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Þekil 2.1: Atomun yapýsýnýn
basit olarak gösteriliþi

Yörüngeler

Çekirdek

Temel kavramlar

Elektroniðin temelini oluþturan yarý iletkenleri açýklamadan önce madde ile ilgili temel
bilgileri öðrenmek gerekir.

Bilindiði gibi bütün maddeler atomlardan oluþmuþtur. Beþ duyu organýmýzla çevreyi
incelediðimizde çok sayýda deðiþik özellikli madde görürüz. Örneðin, su, cam, bakýr, demir,
hava gibi.

a- Madde

Dünyada bulunan 105 çeþit maddenin
(element) tümü atomlarýn birleþiminden
oluþmuþtur. Bunlar "katý", "sývý" ve "gaz"
halinde bulunurlar.

Elektrik akýmýný iletme durumlarýna göre
ise maddeler üçe ayrýlýr: "Ýletken", "yalýtkan"
ve "yarý iletken".

Elektronik devrelerin büyük çoðunluðu
katýlarýn iletkenliði temeline dayanýlarak
yapýlýr. Bir maddenin elektriði iletme oraný,
maddenin serbest elektron üretme yeteneðine
baðlýdýr.

b- Atom
Yapýlan deneyler, atomun tek bir "bütün"

olmadýðýný, daha küçük parçalardan
oluþtuðunu göstermiþtir. Atom, merkezindeki artý yüklü ve yüksüz parçacýklardan oluþan
aðýr çekirdeðiyle küçük bir güneþ sistemi gibidir.
Çekirdekdeki parçacýklara "proton" ve "nötron"
adý verilir. Çekirdeðin çevresinde ise eksi yüklü
"elektron"lar vardýr. Þekil 2.1 ve 2.2.'de atomun
yapýsý gösterilmiþtir.

Atom, "bölünemez" anlamýndadýr. Baþka bir
deyiþle, maddelerin bölünemeyen en küçük yapý
taþlarýna atom denir. Bu küçük zerrecik, ortada
bir çekirdek ve çekirdeðin çevresinde dönen
elektronlardan oluþmuþtur. Elektronlar çekirdek
çevresine daðýlmýþ en çok 7 yörünge üzerinde
hareket ederler. Eksi (-) yüklü olan elektronlar
yörüngelerinin bulunduðu yarý çapa orantýlý
olarak potansiyel ve kinetik enerjiye sahiptirler.

Çekirdek

Elektronlar

2e

8e

18e

32e

Þekil 2.2: Atomun çekirdeði ve
yörüngelerdeki elektronlarýn diziliþi

(Proton ve
nötronlar)

Bölüm 2: Yarý iletkenler



Atomlarda çekirdeðe en yakýn yörüngedeki
elektronlarýn enerji seviyeleri en düþüktür. Çekirdekten
uzaklaþtýkça enerji seviyeleri artar.

Elementler içinde en basit yapýya sahip olan madde
hidrojen atomudur. (Þekil 2.3). Bu atom ortada bir
çekirdek ile onun etrafýndaki yörüngede dönen bir
elektrondan oluþmuþtur.

Atomlarýn çekirdeðinde bulunan protonlar elektriksel
bakýmdan (+) yüklü, nötronlar ise yüksüzdür. Nötronlarýn
elektriksel ve kimyasal etkileþimlerde iþlevi (etkisi)
yoktur.

Atomdaki elektronlar K, L, M, N, O, P, Q kabuklarýnda
daðýlmýþ olup, elektrik akýmýný taþýyan elektronlar en son kabuktakilerdir.

Bir maddenin elektriksel olaylarýnýn oluþtuðu son kabukta bulunan elektronlarýna valans
elektronlarý adý verilmektedir.

c- Elektrik yükü

Bir atom, elektron kaybettiðinde pozitif yüklü hale geçer. (Þekil 2.4-b.)  Eðer dýþarýdan
bir elektron alýmý söz konusu olursa negatif yüklü duruma geçer. (Þekil 2.4-c.)

