi

Şekil-4.5 (a) da geçidi ile kaynağı arasına eşik geriliminden daha
büyük bir gerilim uygulandığı için kanal boyunce bir evirtim tabakası
oluşmuş ve kaynağı ile savağı arasındaki gerilim sıfır olan bir NMOS
tranzistorun kesiti gösterilmişti. Evirtim ancak VT eşik geriliminden daha
büyük geçit gerilimlerinde oluşabildiği için, oluşan evirtim tabakasındaki
yük yoğunluğu, (VGS  VTH ) etkin geçit gerilimi cinsinden
Qi  Cox (VGS  VTH ) [coulomb/cm2]

olarak hesaplanmıştı. Bu durumda kanal uzunluğu L ve kanal genişliği W
olan bir tranzistorun geçit bölgesindeki toplam evirtim yükü

Qi  CoxWL(VGS  VTH ) [coulomb]
bulunur.
VDS>0 yapıldığında kanaldan akan akımın oluşturduğu gerilim
düşümü nedeni ile etkin kanal geriliminin kanal boyunca aldığı değer

Veff ( y )  (VGS  VTH )  Vc ( y )

(4.6)

kanalın herhangi bir dy kesimi içindeki elektriksel yük
dQi ( y )  CoxW [(VGS  VTH )  Vc ( y )]dy

(4.7)

kanal boyunca sabit olan ID savak akımının bu yük cinsinden değeri
ID 

dQi ( y )
dQi ( y )

dt
dy / v( y )

(4.8)

elektronların v(y) hızının o noktadaki alan şiddeti ve hareket yeteneği
cinsinden değeri
dV ( y )
v ( y )  n ( y )    n c
(4.9)
dy
ve (4.7), (4.8), (4.9) bağıntıları kullanılarak hesaplanan savak akımı değeri
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I D  nCoxW [(VGS  VTH )  Vc ( y )]

dVc ( y )
dy

olarak bulunmuştu.
Buradan elektriksel alan şiddetinin kanalın herhangi bir noktasındaki
değeri için

 ( y )  dV ( y) 
c

dy

ve

ID
 nCoxW [(VGS  VTH )  Vc ( y )]

ID
dy  [(VGS  VTH )  Vc ( y )]dVc ( y )
 nCoxW

(E2.1)

(E2.2)

bağıntılarına ulaşılır. (E2.2) bağıntısı kanalın S ucundan (y=0 dan) y’ye
kadar entegre edilirse
ID
1
y  (VGS  VTH )Vc ( y )  Vc2 ( y )
 nCoxW
2

(E2.3)

bulunur ki buradan, geçit geriliminin ve akımın belirli birer değeri için
gerilimin kanal boyunca değişimini veren bir bağıntıya ulaşılır:
Vc ( y )  (VGS  VT )  (VGS  VT ) 2 

2I D
y (E2.4)
nCoxW

Bu bağıntıda Vc (0)  0 fiziksel koşulunun sağlanabilmesi için karekökün
önündeki işaretin (-) olması gerektiği açıktır. Bu bağıntı ve (4.6) yardımı ile
kanal boyunca etkin geçit gerilimi için
Veff ( y )  (VGS  VTH )  Vc ( y )  (VGS  VTH ) 1 

bağıntısına ulaşılır.

2I D
y
nCoxW (VGS  VTH ) 2

(4.10)

