FƏSİL XI. ELEKTROVAKUUM VƏ QAZBOŞALDICI
CİHAZLAR
§11.1 ELEKTRONLARIN BİRCİNSLİ ELEKTRİK SAHƏSİNDƏ
HƏRƏKƏTİ

Elektron cihazlarında sərbəst (azad) elektronların hərəkəti elektrik və ya maqnit sahələrinin təsiri altında baş verir. Elektronun başlanğıc sürətinin və elektrik sahəsinin istiqamətindən asılı olaraq elektrik sahəsi onun hərəkətini sürətləndirə, ləngidə (tormozlaya) və ya
hərəkət istiqamətini dəyişdirə bilir.
Fiziki prosesləri aydınlaşdırmaq üçün elektronların bircinsli elektrik sahəsində hərəkətinə baxaq. Tutaq ki, içərisində boşluq (vakuum) yaradılmış balona qarşılıqlı paralel iki müstəvi elektrod – katod
(K) və anod (A) – yerləşdirilir, şəkil 11.1 (a).
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Şəkil11.1. Elektronun bircinsli elektrik sahəsində hərəkəti

Əgər gərginlik mənbəyinin müsbət qütbü anoda, mənfi qütbü
katoda birləşdirilərsə, anodla katod arasinda bircinsli elektrik sahəsi
əmələ gələcək. Bu elektrik sahəsinin intensivliyi
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olar, burada
– elektrodlar arasındakı potensiallar fərqi,
–
elektrodlar arasındakı məsafədir.
Elektrik sahəsinin istiqaməti müsbət qütbdən mənfi qütbə qəbul
olunmuşdur. Yükü e olan elektrona həmən sahə
F = eE =

(11.2)

qüvvəsi ilə təsir edər.
Elektronun başlanğıc sürəti sıfıra bərabər olarsa və onun istiqaməti
elektrik sahə qüvvələrinin istiqaməti ilə üst-üstə düşərsə, həmən
elektron sürət qazanar və mənfi (alçaq) potensiallı nöqtədən müsbət
(yüksək) potensiallı nöqtəyə doğru hərəkət edər, sürəti və kinetik
enerjisi artar. Elektronun hərəkəti müntəzəm olduğundan belə sahə
sürətləndirici sahə adlanır.
Enerjinin saxlanması qanununa əsasən elektronun kinetik
enerjisi onun elektrik sahəsində hərəkəti zamanı görülən işə bərabər
olmalıdır, yəni
= e (U2 – U1 ) = eU,

(11.3)

burada m elektronun kütləsi; υb və υ elektronun başlanğıc və son
sürəti;
potensiallar fərqidir.
Başlanğıc sürəti sıfıra bərabər olan elektron ancaq elektrik sahəsinin təsiri altında hərəkət etdiyindən onun kinetik enerjisi aşağıdakı düsturla təyin olunar
(11.4)
(11.4) ifadəsindən elektronun yolun sonundakı sürətini təyin edək.
𝒗 =√

(11.5)

⁄ = 1,759.1011Kl/kq qiymətini yerinə qoysaq sürətləndirici elektrik sahəsində hərəkət edən elektronun sürəti üçün
υ = 600√
(11.6)
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alarıq. Alınan ifadədən görünür ki, elektronun hərəkət sürəti ancaq
km/san ilə deyil, həm də V-la ifadə olunur.
Bircinsli sürətləndirici sahədə elektronun uçuş zamanını təyin
etmək üçün elektrik qüvvəsini elektronun kütləsi və təcili ilə ifadə
edək:
F = eE = mɑ.
Bu düsturdan
ɑ=

(11.7)

Elektronun t – müddətində getdiyi yolu d =
tapmaq olar,

⁄ düsturundan

buradan
√

√

Alınan ifadədə m və e –nin qimətlərini yerinə yazsaq, elektronun uçuş zamanının (müddətinin) düsturunu alırıq:
√
Uçuş müddəti çox kiçik olduğundan əksəriyyət elektron qurğularında nəzərə alınmır.
Əgər başlanğıc sürətin təsiri altında elektron sahə xətləri istiqamətində, müsbət potensiallı nöqtədən mənfi potensiallı nöqtəyə doğru hərəkət edərsə, onun sürəti və ehtiyat kinetik enerjisi azalar, o düzxətli və bərabəryavaşıyan hərəkət edər. Elektronun bərabəryavaşıyan
hərəkət etdiyi belə sahə tormozlayıcı (ləngidici) sahə adlanır. Kinetik enerji tamamilə azaldıqda elektronun sürəti sıfıra düşür və sahə
qüvvələrinin təsiri altında o əks istiqamətdə bərabərartan hərəkət
edərək kinetik enerji qazanır.
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Elektronun başlanğıc sürət vektoru elektrik sahə istiqamətinə
perpendikulyar olanda, elektronun hərəkət trayektoriyası parabola
şəklində olacaq, şəki 11.1 (b). Belə sahə eninə sahə adlanır.
§11.2. ELEKTRONUN BİRCİNSLİ MAQNİT SAHƏSİNDƏ
HƏRƏKƏTİ

Bəzi elektron cihazlarında elektronlarin hərəkət trayektoriyasının
idarə olunması maqnit sahə qüvvələrinin köməyilə yerinə yetrilir.
Maqnit sahəsinin elektrona təsiri analoji olaraq maqnit sahəsinin
cərəyanlı naqilə təsiri kimidir.
Maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə təsir qüvvəsi
(11.9)
düsturu ilə hesablanır, burada F –uzunluğu ℓ olan naqilə təsir edən
mexaniki qüvvə, B – maqnit induksiyası, ί - naqildən axan elektrik
cərəyanı, α – naqildən axan cərəyanın istiqaməti və maqnit sahəsinin
qüvvə xətləri arasında qalan bucaqdır.
Eelektron üçün
olduğunu nəzərə alaraq, (11.9)
ifadəsinin surət və məxrəcini elektronun hərəkət sürəti υ- yə vursaq,
alarıq.
Alınan ifadədən görünür ki, hərəkətsiz elektrona və sahə
qüvvələri boyunca hərəkət edən elektrona maqnit sahəsi təsir etmir.
Elektron maqnit qüvvə xətlərinə perpendikulyar hərəkət etdikdə
maqnit sahə qüvvəsi maksimum olur, Fmax = Beυ. Bu qüvvənin
istiqaməti “ sol əl” qaydası ilə təyin edilir. F qüvvəsi həmişə
elektronun sürət istiqamətinə perpendikulyar olur. Ona görə də
maqnit sahəsi elektronun sürətini dəyişmir, onun istiqamətini dəyişir.
Əgər elektron bircinsli maqnit sahəsində qüvvə xətlərinə 90°
bucaq altında hərəkət edərsə, o sahə qüvvələrinə perpendikulyar
səthdə dairəvi hərəkət edər, şəkil 11.2(a). Bucaq (α) 90°-yə bərabər
olmazsa, elektronun sürəti iki toplanana ayrılar: sürətin birinci
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toplananı sahə qüvvəsinə perpendikulyar olur (υn) və elektronu
dairəvi hərəkət etməyə məcbur edir; sürətin ikinci toplanani (υxb)
maqnit sahə qüvvəsi boyunca istiqamətlənir və onunla qarşılıqlı
təsirdə olmur. Nəticədə iki toplananın təsirindən elektron yayvari
hərəkət edir, şəkil 11.2(b).
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Şəkil11.2. Elektronun bircinsli maqnit sahəsində hərəkəti

Əgər elektron bircinsli maqnit sahəsində qüvvə xətlərinə 90°
bucaq altında hərəkət edərsə, o sahə qüvvələrinə perpendikulyar
səthdə dairəvi hərəkət edər, şəkil 11.2(a). Bucaq (α) 90°-yə bərabər
olmazsa, elektronun sürəti iki toplanana ayrılar: sürətin birinci
toplananı sahə qüvvəsinə perpendikulyar olur (υn) və elektronu
dairəvi hərəkət etməyə məcbur edir; sürətin ikinci toplanani (υxb)
maqnit sahə qüvvəsi boyunca istiqamətlənir və onunla qarşılıqlı
təsirdə olmur. Nəticədə iki toplananın təsirindən elektron yayvari
hərəkət edir, şəkil 11.2(b).
Beləliklə maqnit sahəsi hərəkət edən elektronun enerjisini
dəyişmir, ancaq onun hərəkət trayektoriyasını dəyişir. Maqnit
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sahəsinin bu xüsusiyyətindən müxtəlif elektron cihazlarında ( məs.
elektron – şüa borularında və s.) istifadə edilir.
§11.3. ELEKTRONUN ÇIXIŞ İŞİ VƏ ELEKTRON
EMİSSİYASININ NÖVLƏRİ

