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ALAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Biyo Ölçme Elektronik ve Simülasyon  

MODÜLÜN TANIMI 
Transistörlü temel yükselteç devreleri uygulamalarının 

anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Biyomedikal Sistemlerde Güç Kaynakları modülünü 

tamamlamıĢ olmak 

YETERLĠK Temel yükselteç devrelerini kontrol etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında temel yükselteç 

devrelerini kontrol edebileceksiniz. 

Amaçlar 

 

1.  Transistör seçebileceksiniz. 

2. Transistörlü yükselteç devrelerini kontrol 

edebileceksiniz.  

3. Alan etkili transistör seçebileceksiniz. 

4. Alan etkili transistörlü yükselteç devrelerini 

kontrol edebileceksiniz. 
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf ortamı, atölye 

Donanım: El aletleri, ölçü aletleri, transistörler, havya 

lehim, bağlantı elemanları, breadboard, fetler  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Günümüzde elektrik-elektronik teknolojisi baĢ döndürücü bir Ģekilde geliĢmiĢ ve 

hayatımızın her alanına hükmetmeyi baĢarmıĢtır. Bugün farkında olmadan yaĢamımızın bir 

parçası hâline gelen pek çok sistemin arka planında neredeyse kusursuz çalıĢan elektronik 

devreler bulunmaktadır. 

 

Elektronik devreleri tanımak, devrelerde kullanılan malzemelerin yapısını, çalıĢmasını 
öğrenmek bu konu ile uğraĢan herkes için önemlidir. Elektronik devrelerin genelinde 

kullanılan transistör, FET oldukça önemli elemandır.  Hemen hemen elektronik devrelerinin 

hepsinde bu elemanları görmek mümkündür. Bu elemanlar olmasa bile bu elemanları içeren 

entegre devre elemanlarını görebiliriz. Bu yüzden transistör ve FET’in yapısının, 

çalıĢmasının ve kullanım yerlerinin öğrenilmesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı 

öğrencileri için ayrıca önemlidir. 

 

Bu modülde konular çok fazla detaya inilmeden verilmiĢ ancak Ģekillerle 

desteklenerek konulara görsel bir zenginlik kazandırılmıĢtır. Konular iĢlenirken verilen 

devrelerin uygulamaya yönelik olmasına dikkat edilmiĢtir. 

 

Bu modül, dört bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde transistörün yapısı, çalıĢması 
ve devre uygulamaları incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde ise transistörlü yükselteç devrelerinin 

çalıĢma sınıfları, kazanç hesapları, DC polarmalandırma yöntemleri, transistörün çalıĢmasını 

olumsuz etkileyen gürültü kaynakları ve arızaları hakkında bilgi verilmiĢtir. Üçüncü 

bölümde ise FET’lerin yapısı, çalıĢması, çeĢitleri ve kullanım alanları incelenmiĢtir. 

Dördüncü bölümde ise FET transistörlü yükselteçlerin çalıĢması, kazanç hesabı, kullanım 

yerleri ve arızaları hakkında bilgi verilmiĢtir.   
 

   

GĠRĠġ 



 

 2 

 

 



 

 3 

 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve uygulamalar doğrultusunda transistörlerin genel yapısı 
ve temel özelliklerini tanıyacak, ürün bilgi sayfasındaki özellikler doğrultusunda devreye 

uygun transistörü seçebileceksiniz.  
 

 

 

 

 

Transistörün nerelerde kullanıldığını araĢtırınız. Bunun için çevrenizde bulunan 

elektronik üzerine çalıĢan iĢ yerlerinden ve internetten faydalanabilirsiniz. 

 

1. TRANSĠSTÖRLER 
 

Transistör giriĢine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan, 

gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan, germanyum veya silisyum yarı iletken 

maddesinden yapılan elektronik devre elemanı olarak tanımlanabilir. Germanyum yarı 

iletken maddesinin elektron sayısı 32 iken, silisyumun elektron sayısı 14’tür. Bu yüzden 

germanyum atomundan,  silisyum atomuna göre daha az bir enerji ile (0,3 volt) elektron 

koparılabilir. Silisyum atomunda ise  germanyum atomundan elektron koparmak için 

harcanan enerjinin iki katından fazla (0,7 volt) bir enerji kullanılmalıdır.  

 

Ġki farklı atomda elektron koparmak için harcanan enerji farkı, silisyum atomunun 

germanyum atomuna göre daha kararlı olduğunu gösterir. Bu yüzden transistörler genellikle 

silisyum yarı iletken maddesinden yapılır. Transistör isimleri “A” harfi ile baĢlayanlar 

germanyum, “B”  harfi ile baĢlayanlar ise silisyum atomundan yapılmıĢtır. Örneğin; AD149 

bir germanyum transistör iken, BD135 bir silisyum transistördür.  

 

Transistörleri musluğa  (vana)  benzetmek mümkündür. Musluk, akan sıvıyı denetler 

(ayarlar). Transistör ise geçen akımı denetler. Bu özelliği sayesinde küçük akımlar aynı 

biçimde olmak kaydıyla büyütülebileceği gibi, küçük bir akım ile büyük bir alıcının 

çalıĢması da sağlanabilir. Hemen hemen bütün elektronik devrelerde farklı amaçlarla 

kullanılabilir. Bir çeĢidi (MosFET) ultrasonografi cihazında yüksek frekanslarda (5Mhz) 

anahtarlama yaparken, bir çeĢidi (BJT) elektrokardiyografi (EKG) cihazında kalp atıĢ 

iĢaretlerini yükselterek ses sinyallerine dönüĢtürür. 

 

1.1. Çift Kutuplu Yüzey BirleĢimli Transistörler (BJT) 

 
BJT (Bipolar Junction Transistor ) çift kutuplu yüzey transistörlerin NPN ve PNP 

olmak üzere iki farklı çeĢidi bulunur. BJT transistörlerde Beyz (B), Kolektör (C) ve Emiter 

(E) olmak üzere üç bacak bulunur.   

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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1.1.2. PNP ve NPN Transistörlerin Yapısı  
 

PNP tipi transistörlerde, iki P tipi madde arasına bir N maddesi yerleĢtirilmiĢtir. 

Beyz ucu N maddesine, kolektör ve emiter uçları ise P maddesine irtibatlıdır. PNP tipi 

transistörün yarı iletken yapısı ve sembolü ġekil 1.1’de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 1.1: PNP transistörün yarı iletken yapısı ve devre sembolü 

 
NPN tipi transistörlerde ise iki N tipi madde arasına bir P maddesi yerleĢtirilmiĢtir. 

Beyz ucu P maddesine, kolektör ve emiter uçları ise N maddesine irtibatlıdır. NPN tipi 

transistörün yarı iletken yapısı ve sembolü ġekil 1.2’de görülmektedir. 

   
 

ġekil 1.2: NPN transistörün yarı iletken yapısı ve devre sembolü 

  
          Transistörlerdeki en büyük akım emiter akımıdır. Emiter akımı, kolektör ve beyz 

akımlarının toplamına eĢittir. Yani; 

  

  

   Ģeklindedir. 

 

 

1.1.2. PNP ve NPN Tipi Transistörlerin Doğru ve Ters Yönde  

Polarmalandırılması (Ön Gerilimleme) 

 
 Doğru polarma 

 

 

 

 IE = IB + IC 
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PNP ve NPN tipi transistörlerin doğru polarmalandırılması için beyz – emiter arasına 

doğru yönde, beyz – kolektör arasına ise ters yönde gerilim uygulanır. 

 

ġekil 1.3’te PNP tipi transistörlerin doğru polarmalandırılma ile oyuk ve akım akıĢ 

yönleri gösterilmiĢtir.  PNP transistörlerde, emiteri meydana getiren P maddesine daha fazla 

katkı maddesi katılmıĢtır. Bu nedenle, emiter çoğunluk taĢıyıcılar (oyuklar) bakımından 

diğer bölgelere göre daha zengindir. Oyuklar emiter bölgesinden hareket eder ve beyz 

bölgesine gelirler. Aslında hareket eden oyukları boĢaltan elektronlardır. Ancak sanki 

oyuklar hareket edermiĢ gibi görünür. Beyz bölgesini meydana getiren N maddesi hem çok 

incedir ve hem de çok az katkı maddesi kullanılmıĢtır. Böylece, emiterden çıkan oyukların 

çok küçük bir bölümü beyz bölgesine akar. Oyukların büyük çoğunluğu ise, asıl iletim yolu 

olan ve negatif gerilim uygulanan kolektör bölgesine akar. Bir oranlama yapmak gerekirse 

emiterden çıkan oyukların % 1’i beyz bölgesine, % 99’ u ise kolektör bölgesine gider. ġekil 

1.3’te dikkat edilecek olursa akım akıĢı, oyuk akıĢı ile aynı yöndedir. 

 

 

ġekil 1.3: PNP tipi transistörün doğru polarmalandırılması, oyukların ve 

elektronların hareket yönleri 

 
ġekil 1.4’te ise NPN tipi transistörlerin doğru polarmalandırılma ile oyukların ve 

elektronların akıĢ yönleri gösterilmiĢtir. NPN tipi transistörlerde, emiteri meydana getiren N 

maddesine, diğer bölgelere (kolektör ve beyze) oranla daha fazla katkı maddesi katılmıĢtır. 

Bu durumda emiter, elektron yönünden çok zengindir.  

 

Beyz – emiter birleĢim yüzeyine doğru yönde polarma uygulandığı için (yani emitere 

negatif, beyze pozitif gerilim) emiterdeki elektronlar beyz bölgesine geçer. Beyz bölgesini 

meydana getiren P tipi maddeye, çok az katkı maddesi katılmıĢtır ve beyz bölgesi çok 

incedir. Bu nedenlerle, emiterden gelen elektronların çok çok küçük bir kısmı beyz devresine 

gider, büyük çoğunluğu ise pozitif gerilim uygulanmıĢ olan kolektör tarafından çekilir ve 

kolektör akımını oluĢturur. 
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ġekil 1.4: NPN tipi transistörün doğru polarmalandırılması, oyukların ve 

elektronların hareket yönleri 

 

ġekil 1.4’te dikkat edilecek olursa akım akıĢı elektron akıĢının tersi yöndedir. 

 

 Ters polarma 

 

Transistörlerde; beyz, kolektör ve emiter akımlarının geçmesi için  beyz - emiter 

birleĢim yüzeyine doğru yönde polarma uygulanması gerekir. Aksi hâlde devreden akım 

geçmez. Yani transistör kesime gider ve çalıĢmaz. ĠĢte transistörlerin beyz ucu ile emiter 

uçları arasına ters yönde gerilim uygulanmasına ters polarma denir.   Bu durumda 

transistörden akım akmayacaktır.  

  

PNP tipi transistörlerde, beyz ucuna pozitif, emiter ucuna ise negatif gerilim 

uygulanması durumunda, transistöre ters polarma uygulanmıĢ demektir. Bu durumda 

transistör kesime gider ve çalıĢmaz. NPN tipi transistörlerde ise beyz ucuna negatif, emiter 

ucuna pozitif gerilim uygulanırsa transistöre ters polarma uygulanmıĢ demektir. Yine PNP 

tipi transistörde olduğu gibi transistör kesimdedir ve çalıĢmaz.   

 

1.1.3. PNP ve NPN Tipi Transistörlerde Akım ve Gerilim Yönleri 

 
ġekil 1.5 (a)’da ortak beyzli PNP transistör bağlantısında gerilim yönleri, ġekil 1.5 

(b)’de akım yönleri, ġekil 1.5(c)’de ise diyot yapısı görülmektedir. PNP tipi transistörlerde 

kolektör - beyz arası ters polarmalandırıldığında ve beyz-emiter arası doğru 

polarmalandırıldığında akım geçiĢi gerçekleĢir. Aksi durumlarda akım geçiĢi olmaz. 
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(a)    (b)  (c)                             

ġekil 1.5: PNP transistör akım ve gerilim yönleri 

            a) PNP transistör gerilim yönleri 

                     b) PNP transistör akım yönleri 

              c) PNP transistör diyot yapısı 
  

           ġekil 1.6 (a)’da ortak beyzli NPN transistör bağlantısında gerilim yönleri, ġekil 1.6 

(b)’de akım yönleri, ġekil 1.6 (c)’de ise diyot yapısı görülmektedir. NPN tipi transistörde de 

tıpkı PNP tipi transistörde olduğu gibi kolektör - beyz arası ters polarmalıdır. Beyz-emiter 

arası doğru polarmalandırıldığında akım geçiĢi gerçekleĢir. Aksi durumlarda akım geçiĢi 

olmaz. 

 

 

(a)    (b)  (c)                             

ġekil 1.6: NPN transistör akım ve gerilim yönleri 

a) NPN transistör gerilim yönleri 

                                                                b)   NPN transistör akım yönleri 

                                                                c)   NPN transistör diyot yapısı 

 

1.1.4. Transistörlerin Yükselteç Olarak ÇalıĢtırılması 

 
Transistörler, akım kontrollü elemanlardır ve transistörün bağlantı Ģekline göre emiteri 

Ģase, kolektörü Ģase ve beyzi Ģase olmak üzere üç değiĢik yükselteç devresi vardır. PNP tipi 

transistörlerde oyuklar, NPN tipi transistörlerde ise elektronlar, akım taĢıyıcı olarak görev 
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yapar. Elektronlar,  oyuklara göre daha küçük ve daha hareketlidir. Bu nedenle yükselteç 

(amplifikatör) devrelerinde, yüksek frekansları daha iyi takip edebilmeleri için NPN tipi 

transistörler tercih edilir. Ayrıca transistörlü yükselteçler, genellikle emiteri Ģase (ortak 

emiterli) olarak tasarlanır. Çünkü genellikle, NPN tipi transistörlerde emitere negatif gerilim 

uygulanır ve elektronik devrelerde negatif gerilim Ģaseye (negatif uç) sabitlenir.    

  
 Akım kazancı 

 

Transistörlerde düĢük değerlikli beyz akımıyla (IB)  çok daha yüksek değerlikli (IC)  

kolektör akımının elde edilmesi transistörde yükseltme iĢleminin gerçekleĢtiğini gösterir. 

Yükseltme miktarı (akım kazancı), beyzi Ģase yükselteçlerde α (alfa), emiteri Ģase 

yükselteçlerde ise β (beta)’dır.  

 

Emiteri Ģase yükselteçlerde transistörün yükseltme kazancı kolektör akımının beyz 

akımına oranı olarak tanımlanabilir. Transistörde beyz akımının oluĢmasıyla kolektör – 

emiter arası kısa devre gibi davranır. Kolektör – emiter arasının kısa devre gibi olmasıyla 

kolektörden emitere doğru beyz akımının β katı kadar kolektör akımı, (β+1) katı kadar da 

emiter akımı akar. 

  

Emiteri Ģase bir yükselteçte kolektör, beyz ve emiter akımları ġekil 1.7’deki formüller 

yardımıyla bulunabilir. 

          

ġekil 1.7: Emiteri Ģase yükselteç devresi 

 
ÖRNEK  1.1: Emiteri Ģase bir yükselteç devresinde beyz akımı 20 µA ve β akım 

kazancı 50 olduğuna göre kolektör ve emiter akımlarını bulunuz. 

 

ÇÖZÜM  1.1:   

IC = β.IB = 50.20 = 1000 µA ise  IC = 1 mA 

IE = (β+1).IB = (50+1).20 µA = 51.20 µA = 1020 µA ise  IE = 1,02 mA’ dir. 

 

 IE = IB + IC = IB + β.IB 

 IC = β.IB 

 IE = (β+1).IB 

 β =   IC 

        IB 
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Beyzi Ģase (beyzi Ģaseye bağlı) yükselteç devrelerinde kolektör akımının emiter 

akımına oranına “α (alfa) akım kazancı”  denir. ġekil 1.8’de beyzi Ģase yükselteç devresi ve 

α (alfa) akım kazancının formüle edilmiĢ hâli görülmektedir. Devrede giriĢ ve çıkıĢlar Vg 

(VgiriĢ), Vç (VçıkıĢ) olarak tanımlanmıĢtır. Beyzi Ģase yükselteç devresinde α (alfa) akım 

kazancı 1 veya 1’den küçük ise gerilim kazancı yüksektir. 

 

ġekil 1.8: Beyzi Ģase yükselteç 

 
ÖRNEK 1.2: Beyzi Ģase bir yükselteç devresinde emiter akımı 10 mA ve kolektör 

akımı 9 mA ise α akım kazancını bulunuz. 

 

ÇÖZÜM  1.2:      α =   IC       ise ,     α =   9    =  0,9 

                                         IE                               10                          

 

Yükselteç devrelerinde dikkat edilecek olursa giriĢ (Vg) ve çıkıĢa (Vç) kondansatör 

bağlanmıĢtır. Kondansatör AC sinyallerin geçiĢine kolaylık sağlar. DC sinyallerin ise diğer 

tarafa geçmesine engel olur. Yani AC sinyalde kısa devre gibi davranır.  GiriĢe bağlanan C1 

kondansatörü, RB direnci üzerinden gelen akımın giriĢe bağlanan devre veya cihaza 

gitmesine engel olur. ÇıkıĢtaki C2 kondansatörü de yine Rc üzerinden gelen DC sinyalin 

çıkıĢına bağlanan devreye veya cihaza geçmesine engel olur.  

