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Şəkil12.13.Tranzistorun ayırma(a) və doyma (b) rejimində qoşulması
TRANZISTORLARIN QOŞULMA SXEMLƏRI

Elektrik dövrələrində tranzistorlar elə qoşulurlar ki, onların
elektrodlarından biri giriş, ikincisi çıxış dövrəsinə, üçüncü elektrod
isə həm giriş, həm də çıxış dövrəsinə birləşdirilir. Sxemlərdə
tranzistorlar üç cür qoşula bilir: ümumi bazayla qoşulma (ÜB);
ümumi emitterlə qoşulma (ÜE); ümumi kollektorla (ÜK) qoşulma,
şəkil12.14. Bu sxemlər güclənmə əmsalının qiymətinə, temperatur və
tezlik xarakteristikalarına görə bir-birindən fərqlənirlər. Hər bir
sxemə ayrılıqda baxaq.
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Şəkil12.14. Bipolyar tranzistorun ümumi baza (a), ümumi emitter (b) və
ümumi kollektor (c) ilə qoşulma sxemləri

Ümumi baza ilə qoşulma sxemi
görünür ki, emitter cərəyanı (
cərəyanı (

çıxış

ç

şəkil12.14 (a). Sxemdən
giriş cərəyanı, kollektor

cərəyanıdır. Emitter və baza

arasındakı gərginlik giriş gərginliyi (
baza

arasındakı

, kollektor və

gərginlik çıxış gərginliyi (

adlanır.
Sxemin gücləndirmə xüsusiyyətinə baxaq.
Cərəyana görə güclənmə əmsalı
ç

Yəni, ümumi bazalı sxem cərəyana görə güclənməyə malik deyil.
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Gərginliyə görə güclənmə əmsalını tapaq
(12.2)
Bu ifadədə

/

nisbəti giriş müqavimətindən xeyli böyük

olduğundan sxem gərginliyə görə güclənmə verir.
Gücə görə güclənmə əmsalı
ç

ç

(12.3)

Alınan ifadədən görünür ki, ümumi bazalı sxem gücə görə
müəyyən güclənməyə malikdir. Cərəyana görə güclənmənin
olmaması, gücə görə güclənmənin azlığı, eləcə də kiçik giriş
müqaviməti verilmiş sxemin tətbiqini məhdudlaşdırır.
Ümumi emitterli qoşulma sxemi, şəkil12.14(b). Bu sxemdə
giriş cərəyanı baza cərəyanıdır
çıxış cərəyanı
ç

kollektor

cərəyanına

bərabərdir.

Burada

giriş

müqaviməti ümumi bazalı sxemdəkindən təxminən iki qat böyükdür,
belə ki,
(12.4)
Giriş müqavimətinin böyük olması ümumi emitterli sxem üzrə
yığılmış çoxkaskadlı gücləndiricilər almağa imkan verir.
Ümumi emitterlı sxem cərəyana görə güclənməyə malikdir,
ç

>

(12.5)

Ümumi emitterli sxemdə gərginliyin güclənmə əmsalı ümumi
bazalı sxemdə olduğu kimidir:
ç

6
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Ümumi emitterli sxemdə cərəyana və gərginliyə görə güclənmə
olduğundan, o gücə görə daha böyük güclənmə əmsalına malikdir:
7
ç

Həm cərəyana, həm gərginliyə və həm də gücə görə güclənmə
verdiyindən bu sxemdən təcrübədə geniş istifadə edilir. Bundan
°
başqa sxem çıxış gərginliyinin fazasını
dəyişə də bilir.
Ümumi kollektorlu qoşulma sxemi, şəkil12.14(c). Sxemdə
giriş cərəyanı emitterli sxemdə olduğu kimi, baza cərəyanına
bərabərdir

Çıxış cərəyanı emitter cərəyanıdır

. Ümumi

ç

kollektorlu sxem cərəyana görə daha böyük güclənməyə malikdir:

Ümumi kollektorlu sxemdə giriş müqaviməti əvvəl baxılan
sxemlərdəki giriş müqavimətlərindən xeyli böyükdür:
+
+
9
Ümumi kollektorlu sxem gərginliyi gücləndirə bilmir, belə ki
ç

+
Sxemdə gücə görə güclənmə əmsalı təxminən ümumi emitterli
sxemdəki cərəyana görə güclənmə əmsalına bərabərdir
(12.11)
Ümumi kollektorlu sxemə çox vaxt emitter təkrarlayıcısı
deyilir. Cünki, yük emitter dövrəsinə qoşulur.
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Deyilənlərdən görünür ki, hər üç sxemdə gücə görə
güclənmə var. Bu sübut edir ki , tranzistor aktiv gücləndirici
cihazdır.
TRANZISTORLARIN STATIK XARAKTERISTIKALARI

Tranzistorun statik xarakteristikaları onun cərəyanları və
elektrodlarının gərginlikləri arasındakı qrafiki aslılığı göstərir. Statik
giriş və çıxış xarakteristikaları daha geniş tətbiq edilir.
Giriş xarakteristikası kollektor gərginliyi sabit olanda giriş
cərəyanının giriş gərginliyindən aslılığıdır. Çıxış xarakteristikası giriş
gərginliyinin və ya cəyanının qiyməti dəyişməyəndə çıxış
cərəyanının kollektordakı gərginlikdən asılılığını göstərir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, praktikada ümumi kollektorlu sxem
üçün ümumi emitterli sxemdə çıxarılmış xarakteristikalar tətbiq
edilir. Çünki, bu sxemlərin hər ikisində giriş cərəyanı baza
cərəyanıdır, emitter cərəyanı isə qiymətcə kollektor cərəyanından az
fərqlənir.
Ümumi bazalı sxemdə xarakteristikalara baxaq.
Giriş xarakteristikası kollektor və baza arasında gərginlik sabit
olanda, emitter cərəyanının emitterlə baza arasındakı gərginlikdən
aslılığını göstərir şəkil12.15 (a):
olanda volt-amper xarakteristikası yarımkeçirici diodun
düz qoşulduqda alınan xarakteristika ilə eynidir.
-nin müxtəlif
qiymətlərində çıxarılmış xarakteristikalar bir-birinə nəzərən cüzi
sürüşür.
< 0 halında giriş xarakteristikası
keçidinin əks
istiqamətdə qoşulduqda çıxarılan xarakteristika ilə eynidir.
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Şəkil 2.15. Ümumi bazalı sxem üçün giriş (a) və çıxış (b)
xarakteristikaları

Ümumi bazalı sxemdə çıxış (kollektor) xarakteristikası emitter
cərəyanı sabit olanda kollektor cərəyanının kollektor və baza
arasındakı gərginlikdən aslılığını göstərir:
),
Çıxış xarakteristikası şəkil12.15(b)-də göstərilmişdir.
Kollektorda əks gərginlik olanda və emitter cərəyanının sıfır
qiymətinda
(
kollektor keçidi vasitəsi ilə əks cərəyan
(kollektor gərginliyindən asılılığı zəif olan cərəyan) axır. Kollektor
cərəyanının doyması
nın kiçik qiymətlərində baş verir.
Kollektor cərəyanının
dən zəif aslılığı onunla izah olunur ki,
kollektor cərəyanını yaradan , emitterdən injeksiya olunan
yükdaşıyıcılar kollektor və baza arasındakı gərginlikdən asılı deyil.
Çıxış
xarakteristikaları
əhəmiyyətsiz
mailliliyə
malikdir.
Xarakteristikaların cüzi mailliyinə səbəb kollektor keçidinin
müqavimətinin böyük olmasıdır.
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Ümumi bazalı sxemdə çıxış xarakteristikaları xəttiliyə yaxındır,
bu da ümumi bazalı sxem üzrə yığılmış gücləndiricidə qeyri-xətti
təhriflərin azalığını göstərir.
Şəkil 12.16–da ümumi emitterli sxem üzrə qoşulmuş tranzistorun
giriş və çıxış xarakteristikalar ailəsi göstərilmişdir.
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Şəkil12.16. Ümumi emitterli sxemin giriş (a) və çıxış (b) xarakteristikaları

Ümumi emitterli sxemin giriş xarakteristikası şəkil12.16.(a),
kollektor gərginliyi dəyişməyəndə baza cərəyanının baza ilə emmiter
arasındakı gərginlikdən aslılığıdır.
,
olanda giriş xarakteristikası koordinat başlanğıcından keçir.
Kollektor gərginliyi artdıqca giriş xarakteristikası sağa doğru yerini
dəyişir, belə ki, gərginlik artdıqca baza sahəsindəki qeyri-əsas
yükdaşıyıcıların rekombinasiyası ehtimalı azalır, bu da baza
cərəyanının asalmasına və kollektor cərəyanının artmasına səbəb
olur.
Ümumi emitterli sxemin çıxış xarakterıstikalar ailəsi
şəkil12.16(b), baza cərəyanı dəyişməyəndə kollektor cərəyanının
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kollektor gərginliyindən aslılığını xarakterizə edir:
Sxemin
çıxış
xarakteristikalari
koordinat
başlanğıcından çıxır. Baza cərəyanının artması nəticəsində emitter
və müvafiq olaraq kollektor cərəyanı artır və əyrilər yuxarıda
yerləşir.
Nəticədə qeyd edək ki, statik xarakteristikalar ailəsindən
tranzistrların statik göstəricilərini təyin etdikdə, eləcə də tranzistorlar
üzərində işləyən elektron sxemlərinin qrafoanalitik hesabatında
istifadə edilir.
BIPOLYAR TRANZISTORLARIN ƏSAS GÖSTƏRICILƏRI

Tranzistorlar gücləndirici sxemlərdə işlədiyi zaman kiçik
amplitudlu dəyişən siqnallar əsas rol oynayır. Tranzistorların
xüsusiyyətlərini xarakterizə edən parametrlər fiziki və kiçik siqnal
göstəricilərinə bölünürlər. Kiçik siqnallarda tranzistor aktiv
dördqütblü kimi qəbul edilir. Bilirik ki, dördqütblünün giriş və çıxış
göstəriciləri öz aralarında sistem tənliklərlə əlaqələnirlər. Həmən
tənliklərin əmsalları tranzistorun xüsusiyyətlərini xarakterizə edir və
onun statik göstəriciləri adlanır. Bu göstəricilərə çox vaxt hgöstəriciləri deyilir. ℎ- hərfi latın sözü hуbrуdun sözünün birinci
hərfi olub, qarışdırılmış deməkdir. Göstəricilər ona görə belə
adlanırlar ki, onlardan biri keçiricilik, digəri müqavimət ölçüsünə,
qalanları ölçüsüzlüyə malikdir.
Müəyyən məna daşıyan dörd ℎ - göstəricisi
var:
ℎ ℎ ℎ ℎ . Onlarin qiyməti tranzistorun qoşulma sxemindən
və iş rejimindən asılıdır. ℎ - göstəricilərinin ölçülməsi və
hesablanması aşağıdakı ifadələrlə təyin edilir:
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yəni tranzistorun çıxışında qısa

, ℎ

qapanma olduqda h11 əmsalı giriş müqavimətini göstərir, omlarla
(Om) ölçülür;
2.