Elektron cihazlarının iş prinsipi elektron emissiyası (vakuumda
bərk cisimin səthindən elektronların çıxarılması ) hadisəsinə əsaslanır.
Məlumdur ki, keçirici materiallarda sərbəst elektronlar fasiləsiz
xaotik hərəkət edirlər. Adi şəraitdə naqillərdə elektronlar cisimin
səthindən kənara çıxa bilmir, çünki buna cisimlə elektron arasındakı
qarşılıqlı təsir qüvvələri mane olur. Metaldan kənara çıxmasından
ötəri, elektron onu metalda saxlayan qüvvəni dəf etmək üçün kifayət
qədər enerjiyə malik olmalıdır. Elektronun özünün daxili enerjisi
buna kifayət etmədiyindən ona xaricdən əlavə enerji verilməlidir.
Elektronu metalda saxlayan qüvvəni dəf etmək üçün, ona xaricdə
verilən ən kiçik əlavə enerji elektronun çıxış işi adlanır və W0 işarə
edilir. W0 nə qədər az olarsa, materialın emissiya qabiliyyəti yaxşı
olar. Elektron cihazlarında istifadə olunan müxtəlif metallar üçün
çıxış işinin qiyməti 1,8 eV –dan (sezium üçün) 4,5 eV –a (volfram
üçün) qədər sərhəddə dəyişir.
Xaricdən verilən enerjinin ( istilik, işıq, elektrik və s.)
təsirindən elektronların bərk cisimdən
çıxması hadisəsinə
elektron emissiyası deyilir. Bərk cisimə verilən əlavə enerjinin
növündən asılı olaraq elektron emissiyasının
termoelektron,
fotoelektron, elektrostatik və ikinci elektron emissiyası növləri vardır.
Qızdırılmış metalın səthindən elektronların çıxması prosesi
termoelektron emissiyası adlanır. Metal qızdırıldıqda elektronlar
əlavə enerji alır, onlarin sürəti və kinetik enerjisi artır. Bu zaman
əlavə enerji alan elektronlar çıxış işi qazanır və metalı tərk edir.
Elektron emissiyasının bu növündən elektrovakuum cihazlarında,
elektron-şüa borularında və bəzi ion cihazlarında istifadə edilir.
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Metalın səthini işıq enerjisilə süalandırmaqla elektron
qoparılması prosesinə fotoelektron emissiyası deyilir. İşıq seli
enerjisinin udulması hesabına metaldakı elektronların enerjisi artır.
Bu halda çıxış işini görmək üçün kifayət qədər enerji almış
elektronlar metaldan çıxaraq sərbəst elektronlar təbəqəsi əmələ
gətirir. Fotoelektron emissiyası həm də metalın səthini rentgen
şüaları ilə şüalandırdıqda yaranər. Bu növ emissiyadan
fotoelementlərdə, fotoçoxaldıcılarda (fotovurucularda) və s.
cihazlarda istifadə edilir.
İkinci elektron emissiyası metalın səthini elektron seli ilə
bombardıman etdikdə baş verir. Böyük sürətlə hərəkət edən
elektronlar metalın səthinə çırpıldıqda onların kinetik enerjisi metalın
elektronlarına ötürülür. Kifayət qədər əlavə enerji almış elektronlar
metalın səthindən çıxır. Metalın səthinə çırpılan elektronlar ilkin
elektronlar, metaldan çıxanlar isə ikinci elektronlar adlanır.
İkinci elektron emissiya cərəyanının qiyməti metalın
xüsusiyyətlərindən, onun səthinin vəziyyətindən, ilkin elektronların
düşmə bucağı və onların sürətindən asılıdır. İkinci elektron emissiya
hadisəsi ikinci emissiya əmsalı ilə σ ilə xarakterizə edilir. Bu əmsal
ikinci elektronların sayının – n2, ilkin elektronların sayına – n1 olan
⁄ . İkinci elektron emissiyasından
nisbətinə bərabərdir:
elektron çoxaldıcılarında və bəzi xüsusi elektron lampalarında
istifadə edilir.
Elektrostatik ( avtoelektron ) emissiyası katodun ətrafında
güclü elektrik sahəsi (106 – 108 V/sm) yaratdıqda sərbəst
elektronların onun səthini tərk etməsi hadisəsidir.Xarici elektrik
sahəsinin təsiri elektronların çıxış işini azaldır. Elektrostatik
emissiyadan rentgen borularında, bəzi ion
cihazlarında, civə
ventillərində istifadə olunur.
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§11.4. İKİELEKTRODLU ELEKTRON LAMPALARI
(ELEKROVAKUUNLU DİOD)

Ventil kimi istifadə olunan, germetik qapalı şüşə və ya metal
balonun içərisində iki elektroddan – anod və katod – ibarət
elektron lampalarına ikielektrodlu lampalar və ya diodlar deyilir
(şəkil11.3).
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Şəkil11.3. İkielektrodlu diodun qoşulma sxemi (a) , volt – amper
xarakteristikası (b) və şərti işarəsi (c)

Diodun katodu köməkçi mənbədən (akkumlyator batareyasından
və ya transformatordan) işçi temperatura qədər qızdırılır. Yüksək
temperaturun təsiri altında qızdırılmış katoddan ətrafındakı fəzaya
elektron seli çıxır. Katod bilavasitə və ya dolayı közərdilən olur.
Katod qızdırıldıqda onda termoelektron emissiyası yaranır və sərbəst
elektronlar onu tərk edir. Əgər anod və katod arasında elektrik sahəsi
olmazsa,katoddan çıxmış elektronlar elektrodlar arasındakı fəzada
hərəkət edərək yenidən katodun səthinə qayıdır. Nəticədə katod
ətrafında elektron buludu yaranır ki, bu da katoddan çıxan
elektronların hərəkətinə daha çox mane olur.
Lampanın anodu çətin əriyən, istiyədavamlı metaldan – nikel,
molibden, tantal və s. – hazırlanır, müstəvi və ya silindrik formaya
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malikdir. Elektrodlar balonun içərisində tutuculara bərkidilir və
onların ucları balondan kənara çıxardılır. Diodun normal işləməsi
üçün balonda yüksək vakuum (
mm c.s.) yaradılır.
Diod işləyəndə anoda katoda nəzərən müsbət gərginlik verilir,
şəkil11.3(a). Bu zaman qızmış katoddan çıxan elektronlar elektrik
sahəsinin təsiri altında müsbət anoda doğru istiqamətlənir və
dövrədən anod cərəyanı ( ) axır. Anod cərəyanının istiqaməti
elektron selinin əksinə anoddan katoda doğru olur. Lampanın
anoduna katoda nəzərən mənfi gərginlik veriləndə anod və katod
arasında tormozlayıcı elektrik sahəsi əmələ gəlir. Həmən
tormozlayıcı sahənin təsiri altında elektronlar katodun səthinə qayıdır
və anod cərəyanı kəsilir. Buradan görünür ki, diod birtərəfli
keçiriciliyə malikdir. Yəni cihazda cərəyanı ancaq bir istiqamətdə
buraxmaq kimi ventillik xassəsi var. Bu xüsusiyyət diodun əsas
vəzifəsini təyin edir və ondan dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün
düzləndirici sxemlərdə istifadə edilir. Düzləndirici sxemlərində
istifadə edilən elektrovakuum diodlarına genetron deyilir, onlar bir
və ya iki anodlu olurlar.
Müxtəlif sxemlər üçün elektron lampaları seçiləndə onların
xarakteristikaları və parametrləri rəhbər tutulur.
İkielektrodlu lampanin əsas xüsusiyyətləri iki – emission
,
olanda və anod
,
olanda – xarakteristikaları ilə təyin edilir. Diodun təcrübi tətbiqində
anod xarakteristikası əsas götürülür, şəkil11.3 (b). Əyridən görünür
ki, anod gərginliyi sıfır olanda, anod cərəyanı sıfır olmur, diod
vasitəsilə kicik (bir neçə mikroamper) anod cərəyanı axır (ab sahəsi).
Bu onunla izah edilir ki, katoddan çıxan bəzi elektronlar anoda çata
bilir. Anod gərginliyi artdıqca cərəyan yüksəlir, lakin özünün ən
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böyük qiymətinə - doyma cərəyanına – tez çata bilmir. Anod
gərginliyinin kiçik qitmətlərində cərəyan cüzi, sonra isə daha sürətlə
dəyişir (bc sahəsi). Bu halda anod cərəyanı emissiya cərəyanından
azdır. Anod gərginliyi artdıqca katodu tərk edən bütün elektronlar
anoda gedir, anod cərəyanı özünün maksimum qitmətinə çatır, yəni
doyma prosesi baş verir (cd sahəsi).
İkielektrodlu lampalar aşağıdakı əsas parametrlərlə xarakterizə
olunurlar:
1. Anod xarakteristikasının dikliyi – bu kəmiyyət anod gərginliyi 1V
artanda anod cərəyanının neçə mA artdığını göstərir və S hərfi ilə
işarə edilir,

2. Diodun daxili müqaviməti (lampanın dəyişən cərəyana göstərdiyi
müqavimət) – bu müqavimət diodun konstruksiyasından asılı olur və
xarakteristikanın dikliyinin tərs qiymətinə bərabərdir, Om – la
ölçülür,

3. Diodun statik müqaviməti (lampanın sabit cərəyana göstərdiyi
müqavimət) – anod xarakteristikasının verilən nöqtəsindəki
gərginliyin cərəyana nisbətidir,

Diodların işçi rejimi istismar parametrləri ilə təyin edilir. Bu
parametrlərə daxildir: nominal közərmə gərginliyi və közərmə
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cərəyanı (
); anoddakı maksimum əks gərginlik ;
anodda maksimum səpələnmə gücü .
İkielektrodlu lampalar birtərəfli keçiriciliyə malik olduqlarından
onlardan
dəyişən cərəyanın düzləndirilməsi, yüksəktezlikli
modullaşdırılmış gərginliklərin dedektlənməsi, eləcə də amplitud
məhdudlaşdırıcı və s. sxemlərdə istifadə edilir.
§11.5. ÜÇELEKTRODLU ELEKTRON LAMPALARI
( ELEKTROVAKUUMLU TRİOD )

Üçelektrodlu elektron lampalarında anod və katod arasında
üçüncü elektrod – tor yerləşdirilir. Tor katodu əhatə edən metal spiral
və ya qəfəs şəklində hazırlanır. Şəkil11.4-da üçelektrodlu elektron
lampasının şərti işarəsi və dövrəyə qoşulma sxemi göstərilmişdir.
Tor həssas idarəetmə orqanı rolunu oynayır , elektron selini və
anod cərəyanını idarə edir. Ona görə də onu idarəedici tor
adlandırırlar. Əgər tora katoda nəzərən mənfi potensial verilərsə,
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Şəkil11.4. Üçelektrodlu lampanın şərti işarəsi (a) və
dövrəyə qoşulma sxemi (b)
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tor – katod ətrafındakı fəzada tormozlayıcı elektrik sahəsi yaranır. Bu
halda katoddan çıxan elektronların hamısı anoda çata bilmir. Kiçik
başlanğıc sürətinə malik olan elektronlar təkrar geriyə qayıdır. Torun
mənfi potensialını dəyişməklə anod cərəyanını tamamilə yox etmək
olar. İdarəedici torda anod cərəyanını sıfıra çatdıran mənfi gərginliyə
lampanın bağlanma gərginliyi deyilir.
Tora katoda nəzərən müsbət potensial veriləndə, tor – katod
mühitində sürətləndirici elektrik sahəsi yaranır. Sürətləndirici
sahənin təsiri altında elektronların əsas kütləsi anoda çatır və anod
cərəyanı
əmələ gəlir. Elektronların bir hissəsi tora sürətlənərək
tor cərəyanının yaranmasına səbəb olur. Torda müsbət potensialın
sonrakı yüksəlmələrində anod və tor cərəyanları da yüksəlir. Anod
gərginliyinin müəyyən qiymətində (doyma gərginliyində) anod
cərəyanı özünün maksimum qiymətinə - doyma cərəyanına – çatır.
İdarəedici tor anoda nisbətən katoda daha yaxın yerləşdiyindən
onun anod cərəyanına təsiri çox böyükdür. Belə ki, anod cəryanının
bir qaydada dəyişməsini almaq üçün tordakı gərginliyi anod
gərginliyinə nisbətən kiçik qiymətlərlə dəyişmək lazımdır. Bu
elektrovakuumlu triodun gücləndiricilik qabiliyyəti ilə izah olunur.
Üçelektrodlu lampanın 3 xarakteristikası var (şəkil11.5):
1. Anod xarakteristikası
olanda,
2. Anod – tor xarakteristikası
olanda,
3. Tor xarakteristikası
olanda
Triodun əsas parametrlərinə daxildir:
anod – tor xarakteristikasının dikliyi
S=