   

 Gerilim kazancı  

 
       Beyzi Ģase, PNP veya NPN tipi yüzey birleĢimli transistörlerde α akım kazancı 1’den 

küçük olduğunda büyük bir gerilim ve güç kazancı elde edilir. Örneğin beyzi Ģase yükselteç 

devresinin doğru polarma altında giriĢ empedansı 100 Ω kadardır. Kolektör – beyz arası ise 

ters polarma edildiğinden 1 MΩ kadardır. Bu yüzden kolektördeki küçük bir akım 

değiĢmesi, kolektör – beyz direncinin üzerinde çok büyük bir çıkıĢ gerilimi meydana getirir.     

 

ÖRNEK 1.3: Beyzi Ģase bir yükselteç devresinde R1 (Rb) giriĢ empedansı 100 Ω, 

çıkıĢ empedansı (Rc) R2  = 100 KΩ ve devrenin α akım kazancı 0,9 olduğuna göre, bu 

devrenin gerilim kazancı nedir? 

 

 α =  IC 

       IE 
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ÇÖZÜM 1.3 :   R1 = 100 Ω , R2 = 100 KΩ = 100000 Ω 

 

 Gv = R2   .α =100000 .0,9 = 900’dür. 

           R1            100  

 
1.1.5. Transistörlerin ÇalıĢma Kararlılığını Etkileyen Faktörler 

 
 Limitsel değerler 

 

Her transistörün ayrı çalıĢma karakteristik değeri vardır. Değerlerin ne olmasının 

gerektiği transistör katalog bilgilerinden ve karakteristik eğrilerinden bulunur. 

 

 Polarma yönü  

 

Transistörlere polarma gerilimi uygularken, ters polarma bağlantısı yapmamaya dikkat 

edilmelidir. Böyle bir durumda, transistör çalıĢmayacağı gibi, normalden fazla uygulanacak 

olan ters polarma gerilimleri jonksiyon diyotlarının delinmesine, yani kristal yapının 

bozulmasına neden olacaktır. 

 

 AĢırı toz ve kirlenme 

 

Transistörlerin toza karĢı ve özellikle de metal tozlarının bulunacağı ortamlarda çok 

iyi korunması gerekir. AĢırı toz ve kirlenme, elektrotlar arası yalıtkanlığı zayıflatacağından 

kaçak akımların artmasına neden olacaktır. Bu da transistörün kararlı çalıĢmasını 

engelleyecektir. Eğer metal ve karbon (kömür) tozlarıyla karıĢık bir tozlanma varsa transistör 

elektrotlarının kısa devre olma ihtimali de mevcuttur.  

Tozlu ortamda çalıĢtırılması zorunlu olan transistörlerin ve bütün elektronik devrelerin toza 

karĢı iyi korunmaları ve zaman zaman devrenin enerjisi kesilmek suretiyle yumuĢak bir fırça 

ve aspiratör ile tozların temizlenmesi gerekir. Tozların temizlenmesi iĢlemi, elektrik 

süpürgesinin hava kompresörleriyle üfleyerek kesinlikle yapılmamalıdır. Zira bu durumda 

yapıĢkan tozlar daha da çok yapıĢıp kirliliği arttıracağı gibi buradan kalkan tozlar diğer 

devrelere konacak ve baĢka devrelerinde tozlanmasına neden olacaktır. 

 

 Nem 

 

Transistörler ve bütün elektronik devreler, neme karĢı da çok iyi korunmalıdır. Su, 

bazı yağ ve boya buharları, doğrudan elektrotlar arasında kısa devreye, tozların yapıĢıp 

yoğunlaĢmasına neden olacağından, cihazların kararlı çalıĢmasını engelleyecektir. 

 

 Sarsıntı 

 

Sarsıntılı ortamda kullanılan cihazlarda, daima bağlantıların kopma ihtimali vardır. 

ÇalıĢma sırasındaki aĢırı sarsıntı iç gerilmeleri de arttıracağından, kristal yapının bozulması 

da mümkündür. Bu ortamlarda çalıĢtırılacak cihazlara üreticiler tarafından özel sarsıntı testi 

uygulanır. Üreticisinden sarsıntı testleri hakkında bilgi almak gerekir. 
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 Elektriksel ve manyetik alan etkisi 

 

Gerek elektriksel alan, gerekse de manyetik alan serbest elektronların artmasına ve 

onların yönlerinin sapmasına neden olur. Bu da kararlı çalıĢmayı önler. Bu gibi ortamlarda 

kullanılacak cihazlar, faraday kafesiyle ve anti manyetik koruyucularla korunmalıdır. 

 

 IĢın etkisi 

 

Röntgen ıĢınları, lazer ve benzeri çok yüksek frekanslı ıĢınlarda kararlı çalıĢmayı 

etkiler. Bu gibi yerlerde kullanılacak cihazlar da özel koruma altına alınmalıdır. 

 

 Kötü lehim (soğuk lehim) 

 

Transistörün ve bütün elektronik devre elemanlarının çok ustaca lehimlenmesi gerekir. 

Bu konu “Lehimleme ve Baskı Devre” modülünde detaylı olarak verilecektir. 

 

1.1.6. Transistörlerin Anahtarlama Elemanı Olarak ÇalıĢtırılması 

 
Silisyum transistörlere 0,6 Volt’un üzerinde beyz polarması uygulandığında iletime 

geçer. Bir transistörün iletime geçmesi demek, kolektör-emiter arası direncinin düĢmesi 

demektir. NPN tipi transistör iletime geçtiğinde kolektörden emitere doğru bir akım akar. 

PNP tipi transistörlerde akım emiterden kolektöre doğru akar. ġekil 1.9’da beyz devresindeki 

anahtar kapatıldığında, kolektör devresine bağlı olan bir ledi yakan program görülmektedir. 

Devrede “S” anahtarı açık durumdayken devreden herhangi bir beyz akımı geçmez. Bu 

durumda transistör kesimdedir (açık devre) ve kolektörden emitere bir akım akıĢı olmaz. 

Kolektörden emitere akım akıĢı olmayınca kolektöre seri bağlı olan led yanmaz. Beyz 

devresindeki anahtar kapatıldığında ise VBE (beyz-emiter polarma gerilimi) gerilimini 0,6 

volt olduğunu kabul edersek devreden geçen beyz akımı: 

 

VCC = IB.RB + VBE 

12V = IB.10K + 0,6V => 12-0,6 = 10.10
3
.IB => 11,4 = 10.10

3
.IB => IB = 1,14 mA’dir. 

IC = β.IB = 100.1,14 = 114 mA olarak hesaplanır. 
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(a)                                                         (b) 

ġekil 1.9: Transistörlerin anahtarlama elemanı olarak kullanılması 

a) S anahtarı açık (transistör kesimde) 

b) S anahtarı kapalı (transistör iletimde) 

 

Devrede S anahtarı kapatıldığında transistör beyz polarması alır ve kolektör-emiter 

arası kısa devre gibi olur. Led kolektör akımı geçtiğinden yanar. Ancak transistör iletime 

geçtiğinde çıkıĢ devresinden geçebilecek maksimum kolektör akımı VCC/RC = 12/1K = 12 

mA’dir. Hatta 12 mA’in de altındadır. Çünkü kolektör devresinde RC direncine seri bağlı led 

olduğundan kolektör akımını azaltır. IB akımı ne kadar artırılırsa artırılsın kolektör akımı 

hiçbir zaman 114 mA olmaz. Beyz akımı artırıldığı hâlde kolektör akımının kaynak 

akımında (VCC= Üreteç) sabit kalması durumuna transistörün doyuma gitmesi denir. 

 

1.1.7. Katalog Kullanarak Transistör Bilgilerinin ve KarĢılıklarının Bulunması 

 
Tablo 1.1’de çeĢitli transistörlerin özellikleri ve karĢılıkları görülmektedir. 

Transistörlerin karĢılıkları kataloglarda yer alır. ġekil 1.10’de ise transistörlerin  kılıf yapıları 

görülmektedir. Katalog bilgilerine bakarken önemli olan bilgiler, NPN mi, PNP mi olduğu, 

hangi yarı iletken malzemeden yapıldığı (silisyum-germanyum), akım kazancı (α,β), 

maksimum kolektör akımı (ICm), maksimum dayanma gücü (PCm), maksimum emiter 

kolektör arası dayanma gerilimi (VCEm), maksimum kolektör beyz gerilimi (VEBm), 

maksimum emiter-beyz gerilim, maksimum çalıĢma (kesim) frekansı (fm Biyomedikal 

sistemlerde önemlidir.), maksimum jonksiyon sıcaklığı (TJm)’dır. Örneğin BC 237 

  

β= 100 β= 100 
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transistörün özelliklerine bakalım. Tablo 1.1’den BC 237’nin silisyum NPN olduğunu bacak 

bağlantısının ġekil 1.10’daki 9 numaralı görüntü olduğunu, maksimum kolektör-emiter 

voltajının 50 V, Maksimum akımının 0,2 A ve gücünün 0.3 W olduğunu görebiliriz. 
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Tablo 1.1: ÇeĢitli transistörlerin özellikleri ve karĢılıkları 
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ġekil 1.10: ÇeĢitli transistörlerin kılıf Ģekli (alttan görünüĢ) 
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1.1.8.  Transistörlerin Üzerindeki Harflerin ve Rakamların Okunması 

 
Uygulamada çoğunlukla Amerika, Avrupa ve Japonya yapımı transistörler 

kullanılmaktadır.  

 

Amerikan yapımı transistörler, 2N ile baĢlarlar. Örnek olarak 2N2955, 2N3055 

transistörleri verilebilir. Avrupa yapımı transistörler AC, BC, BF gibi harflerle baĢlar. Örnek 

olarak AC127, BC237, BC238, BC308 transistörler verilebilir. Japon yapımı transistörler 2S 

ile baĢlar. Örnek olarak 2SC1384, 2SC1815 transistörleri verilebilir. Ancak transistör üzerine 

basılan kodda 2 S atılır. Yani 2 SC1384 transistörünün üzerinde C1384 yazmaktadır.  

  

Avrupa standartlarında transistörlerde ilk harf hangi yarı iletken maddeden yapıldığını 

gösterdiğini yukarıda belirtmiĢtik. Ġkinci harf ise hangi devrelerde kullanılabileceğini 

gösterir. Bu harflerin anlamları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

 

 Ġkinci  Kullanım   

   Harf  Alanı 

C  DüĢük güçlü alçak frekans transistörü 

 D  Yüksek güçlü alçak frekans transitörü 

 F  DüĢük güçlü yüksek frekans transistörü 

 L  Yüksek güçlü yüksek frekans transistörü 

 S  DüĢük güçlü anahtarlama transistörü 

 U  Yüksek güçlü anahtarlama transistörü 

 

1.1.9.  SMD (Yüzey Montajlı) Transistörler 

 

 

Resim 1.1: SMD transistörler 

  

Resim 1.1’de çeĢitli SMD transistör resimleri gösterilmiĢtir. Bir SMD transistörü 

tanımak için ilk olarak kılıf Ģekli katalog bilgilerine bakılarak tanımlanmalıdır. Daha sonra 

üzerine basılmıĢ ID koduna bakılmalıdır. ġu unutulmamalıdır ki her transistörün ID kodu 

kendine has değildir. Örneğin, ID kodu 1A olan bir eleman bir BC846A transistörü 

olabileceği gibi bir FMMT3904 transistörü de olabilir. Hatta aynı üretici aynı kodu farklı 
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elemanlar için bile kullanabilmektedir. Eğer bakılan ID kodu için birden çok karĢılık mevcut 

ise, kılıf Ģeklinden faydalanılarak sonuca ulaĢılmalıdır. Birçok üretici kendi ID kodlarında 

fazladan bir harf kullanır. Eğer elinizdeki eleman, Philips ürünü ise bazen bir küçük 'p' harfi 

(veya zaman zaman 't') koda ilave edilmiĢtir. Siemens (Ģimdi Infineon) elemanlarında 

genellikle bir küçük 's' harfi bulunur. Örneğin, kod 1A ise tabloya göre muhtemel numaralar 

Ģunlardır: 

 

1A BC846A Phi ITT N BC546A 

1A FMMT3904 Zet N 2N3904 

1A MMBT3904 Mot N 2N3904 

1A IRLML2402 IR F n-ch MosFET 20V 0.9A 

     
Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi de Ģudur ki  p6A,  6Ap’den 

farklıdır. 'p' harfinin bulunduğu yer önemlidir. p6A bir jfet iken, 6Ap bir  çift kutuplu 

yüzey birleĢimli (BJT) transistördür. 

 

Bazı elemanların bir tek renkli harfi vardır (genellikle küçük kılıflı diyotların). Bu 

renk, kod harfinden sonra küçük tipte gösterilir. 'L' soneki (suffix) genellikle  SOT323 veya 

SC70 gibi düĢük profilli kılıfları gösterir. 

 

Ters çentikli elemanlar birkaç problem çıkarır. Bunların tip numaralarında genellikle 

'R'  harfi bulunur. Ters kılıflı elemanlarda bacaklar aĢağıya değil, yukarıya bükülmüĢtür, 

dolayısıyla geleneksel elemanın aynadaki görünüĢünü andırır. Bunları kod numaralarından 

tanımak genellikle mümkün olmakla birlikte, bazı üreticiler ters kılıflı elemanlar için de aynı 

kodu kullanır. Bu durumda, elemana bir büyüteç ile bakmak çözüm olabilir. Normal bacaklı 

bir elemanın bacakları baskı devreye doğru yakınlaĢırken, bunların bacakları yukarı doğru 

bakar. 

 

Bazen aynı ana seriden üretilen elemanlar, bağlantılı-iliĢkili bir tip numarasına 

sahiptir. Sıklıkla 'R' ters çentikli- ters kılıflı tipi, ve/veya 'W' ise daha küçük bir kılıf 

varyasyonunu belirtir. Bazen de kod numaralarında benzerlikler bulunur. Mesela, '67' 

numarası kılıftaki bir BFP67’nin kodu iken, '67R' numarası SOT143R kılıfındaki bir 

BFP67R’nin kodudur.  'W67' numarası ise aynı elemanın SOT343 kılıfındaki nevidir.   

 

Bazı üreticiler, üretimin yapıldığı ülkeyi belirtmek üzere bir sembol veya küçük harf 

kullanmaktadırlar. Bunlar, SMD kod rehberinin alfabetik sıralamasında dikkate alınmamıĢtır. 

Örneğin,  'Z-S' ve 'ZtS ' kodlarının her ikisi de 2PC4081Q elemanına aittir. 'Z-S' bu elemanın 

Hong Kong’da, 'ZtS '  ise Malezya’da üretildiğini göstermektedir.  
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1.1.10.  Analog ve Dijital Ölçü Aletleriyle Transistörün Sağlamlık Kontrolünün    

             Yapılması 

 
 Transistörlerin analog AVO metre ile sağlamlık kontrolü 

 

Resim 1.2: Analog AVO metre 

 

Analog ölçü aleti direnç (X1) kademesine alınır. Problardan biri herhangi bir ayakta 

sabit tutulurken, diğer prop ayrı ayrı boĢtaki diğer iki ayağa değdirilir. Sağlam bir 

transistörde prop bir uçta sabitken diğer prop her iki ayağa değdirildiğinde ölçü aleti değer 

göstermelidir. Değer okunmuyorsa sabit ucu tespit etmek amacıyla ölçüm ayakları 

değiĢtirilerek iĢlemler tekrarlanır. Yine de bir değer göstermiyorsa ölçü aletinin sağlamlığı 

baĢka bir transistör ölçümü yapılarak kontrol edilmeli. Ölçü aletinde bir sorun olmadığı 

saptanırsa transistörün bozuk olduğu anlaĢılır. Diyot test kademesindeyken buzzer ötüyorsa 

transistör kolektör-emiter arası kısa devre konumunda kalmıĢ demektir. Bu durumda 

transistör bozulmuĢtur.  

  

Ayrıca sağlam bir transistörde ölçü aleti probları kolektör emiter arasına 

değdirildiğinde her iki yönde de değer göstermemesi gerekir. 

 

 Transistörlerin dijital ölçü aletiyle sağlamlık kontrolü 

  

Resim 1.2: Dijital AVOmetre 
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Dijital ölçü aleti, diyot test kademesine alınır. Problardan biri herhangi bir ayakta sabit 

tutulurken diğer prop, ayrı ayrı boĢtaki diğer iki ayağa değdirilir. Sağlam bir transistörde 

prop bir uçta sabitken diğer prop, her iki ayağa değdirildiğinde ölçü aleti değer göstermelidir. 

Değer okunmuyorsa sabit ucu tespit etmek amacıyla ölçüm ayakları değiĢtirilerek iĢlemler 

tekrarlanır. Yine de bir değer göstermiyorsa ölçü aletinin sağlamlığı baĢka bir transistör 

ölçümü yapılarak kontrol edilmelidir. Ölçü aletinde bir sorun olmadığı saptanırsa 

transistörün bozuk olduğu anlaĢılır. Ya da diyot test kademesindeyken buzzer ötüyorsa 

transistör kolektör-emiter arası kısa devre konumunda kalmıĢ demektir. Bu durumda 

transistör bozulmuĢtur. Aynen analog ölçü aletinde olduğu gibi sağlam bir transistörde ölçü 

aleti probları kolektör- emiter arasına değdirildiğinde her iki yönde de değer göstermemesi 

gerekir. 