,ℎ

ç

yəni yüksüz işləmə rejimində h12 əmsalı

gərginliyə görə əks əlaqə əmsalı olub, vahidsiz kəmiyyətdir;
3.

ç

ℎ

qısa qapanma rejimində

h21

əmsalı

cərəyana görə ötürmə əmsalı olub, vahidsiz kəmiyyətdir;
4.

ℎ

ç
ç

yüksüz işləmə rejimində h22 əmsalı çıxış

keçiriciliyini göstərir, simenslərlə (Sm) ölçülür.
Tranzistorun fiziki göstəricilərinə daxildir:
1.
- emitter keçidinin müqavimətidir (bir neçə Om ola bilir);
2.
- bazanın müqavimətidir (yüzlərlə Om ola bilir) ;
3.
- kollektor keçidinin müqavimətidir (bir neçə yüz kOm ola
bilir)
Bunlardan başqa tranzistorların maksimum səpələnmə gücü
(
, ətraf mühitin temperaturu (T), istilik müqaviməti ( ) kimi
göstəriciləri də var.
§12.6. SAHƏ ( UNİPOLYAR ) TRANZİSTORLARI

Gücləndiricilik xüsusiyyəti
ancaq
bir
işarəli əsas
yükdaşıyıcıların ( elektronlar və ya deşiklər) keçirici kanal
vasitəsilə hərəkətinə əsaslanan yarımkeçirici cihazlara sahə
tranzistorları (ST) və va unipolyar tranzistorlar deyilir.
Sahə tranzistorlarının bipolyar tranzistorlardan fərqi ondadır ki,
onların hazırlanma texnologiyası mükəmməldir, ucuz başa gəlir,
böyük giriş müqavimətinə malikdir, məxsusi küylərin səviyyəsi
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aşağıdır, radioaktiv təsirlərə qarşı dayanıqlıdır, inteqral sxemlərdə
yerləşmə sıxlığı yüksəkdir. Sahə tranzistorları gücləndiricilərdə,
generator və çevrici sxemlərdə geniş istifadə olunur. Keçirici kanalın
yaranma üsuluna görə sahə tranzistorları iki qrupa bölünür:
keçidli və izolyasiyalı idarəedici elektrodlu və ya MDY (metal,
dielektrik və yarımkeçirici) tranzistorlar.
P – N KEÇIDLI SAHƏ TRANZISTORLARI

– keçidli sahə tranzistorunun əsası elektron keçiricilikli
germanium nüvədən ibarətdir. Onun hər tərəfində diffuziya üsulu ilə
- tipli sahələr yaradılır. Nüvənin yan tərəflərinə çıxışlar
(elektrodlar, uclar) bərkidilir: elektronların hərəkətə başladığı
elektrod mənbə (istok) – MMn, elektronların gəlib çatdığı elektrod
mənsəb (stok) – MMs adlanır.
Cərəyan keçirən kanal əks keçiricilikli və iki - keçiricilikli
sahə arasında yerləşir. Hər iki qatı bir-biri ilə birləşərək bir xarici
elektrod əmələ gətirir. Bu elektroda idarəedici elektrod (zatvor) –
İE deyilir.
Kanalın müqaviməti yarımkeçirici materialın növündən, ondakı
aşqarın konsentrasiyasından, kanalın eni və uzunluğundan asılıdır.
tipli yarımkeçirici qatlarda aşqarın konsentrasiyası qatına nisbətən
daha yüksək olur.
keçidli sahə tranzistorunun qurluşu, şərti işarəsi və
dövrəyə qoşulma sxemi şəkil 12.17-də göstərilmişdir.
Sxemdən göründüyü kimi mənsəbə mənbəyə nəzərən müsbət
gərginlik verilir. Mənsəb gərginliyinin təsiri altında mənsəb və
mənbə arasında elektrik sahəsi əmələ gəlir. Bu sahə mənbədən
buraxılan elektronlar üçün sütətləndiricidir. Sürətləndirici sahənin
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təsiri altında əsas yükdaşıyıcılar (elektronlar) tranzistorun en kəsik
sahəsi, yəni yaranan kanal vasitəsilə mənsəbə düşürlər. Həmən en
kəsik sahəsi tranzistorun kanalı adlanır və buna görə də sahə
tranzistorlarına çox vaxt kanallı tranzistorlar deyilir.
𝑝

kanal
𝑀𝑠

𝑀𝑛

𝑝
İ𝐸

𝑀𝑠

𝑈 𝐸𝑀𝑛
𝑈𝑀𝑠𝑀𝑛

İ𝐸

İ𝐸

𝑀𝑠
𝑀𝑛
𝑏

𝑐

𝑀𝑠
𝑀𝑛

𝑎

Şəkil 12.17.p-n keçidli sahə tranzistorunun konstruktiv quruluşu (a) və şərti
işarələri (b): n kanallı (b); p- kanallı (c)

Mənbəyə nəzərən idarəedici elektroda verilən gərginliyin təsiri
altında tranzistorun daxili müqaviməti və onunla birlikdə kanalın
sahəsi dəyişir. İdarəedici elektroda mənfi işarəli gərginlik veriləndə
p-n keçidinin bağlayıcı qatının eni kanal istiqamətində artır. Çünki,
kanalda donor aşqarlarının konsentrasiyası p sahəsinə nisbətən azdır.
Kanalın sahəsi azaldıqca tranzistorun keçiriciliyi və müvafiq
olaraq tranzistordan keçən cərəyan azalır. Kanaldan axan cərəyana
mənsəb cərəyanı
deyilir. Beləliklə, idarəedici elektroddakı
mənfi işarəli gərginliyi dəyişməklə mənsəb cərəyanını idarə etmək
olur. Maksimum mənsəb cərəyanını almaqdan ötəri idarəedici
elektroddakı gərginliyi sıfıra endirmək lazımdır. Onda, kanalin sahəsi
257

maksimum olur. İdarəedici elektrodda mənfi gərginlik artdıqca
mənsəb cərəyanının azalır. Qeyd etmək lazımdır ki,
keçidli
sahə tranzistorunun idarəedici elektrodunda işçi gərginlik mənfi
işarəlidir. Bunlarda müsbət işarəli gərginlikdə giriş müqaviməti
azalır, kanalın sahəsi nəzərə çarpmayacaq dərəcədə dəyişir, mənsəb
cərəyanı praktiki olaraq sabit qalır.
Sahə tranzistorlarının əsas fərqi onlarda çıxış cərəyanının giriş
gərginliyi
ilə idarə edilməsidir. Mənsəb cərəyanını ancaq
tranzistorun hazırlandığı yarımkeçiricinin
əsas yükdaşıyıcıları
yaradır.
Qaydaya görə
keçidli sahə tranzistorları idarəedici və mənbə
elektrodları arasında əks gərginlik olanda işləyir və çox kiçik giriş
cərəyanına malikdir. Ona görə də giriş xarakteristikalarından nadir
hallarda istifadə edilir. Bu tranzistorların praktikada əsas iki
xarakteristikası tətbiq olunur: çıxış (və ya mənsəb) və ötürmə (və ya
mənsəb və idarəedici elektrod) xarakteristikaları.
Mənsəb xarakteristikası idarəedici və mənbə elektrodları
arasındakı gərginlik dəyişmədikdə
mənsəb
cərəyanınin mənsəb gərginliyindən asılılığını
=f
göstərir,
şəkil 12.18 (a). Xarakteristika üç hissədən ibarətdir: 1-ci hissədə
cərəyanın gərginlikdən asılılığı güclüdür; 2-ci hissədə cərəyanın
gərginlikdən asılılığı zəifləyir; 3-cü hissədə
keçidində
deşilmə yaranır.
Mənsəb-idarəedici elektrod xarakteristikası mənbə və mənsəb
arasındakı gərginlik dəyişmədikdə
mənsəb
cərəyanının mənbə-idarəedici elektrod gərginliyindən asılılığını
göstərir, şəkil12.18 (b).
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Şəkil 12.18. p-n keçidli, n tip kanallı sahə tranzistorunun çıxış (a) və
ötürmə (b) xarakteristikaları
İZOLYASİYALI İDARƏEDİCİ ELEKTRODLU SAHƏ
TRANZİSTORLARI