,

=const, bu kəmiyyət torun idarəetmə xüsusiyyətini

ifadə edir və S =50 mA/V ola bilir;
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Şəkil11.5. Triodun anod – tor , tor (a) və anod (b) xarakteristikaları

diferensial (daxili) müqavimət:

,

, bu

kəmiyyət 1– 100 kOm həddində olur;
gücləndirmə əmsalı: μ =

,

, bu kəmiyyət 4 –

100 arasında qiymətlər alır.
Lampanın bu üç parametri triodun daxili tənliyi adlanan asılılıqla
bağlıdır : μ = S
Yuxarıdakı parametrlərdən başqa triodlar elektrodlararası
tutumlarla da xarakterizə edilirlər. Bu tutumlar aşağıdakılardır:
– tor – katod arasındakı tutum (giriş tutumu);
- anod – katod arasındakı tutum (çıxış tutumu);
- anod – tor arasındakı tutum (keçid tutumu).
Üçelektrodlu elektron lampalarından müxtəlif radioelektron
qurğularında gücləndirici sxemlərdə gücləndirmə və generasiya üçün
istifadə edilir. Vəzifəsindən asılı olaraq triodlar konstruksiyalarına,
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maksimum işçi tezliyinə, səpələnmə gücünə, xarakteristika və
parametrlərinə görə fərqlənirlər. Qeyd etmək lazımdır ki,
yarımkeçiricilər texnikasının inkişafı nəticəsində radioelektron
qurğularında triodlar- tranzistorlarla əvəz olundu.
§11.6. DÖRDELEKTRODLU ( TETROD ) VƏ BELEKTRODLU
ELEKTRON (PENTOD) LAMPALAR

Üçelektrodlu lampanın işinə ən çox təsir edən keçid tutumudur,
çünki bu tutum vasitəsilə lampanın giriş və çıxış dövrələri arasında
əks əlaqə yaradır və lampanın gücləndiricilik xassəsi pisləşir. Belə
əks əlaqəni zəiflətmək məqsədilə dördelektrodlu (iki toru olan)
lampa – tetroddan və beşelektrodlu (üç toru olan) lampa – pentoddan
istifadə edilir.
Dördelektrodlu elektron lampasında anodla tor arasında dördüncü
– ekranlayıcı tor yerləşdirilir, şəkil11.6. Ekranlayıcı tor elektrostatik
ekran polunu oynayır və keçid tutumunu kəskin azaldır.
Sxemdə (şəkil 11.6a) ekranlayıcı tor böyük tutumlu
kondensatoru ilə katoda birləşdirilir. Sürətləndirici sahə almaq üçün
ekranlayıcı tora müqavimət ( ) vasitəsilə anod gərginliyinin 30 –
90% - i qədər müsbət gərginlik verilir. Bu halda anod gərginliyinin
müəyyən qiymətində elektronların enerjisi o qədər artır ki, onlar
sürətlə anodun səthinə dəyərək orada ikinci elektron emissiyası
yaradır.
olanda ikinci elektronlar ekranlayıcı tora gedir (B
nöqtəsindən solda, şəkil11.6 b) , cərəyanı azalır,
cərəyanı artır.
>
olanda ikinci elektronlar anoda qayıdır (B nüqtəsindən
sağda), cərəyanı yenidən artır. Nəticədə anod xarakteristikasında
mənfi müqavimətli sahə alınır. Bu dördelektrodlu elektron
lampasının əsas mənfi cəhəti olub, dinatron effekti adlanır.
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Şəkil11.6. Dördelektrodlu lampanın qoşulma sxemi (a) və anod
xarakteristikası (b)

Dördelektrodlu elektron lampasında anodla tor arasında dördüncü –
ekranlayıcı tor yerləşdirilir, şəkil11.6. Ekranlayıcı tor elektrostatik
ekran polunu oynayır və keçid tutumunu kəskin azaldır.
Sxemdə (şəkil 11.6a) ekranlayıcı tor böyük tutumlu
kondensatoru ilə katoda birləşdirilir. Sürətləndirici sahə almaq üçün
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ekranlayıcı tora müqavimət ( ) vasitəsilə anod gərginliyinin 30 –
90% - i qədər müsbət gərginlik verilir. Bu halda anod gərginliyinin
müəyyən qiymətində elektronların enerjisi o qədər artır ki, onlar
sürətlə anodun səthinə dəyərək orada ikinci elektron emissiyası
yaradır.
olanda ikinci elektronlar ekranlayıcı tora gedir (B
nöqtəsindən solda, şəkil11.6 b) , cərəyanı azalır,
cərəyanı artır.
>
olanda ikinci elektronlar anoda qayıdır (B nüqtəsindən
sağda), cərəyanı yenidən artır. Nəticədə anod xarakteristikasında
mənfi müqavimətli sahə alınır. Bu dördelektrodlu elektron
lampasının əsas mənfi cəhəti olub, dinatron effekti adlanır.
Tetrodun əsas fiziki parametrləri triodda olduğu kimidir. Lakin
onun daxili müqaviməti triodun daxili müqavimətindən böyükdür.
Dinatron effektini yox etmək üçün anodla ekranlayıcı tor
arasında üçüncü bir tor yerləşdirilir. Belə lampalar beşelektrodlu
elektron lampaları və ya pentodlar adlanır, şəkil11.7.
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Şəkil11.7. Beşelektrodlu lampanın qoşulma sxemi

Pentodda üçüncü tora antidinatron və ya mühafizə toru deyilir
və ona katoda nəzərən azacıq mənfi potensial verilir. Pentodda
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anoddan çıxan ikinci elektronlar mühafizə torunun sahəsini dəf edə
bilmir və yenidən anoda qayıdır.
Elektron qurğularının ölçülərini azaltmaq, quraşdırmanı
sadələşdirmək və qidalanmaya ekonomiya üçün kombinələnmiş
elektron lampalarından istifadə edilir, şəkil11.8.
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Şəkil11.8. Kombinələnmiş elektron lampaları: bölünmüş katodlu ikiqat
diod (a), ikiqat diod – triod (b), diod – pentod (c).
§11.7. ELEKTRON – ŞÜA CİHAZLARI
(ELEKTRON – ŞÜA BORULARI)

Katodundan çıxan elektron seli, elektrik və ya maqnit
sahələrinin təsiri ilə şüa adlanan nazik dəstədə cəmlənmiş
cihazlar elektron – şüa cihazları adlanır. Bu cihazlardan
osilloqrafiyada, televiziya və rentgen texnikasında, elektron
hesablama maşınlarında və s.yerlərdə geniş istifadə edilir. Çox vaxt
belə cihazlara elektron – şüa boruları da deyilir. Borular şüanın
yaranması və idarə edilməsi üçün tətbiq olunan sahənin növündən
asılı olaraq iki cür olurlar: şüanın fokuslanması və idarə olunmasında
elektrostatik sahədən istifadə edilən borular; şüanın fokuslanması və
idarə olunmasında maqnit sahəsindən istifadə edilən borular; şüanın
yaranmasında bir növ, idarə olunmasında başqa növ sahənin tətbiq
olunması ilə düzəldilmiş borular.
211

Şüası elektrostatik üsulla idarə olunan elektron – şüa borusunun
sxematik kəsiyi şəkil11.9 – də göstərilmişdir.
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Şəkil11.9. Elektron – şüa borusunun qurluşu

Elektron – şüa borusu aşağıdakı əsas hissələrdən ibarətdir:
1) içərisində boşluq (vakuum) yaradılmış şüşə balon;
2) elektron topu (projektor) – onun vəzifəsi borunun oxu
boyunca istiqamətlənmiş nazik elektron şüası yaratmaqdır;
3) borunun içərisində şüanın istiqamətini dəyişdirən sistem;
4) elektron selinin təsiri altında işıqlanan lüminessent ekran.
Elektronların katoddan ekrana maneəsiz hərəkəti və ekranın
stabil işləməsindən ötəri boruda yüksək vakuum (10-8 – 10-7mm civə
süt.) yaradılır.
Elektron mənbəyi olan katod (K) silindr şəklində nikeldən
hazırlanır. Onun daxilində volfram qızdırıcısı yerləşdirilir və
silindrin qabaq ucunun səthinə oksid qatı çəkilir. Katod, onu əhatə
edən M modulyatoru (idarəedici elektrod) ,
və
anodları ilə
birlikdə emissiyaedici və fokuslayıcı sistem funksiyasını yerinə
yetirir. Bu sistem birlikdə elektron topu adlanır. Modulyator silindr
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şəklində hazırlanır və onun üst hissəsində elektron selinin keçməsi
üçün diafraqma qoyulur. Modulyatora mənbəydən
müqaviməti
vasitəsilə 50 100V gərginlik verilir, şəkil11.10 Bu gərginliklə
elektronların sayı və ekranda alınan ləkənin parlaqlılığı tənzimlənir.
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Şəkil11.10. Elektron – şüa borusunda şüanın yolu