  

1.1.11. Analog ve Dijital Ölçü Aletleriyle Transistör Uçlarının Bulunması 

 
 Analog ölçü aletiyle transistör uçlarının bulunması 

 

Analog ölçü aleti, direnç (X1) kademesine alınır. Proplardan biri herhangi bir ayakta 

sabit tutulurken, diğer prop ayrı ayrı boĢtaki diğer iki ayağa değdirilir. Sağlam bir 

transistörde prop bir uçta sabitken diğer prop her iki ayağa değdirildiğinde ölçü aleti değer 

göstermelidir. Değer okunmuyorsa sabit ucu tespit etmek amacıyla ölçüm ayakları 

değiĢtirilerek iĢlemler tekrarlanır. Ġki yönde değer gösterdiği andaki sabit uç beyz, yüksek 

değer okunduğundaki ayak emiter ve düĢük değer görülen ayak ise kolektördür. Değer 

okunduğunda beyzdeki uç, kırmızı prop (eksi) ise transistör PNP, siyah prop (artı) ise NPN 

tipidir. Bunun sebebi analog AVO metrelerde pil uçları ile AVO metre ölçüm uçları farklı 

polaritede olmalarıdır. 

 

 Dijital ölçü aletiyle transistör uçlarının bulunması 

 

Dijital ölçü aleti diyot test kademesine alınır. Problardan biri herhangi bir ayakta sabit 

tutulurken, diğer prop ayrı ayrı boĢtaki diğer iki ayağa değdirilir. Sağlam bir transistörde 

prop bir uçta sabitken diğer prop her iki ayağa değdirildiğinde ölçü aleti değer göstermelidir. 

Değer okunmuyorsa sabit ucu tespit etmek amacıyla ölçüm ayakları değiĢtirilerek iĢlemler 

tekrarlanır. Değer gösterdiği andaki sabit uç beyz, yüksek değer okunduğundaki ayak emiter 

ve düĢük değer görülen ayak ise kolektördür. Değer okunduğunda beyzdeki uç kırmızı (artı) 

ise transistör NPN, siyah prop (eksi) ise PNP tipidir. Bunun sebebi dijital AVO metrelerde 

pil uçları ile AVO metre ölçüm uçları aynı polaritededir. 
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Resim 1.3: Transistör uçlarının bulunması 

Resim 1.3: a’da görüldüğü gibi kırmızı prop transistörün 1 numaralı ucuna siyah prop 

2 nu.lı ucuna temas ettirildi. Resim 1.3: b’de kırmızı prop transistörün 1 numaralı ucuna 

siyah prop 3 numaralı ucuna temas ettirildi. Resim 1.3: c’de kırmızı prop transistorün, 2 

numaralı ucuna siyah prop 3 numaralı ucuna temas ettirildi. Resim 1.3: d’de kırmızı prop 

transistörün 2 numaralı ucuna siyah prop 1 numaralı ucuna temas ettirildi. Resim 1.3: e’de 

kırmızı prop transistörün 3 numaralı ucuna siyah prop 1 numaralı ucuna temas ettirildi. 

Resim 1.3.f’de kırmızı prop transistörün 3 nu.lı ucuna siyah prop 2 numaralı ucuna temas 

ettirildi. Bu transistörün 1 numaralı ucuna kırmızı probu sabit Ģekilde tutup 2 ve 3 numaralı 

uçlara siyah probu sırasıyla değdirdiğimizde değer göstermektedir. Bu yüzden 1 numaralı uç 

transistörün beyz ucudur. Beyz ucunda sabit tutulan uç, kırmızı prop olduğundan bu 

transistör NPN tipi transistördür. 1-2 numaralı uçlar arasında görülen değer, 1-3 numaralı 

uçlar arasından görülen değerden daha küçüktür. Bu yüzden 2 numaralı uç kolektör, 3 

numaralı uç emiterdir. Resim 1-3’te görüldüğü gibi kolektör emiter (2-3 numaralılı uçlar) 

arası her iki yönde de açık devre göstermektedir. 
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1.1.12. LDR ve Transistörle Bir Rölenin Kumanda Edilmesi Uygulaması 

 
LDR üzerine düĢen ıĢık miktarı ile ters orantılı olarak direnç değeri değiĢen bir devre 

elemanıdır. ġekil 1.11: a’da görüldüğü gibi LDR’nin üzerine ıĢık düĢtüğü zaman T1 

transistörü iletime geçer. T1 transistörünün iletime geçmesi T2 transistörünün beyz 

gerilimini Ģase gerilimine yaklaĢtıracağından T2 transistörü kesimde kalır ve rölenin 

hareketli kontağı normalde kapalı uca kontaklanır. Buna bağlı olarak röle ucuna bağlı olan 

lamba BAT1’den besleme gerilimini alamayacağından yanmaz. ġekil 1.11: b’de LDR’nin 

üzeri kapatıldığında ise T1 transistörü kesime gider. Bu durumda T2 transistörü beyz 

polarması alır ve iletime geçer. Buna bağlı olan RL1 rölesinin hareketli kontağı normalde 

açık uca kontaklanır. Bu durumda lamba BAT1’den besleme gerilimini alarak yanar. Sonuç 

olarak karanlıkta lamba yanar, aydınlıkta ise söner. 

 

 

ġekil 1.11.a: LDR üzerine ıĢık düĢtüğünde lambanın durumu 
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ġekil 1.11.b: LDR’nin üzeri karartıldığında lambanın durumu 

 
Bu tür devreleri sokak lambalarının kontrolünde kullanılmaktadır.  

 

1.1.13. Darlington Bağlantıyla DC Motorun ÇalıĢtırılması Uygulaması  

 
Darlington bağlantının amacı iki transistörden birincisinin emiter uncunun diğerinin 

beyz ucuna bağlanarak iki transistörün tek bir transistör gibi davranmasını sağlamaktır. 

Böylece yüksek kazanç elde edilir. Dolayısıyla yüksek kazanç ile daha yüksek akım ve 

gerilimde çalıĢan devreler kontrol edilebilir. 

 

Darlington bağlantıda kazanç hesaplanırken birbirine bağlanan transistörlerin 

kazançları çarpılır. Örneğin, ġekil 1.12’deki NPN tipi iki transistörün darlington 

bağlantısında Q1 transistörünün beyz akımının (IB1)  10 µA olduğunu  ve transistörlerin her 

birinin β akım kazancının  ise 100 olduğunu kabul edelim. Bu duruma göre oluĢacak kazanç 

ve IC2 akım değerini bulalım. 

 

IC1= β1.IB1 = 100.10 = 10000 µA = 10 mA  

IE1 = IB1+ IC1 =10 µA + 10 mA= 10,01 mA  =>  IE1 = IB2 = 10,01 mA’dir. 

IC2 = β2.IB2 =100.10,01 = 1001 mA = 1,001 A’dir. 

 

Hesaplamadan da görüleceği gibi kazanç yaklaĢık iki transistörün akım kazancının 

çarpımı kadardır. Yani giriĢ akımı yaklaĢık β1. β2 = 100.100 = 10000 kat arttırılmıĢtır. 

 

ġekil 1.13’te iki NPN tipi transistörün darlington bağlantısı yoluyla yüksek akım 

kazancı sağlanarak dc motorun çalıĢtırılması (sürülmesi) görülmektedir. Transistör olarak 

yüksek akımda çalıĢma özelliğinden dolayı BD 135 transistörleri kullanılmıĢtır. 

Transistörlerin β akım kazancı 100’dür. Devrede R3 direnci Q2 transistörünün beyz 

gerilimini düzenlemektedir. D1 diyodu motora doğru oluĢacak ark (ters gerilimleme) etkisini 

ortadan kaldırmak için kullanılmıĢtır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ġekil 1.12: NPN tipi iki transistörün darlington bağlantısı 

 

 

ġekil 1.13: Darlington bağlantı ile DC motorun çalıĢtırılması uygulaması 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Bulunamayan transistörün teknik özellikleri ve kılıf yapısında karĢılığını bulunuz. 

Verilen teknik ve yapısal özelliklere sahip transistör bulma uygulamalarını aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarına göre gerçekleĢtiriniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 BC238 ve BD136 transistörlerinin 

özelliklerinin ve karĢılıklarının bulunması:  

 Tablo 1.1. ve ġekil 1.10’den faydalanarak 

transistörlerin teknik özellikleri ve kılıf 

bilgilerine ulaĢılacaktır. 

 Sayfa 19’daki transistör harf ve 

rakamlarının okunması konusundan 

faydalanarak yapısal özellikleri 

bulunacaktır.  

 Belirtilen Ģekillerin yanında 

transistör özelliklerine arama 

motorlarına transistör ismi + 

datasheet (veri yaprakları) 

yazarak bulunabilir. 

 Elektronik bir devrede kullanmak için 45V, 

1,5A ve 12,5 Watt’lık   teknik özelliklere 

sahip transistörün bulunması:  

 Tablo 1.1. ve ġekil 1.10’den faydalanarak 

belirtilen teknik özelliklere sahip transitör 

bulunacaktır. 

 Belirtilen Ģekillerin yanı sıra 

transistör karĢılık tablolarının 

bulunduğu katalog veya 

bilgisayar programlarından da 

faydalanılabilir.  
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Transistörün anahtar olarak kullanılması devresi uygulamasını aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarına göre gerçekleĢtiriniz.  

 
Bu uygulama faaliyetini baĢarı ile tamamladığınızda, transistörün anahtar olarak 

kullanılması devresini kurup çalıĢtırabileceksiniz. Ayrıca elektronik simülasyon programları 
ile devrenin çalıĢmasını da inceleyebilirsiniz. 

 
Kullanılacak araç gereçler: 

 Breadboard 

 Güç kaynağı 
 AVO metre 

 Devre Ģemasında belirtilen elemanlar 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yukarıdaki Ģekildeki devreyi montaj 

seti üzerine kurunuz. RB = 10 K, RC 

=  1 K seçiniz. 

    Güç kaynağının canlı ucunu 

RC’nin ve S anahtarının ucuna 

bağlayınız. 

 Güç kaynağının bağlantılarını doğru 

yaptığınızdan emin olunuz. Gerilim 

değerini 12 V olarak ayarladığından 

emin olunuz.  

    Devreyi kurmadan önce 

transistörün ve LED diyodun 

sağlamlık kontrolünü yapınız. 

 Sağlamlık kontrolü hakkında bu 

modülün en baĢında verilen bilgileri 

hatırlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 

S 

ġase 
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 Devreye enerji vermeden önce 

devreyi tekrar kontrol ediniz. 

 “S” anahtarına bastığınız zaman LED 

diyot yanmıyorsa ya devreyi yanlıĢ 
kurmuĢsunuz ya da devrede açık 

devre vardır. Devreyi tekrar kontrol 

ediniz. 

 Güç kaynağını açarak devreye enerji 

uygulayınız ve devreyi çalıĢtırınız. 

 Besleme geriliminin doğru 

ayarlandığından ve kısa devre 

olmadığından emin olunuz. 

 Devrenin çalıĢmasını takip ediniz.  Devrede ısınan parça olup 

olmadığını kontrol ediniz. “S” 

anahtarına bastığınız zaman LED’in 

yanması gerekir. 

 Ölçüm tablosunda belirtilen 

ölçümleri gerçekleĢtiriniz. 

 Bunun için multimetre kullanınız. 

 Ölçüm sonuçlarını yorumlayınız.   

 

 

Anahtarın 

Durumu 
C- ġase (Volt) B- ġase (Volt) IB IC 

S Açık     

S Kapalı     

 

Tablo 1.2: Sonuç değerleri  
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
AraĢtırma faaliyetleri yaptınız mı?   

Devre elemanlarını doğru olarak seçtiniz mi?   

Gerekli cihazları temin ettiniz mi?   

Elemanların sağlamlık kontrollerini yaptınız mı?   

Devre montajını Ģemaya uygun ve düzenli yaptınız mı?   

Cihazları uygun değerlere ayarladınız mı?   

Devreyi öngörülen Ģekilde çalıĢtırdınız mı?   

Ölçme iĢlemlerini doğru olarak yaptınız mı?   

Sonuç tablosu eksiksiz doldurdunuz mu?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi kullanım amaçlarına göre transistör çeĢitlerine girmez? 

A) Anahtarlama devre transistörleri   B) Osilatör devre transistörleri 

C) Amplifikatör devre transistörleri   D) Yüzey temaslı transistörler 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi transistör terminallerine verilen isimlerden biri değildir? 

A) Emiter   B) Anot  C) Beyz   D) Kolektör 

 

3. Transistörün aktif bölgede çalıĢma Ģartı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Beyz- kolektör arası ters, beyz-emiter arası doğru polarma 

B) Beyz- kolektör arası doğru, beyz-emiter arası doğru polarma 

C) Beyz- kolektör arası doğru, beyz-emiter arası ters polarma 

D) Beyz- kolektör arası ters, beyz-emiter arası ters polarma  

 

4. Transistör sağlamlık kontrolüne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Doğru yönde beyz emiter arası değer gösterir. 

B) Doğru yönde beyz- kolektör arası değer gösterir. 

C) Kolektör-emiter arası bir yönde değer gösterir diğer yönde değer göstermez. 

D) Kolektör-emiter arası her iki yönde de değer göstermez. 

 

5. Silisyum yarı iletken malzemeden yapılmıĢ bir transistörün iletime geçmesi için 

       gerekli olan minumum VBE gerilim değeri kaçtır? 

      A) 0,4 Volt   B) 0,7 Volt  C) 0,9 Volt  D) 1 Volt 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi transistör çalıĢma bölgelerinden değildir? 

      A) Pasif   B) Aktif  C) Kesim   D) Doyum 

 

7. Transistörün yükselteç olarak kullanıldığı bir devre için aĢağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Devrenin amacı, gerilim kazancı sağlamaktır. 

B) Transistör aktif bölgede çalıĢmaktadır. 

C) Transistör doyum bölgesinde çalıĢmaktadır. 

D) Devrenin kazancı AV =  V0  formülü ile hesaplanır. 

                  Vg 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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Bu faaliyette verilen bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda transistörlü yükselteçlerin 

genel yapısını ve temel çalıĢma prensiplerini; nerede, neden ve nasıl kullanacaklarını 

öğrenerek transistörlü yükselteç devrelerini kontrol edebileceksiniz.   

 

 

 

 
 Transistörlü yükselteçlerin kullanım alanları hakkında araĢtırma yapınız. 

 

2. TRANSĠSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLER 
 

Transistörün yükselteç olarak çalıĢtırılmasında seçilen beyz polarma değerine göre giriĢ 

geriliminin hangi bölgelerinde çıkıĢ akımı olacağı konusu, transistörlü yükselteçlerde çeĢitli 

çalıĢma sınıflarını ortaya çıkarmaktadır.  

 

2.1. Yükselteçlerde ÇalıĢma Sınıfları 
 

Yükselteç devreleri genellikle iki kısımda incelenmektedir. Bunlar, gerilim 

yükselteçleri ve güç yükselteçleridir. Gerilim yükselteçleri, ses sinyalini elektrik enerjisine 

çeviren mikrofon gibi elektronik cihazlardan gelen düĢük sinyallerin gerilim veya akımını 

yükseltir.  Güç yükselteçleri ise büyük gerilim ve akım kazancı sağlayan, ses yükselteci, 

verici yükselteci veya motor kontrol yükselteci gibi yüksek gerilim ve akımda çalıĢan 

devrelerdir.  

 

Yükselteç sistemlerinin çalıĢma yerlerine göre üç sınıfta incelenmektedir. Bir 

yükselteç sisteminin; ilk katlarında (preampilifikatör) A sınıfı yükselteçler, orta katlarında B 

ya da AB sınıfı, son katlarında (çıkıĢ) ise C sınıfı yükselteçler kullanılmaktadır. 

 

2.1.1. A sınıfı Yükselteçler 

 
GiriĢine uygulanmıĢ düĢük sinyali çıkıĢına güçlendirilmiĢ ve bozulmamıĢ Ģekilde 

(gerilim ve akımı yükseltilmiĢ) veren devrelere “A sınıfı gerilim yükselteci” denir. Bu tür 

yükselteç devreleri, giriĢlerindeki küçük seviyeli sinyalleri güç yükselteçlerine uygulamak 

amacıyla kullanılır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Bu tür devreler; ses sistemlerinde, radyo ve teyplerde, ön yükselteç olarak 

kullanılabileceği gibi korotkoff seslerinin  bir mikrofon vasıtasıyla alınıp yükseltilmesi ve 

bu sayede tansiyon ölçümü iĢlemine de temel teĢkil eder. 

 

ġekil 2.1’de A sınıfı bir gerilim yükselteci devresi, ġekil 2.2’de ise giriĢ sinyaline göre 

çıkıĢ sinyali görülmektedir. Devrede Vin, bir ses giriĢ sinyal kaynağını gösterirken R6 ise 

kaynağın direncini ifade eder. Devrede R1 ve R3 dirençleri, transistörün iletime geçebilmesi 

için gerekli beyz polarma (besleme) gerilimini sağlamak için gerilim bölücü olarak 

kullanılmıĢtır.  

 

Devrede kullanılan C1 kondansatörü BAT1 vasıtasıyla devreye uygulanan DC sinyali 

üzerine Ģarj ederek Vin giriĢ kaynağına zarar vermesini önler. Aynı Ģekilde C2 kondansatörü 

de yükte DC bileĢenlerin görülmesini engeller. C3 kondansatörü ise kolektör-emiter 

devresinden akacak AC akımın R7 direnci üzerinde bir gerilim düĢümünü engelleyerek 

transistörün çıkıĢ sinyalinin düĢmemesini sağlar.  

 

ÇıkıĢ sinyali AC akımın kolektör-emiter arasında düĢürdüğü gerilimdir. R7 direnci 

üzerine düĢen gerilim çıkıĢ geriliminin azalmasına neden olur. R7 direnci doğru akım için 

gerekli, AC akım için zararlıdır. ĠĢte bu nedenle çoğu devrede emiter direncine (R7) paralel 

bir kondansatör bağlanmaktadır. Bu kondansatöre by-pass (yan geçit) kondansatörü denir. 