Yuxarıda qeyd etdik ki,
keçidli sahə tranzistorlarında
idarəedici elektrod cərəyan keçirən kanalın keçidə yaxın yerləşən
qatı ilə bilavasitə təmasda olur. İzolyasiyalı idarəedici elektrodlu
sahə tranzistorlarında isə bu elektrod həmin qatdan dielektrik
vasitəsilə izolə edilir. Ona görə də, bu tranzistorlar metal – dielektrik
– yarımkeçirici strukturuna malikdir və qısaca olaraq MDY
tranzistorları adalandırılır. Əgər dielektrik kimi silisium oksidindən
istifadə edilərsə, onda onların üçüncü adı MOY (metal – oksid –
yarımkeçirici) əmələ gəlir. Struktura dielektrikin daxil edilməsi
tranzistorun daxili müqavimətini daha da artırır. MDY
tranzistorlarının iş prinsipi eninə yönəlmiş elektrik sahəsinin təsiri
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altında yarımkeçiricinin dielektriklə sərhəddə səthyanı qatının
keçiriciliyinin dəyişməsinə əsaslanır. Bu tranzistorlarda həmən qat
cərəyan keçirən kanal rolunu oynayır.
MDY tranzistorları dördelektrodludur, dördüncü elektrod
yarımkeçirici lövhəyə bərkidilən altlıqdır. MDY tranzistorları həm p,
həm də n tip kanallı olur və iki növə ayrılır: induksiyalanmış kanallı
və qurama kanallı. MDY tranzistorlarının şərti işarələri şəkil l2.19da göstərilmişdir.
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Şəkil 12 19. MDY tranzistorlarının şərti işarələri: qurama
kanallı n – tipli (a) və p – tipli (b); altlıqdan çıxışı olan (c); induksiya
edilmlş kanallı n – tipli (ç) və p – tipli (d); altlıqdan çıxışı olan (e)

– tipli qurama kanallı sahə tranzistorunun struktur sxemi və
mənsəb xarakteristikası şəkil12.20 - də göstərilmişdir.
Bu tranzistorun əsas xüsusiyyəti ondadır ki, metal idarəedici
elektrod kanaldan nazik dielektrik qatı ilə (SiO) izolə edilir. Donor
aşqarının konsentrasiyası mənbə və mənsəb sahələrində
kanaldakından xeyli böyük olur. Tranzistorun altlığı (əsası) – tipli
yarımkeçiricidir. Belə tranzistor MOY (metal – oksid – yarımkeçiri260

ci) adlanır. Mənbə, mənsəb və iderəedici elektrod çıxışlara malikdir
və onların köməyi ilə tranzistor sxemə qoşulur.
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Şəkil12.20. Qurama kanallı MDY tranzistorunun struktur
sxemi (a), şərti işarəsi (b) və mənsəb xarakteristikası (c)

Qurama kanallı tranzistorların fərqləndirici xüsusiyyətlərindən
biri də, idarəedici elektrodda həm müsbət, həm də mənfi gərginlik
olanda mənsəb cərəyanın yaranmasıdır.
İdarəedici elektroda mənbə və mənsəbə nəzərən müsbət işarəli
gərginlik veriləndə, onun metal səthində müsbət yüklər, kanalın
dielektrikə söykənən səthində isə mənfi yüklər toplanır. Mənfi
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işarəli yüklər hərəkətlidir və onlar kanal boyu hərəkət edir. Artıq
elektronların əmələ gəlməci kanalın keçiriciliyini yüksəldir, mənsəb
cərəyanı artır, yəni kanal zənginləşmə rejimində işləyir.
Əgər idarəedici elektroda mənfi işarəli gərginlik verilərsə, onun
metal səthində mənfi yüklər, kanalın dielektrikə söykənən səthində
müsbət yüklər toplanar. Kanalın keçiriciliyi və mənsəb cərəyanı
azalar, yəni tranzistor yoxsullaşma rejimində işləyər.
Deyilənlərdən görünür ki, qurama kanalli sahə tranzistorları həm
zənginləşmə, həm də yoxsullaşma rejimində işləyə bilir. Belə ki,
idarəedici elektrodda gərginliyi dəyişməklə mənsəb cərəyanını
dəyişmək olur. Elə bu səbəbdən də mənsəb xarakteristikası
zənginləşmə və yoxsullaşma rejimlərində alınan
xarakteristikalar ailəsinə ayrılır, şəkil12.20 (c).
İndi də induksiyalanmış - tip kanallı tranzistorun qurluşu və iş
prinsipinə baxaq, şəkil12.21.
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Şəkil12.21.İnduksiyalanmıs n – tip kanallı MDY tranzistorunun
struktur sxemi (a) və şərti işarəsi (b)

İnduksiyalanmış kanallı MDY tranzistorlarında cərəyan keçirən
kanal əvvəlcədən hazırlanır. Bu cərəyan keçirən kanal idarəedici
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elektroda müəyyən istiqamətlı və qiymətli gərginlik verir. İdarəedici
elektroda müsbət gərginlik veriləndə mənbə ilə mənsəb arasında,
mənbə sahəsindən mənsəb sahəsinə doğru elektronların hərəkəti
müşahidə olunacaq. Elektronların hərəkət etdiyi qat induksiyalanmış
kanal adlanır. İnduksiyalanmış kanal idarəedici elektroda verilən
gərginlik müsbət olduqda yarandığından, induksiyalanmış kanallı
tranzistorlar ancaq zənginləşmə rejimində işləyir. Hazırlanmasının
sadəliyi və yaxşı texniki xarakteristikalarına görə induksiyalanmış
kanallı tranzistorlar sahə tranzistorları içərisində daha geniş tətbiq
edilir. Bütün sahə tranzistorları ümumi mənbəli, ümumi mənsəbli və
ümumi idarəedici elektrodlu qoşulma sxemi üzrə işləyə bilirlər.
Ümumi mənbəli sxem daha geniş yayılmışdır.
SAHƏ TRANZISTORLARININ ƏSAS GÖSTƏRICILƏRI

Sahə tranzistorları aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə olunur:
1. Xarakteristikanın dikliyi – bu göstərici mənsəb gərginliyi sabit
olanda, mənsəb cərəyanının dəyişməsinin idarəedici elektroddakı
gərginlik dəyişməsinə olan nisbətinə bərabərdir
S=

,

( 12.12 )

Müasir sahə tranzistorlarında bu kəmiyyət 0,4 – 80 mA / V
arasında olur.
2. Daxili müqavimət (çıxış müqaviməti) – idarəedici elektroddakı
gərginlik sabit olanda mənsəb gərginliyinin dəyişməsinin mənsəb
cərəyanının dəyişməsinə olan nisbətinə bərabərdir
( 12.13 )
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3. Güclənmə əmsalı – bu əmsal mənsəb cərəyanı sabit olanda
mənsəb gərginliyinin dəyişməsinin idarəedici elektroddakı gərginlik
dəyişməsinə olan nisbətinə bərabərdir
µ=

( 12.14 )

Başqa şəkildə,
µ = S Ri olur.
4.Giriş müqaviməti – bu göstərici idarəedici və mənbə elektrodları
arasındakı maksimum buraxıla bilən gərginliyə görə təyin edilir
(12.15)
Ümumi emitterli sxem üzrə qoşulmuş sahə tranziatoru yüksək
tezliklərdə işləyəndə elektrodlararası tutumlar böyük rol oynayır.
Bunlara daxildir:
– giriş tutumu,
- keçid tutumu və
- çıxış tutumu.
§12.7. TRİSTORLAR

Üç və daha artıq – keçidinə malik olan, bağlı vəziyyətdən
açıq vəziyyətə qoşula bilən yarımkeçirici cihazlar tristorlar
adlanır. Başqa sözlə tristorlar iki dayanıqlı vəziyyətə malik olan
yarımkeçirici cihazlardır.
Bağlı vəziyyətdə tristorların müqaviməti on millionlarla Om
təşkil edir və o 10- la volt gərginliklərdə cərəyanı buraxmır. Açıq
vəziyyətdə tristorların müqaviməti əhəmiyyətsiz dərəcədə azdır. Belə
ki, cərəyan on və yüz amper olanda tristordakı gərginlik düşgüsü 1Va yaxın olur. Tristorun bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçməsi çox
qısa zamanda, praktiki olaraq sıçrayışla (təkanla) baş verir.
Tristorlar iki növdə buraxılır: diod tristorları (dinistorlar) və triod
tristorları (trinistorlar).
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Dinistorların struktur sxemi, şərti işarəsi və volt-amper xarakteristikası şəkil12.22-də göstərilmişdir.
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Şəkil12.22. Dinistorun struktur sxemi (a), şərti işarəsi (b) və
volt – amper (c) xarakteristikası

Dinistorların iki xarici elektrodu – anod və katod – var və onlar
sabit qoşulma gərginliyinə malikdir. Trinistorlarda anod və katoddan
başqa üçüncü – idarəedici elektrod – adlanan elektrod var. Üçüncü
elektrod anod gərginliyini dəyişmədən qoşulma gərginliyini
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dəyişməyə imkan verir. Trinistorların struktur sxemi, şərti işarələri
və volt-amper xarakteristikası şəkil12.23 – də göstərilmişdir.
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Şəkil12.23. Trinistorların struktur sxemi və şərti işarəsi: katoda görə idarə
olunan tirinistor (a) və onun şərti işarəsi (b); anoda görə idarə olunan
trinistor (c) və onun şərti işarəsi (ç); volt-amper xsrakteristikası