Modulyatordan sonra elektron şüasının yolunda diafraqmaları
olan iki anod (
ə ) yerləşir. Hər iki anod müxtəlif uzunluqlu və
diametrli açıq metal silindr şəklində hazırlanır. Onların daxilində bir–
birindən müəyyən məsafədə kiçik deşikləri olan diafraqmalar
yerləşir. Birinci anoda ( ) 300 – 1000 V, ikinci anoda ( ) 1000 –
5000 V gərginlik verilir. Şüanın fokuslaşdırılması iki pillədə baş
verir: modulyatorla birinci anod arasında və birinci anodla ikinci
anod arasında. Hər iki pillədə iki elektron linzası əmələ gəlir. İlkin
fokuslanmada (birinci linza) elektrodlar arasındakı elektrik sahəsi
elektronları borunun oxuna doğru sıxlaşdırır və onlar idarəedici
elektroddan müəyyən məsafədəki D nöqtəsində görüşürlər. Şüanın
sonrakı fokuslaşmasını və
anodlar sistemi yerinə yetirir (ikinci
linza) və o, birinci fokusdan sonra elektronların dağılan istiqamətdə
olan trayektoriyalarını yenidən sındırır və onları ekran üzərindəki
fokusa yığır. Katod, modulyator və anodlar birlikdə elektron
fokuslama sisteminin elektron projektorunu (topunu) təşkil edir.
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Ekranda tələb olunan təsviri almaq üçün elektron şüası həm
üfüqi, həm də şaquli ardıcıllıqla yerini dəyişdirilməlidir. Buna görə
şüanın hərəkətini idarə edən sistemdən (əymə, meyilləndirmə)
istifadə edilir. Elektrostatik əymə sistemi iki qarşılıqlı perpendikulyar
lövhə cütündən ibarətdir:
cütü şüanı üfüqi,
cütü şüanı
şaquli meyilləndirir. Bu lövhələr arasında yaradılan sahələr, borunun
oxuna və şüanın istiqamətinə nəzərən eninədir. Y lövhələri
arasındakı gərginliyi qiymət və istiqamətcə dəyişdikdə şüa və
ekrandakı ləkə şaquli ox istiqamətində yerini dəyişir. X lövhələri
arasındakı gərginliyi dəyişdikdə isə şüa üfüqi ox istiqamətində yerini
dəyişir. Lövhələrdə gərgimlik olmayanda və ya potensiallar bərabər
olanda fokuslaşmış şüa ekranın mərkəzində hərəkətsiz işıqlı ləkə
əmələ gətirir. Əgər lövhələrdəki potensiallar eyni olmazsa,onlar
arasında elektrik sahəsi yaranar, mənfi yükə malik olan şüa ekranda
müəyyən xətt cızaraq müsbət yükə doğru əyilər. Gərginliyin
istiqaməti dəyişdirilsə şüa əks tərəfə yönələr.
Böyük sürətli elektronlar ekranı bombaladıqda ekrandan ikinci
elektronlar çıxır və onlar ekranı mənfi gərginliklə yükləyir.
Elektronların ekranda və borunun divarlarında qalmaması üçün
borunun silindrik və konusvari hissələrinə içəridən nazik qrafit lay –
akvadaq çəkilir. Onun köməyilə ikinci elektronlar ikinci anoda
qayıdır.
Borunun ekranı onun üzərinə içəridən çəkilən lüminoforun (sink
– sulfid, sink – kadmium, sink – silikat birləşmələri) kimyəvi
xassələrindən asılı olaraq işıqlanır. Burada sürətlənmiş elektronların
zərbəsindən həyacanlanmış lüminifor atomları normal vəziyyətə
qayıdanda işıq saçır.
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Elektrostatik idarəli elektron – şüa borularının mənfi cəhəti
onların həssaslığının kiçik olmasıdır. Yüksək iş sürətinə malik
olduqlarından onlardan sənaye elektronikasında, radiolokasiyada,
ölçmə texnikasında və s. iti sürətli proseslərin tədqiqində istifadə
edilir. Bu boruların köməyilə 20 Hs – dən 50 Mhs-ə qədər tezliklərdə
baş verən prosesləri müşahidə etmək mümkündür.
Maqnit əlaqəli elektron – şüa boruları böyük ölçülü ekranlara
malik olub, şüanı fokuslaşdıran və idarə edən sarğaclardan ibarətdir,
şəkil11.11. Burada da birinci elektron linzası elektrostatik borularda
olduğu kimidir. Bu sistem şüanın birinci foksunun yaranmasını
təmin edir və modulyatorun köməyilə ekranda ləkənin parlaqlılığını
dəyişdirir.

Sarğaclar
𝑅

𝑅
𝐸𝑎

Şəkil11.11. Maqnit idarəli elektron – şüa borusu

Şüanini ikinci fokuslaşdırılması və meyilləndirilməsi iki induktiv
sarğacın yaratdığı maqnit sahələri vasitəsilə aparılır. Birinci sarğacın
yaratdığı maqnit sahəsi şüanı ekranda kiçik en kəsiyi alınanadək
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fokuslayır. Bir – biri ilə 90o bucaq təşkil edən iki cütdən ibarət ikinci
sarğac şüanı və oxları istiqamətində meyl etdirir.
Maqnit idarəli boruların mənfi cəhəti onların böyük ətalətli
olmasıdır. Bundan başqa bu borularda maqnit yönəltmə sistemi çox
iri olur və böyük güc sərf edir. Bu borulardan şüanın yönəltmə
bucağı böyük olan, uzunliğu kiçik kinoskoplarda, radionavikasiya
və radiolokasiya qurğularında istifadə edilir.
§11.8. QAZLARDA ELEKTRİK BOŞALMASI

Elektrik cərəyanı keçəndə boşalmış qazda və ya civə
buxarında baş verən fiziki proseslərə elektrik boşalması deyilir.
Belə proseslərə qaz atomlarının həyacanlanmasını, zərbə
ionlaşmasını (qazın neytral atomlarının elektronlara və müsbət
ionlara ayrılması) və rekombinasiyanı (qazın neytral atomlarının
bərpa olunması) aid etmək olar.
Qazboşaldıcı cihazlarda iki növdə elektrik boşalmasından – qeyri
müstəqil və müstəqil – istifadə edilir.
Qeyri – müstəqil boşalmada ionlaşmanın əmələ gəlməsi xarici
ionlaşma faktorlarının (radioaktiv, rentgen və kosmik şüalanma),
yaxud elektron emissiya mənbəyinin (termoelektron və ya
fotoelektron ) təsiri altında baş verir.
Müstəqil elektrik boşalması xarici ionlaşma faktorlarının
təsirindən baş verir, lakin müstəqil boşalma alınandan sonra xarici
ionlaşma faktorlarının təsiri heç bir əhəmiyyət kəsb etmir və boşalma
elektrik sahəsinin təsiri altında davam edir.
Qazboşaldıcı cihazlarda gedən proseslərə iki soyuq elektrodlu
qazla doldurulmuş şüşə balondan ibarət sadə cihazın volt – amper
xarakteristikasına baxaq, şəkil11.12.
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Şəkil11.12.Sadə qazboşaldıcı cihazın dovrəyə qoşulma sxemi(a)
və onun volt – amper xarakteristikası (b)

Qaz atomlarının ilkin ionizasiyası xarici ionizasiya
faktorlarının təsiri altında baş verir. Elektrik sahəsinin təsiri altında
elektronlar anoda, ionlar katoda doğru hərəkət edir. Elektronların və
ionların hərəkəti qeyri - müstəqil boşalmanın elektrik cərəyanını
əmələ gətirir. Cərəyanın qiyməti kiçik olduğundan qazda işıqlanma
baş vermir. Bu boşalma qaranlıq qeyri – müstəqil boşalma adlanır.
sahəsi) və müstəqil boşalmaya keçid mərhələsi olur.
Gərginliyin (alışma gərginliyi) sonrakı
artımalarında katodun
217

səthində elektron emissiyası yaranır və ondan çıxan elektronlar
qazda ionlaşma prosesini sürətləndirir , cərəyan artır. Boşalma xarıci
ionizasiya faktorlarından asılı olmur, qeyri – müstəqil boşalma
müstəqil boşalmaya keçir. Bu mərhələ qaranlıq müstəqil boşalma
adlanır (
sahəsi).
Alışmadan sonra cihazda normal közərən boşalma rejimi (
sahəsi) əmələ gəlir və bu qazın işıqlanması, cihazın daxili
müqavimətinin azalması, cərəyanın artması və elektrodlar arasındakı
gərginliyin stabilliyi ilə müşayət olunur. Normal közərmə
boşalmasının ardınca qeyri – normal közərən boşalma (
sahəsi)
baş verir, daha intensiv qaz ionlaşması əmələ gəlir və bu
müqavimətin azalmasına səbəb olur.
Qeyri – normal közərən boşalmadan sonra soyuq katodun
termoelektron emissiyası nəticəsində qövs boşalması (
sahəsi)
yaranır. Qövs boşalmasında cihazın daxili müqaviməti və onun
elektrodları arasındakı gərginlik düşgüsü 12 – 15 V-a qədər azalır
Qazlarda qaranlıq boşalma qazboşaldıcı fotoelementlərdə və
radioaktiv şüalanma sayğaclarında tətbiq edilir. Normal közərən
boşalma əsasında çoxsaylı cihazlar qrupu hazırlanmışdır. Bunlara
stabilitronlar, soyuq katodlu tiratronlar, neon lampaları, rəqəm
indikatorları və s. cihazlar daxildir. Qeyri – normal boşalmadan
gündüz işıqlanma lampalarında, civə ventillərində və kino
projektorlarda istifadə edilir.
§ 11.9. MÜSTƏQİL BOŞALMALI İON
(QAZBOŞALDICI) CİHAZLAR

Neon lampaları. Neon və ya qazboşaldıcı lampalar közərən
cihazların geniş yayılmış sadə tipidir. Bu cihazlarda közərən
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boşalmadan işıqlanma siqnalizasiyası və indikasiya üçün istifadə
edilir.
Közərən işıqlanmanın rəngi qazın növündən asılıdır. İki soyuq
elektroda malik neon lampalarının balonu neon üstünlük təşkil
etməklə 100 - 2000 Pa təzyiqdə qaz qarışığı ilə doldurulur şəkil11.
13.
𝑅𝑏
𝑈
Normal köz r n boşalma

𝑈𝑎

𝑈

𝑎

𝑏

Şəkil11.13. Neon lampasının volt – amper xarakteristikası (a)
və dövrəyə qoşulma sxemi (b)

Lampanın elektrodlarına alışma gərginliyindən (

) artıq

gərginlik veriləndə qazın ionlaşması başlayır, balonda normal
közərən boşalma baş verir, cihazdakı gərginlik alışma gərginliyinə
qədər azalır və qazın işıqlanması müşahidə olunur. Uzun müddət
işləməsindən ötəri cihazın dövrəsinə ballastik müqavimət ( )
qoşulur. Bu lampalardan sabit və dəyişən cərəyan dövrələrində
istifadə edilir.
Neon lampaları işıqlanma siqnalizasiyası və indikasiyadan başqa
mişarvari gərginlik almaq üçün də tətbiq olunurlar. Normal közərən
boşalma rejimində onlar stabilitron kimi işləyə bilirlər.
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Stabilitronlar. Stabilitronlar yük cərəyanı və ya qidalanma
mənbəyinin gərginliyi
dəyişəndə işlədicidəki gərginliyi sabit
saxlayan cihazlardır. Onlar közərən və tac boşalmalı olurlar.
Stabilitron
şüşə
balonda yerləşdirilmiş iki elektroddan
ibarətdir: nikel çubuq anoddan və onu əhatə edən silindrik katoddan.
Cihazın içərisi 2,5 – 10 kPa təzyiqə kimi təsirsiz qazla doldurulur.
Qaz doldurulana qədər balonda vakuum yaradılır. Stabilitronun
qoşulma sxemi və volt – amper xarakteristikası şəkil 11.14-da
göstərilmişdir.
𝑅𝑚