Bu kondansatör DC akımı geçirmez.  AC akımı by-pass yaparak üzerinden geçirir. Bu 

sayede AC akımda R7 emiter direnci üzerinde hiçbir gerilim düĢümü olmaz 

 

 

ġekil 2.1: A Sınıfı Gerilim Yükselteci 
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 ġekil 2.2: GiriĢ-çıkıĢ sinyal Ģekilleri 

 
ġekil 2.1’deki devrenin toplam gerilim kazancı hesaplanacak olursa; 

 

RB =  R1.R3    =   20.5,1  = 4,064 KΩ  

R1+R3        20+5,1 

 

VB = R3           . VCC(BAT1) = 15.5,1  = 3,048 V 

         R1+R3                               20+5,1 

 

IB =   VB - VBE            =  (3,048 - 0,7)                    = 56 µA 

RB+ (β+1).RE      4,064K+(100+1).0,377K 

 

IC = β.IB = 100.56  = 5600 µA = 5,6 mA’ dir. 

 

VCE = VCC(BAT1) – IC(RC+RE) = 15 – 56.(1K+0,377K) ≈ 7,288 V 

 

AC analiz yapılarak devrenin yüksüz kazancı bulunabilir. Eğer yük kolektöre bağlanmıĢ ise 

(RC = Ryük = 1K) gerilim kazancı yüksüz kazanç gibi olur.  

 

re = 25mV  => re = 26 mV = 4,642 Ω 

IE                    5,6 mA 

 

Av = - Vç   = - RC    = - 1K       = - 215,517 

            Vg        rE             4.64Ω 

 

A sınıfı gerilim yükselteçleri kendisinden sonra gelen devreye ön yükselteç olarak 

bağlanır. Eğer çıkıĢa 2,2 K gibi bir yük bağlanırsa devrenin gerilim kazancı yüklü olarak 

tekrar hesaplanır. Devrenin gerilim kazancını hesaplamak için devreye ait giriĢ direnci ile 

yük direncinin de hesaplamaya dâhil edilmesi gerekir.    

 

Devrenin giriĢ direnci; Rg = RB // Zb formülü ile hesaplanır. 
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Zb = β.re = 100.4,464 = 446,4 Ω 

 

Rg = RB . Zb     = 4,064K.446,4  = 407,313 Ω 

 RB+Zb       4,064K+446,4 

 

Devrenin çıkıĢ direnci; RÇ = RC = 1K 

 

Devreye Ryük = 2,2K yük bağlı iken gerilim kazancı; 

 

AVYÜKLÜ = -  Ryük  .AVYÜKSÜZ = - 2,2K        .(215,517) => AV = - 148,167 

                     Ryük + Rç                          2,2K+1K 

 

Devrenin giriĢine mikrofon bağlandığı varsayılırsa ve mikrofonun direnci 500 Ω ise 

devrenin giriĢiyle sinyal kaynağı sinyal kaynağı arasındaki kazanç (AVS) ; 

 

AVS = Rg          = 407,313           = 0,45 bulunur. 

          Rg + Rs     407,313 + 500 

 

Mikrofon ve çıkıĢ yükü (Ryük) devreye bağlıyken bulunan gerilim kazancı, devrenin 

toplam kazancıdır (AVT). 

 

AVT = AVYÜKLÜ.AVS = - 148,167.0,45 = 66,67 

 

 Devrenin giriĢine ± 125 mV gerilim uygulanırsa; 

 

VÇ = AVT . Vin = -66,67.125 mV = - 8,33 V 

 

ĠĢaretin eksi olmasının nedeni, beyz ile kolektör arasında 180
o
lik faz farkı 

bulunmasıdır. A sınıfı çalıĢmada yükseltecin çalıĢma noktası VCE – IC karakteristik 

eğrisinin tam ortasındadır (1. bölge). ġekil 2.6’da bu karakteristik eğri görülmektedir. 

 

A sınıfı yükselteçlerde verim çok düĢüktür. Örneğin A sınıfı yükseltecin çıkıĢında 1 

Watt’lık bir güç elde etmek için bu yükselteç devrenin güç kaynağından yaklaĢık 4 Watt güç 

çeker. Buna karĢılık frekans karakteristikleri çok düzgündür.  Yukarıda hesaplanan devre 

yapısının Q1 kolektöründeki gücü hesaplayacak olursak; 

 

ÇıkıĢ geriliminin etkin değeri = VCE   . 0,707 =  15  .0,707 = 5,3 V 

       2                        2 

 

ÇıkıĢ akımının etkin değeri    =  IC   . 0,707 =   5,6   . 0,707 = 1,98 mA 

                                              2                      2 

  

 Güç akımla gerilimin çarpımıdır. Güç hesaplanacak olursa;   

  

PçıkıĢ= U.I = 5,3V.1,98 mA = 0,011 Watt 
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Devredeki VCC (BAT1) kaynak gerilimi 15 Volt’tur. Kaynaktan 5,6 mA kolektör akımı 

çekilmektedir. Bu değerlerden yola çıkılarak transistörün harcadığı güç (kaynaktan çekilen 

güç) bulunacak olursa; 

P giriĢ  = U.I = 15 V.5,6 mA =  0,08 Watt 

 

Devrenin verimi hesaplanacak olursa, 

 

         Verim = ÇıkıĢ gücü  .100 = 0,011 = 0,13.100 = 13 

                       GiriĢ gücü                  0,08    

 

          Verim = % 13’tür.   

 

Görüldüğü gibi transistörün verimi % 13’tür. Hatta bu verim, transistörün maksimum 

sürüldüğü durumda geçerlidir. Kolektör akımının daha düĢük değerlerinde verim daha da 

düĢecektir. A sınıfı yükseltecin gücünü arttırmak için çıkıĢa ġekil 2.3’teki gibi bir 

transformatör bağlanabilir. ÇıkıĢ transformatör kuplajı/bağlantısı yardımıyla verim % 50’lere 

kadar çıkarılabilir. ġekil 2.3’te transformatör kuplajlı/bağlantılı A sınıfı yükselteç devresi 

yapısı görülmektedir. Hesaplamalar ġekil 2.1’deki A sınıfı yükselteç devresindeki 

hesaplamalar ile aynıdır. Kolektör devresindeki yük kaldırılarak yerine transformatörün 

primer sargısı takılmıĢtır. 

 

 

ġekil 2.3: Transformatör kuplajlı (bağlantılı) A sınıfı yükselteç devresi 
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2.1.2. B  Sınıfı Push-Pull (Ġtme-Çekme) Sınıfı Yükselteçler 

 
B sınıfı yükselteçlerde çalıĢma noktası VCE - IC karakteristik eğrisinin VCC = VCE 

noktası üzerindedir. B sınıfı yükselteçler push-pull (itme-çekme) olarak çalıĢtıklarından bu 

tür yükselteçlere aynı zamanda push-pull yükselteçler de denir.  

 

B sınıfı push-pull bir yükselteçte iki transistör bulunur ve giriĢ sinyalinin bir 

periyodunun iki ayrı alternansında sırayla iletime geçerler. Transistörlerden biri iletimde iken 

diğeri yalıtımdadır. 

 

ġekil 2.4’de push-pull yükselteç devresi görülmektedir. Transformatörler orta uçludur 

ve orta uçları Ģaseye bağlanmıĢtır. Böylece devrenin giriĢine sinyal uygulandığında 

transformatörün dıĢ uçları arasında birbirlerine göre 1800 faz farklı sinyaller oluĢur. 

Dolayısıyla pozitif bir alternansta Q1 (NPN) iletime geçerken, negatif alternansta 1800 faz 

farkı olduğu için Q2 (NPN)  iletime geçer. Çünkü Q1 transistörünün beyzine pozitif 

alternans geldiğinde, Q2 transistörünün beyzinde negatif alternans olur. Bu durum 

transistörlerin sırayla iletime geçmesini sağlar. 

 

Transistörler kolektörleri çıkıĢ transformatörüne bağlıdır ve her birinin kolektör 

çıkıĢında giriĢlerine göre 1800 farklı yükseltilmiĢ çıkıĢ sinyaller bulunur.  

 

 

ġekil 2.4: Push-pull yükselteç devresi 

 
Bir push-pull yükselteçte, transistörlerin çıkıĢındaki sinyal transformatörün 

sekonderinde birleĢir. Ancak birleĢme noktalarında bazen pozitif alternanstan negatif 

alternansa, bazen de negatif alternanstan pozitif alternansa geçiĢte bozulmalar görülür. Bu 

durum, çıkıĢta distorsiyon (sinyal bozulması) oluĢturur. ÇıkıĢtaki bozulmayı ortadan 

kaldırmak için devrede giriĢ transformatörünün sekonder ucuna gerilim bölücü dirençler ile 

birleĢik polarma uygulanır. GeçiĢ sırasında transistörü iletime sokacak beyz polarması 

gerilim bölücü dirençler yardımıyla sağlanmıĢ olur. Bu tür devreler, AB sınıfı push-pull 

yükselteç olarak çalıĢır. Çünkü geçiĢte bozulmayı engellemek amacıyla transistörlerin 

çalıĢma noktası gerilim bölücü dirençler yardımıyla kesim (cutoff) noktasından biraz 

yukarıya taĢınmaktadır. Böylelikle giriĢte DC beyz akım üzerine AC beyz akımı bindirilerek 
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transistörler sürekli iletimde tutulmaktadır. ġekil 2.5’da AB sınıfı push-pull yükselteç 

devresi görülmektedir.   

 

 

ġekil 2.5: AB sınıfı push-pull 

 

2.1.3. C Sınıfı Sınıfı Yükselteçler 

 
ġekil 2.6’da görülen karakteristik eğrisi yük doğrusunu ifade eder. Eğride görüldüğü 

gibi C sınıfı yükselteçler kesim noktasından ileride polarmalandırılır.    Karakteristik eğriden 

de anlaĢılacağı gibi çıkıĢ akımı, giriĢ sinyalinin sadece küçük bir bölümünde mevcuttur.  Bu 

durum ġekil 2.7’de C sınıfı yükselteç devresinde  görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 2.6: A, B, AB ve C Sınıfı yükselteç polarmalandırma karakteristik eğrisi 
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Bu devrede transistörün beyz ucuna VBB aracılığıyla negatif gerilim uygulanmakta ve 

transistör kesim durumunda tutulmaktadır. GiriĢ sinyali, bu negatif gerilimi aĢacak seviyede 

yükselene kadar transistör iletimde olmayacaktır. Transistör ancak pozitif alternansın küçük 

bir parçasında iletime geçer. ÇıkıĢtaki IC akımına bakarsak bir sinüs dalgası Ģeklinde 

olmadığını görürüz. GiriĢe tam bir sinüs dalgası uygulansa dahi çıkıĢta ancak pozitif 

alternansın tepe bölümü elde edilir. Bu da giriĢteki sinyal Ģeklinin aĢırı bozulması demektir 

ve aĢırı distorsiyon (gürültü) anlamına gelir. Bu kadar yüksek distorsiyonlu bir devre ses 

frekans yükselteçlerinde kullanılamaz. ġekil 2.7’deki devre Ģeklinde de görüldüğü gibi 

transistörün kolektör devresinde LC elemanlarından oluĢan bir rezonans (tank) devresi yer 

almaktadır. ĠĢte bu rezonans devresi, kolektör akımındaki kesik kesik bölümleri (pozitif 

alternansları),  devrenin salınımı yoluyla transformatörün sekonderine tam saykıl olarak 

aktarmaktadır. Yani C sınıfı yükseltecin bozduğu sinyalin Ģekli tank devresi tarafından telafi 

edilmektedir. Sonuç olarak transistör giriĢ sinyalini yükseltirken, tank devresi de sinyalin 

yükseltilmesi sırasında meydana gelen bozulmayı düzeltir.    

 

 

 ġekil 2.7: C sınıfı yükselteç devresi 

 

2.2. Bir Amplifikatör Devresinin dB Kazancının Hesabı 
 
Desibel (dB), belirli bir referans güç ya da miktar seviyeye olan oranı belirten genelde 

ses Ģiddeti için kullanılan logaritmik ve boyutsuz bir birimdir. Desibel, daima iki değer 

arasındaki karĢılaĢtırmadır. Bunun sonucu olarak da, çoğu kez ölçülen güç değeri değiĢik 

olmasına rağmen desibel sayısı aynıdır. Örneğin bir vericinin gücü 1Watt’tan 2Watt’a 

çıkartılırsa güçteki desibel cinsinden artıĢ; 

N=10 log (2/1) = 3 dB 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Verici
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Bir yükselteç devresinde birden fazla yükselteç kullanılıyorsa (art arda), yani kaskat 

bir bağlantı varsa bu yükselteçlerin toplam kazancı, her bir yükseltecin kazancının 

çarpımına eĢittir. 

 

Bu kural; gerilim, akım ve güç kazançlarının hepsi için de geçerlidir. Örneğin: Ard 

arda bağlı üç yükselteç katı bulunsun. Bunların gerilim kazançları, KV1, KV2, KV3 olsun. 

 

Toplam gerilim kazancı: KVT = KV1*KV2*KV3 olur. Daha öğrendiğimiz gibi, KV = 

VÇ / Vg idi. 

 

Kaskat bağlantıda, bir sonraki katın giriĢ gerilimi bir önceki katın çıkıĢ gerilimi 

olmaktadır. Bu iĢarete ait AC gerilim, akım ve güç kazançları vardır. Kazancın bir mutlak 

değeri bir de açısı söz konusudur: 

 

Örneğin, bir AC gerilim: V= Vm*sinw.t Ģeklinde gösterilir. Burada, w.t= 2πft olup 

açısal hızı (faz değiĢimini) göstermektedir. 

 

Çok katlı (kaskat) yükselteçlerde, her kattaki faz değiĢimi toplandığından açısal 

değiĢim değeri büyümektedir. Yerine göre bu değiĢimin önemi büyük olacağından dikkate 

almak gerekir. Buna göre; 

 

Mutlak değerce: |KVT|=|KV1|*|KV2|*|KV3|* 

 

Açısal değerce: JVT(W)=JV1(W)+JV2(W)+JV3(W)+....... 

 

Aynı yazılım Ģekli, akım kazancı (KĠT) ve güç kazancı (KGT) içinde 

uygulanabilecektir. 

 

Eğer kazançlar desibel (dB) cinsinden yazılmak istenirse Ģöyle olacaktır: 

 

Gerilim için:   NVT(dB) = 20 log KVT = 20 log (KV1*KV2*KV3) = 20 log  

   KV1+20 log KV2+20 log KV3 = NV1+NV2+NV3 (dB) 

 

Akım için    : NĠT(dB)=20 log KĠT = NĠ1+NĠ2+NĠ3 (dB) 

 

Güç için(dB) : NPT(dB)=10 log KPT = 10 log KP1+10 log KP2+10 log KP3 =   

                        NP1+NP2+NP3’ dir. 

 

2.3. Transistörlü Yükselteçlerde DC Ġle Polarma Yöntemleri 
 

Küçük genlikli (zayıf) elektrik sinyallerini güçlendirmek için kullanılan devrelere 

yükselteç denir. Mikrofon, anten, teyp okuyucu kafası, pikap iğnesi vb. gelen zayıf sinyaller, 

transistörlü ya da entegreli yükselteçlerle güçlendirilir. Bu tip devrelere anfi (amplifikatör) 

adı verilir. 
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Ses sinyallerini yükselten devreler ön yükselteç, sürücü, güç katı gibi devrelerden 

oluĢur. Ön yükselteç (preamplifikatör) katı mikrofon, teyp kafası gibi elemanlardan gelen 

mikrovolt ile milivolt düzeyindeki zayıf sinyalleri genlik (gerilim) bakımından yükselterek 

sürücü katına verir. Sürücü katı bu sinyalleri bir miktar daha yükselterek güç katına gönderir. 

 

Polarma (ön gerilimleme, kutuplama), yarı iletkenlerden yapılmıĢ devre elemanlarının 

istenilen noktada çalıĢması için gereken DC gerilim anlamına gelmektedir. 

 

Örneğin silisyumdan yapılmıĢ 1N4001 kodlu doğrultmaç diyodunun iletime 

geçirilebilmesi için en az 0,5-0,7 voltluk polarma geriliminin uygulanması gerekmektedir. 

 

Aynı Ģekilde yükselteç devrelerinde kullanılan transistörlerin beyz uçları, dirençler 

kullanılarak DC ile polarmalandırılır. Devrede kullanılan transistörün polarma akım ve 

geriliminin değeri devrenin çalıĢma özelliğine göre değiĢir. 

 

Dengeleme, çalıĢmaya hazır hâle getirme anlamına gelen polarma iĢlemi, yükseltecin 

giriĢine AC özellikli sinyal uygulanmadan önce DC besleme kullanılarak transistörün 

istenilen noktada (sınıfta) çalıĢtırılması amacıyla yapılır. GiriĢe AC özellikli sinyaller 

uygulanmadan önce yükselteç devresinin çektiği akımlara boĢta çalıĢma, sükûnet akımları 

adı verilir. 

 

Transistörler sıcaklığa duyarlı bir elemandır. Ortam sıcaklığının aĢırı değiĢimi, 

transistörün β akım kazancı, VBE gerilimi ve IC akımının değiĢmesine sebep olur. Yani 

devrenin dengesi bozulur. 

 

Transistörlü yükselteç devrelerinde DC polarma yöntemleri: 

 

2.3.1. Sabit Polarma 

 
Yükselteçte kullanılan transistörün beyz ucunu beslemede kullanılan RB direnci VCC 

kaynağına seri olarak bağlandığından devre seri polarma olarak da adlandırılır. 