Dördqatlı strukturu olan
tipli dinistorun
xüsusiyyətlərinə baxaq. Belə struktur üç elektron-deşik keçidindən
(EK1, KK və EK2) ibarətdir.
və
keçidlərinə emitter
keçidləri, KK keçidinə kollektor keçidi deyilir.
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Dinistora xarici mənbədən düz gərginlik veriləndə, EK1 və EK2
keçidləri düz istiqamətdə yerini dəyişir və bu səbəbdən çox kiçik
müqavimətə malik olurlar. KK keçidi əks istiqamətdə qoşulur və
onun müqaviməti böyükdür. Bu səbəbdən tristora verilən gərginliyin
demək olar ki, hamısı kollektor keçidində düşür. Dinistorun voltamper qrafikindən şəkil12.22 (c) görünür ki, xarakteristikanın birinci
hissəsində (1) dinistordan kiçik cərəyan axır. Yəni, xarakteristikanın
bu hissəsində dinistor bağlıdır. Dinistorun bağlı vəziyyətdən açıq
vəziyyətə keçməsi düz gərginlik artdıqca elektrik yükdaşıyıcılarının
(deşiklər və elektronların) selvari çoxalması (artması) nəticəsində baş
verir. Bu prosesdə
emmiter sahəsindəki deşiklər EK1 emitter
keçidinin potensial səddini aşaraq
baza sahəsinə injeksiya edirlər.
Baza və KK kollektor keçidinə keçən deşiklər, baza sahəsinə daxil
olur. EK2 emitter keçidinin potensial səddi deşiklərin bir hissəsini
baza sahəsində saxlayır. Onda sahəsində EK2 keçidinin potensial
səddinin hündürlüyünü azaldan kompensasiya edilməmiş müsbət
yüklər əmələ gəlir. Potensial səddinin aşağı düşməsi elektronların
emitter sahəsindən p2 baza sahəsinə injeksiyasının artmasına səbəb
olur. İnjeksiya olunan elektronlar kollektor keçidini keçərək
bazasına daxil olur.
Analoji olaraq
baza sahəsində artıq elektrik yükləri əmələ
gəlir və bu p2
emitter sahəsindən deşiklərin daha böyük
injeksiyasına səbəb olur. Beləliklə, düz gərginliyin bir neçə
qiymətində dinistorda selvari cərəyanın yüksəlməsi müşahidə edilirr.
Bununla yanaşı emitterlərdə qarşılıqlı injeksiya nəticəsində
dinistordakı gərginlik düşgüsü azalır. Dinistordakı selvari prosesə
volt-amper xarakteristikasında iki hissə uyğundur : I-ci və III-cü
sahələr.
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II-ci sahə bir tərəfdən qoşulma gərginliyi, digər tərəfdən açilma
cərəyanı ilə hüdudlanmışdır. Bu sahə düşəndir (azalan) və buna görə
mənfi diferensial müqavimətə malikdir. O, I-ci və III-cü sahələr
arasında keçid sahədir. III-cü sahə dinistorun açıq vəziyyətinə
müvafiq olub, böyük cərəyana və kiçik gərginlik düşgüsünə malikdir.
II-ci və III-cü sahədə bütün keçidlər açıq vəziyyətdə yerləşir, bu da
dinistorun daxili müqavimətinin kiçik olduğunu göstərir.
Əgər xarici mənbəyin istiqaməti əksinə dəyişərsə, EK1 və EK2
keçidləri əks, KK keçidi düz istiqamətdə yerləşər. Bu halda
dinistorun volt-amper xarakteristikası adi yarımkeçirici diodun voltamper xarakteristikasının əks budağı şəklində alınar.
Dinistorda gedən fiziki proseslərin izahını sadələşdirməkdən ötəri
dördqatlı strukturu
və
tipli ekvivalent iki
tranzistor şəklində göstərmək olar, şəkil12.24.
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Şəkil12.24. Dinistorun iki tranzistordan ibarət struktur (a)
və əvəz (b) sxemləri

Şəkildən göründüyü kimi
tranzistorunda
sahəsi
emitter,
sahəsi baza,
sahəsi isə kollektordur. Analoji olaraq np-n tranzistorunda
sahəsi emitter,
sahəsi baza,
sahəsi
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kollektordur. KK keçidi hər iki tranzistor üçün ümumi kollektor
keçididir. Burada
və
sahələri dinistorun bazalarıdır. Lakin
onlar təkcə baza funksiyalarını deyil, kollektor funksiyalarını da
yerinə yetirirlər.
Dinistorlar əsasən açar sxemlərində tətbiq edilir. Onlar həm bağlı,
həm də açıq vəziyyətdə ola bilir. Volt-amper xarakteristikasında
mənfi diferensial müqavimətli enən sahə olduğundan onlardan
praktikada geniş istifadə olunur. Dinistorların böyük çatışmazlığı
xarici gərginliyi dəyişmədən qoşulma gərginliyini idarə etməyin
mümkün olmamasıdır. Bu çatışmazlıq trinistorlarda aradan qalxır.
Trinistorda üçüncü –idarəedici elektrodun köməyi ilə qoşulma
gərginliyini idarə etmək mümkündür. İdarəedici elektrod trinistorun
istənilən bazalarından birinə qoşula bilər. Bu və ya digər bazadan
istifadə olunması ancaq idarəedici gərginlik mənbəyinin
istiqamətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. İdarəedici elektrodun
gərginliyinin istiqaməti elə olmalıdır ki, trinistorun qoşulması
asanlaşsın. İdarəedici cərəyanın atmasi ilə potensial səddi azalır, bu
da injeksiya olunan yüklərin çoxalmasına, uyğun olaraq cərəyanın
atrmasına və qoşulma gərginliyinin aşağı düşməsinə səbəb olur.
İdarəedici cərəyan olmadıqda trinistor dinistora çevrilir.
İdarəedici cərəyan trinistoru ancaq bağlı vəziyyətdən açıq vəziyyətə
keçirir. Trinistor açıq vəziyyətə keçdikdən sonra idarəedici elektrod
özünün idarəedicilik xüsusiyyətini itirir. Trinistoru bağlı vəziyyətə
keçirmək üçün onun anodundakı gərginliyi elə qiymətə qədər
azaltmaq və ya idarəedici elektroda elə əks istiqamətli impulslar
vermək lazımdır ki, trinistordakı cərəyan qoşulma cərəyanından kicik
olsun.
Tristorlar aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə edilir:
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1. Qoşulma gərginliyi,

– tristoru bağlı vəziyyətdən açiq

vəziyyətə keçirən düz gərginlikdir.
2. Qoşulma cərəyanı,
– tristorun açıq vəziyyətə keçdiyi düz
cərəyan.
3. İdarəetmə cərəyanı,
– idarəedici elektrod dövrəsində ən
kiçik cərəyan olub, müəyyən anod gərginliyində tristorun bağlı
vəziyyətdən açıq vəziyyətə keçməsini təmin edir.
4. Açma cərəyanı, ç – tristorun açıq vəziyyətdən bağlı
vəziyyətə keçdiyi cərəyan.
5. Qalıq gərginlik,

– tristorun açıq vəziyyətinə uyğun olan

gərginlik.
6. Bağlama zamanı,

ğ

– idarəedici gərginlik verilən andan

tristordakı cərəyanın qərarlaşmış qiymətinin 0,9- u qədərində artdığı
müddət.
7. Açma zamanı, ç – tristorun açıq vəziyyətdən bağlı vəziyyətə
keçdiyi müddət arasındakı vaxt.
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FƏSİL XIII. FOTOELEKTRON

CİHAZLARI

İşıq şüasının enerjisini elektrik enerjisinə və əksinə cevirən
elektron cihazlarına fotoelektron cihazları deyilir. İş prinsipinə
görə yarımkeçirici fotoelektron cihazlarını üç qrupa bölmək olar:
fotoelektron şüalandırıcıları, fotoelektron şüaqəbulediciləri,
optoelektron cütləri.
§13.1.YARIMKEÇİRİCİ ŞÜALANDIRICI CİHAZLAR

Elektrik enerjisini işıq şüalanması enerjisinə bilavasitə
çevirmək üçün ayrılmış yarımkeçirici cihazlar optik
şüalandırıcılar adlanır.Bu cihazlar dörd qrupa bölünürlər: işıq
şüalandırıcı diodlar, lazerlər, elektrolüminissent və təbəqəli
şüalandırıcılar.
Şüalandırıcı yarımkeçirici cihazların daha geniş yayılmış
növlərindən biri işıq şüalandırıcı diodlardır (İŞD). Foton
rekombinasiyasının baş verməsi üçün işıq diodlarının hazırlanmasında qallium fosfid (GaP), qallium arsenid GaAs) və silisium
karbiddən (SiC) istifadə edilir. Bu halda qırmızıdan maviyə qədər
diapazonda görünən işıq süalanması alınır. İşıqlanmanın rəngi
qarışığın materialından aslıdır. Məs: sink oksidinin (ZnO) daxil
edilməsindən qırmızı işıqlanma, azotdan (N) – yaşıl, ZnO və N –dan
sarı işıqlanmalar alınır. İşıq diodları düz qoşulmuş p – n kecidinə
malik olan optik şüalandırıcı cıhazlardır. Düz istiqamətdə verilmiş
gərginliyin təsirindən keçiddə potensial səddinin hündürlüyü azalır
və yükdaşıyıcıların injeksiyası başlayır, p – n keçidi sahəsində və
keçidin özündə yığılmış yükdaşıyıcılar intensiv rekombinasiya
olunur. Bu zaman keçiricilik zonasında (n-qatı) daha yüksək
energetik səviyyədə yerləşən elektronlar, valent zonasındakı (p qatı)
aşağı energetik zonalara keçirlər. Rekombinasiya nəticəsində enerji
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kvantı – foton ayrılır. Enerjinin bir hissəsi istilik və ya elektromaqnit
şüalanması şəklində yayılır.
İŞD-da işıqlanmanın parlaqlığı və gücü – keçidindən injeksiya
olunan yüklərin miqdarından,yəni diodun konstruksiyasından aslıdır.
Normal parlaqlı işıqlanma almaq üçün keçid vasitəsi ilə axan
cərəyanın gücü 30mA/sm2- dən az olmamalıdır. İŞD– n f.i.ə.-nı
yüksəltmək məqsədilə elektron – deşik keçidinin səthi yarımdairəvi
hazırlanır, şəkil13.1 (a). Sıralanmış rəngli işıqlanma verən İŞD –n
daha çox istifadə olunur. Bunun üçün bir yarımkeçirici kristalda
müxtəlif aşqarlardan əmələ gəlmiş iki elektron-deşik keçidi (EDK)
yaradılır. Bir keçid yaşıl rəngli, digəri qırmızı rəngli şüalanma əmələ
gətirir, şəkil13.1(b,c).
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Şəkil13.1. İŞD – n strukturu: a – yarımsferik; b,c – sıralanmış
rəngli işıqlanmalı İŞD-un prinsipial sxemi və şərti işarəsi