𝑠𝑡

𝑠𝑡

𝑎

𝐸

𝑦

𝑈𝑠𝑡

𝑅𝑦

𝑈
𝑈𝑦
𝑈𝑠𝑡
𝑏
𝑠𝑡
𝑠𝑡 𝑚𝑖𝑛

𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑥

Şəkil11.14. Stabilitronun qoşulma sxemi (a) və volt - amper
xarakteristikası (b)

Sxemdə gərginlik düşgüsü stabilitron və məhdudlaşdırıcı rezistor
arasında paylanır. Qidalanma mənbəyinin gərginliyi artanda
stabilitronun daxili müqaviməti azalır, stabilitrondan axan cərəyan
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yüksəlir. Bu halda məhdudlaşdırıcı rezisistordakı gərginlik düşgüsü
artır. Sxemin elementləri düzgün seçiləndə
- dakı gərginlk
düşgüsünün artımı qidalanma mənbəyindəki gərginliyin artımı
qədərində olur. Qidalanma mənbəyinin gərginliyi azalanda
stabilitronun daxili müqaviməti yüksəlir, ondan keçən cərəyan və
məhdudlaşdırıcı rezistordakı gərginlik düşgüsü azalır. Beləliklə,
qidalanma mənbəyinin gərginliyi dəyişəndə
stabilitron və
məhdudlaşdırıcı rezistor arasında gərginliyin yenidən paylanması baş
verir. Yük stabilitrona paralel qoşulduğundan ondakı gərginlik sabit
qalır.
Tacvari boşalmalı stabilitronlardan cərəyanın kiçik qiymətlərində
yüksək gərginlikləri (0,4–30 kV) stabilləşdirdikdə istifadə edilir. Bu
boşalma qazın (hidrogen qazı) yüksək təzyiqində, kəskin qeyri –
bircins elektrik sahəsində əmələ gəlir.
Közərən boşalmalı tiratron. Közərən boşalmalı tiratron
içərisində təsirsiz qaz olan balonda yerləşdirilmiş üç elektroddan
ibarət cihazdır.Tiratron anod və katoddan əlavə köməkçi idarəedici
elektroda malikdir.
Tiratronun katodu daxili səthi seziumla aktivləşdirilmiş nikel
silindrdir. Anod molibiden çubuqdan hazırlanır və balonun aşağı
hissəsində yerləşdirilir. Katod və anod arasında yerləşdirilmiş
idarəedici elektrod mərkəzində deşiyi olan metal diskdən ibarətdir.
İdarəedici elektroda müsbət potensial veriləndə (şəkil11.15)
tiratronun alışma potensialı azalır və o açılır. Bu halda anoddakı
gərginlik aşağı düşür. Ballastik müqavimətdəki gərginlik düşgüsü
anoddakı azalma gərginliyinə mütənasib olaraq artır. Tiratron
açılanda anod cərəyanı idarəedici elektrod dövrəsindəki cərəyandan
xeyli böyük olur. Bu tiratronun gücləndiricilik qabilliyətini göstərir.
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Şəkil11.15. Közərən boşalmalı tiratronun dövrəyə qoşulma sxemi

Tiratronun alışma anından anod dövrəsindəki cərəyan sabit qalır.
Tiratron ancaq anod gərginliyini götürəndən və ya onu alışma
gərginliyindən kiçik qiymətə qədər azaldandan sonra bağlanır.
Tiratronlar elektron relelərində tətbiq edilir.
Rəqəm indikatoru və ya rəqəm lampası. Bu lampalar qeyri –
müstəqil közərən boşalma rejimində işləyir və rəqəm kəmiyyətlərini
gözlə müşahidə etməyə imkan verir. Onlardan siqnal və indikasiya
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lampalarında istifadə edilir. Rəqəm indikatorunun xarici görünüşü
şəkil11.16 – də göstərilmişdir.
𝐴𝑛𝑜𝑑

4 7
9 5

𝐴𝑛𝑜𝑑

6

Şəkil11.16. Rəqəm indikatorunun quruluşu

Vakuum yaradıldıqdan sonra içərisi təsirsiz qazların qarışığı ilə
doldurulmuş şüşə balonda rəqəm şəklində nixrom məftildən
hazırlanmış on müstəvi katod və iki metal nazik torşəkilli anod
yerləşdirilir. Anodlardan biri katodların üstündə, digəri isə 5 və 2
rəqəmləri ilə göstərilmiş katodların arasında yerləşir. Boşalma anodla
mənfi potensialı böyük olan katod arasında baş verir. Bu halda
işıqlanan katod rəqəm, hərf və ya işarə şəklində aydın oxunur.
Rəqəm lampaları az enerji sərf edir, çox davamlıdır və etibarlı
işləyir. Bunlarda katodlar latın və yunan əlifbalarının hərfləri və bir
çox riyazi simvollar şəklindədir .
Rəqəm indikatorlardan hesablama maşınlarında, kalkulyatorlarda
və müxtəlif ölçmə cihazlarında istifadə edilir.
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FƏSİL XII. YARIMKEÇİRİCİ

CİHAZLAR

§12.1. BƏRK CISIMIN ZONALAR NƏZƏRIYYƏSI. ENERGETIK
SƏVIYYƏLƏR

Zonalar nəzəriyyəsi bərk cisimin kəmiyyətcə təhlilinin əsasını
təşkil edir. Bilirik ki, hər bir atom elektronlar üçün icazə verilmiş
diskret enerji səviyyələrinə (spektrlərinə) malikdir. Enerjinin qiyməti
artdıqca enerji səviyyələri arasında məsafə azalır. Spektrin ən yuxarı
səviyyəsi keçiricilik və ya ionlaşma zonası adlanır. Bu zonada
elektronlar sərbəst olur və atomu tərk edə bilirlər. Dolu səviyyələr
atomun elektron örtüyünü təşkil edir və bunlar 1,2,3...və s.
rəqəmlərlə işarə olunurlar. 2-cidən başlayaraq qalan örtüklər alt
örtüklərə bölünür. Belə ki, kristal qəfəsində atomların qarşılıqlı təsiri
nəticəsində onların energetik səviyyələri yayilaraq çoxlu sayda alt
örtüklərə ayrılır və energetik zonalar yaradırlar.
Əgər kristala gərginlik verilərsə, onun təsiri altında
elektronlar mənbəyin müsbət qütbünə doğru istiqamətlənər, əlavə
enerji alaraq daha yüksək energetik səviyyələrə keçər və elektrik
cərəyanı əmələ gələr. Onda belə alınır ki, bütün bərk cisimlər
yaxşı keçiriciliyə malik olmalıdır. Lakin, həqiqətdə belə deyil.
Hissəciklər dünyasında mexanizmi məlum olmayan qaydalar var.
Bu qaydalardan biri, onu kəşf edən alimin adı ilə adlandırılan
Paul prinsipidir. Paul prinsipinə görə atomda istənilən energetik
səviyyədə eyni vəziyyətdə iki elektron yerləşə bilməz. Çünki
atomun bütün elektronları öz hərəkətləri ilə bir-birindən fərqlənir.
Əsas kvant ədədindən ibarət olan və orbitin nüvədən uzaqlığını
xarakterizə edən energetik səviyyə atomu xarakterizə atomu
xarakterizə edən əlamətlərdən biridir. Belə ki, hər bir enerji
zonasında maksimum müəyyən olunmuş sayda elektron yerləşə
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bilər. Yəni: N = 2 n2 . Burada, N – elektronların sayı; n – baş kvant
ədədi və ya elektron örtüyünün nömrəsidir ( n = 1,2,3.....ola bilər ).
Atomun daxili elektron örtükləri başqa qonşu atomlarla
zəif rabitədə olur. Çünki onlar özündən sonrakı örtüklərlə
ekranlanırlar. Keçiricilik
zonası sərbəst
elektronların enerji
səviyyələrinin cəmini təmsil edir. Keçricilik zonası ilə valent
zonası arasında qadağan zonası yerləşir. Qadağan zonası ona
görə belə adlanır ki, elektronlar uzun müddət orada qala bilir. Əgər
valent elektronu atomdan ayrılmaq üçün lazım olan qədər enerji ala
bilməzsə, onda elektron atomun nüvəsindən daha uzaq orbitlərə
keçə bilər. Lakin qadağan zonası buna imkan vermir. Belə atoma
həyacanlanmış atom deyilir. Enerjisi çatmayan elektron öz əvvəlki
vəziyyətinə qayıdır və aldığı enerjini elektromaqnit dalğaları şəklində
verir.
Metal
Keçiricilik
zonası

Qadağan
olunmuş zona

Yarımkeçirici

Dielektrik

Keçiricilik
zonası
Qadağan
olunmuş zona

Keçiricilik
zonası

Valent
zonası

Qadağan
olunmuş
zona

Valent
zonası

𝑎

𝑏
𝑐

Şək12.1. Sıfır dərəcə temperaturda metal (a ), yarımkeçirici (b) və
dielektrikin (c) zona strukturu
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Sıfır temperaturunda keçiricilərdə (metallarda) valent və
keçiricilik zonaları üst-üstə düşür. Yarımkeçiricilərdə və
dielektriklərdə keçricilik zonası boş olur, keçricilik yaranmır.
Dielektriklərin yarımkeçiricilərdən fərqi ondadır ki, dielektriklərdə
qadağan zonasının eni daha böyükdür ( şəkil12.1).
§12.2. YARIMKEÇIRICILƏRIN ELEKTRIK KEÇIRICILIYI

Xüsusi müqaviməti keçricilərlə (10-6-10-4 Om.sm) dielektriklər
(10 - 1015 Om.sm) arasında orta yer tutan materiallara və ya
kimyəvi elementlər qrupuna yarımkeçiricilər (10-4-1010Om.sm)
deyilir. Yarımkeçiricilərdə elektrik cərəyanının axması mexanizmi
dielektriklərdə olduğuna yaxındır və keyfiyyətcə keçiricilərdəkindən
fərqlənir. Yarımkeçiricilərin keçiriciliyi elektrik sahəsinin, işıq
şüasının, istiliyin təsirindən və onlara aşqarların daxil edilməsindən
dəyişir.
Yarımkeçirici materiallar dövrü sistemin 1V –cü qrupunda
yerləşir. Bunlara : germanium (Ge), silisium (Si), selen (Se), qallium
arsenid (GaAs), qallium fosfid (GaP), silisium karbid (SiC) və s.
daxildir. Yarımkeçiricilərin kristal qəfəsi kub şəklindədir. Qəfəsdə
hər bir atom qarşılıqlı olaraq dörd qonşu atomla kovalent rabitədə
olur,yəni atomlar bir-biri ilə iki elektronla kovalent əlaqə yaradır.
Ge-un kristal qəfəsi şəkil12.2-də göstərilmişdir. Burada nüvənin
müsbət yükü elektronların mənfi yükü ilə kompensasiya edilir və
kristal elektriki cəhətdən neytral olur. Mütləq sıfır temperaturunda
elektronların hamısı atomlarla rabitədədir və kristal özühü dielektrik
kimi aparır. Belə ki, sərbəst elektron yoxdur, yarımkeçirici ideal
dielektrikdir. Temperatur yaradıldıqda və ya artanda valent
elektronları əlavə enerji alır, kovalent rabitədən çıxaraq sərbəst və ya
keçiricilik elektronlarına çevrilir. Kovalent rabitədə boş qalan yerlər
deşikləri əmələ gətirir.
Təmiz yarımkeçiricilərdə sərbəst elektronların sayı deşiklərin
sayına bərabərdir. Çünki, kovalent rabitə dağılanda ondan neçə
elektron çıxırsa, o qədər deşiklər yaranır. Kovalent rabitədən
10
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çıxmış elektron qonşu atomun boş qalan deşiklərini doldurub oradakı
rabitəni bərpa edə bilir, yəni bir kovalent rabitə dağılanda digəri
bərpa olunur.