 

Basit polarmalı devrenin çalıĢma noktası sıcaklık artıĢlarında aĢırı derecede 

değiĢmektedir. O sebeple basit polarmalı yükselteçler, oda sıcaklığında, düĢük kolektör 

akımı ve gerilimine sahip basit (hassas olmayan, amatör amaçlı) devrelerde kullanılır. 

 

ġekil 2.8’de verilen devrede görüldüğü gibi beyz ucuna bağlanmıĢ olan direnç 

transistörün giriĢine DC akım sağlar. RB üzerinden beyze gelen akımın değerine göre C 

ucundan E ucuna belli bir akım geçiĢi olur. Beyze uygulanan akım, aynı zamanda 

transistörün C ucundaki gerilimin (VC) değiĢmesini de sağlar. B ucuna DC akım verilmediği 

zaman ise C-E arası direnç çok yüksek olur. Bundan dolayı devreye uygulanan VCC (BAT1) 

geriliminin tamamı C-E arasında düĢer. Örneğin VCC = 15 V ise, VC gerilimi de 15 V olur. 

Beyz (B) ucuna verilen akım arttıkça C-E arası direnç azalacağından VC gerilimi düĢmeye 

baĢlar. 
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ġekil 2.8: Sabit polarma 

 

2.3.2. Kolektör – Beyz (Kollktör Geri Beslemeli) Polarması 

 
ġekil 2.9’da verilen devrede bulunan RB direnci beyz polarma akımını ve DC negatif 

geri beslemeyi sağlar. Yüksek değerli giriĢ sinyallerinde beyz akımı ve buna bağlı olarak 

kolektör akımı artar. Kolektör akımının artması RC uçlarındaki gerilimi artırırken 

transistörün C-E uçları arasındaki gerilimin (VC) düĢmesine sebep olur. VC gerilimi 

düĢünce ise B’ye giden DC polarma akımı otomatik olarak azalmıĢ olur. 

 

Böylece yükselen ve alçalan giriĢ sinyallerinde devre kararlılığını kendi kendine 

ayarlar. Bu polarma yöntemi, giriĢ sinyalinin zayıf olduğu, kazancın sabit tutulmak istendiği 

basit yükselteç devrelerinde kullanılır.  

 

 

ġekil 2.9: Kolektör – beyz (kolektör geri beslemeli) polarması 
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2.3.3. BirleĢik (Tam Kararlı - Otomatik) Polarma 

 
En çok kullanılan polarma biçimidir. ġekil 2.10’de birleĢik polarma devre yapısı 

görülmektedir. Yükselteci β  akım kazanç değerindeki bu değiĢimlerden bağımsız hâle 

getirmek için tasarlanmıĢ bir polarma metodudur.  Beyz polarması gerilim bölücü iki 

dirençle sağlanır. Devrede kullanılan RB1'e polarma direnci, RB2'ye ise stabilizasyon 

(kararlılık) direnci denir. 

 

Emiterdeki  RE  direncine  paralel  bağlı  CE   kondansatörü   dekuplaj  (AC  özellikli 

sinyalleri Ģaseye aktarıcı) görevi yapar. Transistörün ısınması β akım kazancında değiĢimlere 

yol açar.  

 

 

 

ġekil 2.10: BirleĢik polarma 

 

2.3.4. Transistörlü Yükselteçlerin Bağlantı ġekillerine Göre Sınıflandırılması 
 

Transistörlerin giriĢ ve çıkıĢ bağlantılarına göre üç değiĢik özelliğe sahip yükselteçler 

yapılabilmektedir. Bunlar; emiteri ortak yükselteç, beyzi ortak yükselteç, kolektörü ortak 

yükselteçtir. 

 

2.3.5. Emiteri Ortak Yükselteç 

 
GiriĢ sinyalinin transistörün beyzine uygulandığı, çıkıĢ sinyalinin kolektörden alındığı 

emiterin Ģaseye bağlandığı devrelere emiteri Ģase yükselteç denir. ġekil 2.11’de emiteri Ģase 

yükselteç devre uygulaması görülmektedir. Emiteri Ģase devreler giriĢ sinyalinin genliğini 
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yükselterek 180
0
 derece faz terslenmiĢ olarak çıkıĢa verir. ġekil 2.11’de 10 mV-10 KHz giriĢ 

(Vin) sinyaline göre 1KΩ’luk RÇ direnci üzerinden elde edilen çıkıĢ sinyali görülmektedir.  

 

Devrede Vin giriĢ sinyali C1 kondansatörü üzerinden beyze uygulanır. ÇıkıĢ sinyali 

ise RC çıkıĢ direnci çıkıĢ direnci üzerinden alınır. Devredeki C1 ve C2 kondansatörleri 

kuplaj kondansatörleridir. GiriĢ sinyalinin kuplaj kondansatörü yardımıyla beyze 

uygulanmasının nedeni mikrofon veya sinyal kaynağının iç direncinin beyz polarmasını 

küçültmesini, dolayısıyla amplifikatörün kazancını düĢürmesini engellemektedir. Aynı 

zamanda bu kondansatörler DC akımı durdurarak alternatif akımın geçiĢine kolaylık gösterir.  

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.11. Emiteri Ģase yükselteç ve giriĢ-çıkıĢ sinyal Ģekilleri 

 

 

GiriĢ 

sinyali 
ÇıkıĢ 

sinyali 
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 Emiteri Ģase yükselteçlerin özellikleri: 

 

  Akım gerilim ve güç kazançları yüksektir. Bu özelliklerinden dolayı akım,  

  Gerilim ve güç yükseltme devrelerinde en sık  kullanılan  bağlantı  Ģeklidir. 

  GiriĢ ve çıkıĢ empedansları orta değerdedir. 

  GiriĢ ile çıkıĢ arasında 180 derece faz farkı vardır. 

 

2.3.6. Ortak Beyzli Yükselteç 
 

ġase beyz olduğundan bu tür devrelere beyzi ortak yükselteç denir. Beyzi Ģase 

yükselteçlerde giriĢ sinyali emiterden verilir, çıkıĢ sinyali kolektörden alınır. ġekil 2.12’de 

beyzi Ģase yükselteç devresi görülmektedir. ġekilden de anlaĢılabileceği gibi giriĢ sinyali ile 

çıkıĢ sinyali arasında faz farkı yoktur.  

 

 Emitere uygulanan giriĢ sinyalinin pozitif alternansında beyz-emiter arası 

gerilim artar. Bu durum, beyz ve kolektör akımının artmasına neden olur. Bu durum, çıkıĢ 

sinyalinin pozitif alternansta olmasını sağlar. 

 

 Emitere uygulanan giriĢin negatif alternansında ise beyz-emiter arası gerilim 

azalır. Bu durum beyz-kolektör akımının azalmasına neden olur. GiriĢ negatifliğinin artması 

beyz-kolektör arasındaki gerilimin negatifliğini arttırır ve çıkıĢ sinyalinin negatif alternansta 

olmasını sağlar. 

 

Beyzi Ģase devrelerde transistörün beyz-emiter arası doğru, beyz-kolektör arası ters 

polarmalandırılır. 

 

Beyzi Ģase yükselteçlerin özellikleri: 

 GiriĢ empedansları çok küçüktür (200 W-500 W). 

 ÇıkıĢ empedansları yüksektir (50 kW-1,5 MW). 

 Gerilim kazançları yüksektir. 

 Orta derecede güç kazançları vardır. 

 Akım kazançları 1 veya 1'den küçüktür. 

 Üst frekans sınırı yüksektir. O sebeple yüksek frekanslı devrelerde bu tip 

 bağlantı çok kullanılır. 

 Faz farkı yoktur.  
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ġekil 2.12: Beyzi Ģase yükselteç ve giriĢ-çıkıĢ sinyalleri 

 

 

 

 

 

GiriĢ 

sinyali 
ÇıkıĢ 

sinyali 
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2.3.7. Kolektörü Ortak Yükselteç 

 
ÇıkıĢ kısmındaki direncin kolektör yerine emiter ucuna bağlandığı ve çıkıĢ sinyalinin 

emiterden alındığı devreler kolektörü ortak yükselteç denir. GiriĢ sinyali beyzden verilir. 

ġekil 2.13’de kolektörü ortak yükselteç devresi görülmektedir.  

GiriĢ sinyali ile çıkıĢ sinyali arasında faz farkı yoktur. ÇıkıĢ genliği giriĢ genliğine 

eĢittir. ġekilden de anlaĢılacağı gibi giriĢ - çıkıĢ sinyali arasında faz farkı yoktur. Ortak 

kolektörlü yükselteç devreleri empedans uygunlaĢtırmak için kullanılır. 

 

Ortak kolektörlü yükselteç devrelerinin özellikleri: 

 

 GiriĢ empedansları büyüktür (5kW-1,5 MW). 

 ÇıkıĢ empedansları küçüktür (10 W-500 W). 

 Gerilim kazançları 1'den biraz küçüktür (0,9 dolayında). 

 GiriĢ ile çıkıĢ arasında faz farkı yoktur. 

 

 

 

 
GiriĢ sinyali ÇıkıĢ sinyali 
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ġekil 2.13. Ortak kolektörlü yükselteç devresi ve giriĢ-çıkıĢ sinyalleri 

 

2.4. Yükselteçleri Olumsuz Etkileyen Gürültü Kaynakları 
 

 DıĢ manyetik alanların yarattığı gürültüler: Floresan lamba, motor vb. gibi 

indüktif özellikli alıcıların oluĢturduğu gürültüler (parazitik sinyaller), ön 

yükselteç tarafından büyütülür. Sonuçta hoparlörden kulağı rahatsız eden 

cızırtılar duyulur. DıĢ manyetik alanların oluĢturduğu gürültüler ġekil 2.14’de 

görüldüğü gibi giriĢe bağlanan elemanların irtibatlarının blendajlı (örgülü) kablo 

ile yapılmasıyla biraz önlenebilir. 

 

2.14.  Yükselteç giriĢinin blendajlı kablo ile izolasyonu 
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 DC bileĢenlerin oluĢturduğu gürültüler: DC beyz polarma gerilimi sabit 

değilse çıkıĢ sinyalinin genliği sürekli olarak azalır ya da çoğalır. Bu ise çıkıĢ 

sinyalinin distorsiyonlu olmasına sebep olur. DC bileĢenlerin oluĢturduğu 

gürültüler (parazitik sinyaller), besleme ucu ile Ģase arasına kondansatör 

bağlanarak giderilebilir. Kondansatörler, AC sinyallere karĢı iletken olduğundan 

DC besleme gerilimine karıĢan AC özellikli sinyaller kondansatör tarafından 

Ģaseye aktarılır. 

 

 Yüklenmeden dolayı oluĢan gürültüler: Ön yükseltece giriĢ yükü olarak 

bağlanan mikrofon, teyp kafası, pikap kristali vb. gibi elemanların her birinin 

empedansları birbirinden farklıdır. Eğer giriĢ yükü empedansıyla ön yükseltecin 

giriĢ empedansı uygun değilse çıkıĢ sinyalinde distorsiyon (bozulma, Ģekil 

değiĢtirme) olur. Yüklenmeden dolayı ortaya çıkan gürültüleri yok etmek için 

giriĢ yükünün empedansıyla ön yükseltecin giriĢ empedansının eĢit olması 

sağlanır. 

 

 Geri besleme sinyallerinden dolayı oluĢan gürültüler: Yükselteçlerde giriĢ 

sinyaline bağlı olarak IB akımı değiĢir. IBnin değiĢmesi ise IC ve IE akımlarını 

değiĢtirir. Yükselteç devresinde transistörün emiter ayağında RE direnci bağlı 

ise IE akımından dolayı RE üzerinde VRE gerilimi düĢer. Beyz akımının geçiĢini 

zorlaĢtıracak yönde olan VRE gerilimi, IB akımı üzerinde azaltıcı etki yapar. 

Buna negatif geri besleme adı verilir. RE üzerinde oluĢan VRE geriliminin IB 

akımını azaltması IC ve IE akımlarının da azalmasına sebep olur. IEnin azalması 

RE üzerinde oluĢan VRE geriliminin de azalmasına yol açar. VRE azalınca IB 

akımı tekrar eski düzeyine doğru yükselmeye baĢlar. Sonuç olarak RE direnci 

üzerinde oluĢan VRE gerilimi, IB akımının aĢırı derecede değiĢme göstermesini 

engelleyici rol üstlenir. RE direncinin AC özellikli sinyaller karĢısında görev 

yapmasını engellemek için bu elemana paralel olarak kondansatör bağlanır. Bu 

sayede, dirence gelen AC özellikli sinyaller kondansatör tarafından Ģaseye 

aktarılır. Dirence paralel olarak bağlanan kondansatöre dekuplaj kondansatörü 

adı verilir. 

 

2.5. Yükselteç Arızaları 
 

Transistörlü yükselteçlerde arıza meydana gelmiĢse ilk yapılacak iĢ cihazın içinin 

tozdan arındırılması ve temizleyici sıvılarla kartın temizlenmesidir. Elektronik kart üzerinde 

çatlak ve soğuk lehim kontrolü yapıldıktan sonra aktif (osilaskop) ve pasif (AVO metre) 

ölçme metodlarıyla arıza aranmalıdır. Ölçümler sırasında antistatik bilezik takılması vb. 

diğer önlemlerin alınması da gerekmektedir. 

 

Yükselteçlerde genellikle arızalar besleme katlarından veya yükselteçteki aktif 

elemanlarda meydana gelir. Yapılacak ilk iĢlem, yükseltecin ve yükselteçte bulunan 

transistörlerin besleme gerilimleri kontrol edilmelidir. Daha sonra ölçme metotları ile 

transistörlerin giriĢ ve çıkıĢları ölçülerek transistörün sağlamlığı aktif olarak ölçülür. Arızalı 

malzeme tespit edilerek değiĢtirilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

A sınıfı yükselteç devresinin akım gerilim ve kazanç analizinin yapılması 

uygulamasını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre gerçekleĢtiriniz. 

 

Kullanılacak malzemeler: 

 
 Breadboard 

 Güç kaynağı 
 3.AVO metre 

 Fonksiyon jeneratörü 

 Osilaskop 

 Devre Ģemasında belirtilen elemanlar 

 

 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

  ġekildeki A sınıfı yükselteç devresini 

kurunuz. 

 ġekildeki ölçü aletlerinin ismine bakarak 

ampermetre, voltmetre ve osilaskobun 

devreye nasıl bağlandığını inceleyiniz. 

 Transistörün E-B-C uçlarını katalog veya 

ölçü aletiyle bulunuz. 

 Devreye ölçü aletlerini 

bağlarken kutuplarını doğru 

bağladığınızdan emin olunuz. 

 VCC güç kaynağını 15 Voltta, 

VIN sinüs dalga jeneratörünü 

250 mV-1Khz’e ayarlayınız. 

Değerler yüksek çıkarsa atölye 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 IB     =…………mA 

 IC     =…………mA 

 IE     =…………mA 

 β(Beta akım kazancı)  =………….  

 VCE =…………Volt 

 AVT(Toplam kazanç  )=…………… 

 VÇ  =……………..Volt 

 

imkânlarınıza göre 

        direnç     değerlerini         

        değiĢtirerek ölçü   

         aletlerinden yüksek akımlar     

        geçmesini önleyiniz. 

 

 Trasistörün ısınmasına karĢı 

ayrıca soğutucu bağlayınız. 

 

 

 AVT değeri giriĢ ile sinyal 

kaynağı arasındaki kazancın 

yüklü durumdaki gerilim 

kazancına oranıdır. 

 VÇ = AVT.Vin’dir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. Transistörlerin kararlı çalıĢması için polarma sabit polarma yapılmalıdır. (….) 

2. Kolektör akımı değiĢmediği sürece transistörün çalıĢma noktası sabit  

          kalır. (…..) 

3. BirleĢik tam kararlı yükselteç çıkıĢı devamlı distorsiyon oluĢturur. (…..) 

4. Kuplaj kondansatörü sinyalleri dekuplaj ( Ģase ) eder. (…..) 

5. Transistörün akım kazancı β=IC / IB dir. (…..) 

6. IC= IE + IB’ dir. (…..) 

7. Transistörlerde anahtarlama yapabilmesi için akım kazancı düĢük  

          olmalıdır. (…..) 

8. Emiter direnci transitörün ısınması için kullanılır. (…..) 

9. Dekuplaj kondansatörü AC sinyalleri Ģase etmekte kullanılır. (…..) 

10. Anahtar transistörler kesim durumunda akım geçirmezler. (…..) 

11.   Emiteri ortak yükselteç devresinde giriĢ sinyali ile çıkıĢ sinyali arasında 180
o  

derece faz farkı vardır. (…..) 

12. Emiteri ortak yükselteç devresinin kazancı 1’ den küçüktür. (…..) 

13. Dekuplaj kondansatörü emiter direncine paralel bağlanmıĢtır. (…..) 

14. Kuplaj kondansatörü AC akımı iletir, DC akımı yalıtır. (…..) 

15. Beyzi Ģase olan yükseltece emiteri Ģase (ortak) yükselteç denir. (…..) 

16. GiriĢ sinyali emitere, çıkıĢ sinyali kolektörden alınan yükseltece kolektörü 

ortak yükselteç denir. (…..) 

17. Beyzi ortak yükselteçlerin kazancı 1’den küçüktür. (…..) 

18. Beyzi ortak yükselteçler RF yükselteç katlarında kullanılır. (…..) 

19. Ortak kolektörlü yükselteçlerin giriĢ empedansı büyük, çıkıĢ empedansı 

küçüktür. (…..) 