Sıralanmış rəngli işıqlanma verən diodun üç çıxışı var, bu da hər
bir EDK – nə müxtəlif cərəyanlar verməyə imkan verir. Keçidin
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cərəyanını dəyişməklə sarı-yaşıl rəngdən qırmızı-sarı rəngə qədər,
eləcə də təmiz yaşıl və təmiz qırmızı rəngdə işıqlanma almaq olar.
Müxtəlif simvollar – hərflər, rəqəmlər (rəqəm-işarə indikatorları)
və s. yaratmaq imkanı verən İŞD matrissaları geniş tətbiq edilir,
şəkil13.2. Onlar hibrid inteqral mikrosxemlər şəklində keramika
altlıq üzərində hazırlanırlar.
İŞD – n əsas göstəricilərinə daxildir: işığın rəngi, düz cərəyan ü , düz gərginlik –
ü və işıqlanmanın parlaqlığı.

Şəkil13.2.Rəqəm – işarə indikarorunun xarici görünüşü
§13.2. YARIMKEÇİRİCİ ŞÜAQƏBULEDİCİ CİHAZLAR

Elektromaqnit şüaqəbuledici yarımkeçirici cihazların iş prinsipi
fotoelektron və ya fotoeffekt təsirlərə (hadisələrə) əsaslanır.
Fotoeffektin iki növü var: daxili və xarici.
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Daxili fotoeffekt şüalanmanın təsiri altında cisimlərdə
elektronların yüksək enerji səviyyələrinə keçməsidir. Bu da
hərəkətli yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının və buna müvafiq olaraq
yarımkeçiricinin xüsusiyyətinin dəyişməsinə səbəb olur.
Xarici fotoeffekt fotoelektron emissiyasından ibarət olub,
cisimlərə ultrabənövşəyi, görünən və infraqırmızı şüalarla təsir
etməklə onlardan elektronların qoparılmasıdır.
Yarımkeçirici şüaqəbuledicilərə fotorezistorlar, fotodiodlar,
fototranzistorlar, fototristorlar və s. cihazlar daxildir.
FOTOREZİSTORLAR

Fotorezistorlar EDK olmayan, işıq selinin təsiri ilə
müqavimətini dəyişən yarımkeçirici cihazlardır. Fotorezistorlara
işıq enerjisi təsir edəndə ondakı yarımkeçiricidə əlavə yükdaşıyıcılar
– deşiklər və elektronlar – yaranır, yəni əlavə keçiricilik əmələ gəlir
və onun müqaviməti azalır. Buna yarımkeçiricinin fotokeçiriciliyi
deyilir.Yarımkeçiricinin daxilində sərbəst elektronların yaranması
üçün az enerji tələb olunduğundan fotorezistorun həssaslığı
böyükdür.
𝑎

𝑏
𝑓
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𝐸
Şəkil13.3. Fotorezistorun konstruksiyası (a) və dövrəyə
qoşulma sxemi (b)

Fotorezistor dielektrik altlıq (şüşə) 1 üzərinə çəkilmiş fotohəssas
yarımkeçirici
plastinkadan (və ya plyonkadan) 2 ibarətdir,
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şəkil13.3(a). Fotorezistoru elektrik dövrəsinə qoşmaqdan ötəri
plastinkadan metal cıxış ucları 3 çıxarilir və o pəncərəsi olan
plastmas korpusda yerləşdirilir.
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Şəkil13.4. Fotorezistorun energetik (a), volt-amper (b) və
spektral (c) xarakteristikaları

Əgər fotohəssas plastinkanın ucları arasına e.h.q.-si mənbəyi
birləşdirilərsə, dövrədən bir neçə mikroamperdən çox olmayan kiçik
cərəyan axar. Bu cərəyana qaranlıq cərəyan (
) deyilir. Qaranlıq
cərəyan yarımkeçirici - plastinkada bir qədər sərbəst elektronların
olması ilə izah olunur. Fotorezistora işıq düşdükdə elektromaqnit
şüalanmasının kvantları elektronları həyacanlandırır və onları valent
zonadan keçiricilik zonasına keçirərək dövrədən axan cərəyanı
əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Ümumi cərəyanla qaranlıq cərəyan
arasındakı fərqə fotocərəyan deyilir.
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ü

Fotorezistorun əsas xarakteristikalarına daxildir: energetik, volt –
amper və spektral. Fotocərəyanın işıq selindən aslılığı fotorezistorun
energetik xarakteristikası şəkil13.4 (a), fotocərəyanın fotorezistora
tətbiq olunan gərginlikdən aslılığı volt-amper xarakteristikası
şəkil13.4 (b), fotocərəyanın işıq selinin dalğa uzuluğundan aslılığı
spektral xarakteristikası şəkil13.4 (c) adlanır.
Fotorezistorların üstünlükləri kiçik ölçülərə, yüksək həssaslığa və
hüdudsuz işləmə müddətinə malik olmasıdır. Onların çatışmazlığına
qaranlıq cərəyanın olması, xarakteristikalarının qeyri-xəttiliyi, işinin
temperaturdan aslılığı, ətalətliliyi və s. daxildir.
FOTODİODLAR

Fotodiod yarımkeçirici diodun qurluşuna malik fotohəssas
element olub, daxili güclənməsiz fotoqalvanik süaqəbuledici
adlanır şəkil13.5 (a). Fotodiodda əks cərəyan işıqlanmanın təsiri
altında dəyişir və bu onun işçi cərəyanı olur.
Fotodiodlar iki sxem üzrə qoşula bilir: xarici elektrik qida mənbəli
şəkil13.5 (b) və xarici mənbəsiz şəkil13.5(c). Xarici mənbəli diodun
iş rejimi fotodiodlu, mənbəsiz diodun iş rejimi ventilli və ya
fotoqalvanik adlanır.
Fotodiod fotodiodlu rejimdə işləyəndə onda aşağıdakı fiziki
proseslər baş verir. Dioda işıq şüası düşməyəndə – keçidi
vasitəsilə kiçik əks cərəyan axır. Bu cərəyana qaranlıq cərəyan
deyilir. Qaranlıq cərəyanı ətraf mühitin istilik təsirindən kovalent
rabitənin dağılması səbəbindən elektrik yüklərinin qeyri əsas
daşıyıcıları yaradır. Fotodioda işıq düşdükdə daxili fotoeffektin
təsirindən əlavə elektronlar və deşiklər əmələ gəlir. Deşiklər şüalanan
sahənin dərinliklərinə diffuziya edir, – keçidinə çataraq həmən
keçidin elektrik sahəsinin təsiri altında p sahəsinə keçirlər. Beləliklə
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şüa enerjisi seli qeyri əsas yükdaşıyıcıların sayını artırır, diod
dövrəsində cərəyanı yüksəldir və uyğun olaraq yük müqavimətdəki
gərginlik düşgüsünü artırır. Yük müqavimətindəki gərginlik düşgüsü
faydalıdır və fotodioda təsir edən işıq selinə mütənasibdir.
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Şəkil13.5. Fotodiodun struktur sxemi (a), xarici mənbəli (b) və xarici
mənbəsiz (c) qoşulma sxemləri

Ventilli rejimdə işləyəndə və işıq şüa enerjisi olmayanda
fotodiod dövrəsindən qaranlıq cərəyan axmır, – keçidi tarazlıq
vəziyyətindədir, diffuziya və dreyf cərəyanlrı bir-birinə bərabərdir.
Fotodiod işıqlandırıldıqda kovalent rabitənin dağılması nəticəsində
yarımkeçiricidə elektronlar və deşiklər əmələ gəlir. – keçidinin
elektrik sahəsinin təsiri altında deşiklər diodun – sahəsinə keçir,
elektronlar isə – sahəsində qalır.
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Beləliklə, fotodiod işıqlananda - sahəsində deşiklərin, sahəsində elektronların toplanması baş verir. Artıq yüklərin
toplanması –
keçidinin potensial səddinin hündürlüyünün
azalmasına və keçid vasitəsilə əsas yükdaşıyıcıların diffuziya
cərəyanlarının artmasına səbəb olur. Qarşılıqlı elektrik yükləri
arasında dinamik tarazlıq yaranır və fotodiodun elektrodları arasında
potensiallar fərqi, yəni foto e.h.q-si qərarlaşır. Bu rejimdə fotodiod
xarici qidalanma mənbəyi tələb etmir, çünki o özü elektrik cərəyanı
yaradan generatordur.
Fotodiodun əsas xarakteristikaları işıqlanma, volt-amper və
spektral xarakteristikalarıdır. İşıqlanma xarakteristikası fotocərəyanın
işıq selindən aslılığını göstərir. Fotodiod rejimində xarakteristikalar
xəttidir şəkil13.6(a), ventilli rejimdə isə xəttilik yük müqavimətindən
asılıdır şəkil13.6(b).
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Şəkil13.6. Fotodiodun işıqlanma xarakteristikaları: a – fotodiodlu
rejimdə və b - ventilli rejimdə

