
DENEY 8: BJT'NİN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARILMASI 
 
AMAÇ 
 
Bipolar Transistörlerin çalışmasını teorik ve pratik olarak kavramak 
 
KURAM 
 
Bipolar jonksiyon transistörleri (BJT) yarıiletken teknolojisi kullanılarak çift kutuplu ve yüzey 
birleşimli olarak NPN ya da PNP konfigürasyonunda üretilirler. Dolayısıyla 3 katmana ve 
terminale sahiptirler. Bu terminallerin her birine işlevlerinden ötürü emiter (emitter), baz (base) 
ve kollektör (collector) adları verilir.  

 
Transistörler çalışma bölgelerine göre sınıflandırılabilir. Bu bölgeler kesin, doyum ve aktif 
bölge olarak adlandırılır. Kesim ve doyum bölgesinde çalışan transistörler anahtar işlevi 
görürken, aktif bölgede çalıştırılan transistörler yükselteç olarak kullanılır. Bu şekilde 
kullanılacak transistörlerin doğru kutuplanması gerekir. NPN tipi transistörde baz-emiter 
jonksiyonu doğru yönde, baz-kollektör jonksiyonu ters yönde kutuplanmalıdır. (PNP tipi 
transistör için gerilim kaynağı tam tersi yöndedir.) 
Bu durumda;  
E-B jonksiyonu geçirme yönünde kutuplanmış olup, emetör bölgesindeki elektronlar baz 
bölgesine, baz bölgesindeki delikler de emetör bölgesine geçerler. Bu iki taşıyıcı akışı 
emetörden dışarıya doğru bir elektrik akımına sebep olur. Bu akım geçirme yönünde bir pn 
jonksiyon akımıdır ve 𝐼𝐼𝐸𝐸 =�  𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑒𝑒−𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑉𝑉𝑇𝑇⁄ − 1) bağıntısı ile belirlenir. (IEBS: emetör-baz 
jonksiyonu doyma akımı)  
Ters yönde kutuplanmış olan B-C jonksiyonunda ise elektronlar kollektör bölgesine, 
kollektördeki azınlık taşıyıcıları ise baz bölgesine doğru akar ve toplamları kollektör ucundan 
içeriye bir akım oluşturur. Baz bölgesinden toplanan taşıyıcıların ise çok küçük bir kısmı baz 
ucuna ulaşır ve baz akımını oluştururlar. Sonuç olarak, emiterden gönderilen elektronların 
küçük bir kısmı baz akımı oluşurken, geri kalanı ile kollektör akımı oluşmaktadır. Dolayısıyla 
IE=IB+IC bağıntısıyla transistör akımları tanımlanabilir.  
 
Transistör Karakteristikleri 
 
Transistörlerin teknik değerlerini ortaya koymak amacıyla hazırlanan karakteristik eğriler olup 
4 adettir ve “dört bölge karakteristikleri” olarak adlandırılırlar. Bunlar arasında 1.bölge (çıkış 
karakteristiği), 2. Bölge (geçiş karakteristiği) ve 3. Bölge (giriş karakteristiği) en önemlileridir.  



 
 
Giriş Karakteristiği 
 
Giriş karakteristiği baz-emiter gerilimi ile baz akımı arasındaki ilişkiyi verir. Aşağıda şeması 
verilen ortak emetörlü devrede IE akımını VBE gerilimi belirler. IB akımını ise IE cinsinden 
aşağıdaki gibi yazabiliriz;  

𝐼𝐼𝐸𝐸 = −
𝐼𝐼𝐸𝐸

(1 + ℎ𝐹𝐹𝐸𝐸)
 

Bu durumda giriş karakteristiği [𝐼𝐼𝐸𝐸 =�  𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�𝑒𝑒−𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑉𝑉𝑇𝑇⁄ − 1�olduğu göz önüne alınarak] şöyle 
yazılabilir; 

𝐼𝐼𝐸𝐸 =�
𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

(1 + ℎ𝐹𝐹𝐸𝐸) (𝑒𝑒𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑉𝑉𝑇𝑇⁄ − 1) 

 
 

 



Çıkış Karakteristiği 
 
Transistörde kollektör akımını emetörden baza geçen taşıyıcılardan kollektör jonksiyonuna 
ulaşabilenler oluşturur. Dolayısıyla bu akım emetör akımına ve hFE değerine (dolayısıyla baz 
akımına) bağlıdır. Bu sebeple çıkış karakteristiği farklı baz akımları için IC-VCE eğrilerinden 
oluşur.  
Transistörlerde başlıca 3 çalışma bölgesi vardır: aktif bölge, kesim (cut-off) bölgesi ve doyum 
(saturation) bölgesi. Bu bölgeler aşağıdaki çıkış karakteristiği grafiğinde işaretlenmiştir.   

 
Aktif bölge baz akımının ve kollektör-emiter geriliminin 0V’dan büyük olduğu, baz-emiter 
jonksiyonunun doğru, kollektör-baz jonksiyonunun is ters yönde kutuplandığı bölgedir. Kesim 
bölgesi baz akımının IB=0 olduğu durumda VBE=0V olmasından dolayı devrede kollektör akımı 
oluşmamasıyla meydana gelir. 
 