20. Ortak beyzli yükselteç devrelerinin giriĢ direnci büyük, çıkıĢ direnci ise           

küçüktür. (…..) 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda FET’lerin genel yapısını ve temel 

özelliklerini tanıyacak, devreye uygun FET’i seçebileceksiniz.  

 

 

 

 
 FET’in özelliklerini araĢtırarak transistör ile FET arasındaki farkları rapor 

hâlinde hazırlayıp arkadaĢlarınızla sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

3. ALAN ETKĠLĠ TRANSĠSTÖRLER (FET) 
 

Alan etkili transistör (FET), BJT (çift kutuplu yüzey birleĢmeli transistör)’den farklı 

olarak tek kutuplu bir elemandır. FET, anahtar olarak kullanıldığında bir gerilimde bir sapma 

olmaz. FET’ler radyasyona karĢı transistörlere göre nispeten duyarsızdır. FET, BJT’den daha 

az gürültülüdür. Yüksek ısı kararlılığı vardır. Bu nedenlerden FET çeĢitleri biyomedikal 

sistemlerde çok kullanılır. BJT’lerin de kullanılabileceği basit devrelerde, FET’ler BJT’lere 

göre pahalı olduğu için kullanılmaz. FET’ler JFET ve MosFET olarak iki guruba ayrılır. 

 

3.1. JFET’lerin Genel Tanımı 

 
JFET (junction field effect transistor - birleĢim yüzeyli alan etkili transistör) üretilen 

ilk alan etkili transistörlerdir (FET-field effect transistör). JFET'ler üç bacaklıdır; G (gate), S 

(source) ve D (drain). JFET'lerin G bacakları normal transistörlerin beyz bacağına, source 

bacakları normal transitörlerin emiter bacağına, drain bacakları ise normal transistörlerin 

kolektör bacaklarına benzetilebilir. 

 

Normal transistör ile JFET arasındaki tek fark, normal transistörün kolektör emiter 

arasındaki akımın, beyz'inden verilen akımla kontrol edilmesi, JFET transistörün ise gate 

'inden verilen gerilimle kontrol edilmesidir. Yani JFET'ler gate ucundan hiçbir akım çekmez. 

JFET'in en önemli özelliği de budur. Bu özellik, içerisinde çok sayıda transistör bulunduran 

entegrelerde ısınma ve akım yönünden büyük bir avantaj sağlar. 

 
JFET'ler; N kanallı ve P kanallı olmak üzere iki tipte üretilir. JFET'in fiziksel yapısı ve 

elektriksel sembolü ġekil 3.1’de gösterilmiĢtir. JFET sembolünde, gate ucunda bulunan okun 

yönü kanal tipini ifade eder. Ok yönü içeri doğru ise N kanal JFET, ok yönü dıĢarıya doğru 

ise P kanal JFET olduğu anlaĢılır. Bu durum ġekil 3.1.a ve b’de gösterilmiĢtir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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ġekil 3.1: N kanallı ve P kanallı JFET'in yapısı ve sembolü 

 

3.1.1. JFET Yapısı ve ÇalıĢması 
 

N kanallı JFET ile P kanallı JFET’in çalıĢma prensibi aynıdır. Tek fark akım yönleri 

ile polarma gerilimlerinin ters olmasıdır. Bu yüzden biz burada sadece N kanallı FET’in 

çalıĢma prensibini inceleyeceğiz. JFET’in polarmalandırılması ve elektron akıĢı ġekil 3.2. 

üzerinde gösterilmiĢtir. 

 

Drain-source arasına uygulanan besleme gerilimi, drain ucu ile Ģase arasına bağlanır. 

Bu gerilim, drain devresindeki besleme gerilimi olarak tanımlanır ve VDS ile sembolize 

edilir. VDS gerilimi, N kanal içerisindeki elektronların hareket etmesini sağlar. Bu 

elektronlar, source'den drain'e oradan da VDS kaynağının pozitif kutbuna gider. VDS 

kaynağının içinden source’e geri döner. Source ve drain üzerinden geçen bu akıma drain 

akımı denir ve ID ile sembolize edilir. 

 



 

 52 

 

 

ġekil 3.2: JFET'in çalıĢması 

 
JFET’in gate terminali kontrol ucudur. JFET’in iletkenliğini kontrol eder. Önce gate 

terminali kullanmadan JFET’in çalıĢmasını analiz edelim. ġekil 3.3’te verilen devrede, VGS 

gerilimi 0V (Ģase) yapılırsa ve VDS besleme kaynağı da 0V’dan baĢlayarak yükseltilirse 

kanal içerisinden geçen akım miktarı da artar. Ancak N tipi kanalın jonksiyon direnci 

maksimum akım değerini sınırlar. VDS daha fazla artırıldığında JFET’ de bir ters polarma 

bölgesi oluĢur. Bu polarma bölgesine, azalma bölgesi denir. Azalma bölgesi, kanal akımının 

n maddesinin dar bir kesidi içinden geçmesini gerektirir. Dolayısı ile ID akımında artık bir 

azalma söz konusudur. 
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ġekil 3.3: FET’in çalıĢması 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDS kaynağının daha fazla artırılması sonucu kanalın tamamen daraldığı bir duruma 

eriĢilir. Bu değerden sonra daha fazla akım akıĢı meydana gelmez. Çünkü kanal kapanma 

moduna girmiĢ ve drain akımı doyuma ulaĢmıĢtır. Bu durum ġekil 3.3.b’de gösterilmiĢtir. 

Sonuçta, kanal direncinden dolayı drain-source arasında bir gerilim düĢümü meydana gelir. 

VDS artarken drain ve source uçlarında VDS gerilim düĢümü meydana gelir. Bu gerilim 

düĢümüne ise ID akımı sebep olur. ġekil 3.4'te görüldüğü gibi VP noktasında, VDS artarken ID 

sabit bir değerde kalır. ID maksimum değerine ulaĢmıĢtır. IDmax değerine ise IDSS denir. IDSS 

kanalın doyum akımıdır. Bu anda yani IDSS akımı, VP değerine ulaĢtığında gate-source arası 
gerilim de sıfırdır (VGS=0V). IDSS değeri, elemanın yapısına göre belli bir değerde bulunur. 

Bu değer imalatçılar tarafından verilir veya ölçülebilir. 

 

 

ġekil 3.4: N kanal FET karakteristik eğrisi 
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3.1.2. JFET’in Karakteristikleri 

 
JFET'lerde; gate ucu, kanal bölgesini (azalma bölgesi) kontrol etmek için kullanılır. 

Örneğin N kanallı bir JFET'te, gate ile source arasına uygulanan negatif polariteli bir 

gerilim, gerilim azalma bölgesini büyültür. Bu durum, kanal akımının daha düĢük 

değerlerinde kanalın kapanmasına sebep olur. Eğer VGS gerilimi artırılırsa kanalın azalma 

bölgesi daha da büyür. Neticede drain akımı ġekil 3.5. a ve b'de gösterildiği gibi daha 

düĢük akım seviyelerinde doyuma ulaĢır. Karakteristikte sabit VGS geriliminin çeĢitli 

değerlerinde ID ve VDS değerleri gösterilmiĢtir.  

 

 

  

 

ġekil 3.5: N kanal ve P kanal JFET karakteristik eğrisi 

 

Sonuç olarak N kanal bir JFET’te gate-source arasına uygulanan ters polarma 

büyürken, kanal akımı azalır. Gate-source arasına uygulanan ters polarma gerilimi yeterli 

büyüklüğe ulaĢırsa kanal tamamen kapanabilir ve ID akımı sıfıra düĢebilir. Kanalın tamamen 

kapanıp akım geçirmemesine neden olan ters gerilim değerine “gate-source daralma gerilimi 

(pinch-off)” adı verilir. Bu değer, “VP(V pinch-off)” ile ifade edilir. Yukarıdaki Ģekiller ve 

grafik iyi incelendiğinde VDS'nin küçük değeri için ID akımının lineer olarak arttığı görülür 

(ġekil 3.5.). VDS gerilimi artarken kanalın daraldığı görülür. 

 

FET'in bir diğer önemli karakteristiği ise transfer karakteristiği olarak adlandırılır. 

Transfer karakteristiği eğrisi, sabit bir drain-source (VDS) geriliminde, gatesource (VGS) 

geriliminin fonksiyonu olarak elde edilen drain akımının (ID) eğrisini gösterir. Transfer 

karakteristiği ġekil 3.6. a ve b'de gösterildiği gibi elemanın iki önemli parametresi olan VP 

ve IDSS değerlerini verir. Transfer karakteristiği eğrisi matematiksel olarak 
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eĢitliği ile ifade edilir. Bu eĢitlik veya bu eĢitlikten çizilen transfer karakteristiği VP ve 

IDSS değerlerine bağlıdır ve JFET'in çalıĢmasını oldukça iyi tanımlar. Transfer karakteristiği 

eĢitliği ile ġekil 3.6'daki transfer karakteristiği karĢılaĢtırılırsa; VGS = 0 olduğunda, eĢitliğin 

 ID = IDSS durumunu sağladığı ve eğrinin dikey eksen IDyi, IDSS değerinde kestiği 

görülür. 

 

Diğer taraftan ID = 0 için eĢitlik VGS = VP durumunu sağlar. IDSS ve VP değerleri 

imalatçı kataloglarında verilir. Bu değerlerden yararlanılarak transfer karakteristiği 

çizilebilir. Transfer karakteristiği eğrisinden ve değerlerden faydalanarak ID değerleri de 

hesaplanabilir. 

 

ġekil 3.6: N Kanal ve P kanal JFET Transfer karakteristikleri 

 

JFET'in polarmalandırma devresi ve grafiksel eğrisi olarak ġekil 3.7’de 

gösterilmiĢtir. IDSS değeri, VGS=0 durumunda elde edilen akım seviyelerinin meydana 

getirdiği eğriden okunur. VP değeri ise açık bir Ģekilde görülmez. Ancak VP değeri en alttaki 

VGS eğrisinin değerinden biraz daha büyüktür. Karakteristikteki kesik çizgi, doyum akımının 

aktığı noktalardan geçmektedir. Buna göre, kesik çizgi  VDS = VP-VGS durumunu 

göstermektedir. Bu çizgi, genellikle drain karakteristiğinin bir parçası değildir ama eğrinin 

yatay eksene (VDS) değdiği noktanın değerini verir. 

 

 

ID = IDSS .(1-  VGS)
2 

              VP 

 

ID = IDSS .(1-  VGS)
2 

              VP 
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(a)                                                            (b) 

ġekil 3.7:      a) N Kanal JFET polarma devresi 

b) Drain çıkıĢ karakteristiği 

 
Karakteristikten görüldüğü gibi aktif bölgede ID akımı sabittir. Ancak belli bir VDS 

değerinden sonra JFET bozulur, drain akımının artıĢı JFET tarafından artık sınırlanamaz. 

JFET'in bozulma gerilimi değeri BVGDS olarak iĢaretlenmiĢtir. BVGDS değeri, küçük gate-

source polarma gerilimleri için daha büyüktür. JFET’in drain karakteristiğinde kesik çizgi ile 

belirtilen bölgeyle bozulma eğrileri arasında kalan bölge JFET için aktif çalıĢma bölgesidir. 

JFET'ler sinyal yükseltmek amacı ile kullanıldıklarında aktif bölgede çalıĢtırılır. Aktif 

bölgede çalıĢma ise büyük ölçüde dc polarma gerilimleri ile sağlanır. JFET'ler sayısal 

devrelerde ve anahtarlama devrelerinde de çok sık kullanılır.  

 

3.1.3. JFET Parametreleri ve Formülleri 

 
JFET’e uygulanan voltajların değiĢtirilmesiyle, JFET’in gösterdiği davranıĢa parametre 

denir. Üretici firmalar, elemanı tanımlamak ve farklı elemanlar arasında seçim yapabilmek 

için gerekli olan bilgileri kataloglarda verir. JFET parametreleri Ģunlardır: 

 

 Drain-source doyma akımı (IDSS): Gate-Source eklemi kısa devre 

 yapıldığında drain-source arasından akan akımdır. 

 Gate-source kapama gerilimi (VP): Drain-Source kanalının 

kapandığı 

 gerilim değeridir. 

 Gate-source kırılma gerilimi (BVGDS):Bu parametre belirli bir 

akımda 
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 drainsource kısa devre iken ölçülür. Uygulamada bu değerin 

üzerine çıkılması hâlinde eleman hasar görebilir. 

 GeçiĢ iletkenliği (gm): Drain akım değiĢimine göre gate voltaj 

değiĢimine 

 denir. Geçirgenlik, direncin tersi olduğu için birimi (MHO) veya 

Siemens’tir. JFET transfer karakteristiğinde iki önemli nokta IDSS ve VP 

değerleridir.  

 

Geçirgenlik VDS sabit iken drain akım değiĢiminin gate-source arası voltaj değiĢimine 

oranıdır. ġu formülle hesaplanır. 

 

 

 

Örnek  3.1: IDSS = 7,5 mA, VP = 4 V olan p-kanallı JFET elemanının drain akımını 
 VGS = 2 Volt için bulunuz. 

 

Çözüm 3.1 : 

                 

 

 

 

 

                       ID = 7,5 mA.(0,5)
2
 

              ID = 7,5.0,25 = 1,875 mA 

 

3.1.4. JFET polarmalandırılması (Kutuplanması) 

 
 Belli bir drain akımı ve drain-source gerilimi etrafında JFET'in çalıĢabilmesi için 

çoğunlukla polarmalandırılması gerekir. Eleman bir yükselteç olarak çalıĢtırılacaksa aktif 

bölgede çalıĢacak Ģekilde polarma gerilim ve akımları seçilir. JFET polarmalarında birçok 

polarma tipi kullanılabilir.  

 

 Sabit polarma devresi 

 

Sabit polarmalı bir JFET yükselteç devresi ġekil 3.8’de verilmiĢtir. Devreyi 

incelediğimizde polarmanın iki adet dc besleme kaynağından sağlandığı görülmektedir. 

Konunun daha iyi anlaĢılabilmesi için bu devrede çift besleme kaynağı kullanılmıĢtır.  

gm = ΔID / ΔVGS 

 

ID = IDSS .(1-  VGS)
2 

              VP 

 
ID = 7,5 mA .(1-  2)

2 

                  4 
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ġekil 3.8: Sabit polarmalı JFET yükselteç ve giriĢ-çıkıĢ sinyalleri 

 
ġekil 3.8’de dikkat edilecek olursa giriĢ sinyali ile çıkı sinyali arasında 180° derece faz 

farkı vardır. 

 
 Self polarma devresi 

 
Pratik uygulamada JFET'li yükselteçler genellikle tek bir DC besleme kaynağı ile 

polarmalandırılır. Böyle bir polarma devresi ġekil 3.10'da gösterilmiĢtir. Devrede gate - 

source polarma gerilimi elde etmek için bir self polarma direnci RS kullanılmıĢtır. RS 

direnci uçlarında ID . RS gerilim düĢümü nedeniyle pozitif bir VS gerilimi meydana gelir. 

Gate veya RG gate direncinden dc akımı geçmediğinden gate gerilimi sıfır volttur. Gate 

gerilimi sıfır volt olduğundan, gate (0V) ile source (+V ) arasında ölçülen net gerilim negatif 

GiriĢ 

sinyali 
ÇıkıĢ 

sinyali 
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gerilimdir (referans noktası source alındığında negatif değerde ölçülür). Ölçülen bu negatif 

gerilim gate-source arası polarma gerilimi VGS’dir.  

 

Gate-source arası polarma bağlantısı;  

 

 

olduğu devreden görülmektedir. Bu bağıntı transfer karakteristiği üzerinde gösterilir. Bunun 

için iki ID değeri seçilir. JFET kesimde iken; ID = 0 olur. JFET iletimde iken; 

 

 

 

 

ġekil 3.9’ da self polarmalı JFET yükselteç devresi ve giriĢ-çıkıĢ sinyal Ģekilleri 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.9: Self polarmalı JFET yükselteç devresi ve giriĢ-çıkıĢ sinyal Ģekilleri 

 

GiriĢ 

sinyali 

ÇıkıĢ 

sinyali 

VGS = 0 - ID.RD = ID.RS 

 

ID =    VDD  

        RS + RD 
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 Gerilim bölücülü polarma 

 
JFET için kullanılan diğer bir dc polarma devresi ve giriĢ-çıkıĢ sinyal Ģekilleri, Ģekil 

3.10’da gösterilmiĢtir. Bu polarma Ģekli, gerilim bölücülü gate polarma olarak bilinir. Bu 

polarma tipinde, polarma gerilimi ve akımının belirlenmesi diğer polarma devrelerindeki 

gibidir.  

 

 

 

 

 

ġekil 3.10: Gerilim bölücü polarmalı JFET yükselteç ve giriĢ-çıkıĢ sinyal Ģekilleri 

 

3.1.5. JFET Kullanım Alanları  

 
Osilatörler, alıcı ve vericilerin radyofrekans ve alçak frekans katları, VHF yükselteçler, 

ölçü aletleri, mikserler, otomatik kazanç kontrol devreleri, yüksek frekansta çalıĢacak sürme 

devrelerinde kullanılabilir. JFET’ler biyomedikal devrelerde yüksek frekansta çalıĢma 

GiriĢ 

sinyali 
ÇıkıĢ 

sinyali 
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(ultrasonik cihazlar) ve radyoaktiviteye karĢı nispeten duyarsız (lineer accelerator-doğrusal 

hızlandırıcı, kobalt 60 cihazları) olmasında dolayı çokça kullanılır.  