Yük müqaviməti artdıqca xarakteristika daha qeyri-xətti olur.
Volt-amper xarakteristikası müxtəlif şüa enerjisi sellərində
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fotodiodun cərəyanının əks gərginlikdən aslılığını göstərir
şəkil13.7(a).
Xarakteristikadan görünür ki, işıq seli artdıqca diodun cərəyanı
artır. İşıq selinin sıfır qiymətində çıxarılan xarakteristika qaranlıq
cərəyanı xarakterizə edir və adi diodun əks cərəyanına uyğundur.
Spektral xarakteristika fotocərəyanın işıq şüalarının dalğa
uzunluğundan aslılığını göstərir şəkil13.7(b).
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Şəkil13.7. Fotodiodun volt-amper (a) və spektral (b) xarakteristikaları

Fotodiodlardan müxtəlif radioelektron qurğularında geniş istifadə
olunur. Onlar günəş batareyalarında,temperatura avtomatik nəzarət
və onu tənzimləyən qurğularda, rəqəm hesablama maşınlarında və s.
qurğularda istifadə edilir.
FOTOTRANZİSTORLAR

Fotorezistorlar və fotodiodlar işıq şüalarının passiv çevriciləridir.
Onların gücləndiricilik xüsusiyyəti yoxdur. Fototranzistorlar isə aktiv
çevricidir, çünki onlarda ancaq işıq enerjisinin çevrilməsi deyil,
güclənməsi də baş verir. Fototranzistorların konstruksiyası
və
tipli tranzistorlarda olduğu kimidir. Onlarda üç
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elektrod var: emitter, baza və kollektor. Baza şüalanma enerjisinə
məruz qalır. Konstruksiyasına görə fototranzistorlar şüşə pəncərəsi
olan metal korpusda hazırlanır.
Praktikada fototranzistorların iki qoşulma sxemi tətbiq edilir:
sərbəst bazalı sxem şəkil13.8(a) və bazaya sürüşmə gərginliyinin
verilməsi sxemi şəkil13.8(b).
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Şəkil13.8.Fototranzistorun qoşulma sxemləri (a və b) və onun
çıxış volt-amper xarakteristikası (c)

Fototranzistorlar elə hazırlanır ki, işıq seli bazaya düşür. Adətən
fototranzistorlar ümumi emitterli sxem üzrə qoşulur və işıqlanma
olmadıqda onun kollektor keçidindən qaranlıq cərəyan axır. Baza
işıqlandırıldıqda onda əlavə elektron-deşik cütlərinin generasiyası
baş verir. Bu zaman baza üçün qeyri-əsas yükdaşıyıcılar olan
deşiklər kollektor keçidi vasitəsilə cəzb olunaraq kollektor sahəsinə
keçir və kollektor keçidindəki əks cərəyanı yüksəldir. Baza üçün əsas
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yükdaşıyıcılar olan elektronlar bazada qalır və bu halda emitter
keçidinin potensial səddinin hündürlüyü azalır. Potensial səddinin
hündürlüyünün azalması əlavə yükdaşıyıcıların emitterdən bazaya
injeksiyasını yüksəldir. Əlavə yükdaşıyıcıların az hissəsi baza
sahəsinə rekombinasiya olunur, çox hissəsi isə kollektor keçidi
vasitəsilə kollektora keçir və kollektor cərəyanı artır. Baza sahəsi
şüalandırıldıqda orada əmələ gələn əlavə həcmi yüklənmə
fototranzistorda fotocərəyanın güclənməsini təmin edir.
Fototranzistorun volt-amper xarakteristikası fotodiodun voltamper xarakteristikası kimidir, şəkil13.8 (c).
Fototranzistorun əsas göstəricilərinə daxildir: qaranlıq cərəyan,
fotocərəyana görə güclənmə əmsalı, cərəyanın həssaslığı, buraxıla
bilən cərəyan, şüalanma gücü və büraxma zolağının eni (bipolyar
tranzistorlarda bu 104...105Hs olur ).
Sahə fototranzistorları daha yüksək fotohəssaslığa və buraxma
zolağına malikdir (106...108Hs), idarəedici – keçidli hazırlanır və
üç elektrodu var: mənbə, mənsəb və idarəedici elektrod, şəkil13.9.
Ф
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Şəkil13.9. Sahə fototranzistorunun qoşulma sxemi (a ) və
mənsəb xarakteristikası (b )
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Fototranzistorlar fotodiodlar kimi avtomatika və ölçmə texnikası
qurğularında, hesablama texnikasında, fotometriyada, optoelektron
cütlərində və s. sahələrdə tətbiq olunurlar.
FOTOTİRİSTORLAR

Fototiristor fotohəssas element olub, fotoqalvanik
şüaqəbuledici adlanır. O, adi tiristordan gövdəsində işıq vermək
üçün pəncərə olması ilə fərqlənir. Onlar triod və tetrod tipli olur.
Triod tipli tiristor işıqlanma olmayanda adi tiristor kimi işləyir,
şəkil13.10. Ona işıq seli təsir etdikdə,işıqlanma qatlarında fotonların
udulması nəticəsində elektron-deşik cütləri yaranır. Qeyri-əsas
yükdaşıyıcılar p1-n1-p2 və n2-p2-n1 ekvivalent tranzistorların emitter
keçidlərinə doğru hərəkət edərək onlarda potensial səddlərinin
hündürlüyünü azaldır. Nəticədə emitterlərdən əsas yükdaşıyıcıların
əlavə injeksiyası baş verir və fotocərəyan əmələ gəlir. Fototristorun
qoşulması üçün lazım olan işıq selinin gücü yükdaşıyıcıların
rekombinasiya sürəti,
keçidlərinin yerləşmə dərinliyi və
şüalanmanın spektral tərkibi ilə müəyyən edilir.
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Şəkil13.10. Triod tipli fototiristorun strukturu (a), şərti işarəsi (b)

Fotodioda və fototranzistora nisbətən fototiristorun inteqral
həssaslığı yüksəkdir. Həm də fototiristorlar yüksək iş sürətinə, geniş
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işçi gərginlik diapazonuna, yüksək yüklənmə qabiliyyətinə və s.
malikdir.
Fototiristorlar hesablama texnikasında, optoelektron məntiq
sxemlərində, impuls texnikasında, energetika elektronikasında və s.
sahələrdə geniş tətbiq edilirlər.
OPTOELEKTRON CÜTLƏRİ

Qptocütlər və ya optronlar aralarında optik rabitə və elektrik
izolyasiyası təmin olunmuş şüalandırıcı və fotoqəbuledici
elementlərdən ibarət yarımkeçirici cihazlardır. Onlarda işıq
şüaları optik kanal vasitəsilə fotoqəbulediciyə düşür və orada elektrik
enerjisinə çevrilir.
Optronlar optik mühitlə əlaqələnmiş və konstruksiyaca bir
korpusda birləşdirilmiş mənbədən (işıq diodu) və şüaqəbuledicidən
(fotorezistor, fotodiod, fototranzistor, fototiristor) ibarətdir.
Optronların şərti qrafiki təsviri şəkil13.11 –də göstərilmişdir.
𝑎

𝑏

𝑐

𝑑

Şəkil13.11. Optronların şərti qrafiki işarəsi: fotorezistorlu (a),
foto diodlu (b), fototranzistorlu (c) və fototiristorlu (d)

Optronun girişi və çıxışı elektriki açıqdır. Siqnalı
şüalandırıcıdan qəbulediciyə yayan optik mühit şəffaf dielektrik
teldən hazırlanmış işıq daşıyıcısıdır. İşıq şüaları işıq daşıyıcısına
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daxil olur, telin yan divarından çoxqatlı əks olunduqdan sonra işıq
daşıyıcısının digər tərəfindən çıxır.
Optronların əsas xüsusiyyəti elektrik siqnallarını gücə,
gərginliyə və cərəyana görə gücləndirmək qabiliyyətidir. Bu da
optronlara müxtəlif potensiallar altında yerləşən, müxtəlif səviyyəli
məntiq qiymətlərinə malik aparatların düyünləri (ucları) arasında
əlaqə yaratmağa imkan verir. Bundan başqa onlar yüksək və alçaq
gərginlikli dövrələrdə siqnalların gücləndirilməsi və modulyasiyasında, cəld çevirici sxemlərdə və s. sahələrdə tətbiq edilir.
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FƏSİL XIV. MİKROELEKTRONİKA
Mikroelektronika – fizikanın, kimyanın, texnologiyanın,
sxem texnikasının nailiyyətlərinə əsaslanan, etibarlı, ekonomik,
miniatür blok və qurğuların yaradılması problemlərini üzərinə
götürən elektronika sahəsidir. Müasir mikroelektronika iki
konstruktiv-texnoloji baza istiqamətində inkişaf edir: yarımkeçirici
və hibrid inteqral mikrosxemlərin hazırlanması.
İnteqral mikroszemlər (İMS) mikroelektron qurğu adlanır. Onlar
eyni texnoloji proseslə hazirlanmış, öz aralarında birləşdirilən və
ümumi korpusda olan aktiv (tranzistorlar) və passiv elementlərdən
(rezistorlar, kondensatorlar, sarğaclar və s.) təşkil olunur. İMS –lərə
daxil olan elementlərin sayından asılı olaraq onları inteqrallama
səviyyələrinə ayırırlar: birinci inteqrallama səviyyəsində 10-a qədər
element, ikincidə 11-dən 100-ə qədər, üçüncüdə 101-dən 1000-ə
qədər və s. element olur. Onları çox vaxt İMS1, İMS2, İNS3 və s.
işarə edirlər. Elementlərinin sayı 1000-dən çox olan sxemlərə böyük
inteqral mikrosxemlər (BİMS) deyilir.
Funksiyalarına görə İMS-lər iki böyük sinifə bölünür: məntiqi
(rəqəm) və analoq (xətti-impuls).
Analoq sxemləri gücləndiricilərdə, siqnal generatorlarında, süzgəc
və detektorlarda istifadə edilir. Bunlarda aktiv elementlər xətti
rejimdə işləyir və ya giriş siqnalının qeyri-xətti çevrilməsini həyata
keçirir.
Məntiq İMS –i elektron hesablama maşınlarında, informasiyanın
diskret əməlı qurğularında, avtomatika sistemlərində istifadə edilir.
Bu sxemlərin aktiv elementləri açar rejimində işləyir.
§14.1. YARIMKEÇİRİCİ İNTEQRAL MİKROSXEMLƏR