Atomlarýn artý ya da eksi yüklü olmasý durumuna "þarjlý olma" da denilir. Eðer herhangi
bir atom þarjlý durumdaysa buna, "iyon" adý verilir. Atomlar, fazla olan elektronlarýný verip
nötr (yüksüz) hale geçmek isterler. Yani, üzerlerindeki fazla elektronlarý ilk fýrsatta komþu
bir atoma vermeye çalýþýrlar. Bu özellik ayný adlý kutuplarýn birbirini itmesi, zýt kutuplarýn
birbirini çekmesi özelliðinden kaynaklanmaktadýr.

d- Ýyon

Atomlarýn elektriksel açýdan dengesiz haline "iyon" denir. Þöyleki, dýþ etkilerle atomun
son yörüngesinde bulunan elektronun biri alýnýrsa elektriksel denge bozularak atom, artý
yüklü iyon durumuna geçer. Þayet dengedeki bir atomun son yörüngesine bir elektron
girecek olursa atom eksi yüklü iyon durumuna geçer. Þekil 2.4-a-b-c'ye bakýnýz.

e- Molekül

Bir kaç maddenin birleþiminden oluþmuþ yeni maddenin en küçük parçacýðýna molekül
denir.
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Elektron

Atom çekirdeði

Þekil 2.3: Hidrojen atomu

Þekil 2.4: Atomun "nötr", "artý yüklü", "eksi yüklü" iyon durumunun gösteriliþi

3e- var 2e- var 4e- var

Atom eksi yüklüAtom artý yüklü(a) (b) (c)Atom nötr (dengede)



Örneðin, suyun oluþumu
için 1 oksijen atomuyla 2
hidrojen atomu gerekir.  Bakýr
sülfat molekülünde ise "1 bakýr
atomuyla, 1 kükürt atomu ve 4
oksijen atomu vardýr.

Ýþte bu birleþimlerin en
küçük yapý taþý moleküldür.
Þekil 2.5'de molekül modeli
örnekleri verilmiþtir.

A- ÝLETKENLER, YALITKANLAR VE YARI ÝLETKENLER

a- Ýletkenler

Bir atomun en dýþ
yörüngesinde az sayýda (1-
2-3) elektron varsa, bu
elektronlarý çekirdeðe
baðlayan güç zayýftýr.
Örneðin bakýr atomunun
son yörüngesinde 1
elektron vardýr ve bu
çekirdek tarafýndan
kuvvetlice çekilmediðinden
çok kolayca serbest hale geçebilir.

Bakýrdan yapýlmýþ bir iletkenin iki ucuna belli bir gerilim uygulanýrsa, elektronlar pilin
eksi (-) ucundan artý (+) ucuna doðru gitmeye baþlar. Ýþte bu elektron hareketi "elektrik
akýmýdýr". Gerilim kaynaðýnýn artý ucu elektronlarý yakalarken, eksi ucu maddeye elektron
verir. Burada gerilimi, bir çeþit
elektron pompasý olarak
düþünebiliriz. Gerilimin
büyüklüðü artarsa, elektronlar
daha hýzlý bir þekilde ilerlerler.
Yani ortalama hýzlarý artar.

Baþka bir deyiþle son
yörüngesinde (valans bandý)
1-2-3 elektron bulunduran
maddeler az ya da çok elektrik
akýmýný iletirler.

En dýþ yörüngesinde 2
elektron bulunduran demir ve 3 elektron bulunduran alüminyumun iletkenlikleri bakýra
göre azdýr.

Þekil 2.6'da bakýrdan yapýlmýþ iletkende serbest elektronlar, þekil 2.7'de bakýr iletkende
serbest elektronlarýn hareketi, þekil 2.8'de bakýr atomunun yapýsý ve þekil 2.9'da bakýr
atomunun basit olarak gösteriliþi verilmiþtir.
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Þekil 2.5: Molekül modelleri

Þekil 2.6: Bakýr atomunun yapýsýnýn basit olarak gösterilmesi

Valans (serbest) elektronlar

Bakýr iletken

Çekirdek

Þekil 2.7: Serbest elektronlarýn iletken içindeki hareketi

Serbest elektron



b- Yalýtkanlar

Gerilim uygulandýðýnda iletkenliði çok alçak düzeyde olan malzemelere yalýtkan denir.
Baþka bir deyiþle, elektrik akýmýný "iletmeyen" maddeler yalýtkandýr.

Atom yapýsý açýsýndan bakýldýðýnda, son yörüngelerinde (valans bandý) 5-6-7-8 elektron
bulunduran tüm maddeler az ya da çok yalýtkandýrlar.