 

3.1.6. JFET Sağlamlık Kontrolü 
 

FET’lerde transistörün aksine gate ucu boĢta iken drain (D)-source (S) arasından akım 

geçer. Gate ucu boĢta iken D-S arası iletkendir. Yani normal transistör gibi ölçülürken C-E 

arası kısa devre olmuĢ gibidir.  

 

                       

                         N kanal FET  P kanal FET 

Tablo 3.1: JFET sağlamlık kontrolü 

 
Tablo 3.1’deki değerler yaklaĢık değerlerdir. Ölçülecek malzemenin tipine ve 

karakteristik özelliklerine göre değiĢiklik gösterebilir. 

 

3.2. MosFET’lerin Genel Tanımı 
 

MosFET (metal oxide semiconductor field effect transistör - metal oksit yarı iletken 

alan etkili transistör) analog ve digital devrelerde sık kullanılan bir alan etkili transistördür.  

 

MosFET’lerde gate bacağı ile kanal bölgesi arasında silisyum nitrat ve silisyum oksit 

ile yalıtım yapılmıĢtır. Bu metal oksit tabaka, çok ince olduğundan statik elektriğe karĢı 

oldukça hassastır. Bu nedenle MosFET’lerin kullanımı ve saklanmasında statik elektrik 

konusunda dikkatli olunmalıdır.  

 

MosFET’lerin giriĢ empedansı (Z) yüksek, elektrodları arasında iç kapasitansları (XC) 

ise çok düĢüktür. MosFET transistörler, JFET transistörlerden ve normal transistörlerden 

daha yüksek frenkanslarda çalıĢabilir. MosFET transistörlerin güç harcamaları düĢüktür. 

 

 MosFET'ler ya azaltan tip MosFET (Deplation-MosFET) ya da çoğaltan tip 

MosFET (Enhancment-MosFET) olarak imal edilir. Azaltan tip MosFET’lere kısaca D-

MosFET, çoğaltan tip MosFET’lere ise E-MosFET denilmektedir. Her iki tip MosFET’inde;  

P kanal ve N kanal olmak üzere iki tipi vardır. N kanallı E-MosFET ve D-MosFET' in temel 

yapıları ġekil 3.11 ve ġekil 3.15’te verilmiĢtir. MosFET’lerde tıpkı JFET’ler gibi 3 uçlu 
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aktif devre elemanları grubundandır. Uçlarına iĢlevlerinden ötürü; gate (gate), dreyn (drain) 

ve sörs (source) isimleri verilmektedir. ġekil 3.11’de verilen temel yapıda sabstreyt 

(subsrate) terminali, dördüncü uç gibi görünse de genellikle source’e bağlanır veya Ģase 

potansiyelinde tutulur. D-MosFET'in yapısında kanal fiziksel olarak yapılmıĢ hâldedir. D-

MosFET’in, drain-source uçlarına bir DC gerilim kaynağı bağlandığında drain ile source 

arasında bir akım meydana gelir.     E-MosFET'in yapısında ise imalat sırasında 

ĢekillendirilmiĢ veya oluĢturulmuĢ bir kanal yoktur. E-MosFET'in drain-source uçlarına 

gerilim uygulandığında akım meydana gelebilmesi için Ģarj taĢıyıcılarının kanalı 
oluĢturması gerekir. Bunun için de gate ucuna gerilim uygulanması gereklidir. 

 

3.2.1. Azaltan Tip MosFET (D-MosFET) Yapısı 
 

D-MosFET’lerin, N kanal ve P kanal olmak üzere baĢlıca iki tipte üretimi yapılır. 

ġekil 3.11’de N kanal D-MosFET'in yapısı ve Ģematik sembolü görülmektedir. ġekil 3.12’ 

de ise P kanal D-MosFET’in yapısı ve Ģematik sembolü görülmektedir. N kanallı D-

MosFET, P tipi gövde üzerine yerleĢtirilmiĢtir.  N tipi yarı iletken maddeden yapılan source 

ve drain bölgelerine, source ve drain terminalleri bir metalle (alüminyum) bağlanmıĢlardır. 

Ayrıca source ve drain bölgeleri içten N tipi kanal bölgesiyle birbirine bağlanır.   

 

N kanalın üstünde bulunan ve kanal ile gate arasındaki izolasyonu sağlayan ince 

silikon dioksit (SiO2) tabakasının üzerine ince bir metal tabaka konur. Bu bileĢim D-

MosFET'i oluĢturur. ġematik sembol’de elemanın gate, source ve drain uçları gösterilir. 

Sabsreyt ucu ise çoğunlukla source’e bağlı olarak gösterilir. ġematik gösterimde elemanın 

kanal tipi sabstreyt ucundaki okun yönü ile belirtilir. Ok yönü elemanın içine doğru ise N 

kanal D-MosFET, ok yönü dıĢarı doğru ise P kanal D-MosFET tanımlanır. 

 

                
                          

 

  

 a) Sembolü      b) Ġç yapısı 

 

ġekil 3.11: N Kanal azaltan tip MosFET 
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 a)Sembolü       b)Ġç yapısı 

ġekil 3.12: P Kanal azaltan tip MosFET 

 

3.2.2. Azaltan tip MosFET (D-MosFET) çalıĢması ve karakteristiği 

 
N kanallı D-MosFET'in gate-source arasına negatif bir gerilim (VGS) uygulanırsa 

elektronlar kanal bölgesinin ortasına doğru itilir ve kanalda daralma olur. Yeterli büyüklükte 

gate-source gerilimi kanalı tamamen daraltarak kapatır. Diğer taraftan pozitif gate-source 

geriliminin uygulanması hâlinde, P tipi taĢıyıcılar itildiklerinden kanal büyüklüğünde bir 

artıĢ olur. N kanallı D-MosFET'in transfer ve drain karakteristikleri ġekil 3.13'te 

görülmektedir. P kanallı D-MosFET'in transfer ve drain karakteristikleri ise ġekil 3.14'te 

görülmektedir.   

 

Karakteristik eğriler, elemanın gerek pozitif, gerekse negatif gate-source geriliminde 

çalıĢmasını göstermektedir. Negatif VGS değerleri, daraltma gerilimine (pinch-off) kadar 

drain akımını azaltır. Bu gerilimden sonra drain akımı hiç akmaz. Negatif ve pozitif her iki 

VGS değerinde de gate kanaldan izole edildiğinden MosFET, VGS'nin her iki polarite 

durumunda çalıĢtırılabilir. Söz konusu iki polarite durumunda da gate akımı meydana 

gelmektedir. P ve N kanallı D-MosFET'ler çalıĢma esası bakımından birbirinin benzeridir. 

Gate-source gerilimi negatif olduğunda drain akımı artarken, pozitif olduğunda azalır. Bu 

nedenle daralma gerilimi VP pozitif değerlidir. 

 

 

ġekil 3.13: N Kanal D-MosFET'in transfer ve V-I karakteristikleri 
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ġekil 3.14: P Kanal D-MosFET in transfer ve V-I karakteristikleri 

 

3.2.3. Çoğaltan tip MosFET (enhancement-MosFET) yapısı 
 

N kanal çoğaltan tip MosFET’in (E-MosFET) temel yapısı ve Ģematik sembolü ġekil 

3.15'de verilmiĢtir. P kanal çoğaltan tip MosFET’ in temel yapısı ve Ģematik sembolü ġekil 

3.16'da verilmiĢtir. E-MosFET’ler, N kanallı ve p-kanallı olmak üzere iki tipte üretilir. 

ġekildeki yapıdan da görüldüğü gibi E-MosFET’in temel yapısında fiziksel olarak 

oluĢturulmuĢ bir kanal yoktur. E-MosFET'in Ģematik sembolünde drain ile source arası 
kesik çizgilerle gösterilir. Bu durum baĢlangıçta E-MosFET’te kanal olmadığını belirtmek 

içindir. 

 

 ġematik sembolde sabsreyt ucundaki ok’un yönü E-MosFET’in kanal tipini belirtir. 

Ok yönü içeri doğru ise N tipi kanalı ok yönü dıĢarı doğru ise P tipi kanalı gösterir. E-

MosFET’lerde kanal tipi ile sabsreyt’te kullanılan yarı iletken malzemelerin tipleri terstir. 

 

            

 a)Sembolü        b)Ġç yapısı 
 

ġekil 3.15: N Kanal çoğaltan tip (enhancement-E) MosFET  
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 a)Sembolü        b)Ġç yapısı 
 

ġekil 3.16: P kanal çoğaltan tip (enhancement-e) MosFET  

 

3.2.4. Çoğaltan Tip MosFET (D-MosFET) çalıĢması ve karakteristiği 

 
E-MosFET’lerde kanal, gate terminaline uygulanan harici bir besleme ile oluĢturulur. 

Gate-source uçları arasına pozitif bir gerilimin uygulanması, gate altında sabstreyt 

bölgesinde bulunan oyukları iter ve orada bir azalma bölgesi yaratır. Gate gerilimi yeterince 

pozitif değere çıkarıldığında; elektronlar, pozitif gerilim tarafından bu azalma bölgesine 

çekilir. Böylece, drain ile source arasındaki bu bölge N kanalı gibi hareket eder. Pozitif gate 

gerilimiyle oluĢturulan ve Ģekillendirilen N kanallı E-MosFET'in transfer ve V-I 

karakteristiği ġekil 3.17'de gösterilmiĢtir. P kanallı E-MosFET'in transfer ve V-I 

karakteristiği ise ġekil 3.18'de gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 3.17: N kanallı E-MosFET transfer karakteristiği 
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ġekil 3.18: P kanallı E-MosFET transfer karakteristiği 

 
Elemanın transfer karakteristiğinden de görüldüğü gibi gate-source gerilimi eĢik 

(threshold) baĢlangıç değeri VT'yi aĢıncaya kadar drain akım hiç akmaz. Bu eĢik gerilimi 

değerinin üzerindeki pozitif gerilimlerde, artan değerli bir drain akımı meydana gelir. Bu 

akımın transfer karakteristiği de, 

 

 

 

eĢitliği yardımıyla tanımlanabilir. EĢitlik yukarıdaki formülde yalnız VGS>VT Ģartı 
için geçerlidir. EĢitlikte k sabitesi tipik olarak 0,3 mA/V2değerinde olup elemanın yapısına 

bağlı olan bir özelliktir. VGS=0 volt durumunda drain akımı akmadığı için E- MosFET' 

lerde IDS değerinden söz edilebilir. E-MosFET' lerin çalıĢma sahası; D-MosFET'lerden daha 

sınırlı olmasına rağmen, E-MosFET’ler, büyük-ölçekli entegre devreler için çok 

kullanıĢlıdır. E-MosFET'in Ģematik sembolünde drain ile source arası kesik çizgilerle 

gösterilir. Bu çoğaltan tip elemanda baĢlangıçta kanalın olmayıĢını belirtmek içindir. 

Bundan baĢka sabstreyt ucundaki ok P tipi sabstreyti ve N kanalı gösterir. 

 

Artıran tip MosFET’lerin gate uçlarına uygulanan gerilime bağlı olarak açılıp 

kapanan bir anahtar gibi davranma özelliğinden yararlanılarak CMOS tipi entegreler 

üretilmiĢtir. Yani CMOS tipi dijital entegrelerin içinde bol miktarda MosFET vardır. 

 

3.2.5. MosFET parametreleri 

 
JFET parametrelerinde anlatılan, drain source doyma akımı (IDSS), gate-source 

kapama gerilimi (VP), geçiĢ iletkenliği (gm) parametreleri MosFET’lerde de geçerlidir. Drain 

akımını veren formüller; 

 

                                                    ve  

 

 

 

MosFET’lerde geçiĢ iletkenliği; 

ID = IDSS .(1-  VGS)
2 

              VP 

 

ID = k. (VGS - VT)
2
 

 

ID = k. (VGS - VT)
2
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Örnek: Çoğalan tip MosFET’te VGS=5 V, VT= 3V olduğuna göre drain akımını bulunuz. 

(k=0,3 mA/V
2
) 

 

Çözüm: 

      

 

 

 ID = 0,3 . (5-3)
2
 

 

  ID = 0,3 mA/ V
2
 . 4 = 1,2 mA 

 

 

3.2.6.  MosFET’lerin Kullanım Alanları 

 
MosFET transistörler, JFET transistörlerden ve normal transistörlerden daha yüksek 

frekanslarda çalıĢabilir. MosFET transistörlerin güç harcamaları düĢüktür ve mekanik 

dayanımları fazladır. MosFET’ler biyomedikal devrelerde yüksek frekansta çalıĢma 

özelliğinden dolayı ultrasonografi cihazlarında ve radyoaktiviteye karĢı nispeten duyarsız 

kanser tedavi sistemlerinde (lineer accelerator-doğrusal hızlandırıcı, kobalt 60 cihazları) 

çokça kullanılır.  

 

3.2.7.MosFET’lerin Analog ve Dijital Ölçü Aletleriyle Sağlamlık Kontrolü 

 
Hem FET ve azaltan tip MosFET’in çalıĢma prensibi ve ölçümleri aynıdır. Gate ucu 

boĢta iken D-S arası iletkendir. Yani normal transistör gibi ölçülürken C-E arası kısa devre 

olmuĢ gibidir. Azaltan tip MosFET’in D-S arası direnci FET’in D-S arası direncinden 

büyüktür. Çoğaltan tip MosFET’in gate ucu boĢta iken D-S arasından akım geçmez, 

yalıtkandır. Ölçümü normal transistör gibidir. 

 

 

                 N kanal                 N kanal                 P kanal                 P kanal 

   Azaltan MosFET      Çoğaltan  MosFET    Azaltan MosFET     Çoğaltan MosFET 

 

Tablo 3.2: MosFET’lerin sağlamlık kontrolü 

 

gm = 2. k. (VGS - VT) 

 

ID = k. (VGS - VT)
2
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 
MosFET kullanılarak DC gerilimle AC sinyal kontrolü uygulamasını aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarına göre gerçekleĢtiriniz. 

 
 Bu uygulama faaliyetini baĢarı ile tamamladığınızda, MosFET’in   zamanlayıcı 

olarak kullanılması devresini kurup çalıĢtırabileceksiniz.                   

Elektronik simülasyon programları ile devrenin çalıĢmasını inceleyiniz. 

 

Kullanılacak araç gereçler: 

 

 Breadboard 

 Güç kaynağı (AC , DC) 
 Osilaskop 

 Devre Ģemasında belirtilen elemanlar 

 

 

 
 

 ġekil’deki devreyi breadboard 

üzerine kurunuz. R1 = 100Ω , R2 = 

100Ω ve R3=10 KΩ olarak seçiniz. 

 MosFET olarak IRFP064 ya da 

değerlerine yakın bir N kanal 

MosFET seçiniz. 

 Devreyi kurmadan önce 

MosFET’lerin sağlamlık kontrolünü 

yapınız. 

 Devreyi kontrol ederek devreye 

enerji veriniz. 

  Güç kaynaklarıının bağlantılarını 

 doğru yaptığınızdan emin olunuz.                       

  DC gerilim değerini 12V, AC gerilim                        

kaynağı değerini ise 24 V olarak             

ayarladığınızdan emin  olunuz. 

 MosFET bacak bağlantısının tespiti 

için kataloglardan faydalanınız. 

 Eğer IRFP064 MosFET’i yoksa aynı 

katalog bilgilerinden bakarak aynı 

özelliklerde baĢka bir MosFET 

kullanınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÇıkıĢa herhangi bir AC yük (24 Volt  

AC motor- lamba) bağlayarak DC 

güç kaynağını kapatıp açınız. 

 GiriĢ ve çıkıĢa bir osilaskop 

kanallarını bağlayarak giriĢe göre 

çıkıĢ sinyalini gözlemleyiniz.  

 Gözlem sonuçlarını kaydediniz. 

 Daha güçlü  MosFET’ler seçilerek 

giriĢ AC sinyal değeri arttırılabilir.  

 Osilaskobu bağlarken prop uçlarını 

doğru bağladığınıza emin olunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

AraĢtırma faaliyetleri yaptınız mı?   

Devre elemanları doğru olarak seçtiniz mi?   

Gerekli cihazları temin ettiniz mi?   

Elemanların sağlamlık kontrollerini yaptınız mı?   

Devre montajını Ģemaya uygun ve düzenli yaptınız mı?   

Cihazları uygun değerlere ayarladınız mı?   

Devre öngörülen Ģekilde çalıĢtınız mı?   

Ölçme iĢlemleri doğru olarak yaptınız mı?   

Sonuçları kaydettiniz mi?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

1. AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) JFET'in giriĢ empedansı çok yüksektir. 

B) JFET’ler anahtar olarak kullanıldığında, sapma gerilimi yoktur. 

C) JFET'in gürültü seviyesi bipolar transistörlere nazaran azdır. 

D) JFET’lerin bant geniĢlikleri BJT’lere göre daha büyüktür. 

 

2. Bir FET’te maksimum drain akımı hangi durumda geçer? 

A) VGS gerilimi VP gerilim değerine eĢit olduğunda 

B) VGS gerilimi VP gerilim değerinin yarı olduğunda 

C) VGS gerilim değeri 0V olduğunda 

D) VGS gerilimi - VP gerilim değerine eĢit olduğunda 

 

3. VDS sabit iken drain akım değiĢiminin gate-source arası voltaj değiĢimine 

oranına ne denir? 

A) IDSS   B) gm  C) VGS   D) ID 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi JFET parametrelerinden değildir? 

A) VP   B) VGS  C) IDSS   D) VCE 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi FET polarlama yöntemlerinden değildir? 