Elementləri yarımkeçirici materialın üzərində və ya
daxilində
hazırlanan
sxemlərə
yarımkeçirici
inteqral
285

mikrosxemlər (YİMS) deyilir. Yarımkeçirici mikrosxemlərin
hazırlanmasında əsas material kimi temperatur diapazonu böyük olan
Si-dan istifadə edilir.
YİMS-lər hazırlananda diskret yarımkeçirici cihazların
strukturundan istifadə edilir. Fərq ondadır ki, YİMS-n vahid bir
kristalda qurulmuş bütün aktiv və passiv elementləri həm birbirindən elektriki izolyasiya edilməlidir, həm də sxemin funksional
vəzifəsinə müvafiq olaraq öz aralarında birləşdirilməlidir. Elektriki
izolyasiya dielektriklə və əks qoşulmuş p-n keçidilə aparılır.
𝑛
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Şəkil14.1. Dielektriklə izolyasiya üsulunun mərhələləri

Dielektriklə izolyasiya yaradılanda ilkin material kimi n –
keçiricilikli (tipli) Si-dan istifadə edilir. Həmən Si-un səthi
oksidləşdirilir və onun üzərində SiO2 qatı əmələ gəlir, şəkil14.1(a).
Ardınca sxemə uyğun olaraq SiO2 qatı üzərində novlar (kanallar)
açılır, şəkil14.1(b). Novlarda mühafizə qatı yaratmaq məqsədilə
təkrar oksidləşmə aparılır, şəkil4.1(c) və alınan səthin üzərinə
xüsusi keçiricilikli yarımkristal Si qatı calaq edilir şəkil14.1(d),
cilalama və ya kimyəvi təmizləmə yolu ilə ilkin qatdakı artıq
material təmizlənir, şəkil14.1(e). Sonra alınan izolyasiyalı sahələrdə
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diffuziya və ya epitaksial calaq etmə aparmaqla sxemin elementləri
formalaşdırılır. İzolyasiyanın belə hazırlanma qaydası texnoloji
cəhətdən mürəkkəbdir və baha başa gəlir, lakin sızma cərəyanlarını,
işci sahələr arasındakı xüsusı tutumu xeyli azaldır, deşilmə
gərginliyinin qiymətini yüksəldir.
Digər p – n keçidilə izolyasiya üsulu ilkin yarımkeçirici lövhədə
bir-birindən izolyasiya olunmuş müəyyən keçiricilikli sahələr
yaratmağa imkan verir. Bu üsulda ilkin p tipli Si lövhənin üzərinə n
tipli Si qatı epiteksial oturdulur, şəkil14.2(a).
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Şəkil14.2. p – n keçidilə izolyasiya üsulunun mərhələləri
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Sonra səthlər oksidləşdirilir, fotolitoqrafiya (foto çəkmək)
prosesinin köməyilə səthlərin üzərinə təyin olunmuş formaların şəkli
salınır və həmən şəklə uyğun pəncərələr açılır. Diffuziya vasitəsilə
pəncərələrin SiO2 mühafizə qatına p-keçiricilikli aşqar yeridilir.
Diffuziya o vaxta qədət aparılır ki, diffuziya olunan aşqarın
nüfuzetmə dərinliyi n – epitaksial qatının dərinliyindən böyük olsun,
şəkil14.2(b). Nəticədə lövhə üzərində bütün tərəflərdən p –tipli Sisahələrlə əhatə olunmuş n –tipli Si sahələr əmələ gəlir, şəkil14.2(c).
P – n keçidilə izolyasiya üsulunun üç çatışmazlığı var: izolyasiya
müqaviməti azdır, sxemin sahəsi böyük alınır və izolyasiya olunan
elementlər arasında tutum nəzərə çarpır.
§14.2. YİMS –də ELEMENTLƏRİN HAZIRLANMASI

Tranzistorlar. Tranzistorlar İMS –n əsas və mürəkkəb
elementidir. İMS-də həm bipolyar, həm də unipolyar (MDY)
tranzistorlarından istifadə edilir. Elektrik göstəriciləri yaxşı
olduğundan İMS –lər adətən – – tipli bipolyar tranzistorlardan
hazırlanır. Tranzistorlar hazırlananda planar texnologiyanın iki
üsulundan istifadə olunur: planar-diffuziya və planar epitaksial.
Planar-diffuziya texnologiyasında gövdə kimi -tlpli Si lövhə altlıq götürülür və fotolitoqrafiya üsulu ilə onun üzərinə SiO2
mühafizə qatı çəkilir, şəkil14.3(a).
Pəncərə vasitəsilə altlığa
–tipli aşqar diffuziya edilir
şəkil14.3(b) və tranzistorların kollektor sahələri əmələ gəlir. Ardınca
baza sahəsi almaq məqsədilə təkrar -tipli aşqarın diffuziyası aparılır
şəkil14.3(c). Üçüncü diffuziya emitterin əmələ gəlməsinə səbəb olur
şəkil14.3(d). Bundan sonra kollektor, baza və emitter sahələrilə omik
əlaqə yerinə yetrilir və xarici çıxışları birləşdirməkdən ötəri kontakt
sahələri yaradılır.
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Şəkil14.3.Planar-diffuziya texnologiyası ilə bipolyar
tranzistorun hazırlanma mərhələləri

Planar-diffuziya üsulunun çatışmayan cəhəti altlıqda aşqarın
qalınlığının qeyri-bərabər paylanması səbəbindən diffuziya
prosesinin altlığın səthində getməsidir. Bu da – keçidlərinin
sərhədlərinin dəqiqliyini azaldır və tranzistorların keyfiyyəti aşağı
düşür.
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Tranzistorların planar-epitaksial texnologiya ilə hazırlayanda tipli yüksəkomlu altlıq və oksid lövhəsi arasında –tipli epitaksial
qat olur. Epitaksiya istənilən keçiricilikli yarımkeçirici altlığın
üzərinə 10-15 mkm qalınlıqlı nazik yarımkeçirici qatın artırılması
prosesidir.
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Şəkil14.4. Planar-epitaksial texnologiya ilə bipolyar tranzistorların
hazırlanması mərhələləri
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Planar-epitaksial texnologiya ilə tranzistorlar hazirlamaq üçün tipli yüksək müqavimətli altlığın üzərinə oksid qatı ilə örtülmüş –
tipli epitaksial qat calağ edilir şəkil14.4(a). Oksid qatının üzərinə
əvvəlki üsulda olduğu kimi üzlük çəkilir və alınan pəncərələrdən –
tipli aşqarın diffuziyası aparılır şəkil14.4(b). Nəticədə
keçidlərilə izolə olunmuş adacıqlar yaranır şəkil14.4(c). Bundan
sonra təkrar aşqar diffuziyası aparmaqla tranzistorlar formalaşdırılır.
MDY və ya sahə tranzistorlarının hazırlanması da bu
texnologiyalarla aparılır. Lakin əməliyyatların sayı təxminən 3 dəfə
azalır, tranzistorun tutduğu sahə isə 20-25 dəfə az olur.
Diodlar. İnteqral mikrosxemlərdə diodlar hazırlamaqdan ötəri
tranzistor strukturları əsas götürülür. Diod kimi inteqral
tranzistorların emitter və kollektor keçidlərindən istifadə olunur.
Diodun alınmasinda tranzistorlar 5 müxtəlif sxem üzrə qoşulur.
Bunlar aşağıdakılardır: kollektor keçidi əsasinda alınan diodlar
şəkil14.5(b,e); emitter keçidi əsasında alınan diodlar şəkil14.5(a,d);
keçidlərin paralel qoşulması əsasında alınan diodlar şəkil14.5( c).
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Şəkil4.15. Diod kimi istifadə olunan inteqral tranzistorun qoşulma
sxemləri