𝐺𝑒

𝐺𝑒

𝐺𝑒

𝐺𝑒

𝐺𝑒

𝐺𝑒

𝐺𝑒

𝐺𝑒

𝐺𝑒

Şəkil12.2. Yarımkeçirici Ge – un kristal qəfəsi

Beləliklə, kovalent rabitənin dağılması sərbəst elektron və
deşiklərin yaranması nəticəsində baş verir. Bu prosesə generasiya
prosesi deyilir. Kovalent rabitənin bərpa olunması isə rekombinasiya prosesi adlanır. Generasiya prosesi enerjinin udulması ilə,
rekombinasiya prosesi enerjinin ayrılması ilə baş verir.
Elektrik sahəsi olmayanda sərbəst elektronlar və deşiklər
atomlar arası mühitdə kortəbii ( xaotik) hərəkət edirlər və cərəyan
əmələ
gətirmirlər. Xarici elektrik
sahəsi
olanda sərbəst
elektronların və deşiklərin hərəkəti nizamlı xarakter daşıyır,
elektronlar sahə istiqamətində, deşiklər onların əksinə hərəkət
edir. Sərbəst elektronların hərəkətindən yaranan keçricilik
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elektron keçiriciliyi, deşiklərin hərəkətindən yaranan keçiricilik
deşik keçiriciliyi adlanır. Elektron keçiriciliyinə
tipli, deşik
keçiriciliyinə
tipli keçiricilik deyilir. Yarımkeçiricinin məxsusi
keçiriciliyi
və
tipli keçiriciliklərin cəminə bərabərdir.
Yarımkeçirici cihazların işi aşqar keçiriciliyi hadisəsinə
əsaslanır. Yarımkeciricilərdə keçiriciliyin xarakterini dəyişmək
üçün təmiz yarımkeçiricilərə aşqar əlavə edilir. Yarımkeçiricilərə
aşqar (qarışıq) kimi Mendeleyev dövrü sisteminin III və V qrup
elementləri qatılır. III–cü qrup elementlərə alüminium
, bor
, indium
və s; V-ci qrup elementlərə fosfor
, sürmə,
arsen (As) və s. aiddir. V qrup elementləri daxil ediləndə -tipli,
III qrup elementləri daxil ediləndə -tipli yarımkeçiricilər alınır.
Əgər Ge və ya Si təmiz kristalına beş valentli arsen
atomunun qarışığı əlavə edilərsə, onda arsen atomunun dörd
elektronu germaniumun dörd qonşu atomu ilə kovalent əlaqə
yaradır, onun beşinci elektronu artıq qalır və keçiriciliyin
yaranmasında iştirak edir. Həmin elektrona cüzi enerji veriləndə o,
sərbəst elektrona çevrilir və deşiklər əmələ gətirmədən kristal
daxilində hərəkət edir. V qrup elementləri yarımkeçiricidə sərbəst
elektron mənbəyidir. Sərbəst elektronlardan ibarət belə qarışığa
donar qarışığı deyilir.
Əgər Ge və ya Si təmiz kristalına III qrupun indium
elementi daxil edilərsə, onda tamamlanmamış kovalent rabitə
əmələ gələr. Çünki germanium
atomu ilə kovalent rabitə
yaratmağa indium atomunun bir elektronu çatmır. Beləliklə,
dağılan kovalent rabitəni doldurmaq üçün elektron qəbul edə
bilən qarışıq yaranır ki, buna akseptor qarışığı deyilir. Akseptor
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qarışığı -tipli yarımkeçiricidir və onun keçiriciliyi deşiklərin
hərəkəti ilə bağlıdır.
Artıq elektron
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𝑆𝑖

𝑆𝑖

𝑆𝑖
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𝑆𝑖

𝑆𝑖

𝑎
Artıq deşik

𝑆𝑖

𝑆𝑖

𝑆𝑖

𝑆𝑖

𝑛

𝑆𝑖
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𝑆𝑖

𝑆𝑖

𝑏
Şəkil12.3.Si atomunda donar (a) və akseptor (b) qarışığı
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Aşqarlı yarımkeçiricidə iki növ yükdaşiyıcı olur: əsas və
qeyri-əsas. -tipli yarımkeçiricidə deşiklər əsas, elektronlar qeyriəsas yükdaşıyıcılardır; -tipli yarımkeçiridə elektronlar əsas,
deşiklər qeyri-əsas yükdaşıyıcılardır. Si atomunda donar və
akseptor qarışığının yaranması şəkil 12.3.-də göstərilmişdir.
§12.3. ELEKTRON – DEŞIK KEÇIDI VƏ ONUN
XÜSUSIYYƏTLƏRI

Bir tərəfi n – tipli, digər tərəfi p – tipli keçiriciliyə
malik olan iki qonşu yarımkeçirici sahənin təmas (kontakt)
sərhəddinə elektron-deşik və ya p-n keçidi deyilir. P-n keçidi
adi təmas yolu ilə deyil, müəyyən texnoloji proses aparmaqla
yaranır.
və
təbəqələrindəki
əsas
yükdaşıyıcıların
konsentrasiyasından asılı olaraq keçidlər simmetrik və qeyrisimmetrik olurlar. Qeyri-simmetrik keçidlər daha çox yayılmışdır.
Çünki belə keçidlərə malik yarımkeçiricilərdə yükdaşıyıcıların
konsetrasiyası bir-birindən 100-1000 dəfə fərqlənir. -sahəsində
müqavimət -sahəsinə nisbətən kiçik olur.
Müxtəlif keçiricilikli monokristalda (
keçidində) baş
verən fiziki prosesə baxaq şəkil12.4. Təmasdan qabaq
sahəsində elektronların konsentrasiyası
- sahəsindəkindən
çoxdur, p- sahəsində isə əksinə, deşiklərin konsentrasiyası nsahəsindəkindən çoxdur. Hər iki təbəqənin təmasından dərhal
sonra kosentrasiya qradiyentinin təsiri altında - sahəsindən nsahəsinə deşiklərin, - sahəsindən
- sahəsinə elektronların
diffuziyası baş verir və diffuziya cərəyanı axar. Rastlaşan
deşiklər və elektronlarin rekombinasiyası nəticəsində sahələri
ayıran sərhəd yaxınlığında - sahəsində müsbət ionlar qatı, 230

sahəsində mənfi ionlar qatı əmələ gəlir. Sərhəd yaxınlığındakı
sahələrdə müxtəlif işarəli yükdaşıyıcıların toplanması nəticəsində
elektrik sahəsi yaranır və bu sahə
keçidi adlanır .

Askeptor
Deşik

𝑏
Şəkil 12.4.

𝑎

Donor
Elektron

Keçid
keçidinin strukturu: - təmasdan qabaq ;
- təmasdan sonra

Keçiddə yaranan elekttik sahəsi elektronların və deşiklərin
diffuziyasına mane olur.
keçidinin eni nə qədər böyük
olarsa, yaranan elektrik sahəsinin intensivliyi bir o qədər çox
olar. Başqa sözlə daxili elektrik sahəsinin təsiri altında sərhəd
sahəsində elektronlar və deşiklər cəzb olunaraq dartınırlar. Onda
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iki sahəni ayıran sərhəddin yaxınlığında əsas yükdaşıyıcıların
zəifləmiş
sahəsi
alınır, yəni təmas
sahəsində
hərəkətli
yükdaşıyıcılardan təcrid olunmuş nazik qat əmələ gəlir. Həmin
qatın müqaviməti çox böyük olur və oradan əsas
yükdaşıyıcıların keçməsi çətinləşir. Bu qata bağlayıcı qat deyilir.
Bağlayıcı qatın daxili elektrik sahəsi (
keçidinin) və
sahələrinin əsas yükdaşıyıcıları üçün tormozlayıcı, qeyri-əsas
yükdaşıyıcılar üçün sürətləndiricidir. Yaranan bağlayıcı qatda
qeyri- əsas yükdaşıyıcılar keçid vasitəsilə keçərək diffuziya
cərəyanının əksinə yönəlmiş dreyf cərəyanı əmələ gətiritlər.
Xarici sahə olmayanda dinamik tarazlıq qüvvələrinin təsiri ilə
diffuziya və dreyf cərəyanları bərabərləşir və keçiddəki
cərəyanların cəmi sıfıra bərabər olur. Bu hala
keçidinin
tarazlıq vəziyyəti deyilir.
keçidinə xarici gərginlik tətbiq
edildikdə onun tarazlıq vəziyyəti pozulur. Verilən gərginliyin
qiyməti və istiqamətindən asılı olaraq potensial baryerinin
hündürlüyü, bağlayıcı qatın eni, diffuziya cərəyanı ilə dreyf
cərəyanı arasındakı münasibət dəyişir. Gərginlik
keçidinə
iki cür tətbiq oluna bilir, şəkil12.5.
Düz qoşulma:
keçidinə xarici düz gərginlik verilir,
yəni
sahəsi mənbəyin “ + “ qütbünə, sahəsi mənbəyin “ –“
qütbünə birləşdirilir, (şək.12.5a). Bu zaman xarici mənbəyin
elektrik sahəsi yarımkeçiricinin daxili bağlayıcı sahəsi ilə üst-üstə
düşmür, onun əksinə olur. Nəticədə keçidin elektrik sahə
intensivliyi azalır, bağlayıcı sahənin eni kiçilir, potensial
baryerinin
hündürlüyü aşağı
düşür, əsas
yükdaşıyıcıların
diffuziyası yüksəlir və onların əmələ gətirdiyi cərəyan artır.
232