A) DeğiĢken polarlama   B) Sabit polarlama 

C) Self polarlama    D) Gerilim bölücülü polarlama 

 
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

6. CMOS tipi dijital entegrelerin içinde bol miktarda MosFET vardır. (…) 

7. FET’ler gerilim ile gerilim kontrolü esasına göre çalıĢan devre    

elemanlarıdır. (…) 

8. FET’lerin giriĢ empedansı yüksek MosFET’lerin ise düĢüktür. (…) 

9. MosFET’ler azaltan, artıran ve sabit tipi MosFET olmak üzere 3  çeĢittir. (…) 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 
Bu faaliyette verilen bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda alan etkili transistörlü 

yükselteçlerin tasarımını, hesabını ve elektronik devrelerde nerede, nasıl kullanılacağını 

öğrenerek, transistörlü yükselteç devrelerini kontrol edebileceksiniz.  

 

 

 
 

 FET yükselteçlerin biyomedikal sistemlerdeki kullanım alanlarını araĢtırarak 

sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

4. ALAN ETKĠLĠ TRANSĠSTÖRLÜ 

YÜKSELTEÇ DEVRELERĠ 

 
FET’lerin giriĢ empedanslarının yüksek olması nedeniyle özellikle ön yükselteç 

(preamplifikatör) devrelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

4.1. Alan Etkili Transistörlü Yükselteç Devresi ÇalıĢması 
 
ġekil 4.1’de FET’li temel yükselteç devresi ve giriĢine uygulanan sinyale karĢı çıkıĢ 

sinyal Ģekli görülmektedir. Bu devrede C1 kondansatörü, giriĢ sinyalini Gate (Geyt) ucuna 

aktaran kuplaj kondansatörüdür. C2 kondansatörü RS direncini AC sinyaller bakımından by-

pass (yan geçit) kondansatördür. C3 kondansatörü de FET’in çıkıĢ sinyalini bir sonraki kata 

iletir.   

 

Yükselteç olarak kullanılan FET’lerin Geyt ucunun DC gerilim ile polarması Ģekilde 

görüldüğü gibi bir tek direnç ile yapılır (Bazı devrelerde iki direnç ile yapılan gerilim bölücü 

düzenekle de polarma sağlanmaktadır.). ġekilde verilen “S” ucu Ģase FET'li yükselteç 

devresinde giriĢe AC’ye benzeyen bir giriĢ sinyali uygulanacak olursa giriĢ sinyalinin pozitif 

alternansında G ucuna gelen eksi polarma zayıflayacağından Dreyn (Drain)'den Sörs 

(Source)'e doğru geçen akım artar. Bu ise çıkıĢ sinyalinin negatif yönde azalmasını sağlar. 

GiriĢ sinyalinin negatif alternansında ise Geyt ucuna uygulanan negatif yönlü polarmanın 

Ģiddeti artacağından kanal bölgesi daha fazla daralır ve Dreyn'den Sörs'e doğru geçen akım 

iyice azalır. Bu ise direnç üzerindeki gerilimin pozitif yönde artmasını sağlar. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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ġekil 4.1: Alan etkili transistörlü yükselteç devresi ve giriĢ-çıkıĢ sinyalleri 

 

4.2. Kazanç Hesabı 
  

Transistörün geçiĢ iletkenliği gm, gate – source üzerine uygulanan gerilimden 

kaynaklanan akım miktarını gösterir.  gm’nin değeri  

  

 

 

 

GiriĢ 

sinyali 
ÇıkıĢ 

sinyali 
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Eğer  VGS 0V ise :    

 

 

 

 

 ÇıkıĢ gerilimi :  VO = - Id . RD = - gm . VGS . RD 

 

 VĠ = VGS olduğundan gerilim kazancı :   AV = VO = - gm . RD 

 

 Yükseltecin giriĢ ucundaki  AC empedansı :   RĠ = RG 

 

 ve yükten yükseltecin çıkıĢ ucundaki ac empedansı :  RO  = RD  

 

 yos = küçük sinyal çıkıĢ iletkenliği olarak verilir. 

 

 Buradan çıkıĢ AC direnci :  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          gm = 2.IDSS    [1- VGS  ] 

                     VP            VP  

gm =  2.IDSS 

             VP 

 

rd = 1/ yos                                      
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Örnek : ġekil 4.2’deki FET yükselteç devresinin gerilim kazancını, yük bağlı  iken 

VO çıkıĢ gerilimini, devrenin yük altında iken toplam VO / VĠ   gerilim kazancını 

hesaplayınız.  
 

 

ġekil 4.2: FET yükselteç devresi 

 
Çözüm 4.1:   GeçiĢ iletkenliği 

 

     gm = 2.IDSS.[1 –  VGS ] = 2.(6.10
-3

).[1-  -0,72V  ] = 2,46 ms 

                                          VP              VP                                  - 4 

                    

                            Böylece AC direnci : 

 
          rm =  1    =          1         = 406,5 Ω 

         gm    2,46.10
-3

 sn 
     

   Yük altında AC yükselteç kazancı (CS by-pass kondansatörü nedeniyle RS=0 Ω)  

 

 AV = VO   =    - RD    = -2,1. 10
-3 

 = - 5,17 

                               VĠ rm + RS        406,5 
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Katın giriĢ direnci : 

 

  RĠ = RG = 750 kΩ 

 
 Bu nedenle giriĢ gerilimi VĠ :  

 

  VĠ =       RĠ      . VS =        750K        . 50mV = 37,5 mV  

 RĠN + RĠ            250K + 750K 

 
         Yük altındaki çıkıĢ gerilimi :  

 

                   VO = AV . VĠ =- (RD // RL ). VĠ  =  - (2,1.10
3
 // 10.10

3
) . 37,5  = 160,1 mV 

                                                     rm    406,5 

 
        Toplam devre kazancı(yük altında) : 

 

                   AV =  VO = - 160,1 mV  = - 3,2’ dir. 

 VS         50 mV 

 

4.3. Kullanım Yerleri 
 

Alan etkili transistörler gürültü oranının diğer transistörlere nazaran çok düĢük olması 

nedeniyle alçak frekanslarda ve transistörlerin frekans sahasının çok üstündeki yüksek 

frekans devrelerinde kullanılırlar. Ġyi bir sinyal kırpıcı olarak kullanılabilir. Çok yüksek 

anahtarlama frekanslarından dolayı ultrasonik doppler sürme devrelerinde, anahtarlamalı 

mod güç kaynaklarında kullanılır. Yüksek desibel kazancından dolayı küçük ses sinyallerinin 

yükseltilmesinde audio sistemlerde, osilatörlerde kullanılır. Ġnsan vücudundan alınan EKG, 

EMG biyolojik sinyallerinin (biyopotansiyel iĢaretler) iğne elektrotlar vasıtasıyla alınıp 

yükseltilmesinde yüksek giriĢ empedansları nedeniyle yine FET yükselteçler kullanılır.   

 

4.4. Arızaları 
 

 FET Arızaları 

 
FET’li yükselteçlerde arıza meydana gelmiĢ ise ilk yapılacak iĢ cihazın içi tozdan 

arındırılmalı ve temizleyici sıvılarla kart temizlenmelidir. Elektronik kart üzerinde çatlak ve 

soğuk lehim kontrolü yapıldıktan sonra aktif (osilaskop) ve pasif (AVO metre) ölçme 

metodlarıyla arıza aranmalıdır. Yükselteçlerde genellikle arızalar besleme katlarından veya 

yükselteçteki aktif elemanlarda meydana gelir. Yapılacak ilk iĢlem yükseltecin ve 

yükselteçte bulunan transistörlerin besleme gerilimleri kontrol edilmelidir. Daha sonra ölçme 

metotları ile transistörlerin giriĢ ve çıkıĢları ölçülerek transistörün sağlamlığı aktif olarak 

ölçülür. Arızalı malzeme tespit edilerek değiĢtirilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

FET’li transistörlü yükselteç devresinin akım ve gerilim kazançlarının bulunması 

uygulamasını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre gerçekleĢtiriniz.  

 

Bu uygulama faaliyetini baĢarı ile tamamladığınızda, transistörlü yükselteç devresini 

kurup çalıĢtırabileceksiniz. Elektronik simülasyon programları ile devrenin çalıĢmasını 
inceleyiniz. 

 

Kullanılacak araç gereçler: 

 

 Breadboard 

 Güç kaynağı 
 AVOmetre 

 Fonksiyon jeneratörü 

 Osilaskop 

 Devre Ģemasında belirtilen elemanlar 

  

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ġekildeki devredeki malzemelerin 

sağlamlık kontrollerini yapınız. 

 FET bağlantı uçlarını bulunuz. 

 Devreyi Breadboard’a kurunuz. 

 Devrede osilaskop, AVOmetre ve 

güç kaynaklarının bağlantılarının 

doğru olduğundan emin olunuz. 

 ID = ………………..saniye 

 VGS = …………….Volt 

 gm  = ……………..saniye 

 AVT (toplam kazanç) 

 FET’in uçlarını AVOmetre veya 

kataloglar yardımıyla bulunuz.  

 VCC güç kaynağını 18 Voltta, VIN 

sinüs dalga jeneratörünü 50 mV-

1Khz’ e ayarlayınız. Değerler yüksek 

çıkarsa atölye imkânlarınıza göre  

direnç     değerlerini     değiĢtirerek 

ölçü aletlerinden yüksek akımlar  

geçmesini önleyiniz. 

 AVT değeri giriĢ ile sinyal kaynağı 

arasındaki kazancın yüklü durumdaki 

gerilim kazancına oranıdır. 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
AraĢtırma faaliyetleri yaptınız mı?   

Devre elemanları doğru olarak seçtiniz mi?   

Gerekli cihazları temin ettiniz mi?   

Elemanların sağlamlık kontrollerini yaptınız mı?   

Devre montajı Ģemaya uygun ve düzenli yaptınız mı?   

Cihazları uygun değerlere ayarladınız mı?   

Devre öngörülen Ģekilde çalıĢtınız mı?   

Ölçme iĢlemleri doğru olarak yaptınız mı?   

Sonuç tablosu eksiksiz doldurdunuz mu?   

  

 

 

 

  



 

 79 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

 
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. VD=VDD durumunda  drain akımı IDSS olmalıdır. (….) 

 

2. Sıfır polarmada D-MosFET’ in gate devresinde açık devre görüldüğünde  

                   gate-source gerilimi sıfır olarak kalır. (….) 

 

3. Çok yüksek anahtarlama frekanslarından dolayı ultrasonik doppler  

              sürme devrelerinde, anahtarlamalı mod güç kaynaklarında kullanılır. (…. ) 

 

4.  FET’li yükselteçlerde eğer VGS = 0 Volt ise gm =  2.ID        olur. (….) 

                                                                                                      VP 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi kullanım amaçlarına göre transistör çeĢitlerine  

          girmez? 

A) Anahtarlama devre transistörleri  C) Amplifikatör devre transistörleri 

          B) Osilatör devre transistörleri   D) Yüzey temaslı transistörler 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi transistör terminallerine verilen isimlerden biri değildir? 

A) Emiter  B) Anot  C) Beyz  D) Kolektör 

 

3. Transistörün aktif bölgede çalıĢma Ģartı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Beyz-Kolektör arası ters, beyz-emiter arası doğru polarmalandırılmalıdır. 

B) Beyz-Kolektör arası doğru, beyz-emiter arası doğru polarmalandırılmalıdır. 

C) Beyz-Kolektör arası doğru, beyz-emiter arası ters polarmalandırılmalıdır. 

D) Beyz-Kolektör arası ters, beyz-emiter arası ters polarmalandırılmalıdır. 

 

4. Transistör sağlamlık kontrolüne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Doğru yönde beyz emiter arası değer gösterir. 

B) Doğru yönde beyz-kolektör arası değer gösterir. 

C) Kolektör-emiter arası bir yönde değer gösterir diğer yönde  göstermez. 

D) Kolektör-emiter arası her iki yönde de değer göstermez. 

 

5. Germanyum yarı iletken malzemeden yapılmıĢ bir transistörün iletime geçmesi için 

gerekli olanan minumum VBE gerilim değeri kaçtır? 

A) 0,3 Volt  B) 0,7 Volt  C) 0,9 Volt  D) 1 Volt 

 

6. Transistör giriĢine AC bir sinyal uygulandığında bu sinyal transistörün çıkıĢında 

bozulmadan yükseltilmesini sağlamak için transistöre uygulanan sabit DC ön gerilime 

ne ad verilir? 

A) Beyz polarması              C) Kolektör polarması 

B) Emiter polarması    D) Sabit polarma 

 

7. GiriĢ gerilimi değiĢtikçe beyz polarması da değiĢen polarma tipine ne ad verilir? 

A) Kolektör beyz polarması   C) BirleĢik polarma 

B) Sabit polarma     D) A sınıfı yükselteç 

 

8. Beyzine gerilim bölücü dirençlerle beyz polarması sağlanan polarma tipi hangisidir? 

A) Sabit polarma                                C) BirleĢik polarma(otomatik) 

B) Kolektör beyz polarması   D) Emiter Ģase yükselteç 

 

10. Emiteri Ģase yükselteçlerde giriĢ çıkıĢ arasında kaç derece faz farkı vardır? 

A) 90
O  

B) 180
O  

C) 0
O   

D) Hiçbiri 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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11. Beyzi Ģase yükselteçler yüksek frekanstaki veriminden dolayı…………… kullanılır. 

BoĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Ses yükseltmek için    C) Amplifikatörlerde 

B) Vericilerde                                          D) Radyo ve TV alıcılarda 

 

12. Kolektörü Ģase yükselteçlerin en büyük özelliği nedir? 

A) Akım kazancı küçük olması             C) Akım kazancı büyük olması  

B) Empedans uygunluğu     D) Faz tersleme yapar 

 

13. A sınıfı yükselteçlerin kullanıldığı yerler nerelerdir? 

A) Sürücü devrelerde    C) Pre amplifikatörlerde 

B) Simetrik çıkıĢlarda    D) ÇıkıĢ güç katında 

 

14. B sınıfı yükselteçlerin kullanıldığı yerler nerelerdir? 

A) Pre (Ön) amplifikatörlerde   C) Simetrik güç çıkıĢlarda 

B) Sürücü devrelerde    D) Vericilerde 

 

15. C sınıfı yükselteçlerin kullanıldığı yerler nerelerdir? 

A) Vericilerde     C) Sürücü katlarında 

B) Pre amplifikatörlerde   D) Simetrik çıkıĢ katında 

 

16. Push-Pull yükselteç devrelerde geçiĢ distorsiyonunu önlemek için hangi sınıf 

çalıĢtırma yapmak gerekir? 

A) A sınıfı yükselteç            C) AB sınıfı yükselteç 

B) B sınıfı yükselteç     D) C sınıfı yükselteç 

 

17. Simetrik yükselteçlerde kullanılan transistör nasıl olmalıdır? 

A) Küçük olmalı             C) Çok büyük olmalı 

B) 1000uF olmalı             D) EĢlenik olmalı 

 

18. Darlington bağlı transistör en çok ………. için kullanılır.  

BoĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Akım kazancı     C) Akım ve gerilim kazancı 

B) Gerilim kazancı                        D) Hiçbiri 

 

19. AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) JFET'in giriĢ empedansı çok yüksektir. 

B) JFET’ler anahtar olarak kullanıldığında, sapma gerilimi yoktur. 

C) JFET'in gürültü seviyesi bipolar transistörlere nazaran azdır. 

D) JFET’lerin bant geniĢlikleri BJT’lere göre daha büyüktür. 

 

20. Bir FET’te maksimum drain akımı hangi durumda geçer? 

A) VGS gerilimi VP gerilim değerine eĢit olduğunda 

B) VGS gerilimi VP gerilim değerinin yarı olduğunda 

C) VGS gerilim değeri 0V olduğunda 

D) VGS gerilimi - VP gerilim değerine eĢit olduğunda. 
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21. VDS sabit iken drain akım değiĢiminin gate-source arası voltaj değiĢim oranına ne 

denir? 

A) IDSS   B) gm   C) VGS  D) ID 

 

22. AĢağıdakilerden hangisi JFET parametrelerinden değildir? 

A) VP   B) VGS  C) IDSS  D) VCE 

 

23. AĢağıdakilerden hangisi FET polarma yöntemlerinden değildir? 

A) DeğiĢken polarma    C) Self polarma 

B) Sabit polarma     D) Gerilim bölücülü polarma 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 D 

4 C 

5 B 

6 A 

7 C 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 Y 
7 Y 
8 Y 

9 D 

11 D 

12 Y 

13 D 

14 D 

15 Y 
16 Y 

17 D 

18 D 

19 D 

20 Y 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 B 

4 D 

5 A 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 Y 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 
 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 A 

4 C 

5 A 

6 D 

7 A 

8 C 

9 B 

10 D 

11 B 

12 C 

13 C 

14 A 

15 C 

16 D 

17 A 

18 D 

19 D 

20 B 

21 D 

22 A 



 

 85 

 
 

KAYNAKÇA 
 

 

 BOYLESTAD Robert, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice Hall,  

           New Jersey, 1998. 

 

 DUTAR Celal, Transistör Esasları, Özden Ofset, Ġzmir, 1985. 

 

 YARCI Kemal, Temel Elektronik, Yüce Yayınları, Ġstanbul, 1997. 

 

 FLOYD Thomas, Electronic Devices, Prentice Hall, New Jersey, 2005. 

 

 BEREKET Metin, Temel Elektronik, Mavi Kitaplar, Ġzmir, 2003. 

 

 AMOS Stan, Prenciples of Transistor Circuits, Oxford, Newnes, 2000. 

 

 GÜLER Ġnan, Biyomedikal Enstrumantasyon Eğitim Notları, Gazi 

Üniversitesi, Ankara, 2006. 

 
 

 

 

 

KAYNAKÇA 