Kollektor keçidi əsasında alınan diodlar ən böyük buraxıla bilən
əks gərginliyə (50V) malikdir. Emitter keçidi əsasında alınan
diodların iş sürəti böyük, əks cərəyanının qiyməti çox kiçikdir.
Keçidlərin paralel qoşulması əsasında yaranan diodların iş sürəti
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kiçik, düz cərəyanının qiyməti çox böyükdür. Kollektor keçidi qısa
qapanmaqla emitter keçidi əsasında alınan diodlar şəkil14.5(a)
stablitron kimi işlədilir.
Rezistorlar. İnteqral rezistorlar planar texnologiya üzrə altlığın
adacıqlarına 3mkm qalınlığında yarımkeçirici aşqar qatın diffuziyası
üsulu ilə hazırlanır. Belə rezistorlar diffuziya rezistorları adlanır.
Onlar altlıqdan və sxemin başqa elementlərindən – keçidləri
vasitəsilə izolə edilirlər.
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Şəkil14.6. Bipolyar tranzistorun baza (a), emitter (b) qatı üzərində və MOD
tranzistoru əsasında (c) hazırlanmış inteqral rezistorlar
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Praktikada ən geniş yayılmış üsul tranzistor strukturunda baza və
ya emitter qatından rezistor kimi istifadə edilməsidir. Bu halda baza
qatı üzərində böyük müqavimətli, emitter qatı üzərində kiçik
müqavimətli rezistorlar alınır, şəkil14.6(a,b). Baza qatı üzərində
alınan diffuziya rezistoru digər elementlərdən iki əks qoşulmuş –
keçidi ilə izolə olunur. Diffuziya rezistorlarının müqavimətlərinin
nominal qiyməti 10 Om-dan 50 Om –a qədər diapazondadır və onlar
20MHs-ə qədər tezliklərdə işləyə bilir.
Dəyişən rezistorlar kimi MOD (unipolyar) tranzistorlardan
istifadə edilir. Burada kanal rezistiv cərəyan axıdan kanaldan
ibarətdir və onun en kəsiyi yuxarıdan
tipli aşqarlı diffuziya
aparmaqla dəyişdirilə (kiçildilə) bilir. Dəyişən rezistorlar qeyri-xətti
xarakteristikaya malikdirlər, şəkil14.6(c).
Kondensatorlar və sarğaclar. Yarımkeçirici İMS-də kondensator kimi bipolyar tranzistorların əks qoşulmuş
keçidlərinin
sədd tutumundan və ya MDY tranzistorunun strukturundan istifadə
edilir. Bu kondensatorlar onlarla pikofaraddan minlərlə pikofarada
qədər tutuma malikdir. Kondensatorların
keçidləri əsasındakı
konstruksiyaları şəkil14.7- də göstərilmişdir.
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Şəkil14.7. Bipolyar tranzistorun p-n keçidləri əsasında qurulmuş inteqral
kondensatorlar: emitter keçidi əsasında (a) və kollektor keçidi əsasında (b)
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Emitter keçidi əsasındakı konstruksiyada bütün keçidlərdə daha
böyük xüsusi tutuma (0,2 mkF/sm2) və daha kiçik deşilmə
gərginliyinə (bir neçə volt) malik olan emitter-baza keçidindən
istifadə edilir. Kollektor keçidi əsasındakı konstruksiyada xüsusi
tutumu emitter keçidindəkindən təxminən 6 dəfə kiçik, deşilmə
gərginliyi on voltlarla olan kollektor-baza keçidindən istifadə
olumur.
İMS-də sarğaclar sxemə əlavə olunur. Çünki bunları digər
elementlər kimi hazırlamaq çox çətindir və belə hazırlanan
sarğacların effektivliyi kiçikdir. Ona görə də İMS-də sarğaclardan
asma element kimi istifadə edilir.
§14.3.HİBRİD İNTEQRAL MİKROSXEMLƏR (HİMS)

Hibrid İMS-lər bir və çoxqatlı təbəqəli struktura malik olan,
ancaq bütün passiv elementlər (rezistorlar, kondensatorlar)
yığılmış yarımkeçirici altlıqdan təşkil olunmuş mikrosxemdir.
Burada yarımkeçirici cihazlar korpussuz, diskret asma elementlər
şəklində yerləşdirilir.
Hibrid İMS-də aktiv elementlər yarımkeçirici İMS –dəkindən
yaxşı göstəricilərə malikdirlər və böyük qidalanma gərginliyində
işləyə bilirlər. HİMS-lər germetik korpusda yerləşdirilir. Onlar həm
nazik (1mkm-ə qədər), həm də qalın (25mkm-ə qədər) təbəqəli
hazırlanır.
Qalın təbəqəli sxemlər minmal qiymətə, böyük mexaniki
möhkəmliyə və istiyədavamlılığa malikdir. Onların elementləri
böyük yüklənmələrə qabildir. Lakin passiv elementlərin nominal
qiymətləri qeyri stabildir, quraşdırma sıxlığı aşağıdır və onların
artırılması (əlavə olunması) ehtimalı azdır. Nazik təbəqəli sxemlər
böyük dəqiqliyə, elementlərin nominallarının hazırlanmasının
mümkünlüyünə və yüksək quraşdırma sıxlığına malikdir.
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İstənilən HİMS-lər altlıqdan, passiv elementlər sistemindən və
onların birləşmələrindən, aktiv (asılmış) elementlərdən ibarətdir:
HİMS-in passiv elementləri.
Altlıq. HİMS-də altlıq eyni zamanda bir neçə funksiyanı yerinə
yetirir: o üzərində hibrid inteqral mikrosxemlərin elementləri
quraşdırılan və formalaşdırılan konstruksiyanın əsası olub, HİMS-in
elementlərinin elektrik izolyasiyasını təmin edir və eləcə də bütün
konstruksiyanın istilik ötürməsinə xidmət edir. Altlıq üçün şüşə,
keramika, plastmas, sitall və fotositall materiallarından istifadə
olunur. Altlıqlar ölçüləri 6x15-dən 48x60 mm-ə qədər , qalınlığı
0,5 – 2 mkm olan düzbucaqlı və ya kvadrat formasında hazırlanır.
Təbəqələri çəkməkdən (tozlamadan) qabaq altlığın səthini
diqqətlə təmizləmək lazımdır. Təbəqələr keçirici, zəifkeçirici,
izoləedici, maqnitli ola bilir. Onlar metal, dielektrik,
kombinələşdirilmiş (metalkeramika) və ferritli olur.
Metal keçirici təbəqələr yüksək keçiricilikli metallardan
hazırlanır və İMS-də kondensatorların elektrodlarının, sarğacların
cərəyan keçiricilərinin, zolaqlı dalğa aparanların və quraşdırma
naqillərinin kontakt sahələrinin yaradılmasında istifadə edilir.
Dielektrik
təbəqələr
kondensatorlarda,
çoxqatlı
elektrik
quraşdırılmalarında və mühafizə örtüklərində istifadə olunur.
Ferromaqnit təbəqələr yaddaş qurğuları və təbəqəli induktivliklər
üçün tətbiq edilir.
Rezistorlar. Təbəqəli rezistorlar şəkil14.8 hazırlanmasında xrom,
tantal, nixrom, metalkeramika, korroziyaya qarşı davamlı metal və
xəlitələrdən istifadə edilir. Bu materiallar yüksək elektrik
müqavimətinə və kiçik temperatur əmsalına malikdir.
Təbəqəli rezistorlarin müqaviməti
R=

(4.1)
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𝑏

düsturu ilə hesablanır. Burada: – müqavimət, Om; ρ –rezistiv
lövhənin materialının xüsusi müqaviməti, Om*sm; ℓ - rezistorun
uzunluğu, sm; – rezistiv qatın eni, sm; ℎ – lövhənin qalınlığı, sm.

𝑙

Şəkil14.8. Təbəqəli rezistorlarin konstruksiyası: a-düzbucaqlı və
b-mürəkkəb formalı

Stabil təbəqəli rezistorlarda təbəqənin qalınlığı 0,01 – 1mkm
götürülür. Rezistiv təbəqənin eni 0,1 mkm-dən az olmamalıdır.
Təbəqəli rezisrorların müqaviməti 50 Om-dan 100 Mom-a qədərdir.
Kondensatorlar. Təbəqəli kondensatorlar üçqatlı struktura
malikdir: metal – dielektrik – metal (MDM), şəkil14.9. Metal
lövhələr üçün alüminiumdan istifadə edilir. Burada dielektrik kimi
yüksək dielektrik nüfuzluğuna malik olan silisium monoksi- SiO2
götürülür və bu zaman xüsusi tutum 5000-10000pF/sm2 həddində
olur. Böyük tutumlarda dielektrik təbəqə kimi titan oksidi (ε=80) və
barium-titanat (ε=1000) götürülür.
Təbəqəli kondensatorların tutumu aşağıdakı düsturla təyin edilir,
C = 0,0885

(4.2)

burada
– kondensatorun tutumu,
; – dielektrikin nisbi
dielektrik nüfuzluğu; – kondensatorun lövhələrinin sahəsi, sm2; –
dielektrikin qalınlığı, sm.
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𝑏

𝑎

Alt
lövh

dielektrik

Üst
lövh

Altlıq
Şəkil14.9. Təbəqəli kondensator

Müasir nazik təbəqəli kondensatorlarda 20V-a qədər işçi
gərginlikdə 1pF-1mkF həddində tutum olur. Daha böyük tutumlar
tələb olunanda HİMS-də diskret kondensatorlardan istifadə edilir.
İnduktivlik. HİMS-də induktiv sarğaclar dairəvi və ya düzbucaqlı
spiral şəklində hazırlanır, şəkil14.10. İnduktiv sarğaclar hazırlananda
keçirici materiallardan istifadə edilir.

𝑎

𝑏

Şəkil14.10. HİMS-də induktiv sarğaclar:
a- dairəvi və b-düzbucaqlı spirallı
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Sarğaclarda metal zolağın eni 30-50mkm, dolaqlar arasındakı
məsafə 50- 100mkm – dir. Sarğacın keyfiyyəti tezliklə mütənasib
olaraq artdığından 3- 5 sarğısı olan sarğaclar 3-5 QHs tezliklərdə
işləyə bilir.
HİMS-n aktiv elementləri. HİMS-də aktiv elementlər kimi
diskret yarımkeçirici cihazlardan istifadə edilir. Bunlara diskret
yarımkeçirici diodlar, tranzistorlar, tristorlar, yarımkeçirici inteqral
mikrosxem və gövdəsiz hibrid inteqral mikrosxemlər aiddir. Optimal
elektrik parametrlərini əldə etmək üçün bir hibrid inteqral sxemin
altlığı üzərində başqa-başqa texnologiyalarla hazırlanmış müxtəlif
komponentləri yığmaq mümkündür. Mikrosxemə quraşdırılması
üsuluna görə gövdəsiz yarımkeçirici cihazlar yumşaq və sərt çıxışlı
komponentlərə bölünürlər. Yumşaq çıxışlı komponentlər təmas
sahələrinə qalaylanır və ya epoksid yapışqanı ilə yapışdırılır. Sərt
çıxışlı
komponentlər
isə
qalaylama,
ultrasəs
qaynağı,
termokompressiya və lazer şüası ilə bərkidilir.
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