Həmən cərəyana diffuziya cərəyanı deyilir və bu cərəyan
sahəsindən sahəsinə doğru istiqamətlənir.
𝑎
𝐸𝑑ü𝑧

𝑈𝑑ü𝑧

𝑈 𝑘𝑠
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Ι
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Еdüz

п

𝑘𝑠

p
Е=𝐸𝑑𝑖𝑓 +𝐸 𝑘𝑠

Şəkil 12.5. p-n keçidinin qoşulması üsulları : a- düz qoşulma;
b- əks qoşulma

2. Əks qoşulma:
keçidinə xarici əks gərginlik tətbiq
olunur. Yəni mənbəyin
“+” qütbü
sahəsinə, “‒“ qütbü
sahəsinə birləşdirilir, (şək.12.5b). Onda xarici elektrik sahəsi ilə
keçidin daxili elektrik sahəsi üst-üstə düşür, bağlayıci sahənin eni
və hündürlüyü artır, əsas yükdaşıyıcılar üçün böyük müqavımət
yaranır, diffuziya cərəyanı sıfıra bərabər olur.
Deyilənlərdən görünür ki,
keçidi birtərəfli keçiriciliyə
malikdir və onun bu xüsusiyyətindən yarımkeçirici cihazların
hazırlanmasında istifadə edilir.
Praktikada keçidlərin başqa növlərindən də istifadə edilir.
Bunlara yarımkeçirici-metal, yarımkeçirici-dielektrik və s. keçidləri
daxildir.
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§12.4. YARIMKEÇİRİCİ DİODLAR

Bir
keçidinə, iki çıxış ucuna malik olan cihazlara
yarımkeçirici diodlar deyilir. Onların əsas vəzifəsi dəyişən
cərəyanı düzləndirməkdən ibarətdir.
Yarımkeçirici diodlar təyinatlarına, konstruktiv-texnoloji
xüsusiyyətlərinə və materialının növünə görə təsnifatlaşdırılır.
Konustruksiyasına görə diodlar müstəvi və nöqtəvi diodlara
bölünür. Təyinatlarına görə diodların aşağıdakı növləri var: düzləndirici diodlar, yüksəktezlikli və çox yüksəktezlikli diodlar, impuls
diodları, stablitronlar, varikaplar, tunel diodları, Şotki diodları və s.
Diodlar hazırlananda onun sahələrindən birində aşqarın
konsentrasiyası digərindən çox olur. Çox aşqar qatılan sahə
emitter, az aşqar qatılan sahə baza adlanır. Emitter sahəsində əsas
yükdaşıyıcıların konsentrasiyası bazadakından 2-3 dəfə artıqdır.
DÜZLƏNDIRICI DIODLAR

Düzləndirici diodlar məhdud tezlik diapazonunda dəyişən
cərəyanı sabit cərəyana cevirmək , yəni düzləndirmək üçün
istifadə edilir. Böyük qiymətli düzlənmiş cərəyanlar alınan
düzləndirici diodlar Ge və Si -dan müstəvi formasında hazırlanır.
Düzləndirici diodların xüsusiyyətləri onların volt-amper
xarakteristikaları
ilə
xarakterizə
olunur, şəkil 12.6.
Xarakteristikalardan görünür ki, otaq temperaturunda Si diodlarında
əks cərəyanın qiyməti Ge diodlarındakından çox azdır. Buna səbəb
Si-n xüsusi keçiriciliyinin kiçik olmasıdır. Bundan başqa deşilmə
gərginliyinin qiyməti Si diodlarında daha böyükdür. Həm də Si
diodlarında buraxıla bilən işçi temperatur -60°–dən +150° –dək,
Ge diodlarında bu temperatur -60°–dən +80° –dir.
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Şəkil 12.6. Düzləndirici diodun şərti işarəsi (a), Ge diodunun (b) və
Si diodunun (c) volt-amper xarakteristikası

Düzləndirici diodların aşağıdakı əsas göstəriciləri var:
__sabit düz gərginlik, ü
__maksimum buraxıla bilən əks gərginlik,
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__orta düzlənmiş cərəyan, ü
__sabit əks cərəyan,
__ maksimum buraxıla bilən orta güc,
__diferensial müqavimət,
Düzləndirilmiş cərəyanın orta qiymətinə görə düzləndirici
diodlar üç sinfə bolünür: kiçik güclü ü
; orta güclü
və böyük güclü
>
. Kiçik və
ü
ü
orta güclü düzləndirici diodlar 50...10 Hs tezliklərdə işləmək
qabiliyyətinə malik olub radioaparatların qidalanma sxemlərində,
avtomatika qurğularında və hesablama texnikasında geniş tətbiq
olunurlar. Böyük güclü düzləndirici diodlardan güc qurğularında
dartıcı elektrik mühərriklərinin, dəzgahların intiqallarının, kimya
və metallurgiya sənayesində texnoloji prosesləri idarə edən
mexanizmlərin qidalandırılmasında istifadə edilir.
YÜKSƏKTEZLİKLİ DİODLAR

Yüksəktezlikli
diodlara 300 MHs-ə qədər tezliklərdə
işləməyə qabil olan diodlar daxildir. 300 MHs-dən yüksək
tezliklərdə işləyən diodlar çox yüksək tezlikli diodlar adlanır. İmpuls
diodları yüksəktezlikli diodların başqa növüdür.
Yüksəktezlikli diodlar Si və Ge –dan nöqtəvi p-n keçidli
hazırlanır. Bu diodlarda keçidin tutumu və sahəsi kiçikdir, güc
səpələnməsi demək olar ki, yoxdur . Onlar ultraqısadalğalı və kosmik
radiorabitədə, radiolokasiyada, teleölçmə texnikasında və
s.qurğularda tətbiq edilirlər. Çox yüksəktezlikli diodlardan
yüksəktezlikli rəqslərin düzləndirilməsi, detektə etmə, güc
səviyyəsinin idarə olunması, tezliyin çoxaldılması və elektrik
siqnallarının qeyri-xətti çevrilmələrində istifadə edilir.
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İmpuls diodları kiçik keçid müddətinə (mikrosaniyələrdən kiçik)
malikdir. Onların fərqləndirici cəhəti keçidin sahəsinin və bazada
qeyri-əsas yükdaşıyıcıların yaşama müddətinin az olmasıdır. İmpuls
diodları sxemlərdə elektron açarları kimi tətbiq edilir.
Yüksəktezlikli diodların əsas göstəricilərinə daxildir:
- diodun ümumi tutumu
, verilmiş əks gərginlikdə diodun ucları
arasındakı tutumdur;
- maksimum düz impuls gərginlik, ü
- maksimum buraxila bilən impuls düz cərəyan, ü
- diodun gərginliyinin qərarlaşma zamanı,
;
- diodun əks müqavimətinin bərpa olunma zamanı və s.
Yuksəktezlikli diodların şərti işarəsi düzləndirici diodlarda
olduğu kimidir.
YARIMKEÇIRICI STABLITRONLAR

Stablitronlar və ya dayaq diodları sxemlərdə gərginliyi
stabilləşdirmək (sabit saxlamaq) üçün istifadə olunur.
Yarımkeçirici stablitronlar müstəvi diod olub,
yüksək
konsentrasiyalı aşqarlı Si-dan hazırlanır və elektrik deşilməsi
rejimində işləyir. Stablitronun volt-amper xarakteristikası
şəkil12.7(a)-da göstərilmişdir.
Əgər stablitronun p-n keçidinin hər iki tərəfi Si kristalından əmələ
gələrsə, onda onun volt-amper xarakteristikası koordinat başlanğıcına
nəzərən simmetrik olar. Belə stablitronlar simmetrik və ya ikianodlu
adlanır, şəkil12.7(b).
Qrafikdən görünür ki, elektrik deşilməsi sahəsində əyri cərəyan
oxuna paralel olur və bu hissədəki gərginlik deşilmə gərginliyi
adlanır.
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Şəkil12.7. Qeyri-simmetrik (a) və simmetrik (b stablitronun
volt- amper xarakteristikası

Əgər cihazdan axan cərəyan məhdudlaşdırılarsa, stablitronlarda
deşilmə vəziyyəti 10 minlərlə saat ərzində qalar və bərpa oluna bilər.
Stablitronların əsas göstəricilərinə daxildir:
- stablizasiya gərginliyi,
- minimum və maksimum stablizasiya cərəyanları
- maksimum buraxıla bilən səpələnmə gücü,
- stablizasiya sahəsində diferensial müqavimət R= dUst / dİst ;
-stablizasiya sahəsində gərginliyin temperatur əmsalı
=
/
(
).
Stablizasiya cərəyanı 1mA-dən 2A -ə qədər olan müasir
stablitronların stablizasiya gərginliyi 1V-dan 1000V-a qədərdir. 1Vdan kiçik gərginliyin stablizasiyasında stabistorlardan istifadə edilir.
Stabistorlar üçün U = 0,7 V olur. Stablitronları (və ya stabistorları)
ardıcıl birləşdirməklə tələb edilən istənilən stablizasiya gərginliyini
almaq mümkündür.
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Stablizasiya zamanı diferensial müqavimət təxminən sabit qalır
və əksəriyyət stablitronlar üçün 0,5....200 Om təşkil edir. Gərginliyin
temperatur əmsalı müsbət və mənfi ola bilir, əksəriyyət
stablitronlarda (-0,05...+0,2)%/dərəcə arasında dəyişir.
Stablitronlar əsasən sabit cərəyan dövrələrində gərginliyin
stablizasiyasını təmin edir və bu stablizasiyanın ən mühüm
sxemlərindən biri şəkil12.8-də göstərilmişdirir.
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Şəkil12.8. Biranodlu (a), ikianodlu (b) stablitronun şərti
işarəsi və gərginlik stablitronunun sxemi (c)

Sxem mənbəylə ardıcıl qoşulmuş
ballastik (söndürücü)
rezistordan və yükə paralel birləşdirilmiş VD1 stablitronundan
ibarətdir. Stabilizatorun girişində gərginlik
artanda VD1
stablitronundan axan cərəyan
kəskin artır və bu
rezistorundakı gərginlik düşgüsünün artmasına səbəb olur.
Rezistordakı gərginlik artımı təqribən stabilizatorun girişindəki
gərginlik düşgüsünə bərabər olduğündan stailizatorun çıxış gərginliyi
demək olar ki, sabit (dəyişməz) qalır.
VARIKAPLAR