Yalýtkanlarda atomlar arasý boþlukta serbest elektron
bulunmaz. Elektronlar çekirdeklere sýký baðlarla baðlýdýrlar.
Yani, her atom nötr durumdadýr. Bir yalýtkana "fazladan
yüklenen þarj", yalýtkanýn o bölgesinde statik olarak kalýr.
Yükler atomdan atoma iletilmediði için yalýtkan üzerinde
baþka bir bölgeye geçiþ söz konusu deðildir.

Þekil 2.10'da görüldüðü gibi plastik, cam, kauçuk,
mermer, kaðýt, tahta gibi yalýtkanlýk düzeyi yüksek olan
maddelerin atomlarýnýn son yörüngelerinde 8 adet elektron
vardýr. Yani bu atomlarda son yörünge elektron bakýmýndan
doymuþ durumdadýr. Dýþarýya elektron verme ya da
dýþarýdan elektron alma çok zordur.

Cam, mika gibi iyi yalýtkanlarýn direnci 1015 W/Cm3 düzeyindedir. Yalýtkanlarýn çok
yüksek direnç göstermeleri madde içindeki serbest elektronlarýn ya da diðer akým
taþýyýcýlarýn olmamasýndandýr. Yani yalýtkanlarda atom bað yapýsý elektronlarýn
yörüngesinden çýkmasýna izin vermez. Bu durumu enerji bandý yönünden ele alýrsak, iletim
bandý ile valans bandý arasýndaki yasak bölge dýþarýdan uygulanacak enerji ile aþýlamayacak
kadar geniþtir. Þekil 2.13'e bakýnýz. (Burada enerji bandlarý, elektronlarýn ve oyuklarýn
hareket ettiði kanallar þeklinde düþünülmemeli, iletime izin verilen ya da verilmeyen enerji
seviyeleri olarak algýlanmamalýdýr.)

Ek bilgi: Akýmý hiç geçirmeyen madde var mýdýr?

Aslýnda elektrik akýmýný hiç geçirmeyen madde yoktur. Yalýtkan olarak bilinen maddeler
"çok az" bir akým geçirirler. (Ýyi bir yalýtkan olarak kabul edilen polistirin'in 1 Cm3'ünde
6,1.1010 adet serbest elektron bulunur.) Fakat bu canlýlar için zararlý deðildir. Yalýtkana
uygulanan gerilim arttýkça geçirdiði akým da artmaya baþlar. Belli bir gerilim seviyesinden
sonra yalýtkan tamamen iletken olur. Buna �yalýtkanýn delinmesi� denir. Her yalýtkanýn

Þekil 2.8: Bakýrýn atom yapýsý
Þekil 2.9: Bakýr atomunun
yapýsýnýn basitçe gösteriliþi

Çekirdek

Serbest elektron

Þekil 2.10: Yalýtkanlarýn son
yörüngesinde bulunan
elektronlar
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delinmesine yol açan gerilim
deðeri ayrýdýr. Elektrik ve
elektronik çalýþmalarýnda
kullanýlan el takýmlarýnýn sap
izoleleri incelenecek olursa,
burada yalýtkanýn dayanabileceði
son (maksimum) gerilim deðeri
yazýlýdýr. Örneðin penselerin sap
izolesinde �10.000 Volt� yazar.
Bu, plastik yalýtkan 10.000
Volt'tan sonra iletken hale
geçebilir anlamý taþýr.

c- Yarý iletkenler

Son yörüngelerinde (valans
bandý) 4 elektron bulunduran
maddelere yarý iletken denir.

Yarý iletkenlerin direnci
iletkenlerin direncinden yüksek,
yalýtkanlarýn direncinden
düþüktür. Yani iletkenlik
bakýmýndan iletken ve yalýtkanlar
arasýnda yer alýrlar. Þekil 2.11'de
verilen grafikte saf germanyum
ve saf silisyumun direnç deðerine
dikkat ediniz.

Yarý iletkenlerin 1 Cm3'ünün iki yüzü arasýndaki direnç normal oda sýcaklýðýnda
0,1-50 W arasýndadýr. Bu tip maddelerin dirençleri sýcaklýk ile düzgün deðiþme göstermez.

Yarý iletkenlerin bazýlarý "bileþik", bazýlarý "element"dir. Bileþiklere örnek olarak "çinko
oksit" ile "bakýr oksiti" verebiliriz. Elementlere örnek ise "germanyum" ve "silisyum
(silikon) gösterilebilir.