Geçiş karakteristiği 
Çıkış karakteristiğinden VCE'nin sabit bir değeri için IB-IC grafiğini verecek noktalar elde 
edilebilir. İkinci bölgede verilen bu karakteristik ortalama bir VCE değeri için çizilen neredeyse 
lineer bir eğridir.  Bu durum hFE'nin akımdan bağımsız kabul edilebileceğini gösterir. Gerçekte 
IC'nin çok büyük ya da çok küçük değerlerinde bazı ikincil sebeplerden hFE'nin değeri 
düşeceğinden geçiş karakteristiğinin de lineerliği bozulacaktır.  
 
Ön Çalışma 
Transistörlerin çıkış ve giriş karakteristiklerini inceleyiniz. Bu karakteristikler nasıl çıkarılabilir? 
Nerelerde kullanılabilir?   
Deneyde kullanılacak transistörler hakkında genel bilgi edininiz.     
 
Deneyde Kullanılacak Cihazlar Ve Malzemeler  
Transistör: 1 x BC 237, 1 x BC 307  
Dirençler: 1x 1kΩ, 1x 33kΩ 
Standart deney teçhizatı 
 
Deneyin Yapılışı 
Şekil 2-1'deki devreyi kurunuz.  
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                                                                      Şekil 2-1 
 
Giriş karakteristiğini belirlemek için Tablo 2-1’de belirtilmiş her bir VC değeri için (VC sabit 
iken) VB değerini değiştirerek IB’yi ölçünüz ve kaydediniz. Elde ettiğiniz verileri kullanarak 
Sonuçlar bölümündeki Grafik 1’i tamamlayınız.   
Çıkış karakteristiğini belirlemek için Tablo 2-2’de belirtilmiş her bir VB değeri için (VB sabit 
iken)  VC’nin değerini değiştirerek IC’yi ölçünüz ve tabloya kaydediniz. Elde ettiğiniz verileri 
kullanarak Sonuçlar bölümündeki Grafik 2’yi tamamlayınız.  
Geçiş karakteristiğini belirlemek için VC=5V sabitken Tablo 2-3’teki VB değerlerini kullanarak 
IB ve IC’yi ölçünüz ve kaydediniz. Bu değerleri kullanarak Sonuçlar bölümündeki Grafik 3’ü 
tamamlayınız.                                                                                
Şekil 2-1’deki devrede kullandığınız BC 237’yi BC 307 ile değiştirerek devreyi Şekil 2-2’deki 
hale getiriniz. 
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                                                                      Şekil 2-2 
 
Elde ettiğiniz devrede giriş karakteristiğini belirlemek için VC=5V sabit tutarak VB değerini 
Tablo 2-4(a)’daki şekilde değiştiriniz. Her bir VB değeri için IB’yi ölçüp tabloyu tamamlayınız. 
Tablodaki değerleri kullanarak transistörün giriş karakteristiğini çiziniz.  
VB=1V sabit tutarak VC değerini Tablo 2-4(b)’de belirtildiği şekilde değiştiriniz. Her bir VC 
değeri için IC değerini ölçerek tabloyu tamamlayınız. Elde ettiğiniz değerleri kullanacak 
transistörün çıkış eğrisini çiziniz.   
 
Sorular 
Çıkış karakteristiği üzerinde transistörün çalışma bölgelerini işaretleyiniz ve bu bölgelerde 
transistörün çalışmasını açıklayınız. 
Transistör bir kaynak olarak düşünülürse ne tür bir kaynak olur? Neden? 



IB=0 olduğu durumda IC ne olur? 
Bir pnp transistör aktif bölgede çalışırken  IE, IC, IB, VCB ve VEB büyüklüklerinin işaretleri 
nedir (pozitif veya negatif)? 
Deneyde kullanılan transistörün kazancını hesaplayınız. 
npn ve pnp transistörlerde giriş ve çıkış karakteristiklerinde herhangi bir fark gözlemlediniz 
mi? Açıklayınız. 
 

Sonuçlar 
Tablo 2-1 

VC=0.5V VC=1.5V VC=5V 

VB IB VB IB VB IB 
0.4V  0.4V  0.4V  
0.5V  0.5V  0.5V  
0.6V  0.6V  0.6V  
0.8V  0.8V  0.8V  
1V  1V  1V  
1.5V  1.5V  1.5V  
2V  2V  2V  

 
 
 

Tablo 2-2 

VB=1V VB=1.5V VB=2V 

Vc Ic Vc Ic Vc Ic 
0.5V  0.5V  0.5V  
1V  1V  1V  
1.5V  1.5V  1.5V  
2V  2V  2V  
3V  3V  3V  
4V  4V  4V  
6V  6V  6V  

 
 
 

Tablo 2-3 

VB IB IC 
0.5V   
0.7V   
1V   
1.2V   
1.4V   
1.6V   
1.8V   
2V   

 
 



Tablo 2-4 

a) VC=5V  b) VB=1V 

VB IB  Vc IC 
0.4V   0.5V  
0.5V   1V  
0.6V   1.5V  
0.8V   2V  
1V   3V  
1.5V   4V  
2V   6V  
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