İş prinsipi tutumun əks gərginlikdən aslılığına əsaslanan,
xüsusi konstruksiyaya malik olan və dövrələrdə dəyişən tutumlu
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kondensator kimi istifadə edilən cihazlara varikaplar deyilir.
Onlardan tezliyin avtomatik tənzimlənməsi, tezlik modulyasiyası
sxemlərində, parametrik gücləndiricilərdə geniş istifadə edilir.
Varikapların sxemlərdəki şərti işarəsi, və volt-farad xarakteristikası
şəkil12.9-da göstərilmişdir.
𝑏

𝑎
𝐾𝐵

9 𝐴

Г

6

𝐶𝑣
𝑝𝐹

4
5

5
𝑈ə𝑘𝑠 𝑉

Şəkil12.9.Varikapın volt-farad xarakteristikası (a) və şərti işarəsi (b)

Varikapların əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:
__ümumi tutum
- verimiş əks gərginlikdə varikapın ucları
arasında ölçülən tutumdur;
__ötürmə əmsalı
-əks gərginliyin verilmiş iki qiymətində
varikapın tutumlarının nisbətinə bərabərdir;
__maksimum buraxıla bilən əks gərginlik,
__varikapın keyfiyyəti
- dəyişən siqnalın verilmiş tezliyində
varikapın reaktiv müqavimətinin itki müqavimətinə olan nisbətidir;
__maksimum buraxıla bilən səpələnmə gücü,
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__tutumun temperatur əmsalı αc - ətraf mühitin temperaturu 1°
dəyişəndə varikapın tutumunun nisbi dəyişməsidir.
TUNEL DIODLARI

Tunel diodları elə yarımkeçirici cihazlardır ki, onların voltamper xarakteristakası mənfi diferensial müqavimətli sahəyə
(AB sahəsi) malikdir, şəkil12.10.
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Şəkil12.10. Tunel diodlarının şərti işarəsi (b) və
volt-amper xarakteristikası (a,c)
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Belə sahənin olması tunel effektinin əmələ gəlməsinin nəticəsidir.
Tunel diodlarında aşqarın konsentrasiyası digər diodlardakından qatqat çoxdur. Bu səbəbdən onların xüsusi müqaviməti azalır və p-n
keçidinin qalınlığı 0,1 mikrometrə çatır. Tunel diodlarından elektrik
rəqslərinin gücləndirilməsi və generasiyasıda , eləcə də çevirmə
sxemlərində istifadə edilir.
Tunel diodlarının üstünlüklərinə daxildir: yüksək işçi tezliklər, az
səslilik, göstəricilərin temperaturdan zəif aslılığı. Çatışmazlıqları:
işçi gərginlik diapazonunun azlığı, kiçik güc, inteqral sxemlərin
hazirlanması və s.
Tunel diodlarının əsas göstəricilərinə daxildir:
__zirvə cərəyanı,
- volt-amper xarakteristikasında maksimum
nöqtədə düz cərəyanın qiyməti;
__çökmə (əyilmə) cərəyanı, ç – volt-amper xarakteristikasında
minimum nöqtədə düz cərəyanın qiyməti;
__zirvə gərginliyi,
– zirvə cərəyanına uyğun olan düz gərginlik;
__çökmə gərginliyi, ç – çökmə cərəyanına uyğun olan düz
gərginlik və s.
§12.5. TRANZİSTORLAR

Tranzistorlar aktiv yarımkeçirici cihaz olub, iki p – n
keçidinə, üç sahəyə və üç çıxış ucuna malikdir. Tranzistorlar
elektron sxemlərində əsas aktiv elementdir, istənilən formalı
siqnalları gücləndirə bilir, çoxsaylı impuls sxemlərində, elektron
açarlarında və s. yerlərdə tətbiq edilir. Tranzistorların iki qrupu geniş
yayilıb: bipolyar və sahə tranzistorları. Onlar bir-birindən iş
prinsipinə, əsas xarakteristika və göstəricilərinə görə fərqlənir.
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BİPOLYAR TRANZISTORLAR

Bipolyar tranzistorlarda cərəyan hər iki işarəli yükdaşıyıcıların
(elektronlar
və deşiklər) hərəkəti nəticəsində yaranır. Bu
tranzistorlar Si və Ge monokristalı olub, iki yanaşı yerləşən
keçidi ilə ayrılır. Onlar üç növbələşən sahəyə malikdir: iki kənar
sahənin keçiriciliyi eyni, orta sahənin keçiriciliyi onlara əksdir.
Sahələrin növbələşməsinə görə bipolyar tranzistorlar iki tipə
bölünürlər:
və
. Bu tranzistorların hər ikisinin iş
prinsipi eynidir. Fərq ondadır ki,
tipli tranzistorlarda
cərəyan deşiklər,
tipli tranzistorlarda elektronlar vasitəsilə
yaranır. Bipolyar tranzistorların struktur sxemi və şərti işarəsi şəkil
12.11-də göstərilmişdir.
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Şəkil12.11. p-n-p (a) və n-p-n (b) tipli tranzistorların struktur sxemi və şərti
işarəsi

Tranzistorların kənar sahələrindən biri (əsasən sol sahə) yüksək
aşqar konsentrasiyalı hazırlanır. Bu sahəyə emitter deyilir. Emitterin
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vəzifəsi yükdaşıyıcıları orta sahə vasitəsilə digər kənar sahəyə
injeksiya etməkdir. O, biri kənar sahə (sağ sahə) az aşqar
konsentrasiyalı hazırlanır və kollektor adlanır. Onun vəzifəsi
emitterdən orta sahəyə keçən yükdaşıyıcıları yığmaqdır. Orta sahə
baza adlanır. Bazada aşqarın konsentrasiyası emitterdəkindən 2-3
dəfə aşağı olur. Emitter və baza arasındakı
keçidi emitter
keçidi, kollektor və baza arasındakı
keçidi kollektor keçidi
adlanır.
Yükdaşıyıcıların bazaya keçmə mexanizminə görə bipolyar
tranzistorlar iki tipə bölünürlər: dreyfli və dreyfsiz. Dreyfsiz
tranzistorlarda baza sahəsində aşqarın konsentrasiyası bərabər
paylanır, bazada elektrik sahəsi olmur və yükdaşıyıcıların emitterdən
kollektora keçməsi yalnız diffuziya nəticəsində baş verir. Dreyfli
tranzistorlarda bazada aşqarın konsentrasiyası qeyri-bərabər paylanır,
baza daxilində elektrik sahəsi olur və həmən sahənin təsiri altında
qeyri-əsas yükdaşıyıcılar emitterdən kollektora keçir. Maksimum işçi
tezliyə görə tranzistorlar
tezlikli (

alçaqtezlikli (

) , yüksək-

) və çoxyüksəktezlikli

) tranzistorlara bölünürlər.
Maksimum buraxıla bilən gücün (elektodlarda səpələnən)
qiymətinə görə tranzistorlar kiçik güclü
orta güçlü
böyük güclü
>
olur.
BİPOLYAR TRANZİSTORLARIN İŞ REJİMLƏRİ

Bipolyar tranzistorlar əsas üç iş rejimində işləyə bilir: aktiv,
ayırma və doyma.
və
tipli tranzistorların iş
prinsipi eyni olduğundan, tranzistorların işini ancaq
strukturu üzərində nəzərdən keçirək.
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Tranzistor aktiv rejimdə işləyəndə xarici gərginlik mənbələri
emitter keçidinə düz, kollektor keçidinə əks istiqamətdə qoşulur. Düz
gərginliyinin təsiri altında deşiklərin p-emitterdən n-bazasına
injeksiyası baş verir. Bazaya düşən deşiklər orada qeyri-əsas
yükdaşıyıcılar olur və diffuziya qüvvələrinin təsiri altında kollektor
keçidinə doğru hərəkət edərək emitter cərəyanı əmələ gətirirlər
( ), şəkil12.12.
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Şəkil12.12.Tranzistorun aktiv iş rejimində qoşulması
(ümumi baza sxemi üzrə )

Bazaya injeksiya olunan deşiklərin bir hissəsi oradakı sərbəst
elektronlarla rekombinasiya olunur. Lakin bazanın qalınlığı kiçik
olduğundan deşiklərin əsas hissəsi kollektor keçidinə çatır və onun
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elektrik sahəsinin köməyi ilə kollektora keçərək kollektor cərəyanı
( ) əmələ gətirir.
Bazada rekombinasiya olunan deşiklərin az hissəsi, eləcə də
bazadan emitterə diffuziyalanan elektronlar, emitter və kollektor
cərəyanlarından təxminən iki dəfə kiçik baza cərəyanını əmələ
gətirir ( ). Tranzistorun aktiv iş rejimi normal rejim adlanır.
Əgər xarici gərginlik mənbələri kollektor keçidinə düz, emitter
keçidinə əks istiqamətdə qoşularsa, onda aktiv invers
rejimi yaranar və ayırma rejimi baş verər, şəkil12.13(a). Bu halda hər
iki keçiddən çox az emitter ( ) və kollektor ( ) əks cərəyanları
axar.
Baza cərəyanı bu cərəyanların cəminə bərabərdir və
tranzistorların tipindən asılı olaraq 1mkA- dən (Si tranzistorlar üçün)
1 mA- ə qədər (Ge tranzistorlar üçün) təşkil edir.
Doyma iş rejimində xarici gərginlik mənbəyi hər iki emitter və
kollektor keçidinə düz istiqamətdə qoşulur və həm emitterdə, həm də
kollektorda deşiklərin bazaya injeksiyası yaranır. Bazada bu sellər
qeyri-əsas daşıyıcılar olub, bir-birinə qarşı istiqamətləndiyindən
kollektor-emitter dövrəsindəki ümumi cərəyan cərəyanların fərqi ilə
təyin edilir. Elektrik sahəsinin intensivliyinin azalması səbəbindın
deşiklərin bazadan kollektora keçməsi azalır , bu da bazada qeyriəsas yükdaşıyıcıların (deşiklər ) toplanmasına gətirib çıxarır. Bazanın
elektriki neytrallığını bərpa etmək üçün, ona xarici dövrədən
elektronlar daxil olur, bazada aktiv rejimdəki qiymətdən çox böyük
olan cərəyan əmələ gəlir, şəkil12.13 (b).
Tranzistorların ayırma və doyma rejimlərindən impuls və açar
qurğularında istifadə edilir. Siqnalların gücləndirilməsində
tranzistorların aktiv iş rejimi tətbiq olunur.
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