Yarý iletkenler kristal yapýdadýr. Yani atomlarý belirli bir sistemle sýralanmýþtýr. Bu yapý
tekli kristal (mono kristal) ya da çoklu kristal (poli kristal) olabilmektedir. Þekil 2.12'ye
bakýnýz.

Silisyum (silikon) ve germanyum atomlarýnýn son yörüngelerinde dörder elektron vardýr.

Germanyumun ve silisyumun saf kristalleri oldukça iyi bir yalýtkan olmalarýna karþýn,
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Þekil 2.11: Maddelerin elektriksel direnç
düzeylerinin grafiklerle gösterilmesi
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Þekil 2.12: Yarý iletkenlerin kristal yapýsýnýn üç boyutlu olarak gösterilmesi



atom yapýlarýna küçük miktarlarda arsenik, indiyum vb. ekleyerek iletkenlikleri önemli
ölçüde deðiþtirilebilir.

B- ATOMLARDA ENERJÝ SEVÝYELERÝ VE BAND YAPILARI

Bir maddeyi elektriksel bakýmdan iletken hale getirebilmek için dýþarýdan bir enerji
uygulanmasý gerekir. Bu enerji miktarý üç ayrý enerji bandýnýn oluþmasýný saðlar. Bunlar,
þekil 2.13'de görülebileceði gibi "iletkenlik bandý", "yasak band" ve "valans bandý"dýr.

Herhangi bir atomun valans bandýndaki elektronlarýn yörüngesinden koparak iletkenlik
bandýna geçmesi için, bu iki band arasýndaki yasak bandý geçmesi gerekir.

a- Yasak band: Elektron bakýmýndan boþ bulunan ve valans bandýndaki elektronlarýn
iletkenlik bandýna geçmesini zorlaþtýran boþluða denir.

b- Ýletkenlik bandý: Valans banddan kopan ve akým taþýyabilecek durumda olan
elektronlarýn bulunduðu banddýr. Maddeler, elektronlarýnýn bu banda geçmesiyle iletken
hale gelirler.
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Üretici þirketlerin yaygýn olarak kullandýðý bazý yarý iletken maddeler ve kullaným alanlarý

-Azot (N): N tipi yarý iletken oluþturmada.
-Antimuan (Sb): N tipi yarý iletken oluþturmada.
-Arsenik (Ar): N tipi yarý iletken oluþturmada.
-Fosfor (P): N tipi yarý iletken oluþturmada.
-Germanyum (Ge): Diyot, transistör, entegre vb.
yapýmýnda.
-Silisyum (Si): Diyot, taransistör, entegre vb.
yapýmýnda.
-Bor (B): P tipi yarý iletken oluþturmada.

-Galyum: P tipi yarý iletken oluþturmada.
-Ýndiyum (In): P tipi yarý iletken oluþturmada.
-Selenyum (Se): Diyot yapýmýnda.
-Bakýroksit (Cu2O): Diyot yapýmýnda.
-Galyum arsenik (GaAs): Tunel diyot, laser diyot,
foto diyot, led yapýmýnda.
-Ýndium fosfor (InP): Diyot, transistör yapýmýnda.
-Kurþun sülfür (PbS): Güneþ pili (fotosel, solar
cell) yapýmýnda.

Ýletkenlik bandý Ýletkenlik bandý

Ýletkenlik bandý

Yasak band
(Boþluk bandý)

Yasak band
(Boþluk bandý)

Valans bandý Valans bandýValans bandý

E
n
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rj

i

E
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i

E
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Yasak band çok küçük

         a) Ýletken           b) Yarý iletken                          c) Yalýtkan

Þekil 2.13: Ýletken, yarý iletken ve yalýtkan atomlarýnda enerji seviyeleri



Maddelerin elektriksel iletkenliði, atomlarýnýn enerji
seviyelerine baðlýdýr. Her maddenin, içinde bulunan
elektronlarýn serbest hale geçmesi için, o maddeye
dýþarýdan farklý enerji seviyeleri uygulamak gereklidir.

Saf bir yarý iletken maddede iletkenlik, elektronlarýn
bir banddan diðerine geçmesiyle meydana gelir. Yani,
bir atomun son yörüngesinde bulunan valans elektronun
serbest duruma geçmesi, o maddenin iletkenlik
kazanmasý anlamýna gelir.

Þekil 2.14'de görüldüðü gibi dýþarýdan enerji (ýsý, ýþýk
vb.) alan bir elektron bir üst banda (tabakaya)
yükselebilir. Daha düþük bir banda geçen elektron ise
dýþarýya enerji yayar.

Valans bandýnda bulunan elektronlar çekirdeðin
çekim kuvveti nedeniyle yörüngelerinden çýkamazlar. Bunlarýn serbest hale geçebilmesi
için, dýþarýdan yeter miktarda enerji uygulanmasý gereklidir. Bu enerjiyi alan elektron,
valans bandýndan çýkýp yasak bölgeyi geçerek iletkenlik bandýna ulaþýr. Orada akým taþýyýcý
olarak görev yapmaya baþlar. Elektron yerinden çýktýðý zaman arkasýnda bir oyuk býrakýr.
Oyuk, pozitif yüklü olarak kabul edilir.

Ýletkenlerin "valans bandý enerji seviyesiyle" "iletkenlik bandý enerji seviyesi" aynýdýr.
Bu nedenle iletkenlerde küçük bir enerji uygulanmasýyla pek çok valans elektron serbest
duruma geçebilmektedir. Baþka bir anlatýmla, iletkenlerde yasak band yok denecek kadar
azdýr. Bu sayede elektronlar kolaylýkla valans bandýndan iletkenlik bandýna atlayabilirler.
Þekil 2.13-a'ya bakýnýz.

Yarý iletkenlerin valans bandýyla iletkenlik bandý arasýnda belirli bir boþluk bandý vardýr.
Bundan dolayý yarý iletkenlerin iletkenlik oluþturabilmesi için, valans elektronlarýna boþluk
bandý kadar ek enerji uygulamak gereklidir. Þekil 2.13-b'ye bakýnýz.

Yalýtkanlardaysa oldukça büyük bir boþluk bandý vardýr. Bundan dolayý elektronlarý
valans bandýndan iletkenlik bandýna geçirebilmek için çok yüksek deðerli enerjiye gerek
vardýr. Þekil 2.13-c'ye bakýnýz.

c- Atomlarýn yörüngelerindeki elektron sayýlarý

20. Yüzyýlýn baþlarýnda Bohr ve diðer bilginler tarafýndan yapýlan çalýþmalar elektron
yörüngelerinin katmanlar halinde oluþtuðunu göstermiþtir.

Baþka bir deyiþle, elektronlar yörünge (orbital, kabuk) adý verilen yollar üzerinde
dönerler. Bu yörüngelere K, L, M, N, O, P, Q adý verilir ve yörüngeler çekirdekten dýþarýya
doðru 1, 2, 3, ... olarak numaralanýr. Her yörüngede maksimum kaç elektron bulunduðu
katman sayýsýnýn karesinin 2 ile çarpýlmasýyla bulunur.

Yani, her katmanda bulunabilen en fazla (maksimim) elektron sayýsý 2n2   denklemiyle
bulunur. (n = 1, 2, 3 ...)

Atomlarýn kabuklarýndaki maksimum elektron sayýlarý

K: 2,    L: 8,    M: 18,    N: 32,    O: 50,  P: 72,    Q: 98.

Örnek: Atomun ikinci (L) kabuðunda bulunabilecek maksimum elektron sayýsýný
hesaplayýnýz.

Çözüm: L kabuðunda bulunabilen maksimum elektron sayýsý = 2.n2 
= 2.22 

= 8.

Þekil 2.14: Atomda ýþýk
enerjisiyle elektronun
yörüngesinden çýkýþýnýn
basit olarak gösteriliþi

Yeni yörünge

Eski yörünge

Foton Elektron

Çekirdek
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d- Atomlarda kovalent (ikili) bað

Maddelerin içinde bulunan atomlarýn elektronlarý
dizilirken kimyasal olarak 8�li baðlarla birbirine
baðlanýrlar. Yani, kovalent yapýnýn oluþmasý için "8
elektrona" gerek vardýr. Ve bu iþlem yarý iletken
atomlarýnýn son yörüngelerindeki elektronlarýn
karþýlýklý kullanýmýyla gerçekleþir. Þekil 2.15'e
bakýnýz. Yani silisyumun (ya da germanyumun) dört
elektronu komþu silisyum atomlarýnýn elektronlarýný
ortak olarak kullanýr. Ortak kullanýmdaki elektronlar
hem kendi hem de komþu atom çevresinde döner.
Buna "kovalent bað" denir.

Silisyum ya da germanyum kristali ýsýtýlýr veya
elektrik akýmýnýn etkisine maruz býrakýlýrsa, kovalent
baðlarýn çekim kuvvetini yenen çok az sayýdaki
elektron serbest hale geçer. Halbuki ayný uygulama
iletkenlere yapýlsa (örneðin bakýr) sayýlamayacak
derecede çok sayýda elektron serbest hale geçer.

C- SAF (KATKISIZ) GERMANYUM VE SÝLÝSYUMUN KRÝSTAL YAPILARI

Elektronik devre elemanlarýnýn büyük bir bölümü silisyum ve germanyum
elementlerinden üretilmektedir.

Yarým asýr önce baþlayan yarý iletken temelli devre elemaný üretiminde ilk zamanlar
germanyum maddesi çok yaygýndý. Günümüzde ise bu madde çok az kullanýlmaktadýr.
Çünkü germanyum maddesi "oda sýcaklýðý"nda bile çok sayýda elektronunu serbest
býrakmakta, bu ise sýzýntý akýmlarýnýn çoðalmasýna yol açmaktadýr. Sýcaklýk arttýkça ise
germanyumdaki iletkenlik iyice artmakta ve bu madde, iletken gibi davranmaya
baþlamaktadýr. Silisyum maddesi ise oda sýcaklýðýnda tam bir yalýtkan gibi davranmaktadýr.
Ýþte bu nedenle diyot, transistör, tristör, entegre vb. yapýmýnda silisyum maddesi daha çok

Kovalent
baðlar

Þekil 2.15: Yarý iletkenlerde
kovalent baðlarýn gösteriliþi

Þekil 2.16: a) Germanyum atomunun
yapýsý. b) Germanyum atomunun basitçe gösteriliþi

(a) (b)

Þekil 2.17: Silisyum atomu-
nun basitçe gösteriliþi

Si

55



kullanýlmaktadýr.

Doðadan elde edilen bu iki madde saflaþtýrýlarak (baþka maddelerden arýndýrýlarak)
monokristal (tekli kristal) haline getirildikten sonra devre elemanlarý üretiminde
kullanýlmaktadýr. Kimyasal iþlemlerle yabancý maddelerden arýndýrýlan ve monokristal hale
getirilen germanyum ve silisyumun "iç yapýsý" incelenecek olursa �kübik kafes sistemi�
karþýmýza çýkar. (Þekil 2.12'ye bakýnýz.) Burada, kürecikler atomlarý, aralarýndaki çubuk
yollar da kovalent (ikili) baðlarý göstermektedir.

Germanyum atomunda 32 elektron (K kabuðunda 2, L kabuðunda 8, M kabuðunda 18
ve N kabuðunda 4 elektron) bulunur. Elektronikle ilgili anlatýmlarda germanyumun sadece
en son yörüngesindeki dört elektrondan bahsedildiðinden, bu atomun iç yapýsý basit olarak
þekil 2.16-b'deki gibi gösterilir. Silisyum atomunda ise 14 elektron, (K kabuðunda 2, L
kabuðunda 8 ve M kabuðunda 4 elektron) vardýr. Þekil 2.17'de 14 elektronlu silisyum
atomunun basit gösteriliþi verilmiþtir.

Atomlarýn sadece en dýþ yörüngesinde bulunan elektronlarda elektriksel olaylar meydana
geldiðinden, anlatýmlarda yalnýzca "en dýþ" yörüngeden söz edilir. Diðer yörüngelerdeki
(iç yörüngeler) elektronlar çekirdek tarafýndan çok sýký olarak çekildiklerinden bulunduklarý
yörüngeden ayrýlamazlar.

Kristal yapýya sahip olmayan maddelerin elektronlarý kendi atom çekirdeði etrafýnda
döner. Ancak, germanyum, silisyum gibi kristal yapýya sahip maddelerin son yörünge
(valans) elektronlarý, komþu atomlarýn her bir valans elektronlarýyla adeta baðlýymýþ gibi
birlikte dönerler. Bunlara �ortak valans çiftleri� denir. Komþu atomlar arasýndaki ortak
valans baðlarý, atomlar arasýnda bir çekme kuvveti yaratýr. Ancak komþu atom
çekirdeklerindeki artý (+) yükler arasýndaki itme kuvvetleri, bu çekim gücüne karþý koyar.
Bu sayede kristal madde içinde elektriksel denge kurulur.

Kovalent bað içinde olan germanyum ya da silisyum maddesinde elektrik akýmý
hareketini baþlatmak için dýþardan bir enerji uygulamak gereklidir. Çünkü normalde bu
maddeler "yalýtkan" gibi davranýrlar.

D- SAF OLMAYAN (KATKILI) GERMANYUM VE SÝLÝSYUMUN KRÝSTAL YAPISI

a- P ve N tipi yarý iletken maddelerin oluþturulmasýnda kullanýlan katkýlama maddeleri

P ve N tipi yarý iletkenler germanyum ya da silisyuma belli oranlarda yabancý madde
katýlmasýyla oluþturulmaktadýr. Son yörüngesinde (valans yörünge) 3 elektron bulunduran
maddeler kullanýldýðýnda P tipi bir yarý iletken oluþurken, 5 elektron bulunduran maddeler
kullanýldýðýnda ise N tipi yarý iletken elde edilmektedir.

Son yörüngesinde üç valans elektronu bulunan maddeler: Ýndiyum, galyum,
alüminyum, bor...

Son yörüngesinde beþ valans elektronu bulunan maddeler: Arsenik, antimuan, fosfor...

b- N (negatif) tipi yarý iletkenin oluþumu

Son yörüngesinde 4 elektron bulunduran silisyum ya da germanyumun içine (yaklaþýk
olarak 100 milyonda 1 oranýnda), son yörüngesinde 5 elektron bulunduran arsenik (ya da
fosfor, antimuan) maddesi karýþtýrýlýrsa, arseniðin 4 elektronu komþu elektronlarla kovalent
bað yapar. Bir elektron ise boþta kalýr. Þekil 2.18'de görüldüðü gibi serbest hale geçen
beþinci arsenik elektronu, kristal yapýdaki madde içinde dolaþýr. Ýþte elektron yönünden
zengin olan bu karýþýma N tipi yarý iletken denir.
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Kristal yapý içine katýlan 5 elektronlu madde bir
elektronunu yitirdiði için elektriksel olarak pozitif
(+) yüklü iyon duruma geçer. Bu elektriksel durum
basit olarak gösterilirken, çekirdek (+) yüklü,
serbest halde dolaþan elektronlar ise (-) yüklü olarak
ifade edilir.

N tipi yarý iletkenin oluþumunda kullanýlan
maddeler elektron çoðalmasýna neden
olduklarýndan, bunlara verici (donör) adý verilir.

N tipi yarý iletken haline gelmiþ olan maddenin
serbest hale geçmiþ elektronlarý çok olduðu için,
bunlara �çoðunluk taþýyýcýlar� denir. Yani, N tipi
maddede elektrik akýmýnýn taþýnmasý iþinde
"çoðunluk" olan elektronlar görev yapar.

c- P (pozitif) tipi yarý iletkenin oluþumu

Son yörüngesinde 4 elektronu bulunan silisyum
ya da germanyumun içine (yaklaþýk 100 milyonda 1
oranýnda) son yörüngesinde üç elektron bulunan in-
diyum (ya da galyum, bor, alüminyum) karýþtýrýlýrsa,
indiyumun üç elektronu komþu elektronlarla kovalent
bað yapar. Þekil 2.19'da görüldüðü gibi silisyum ya
da germanyumun elektronlarýndan birisi ise bað
yapacak indiyum elektronu bulamaz ve dýþarýdan
elektron kapmak ister.

Ýþte elektron yönünden fakir olan bu karýþým
elektriksel olarak pozitif yüklü iyon kabul edilir.
Elektrona ihtiyaç olan yer bir �oyuk (hole, delik,
boþluk)� ile ifade edilir ve bu pozitif yüklü kabul
edilir. Zira oyuk, her an �elektron çekmeye uygun�
durumdadýr. Oyuk yönünden zengin olan bu tip
karýþýma da P tipi madde denir.

P tipi maddenin durumu basitçe gösterileceði zaman, çekirdek  eksi (-) yüklü, oyuklar
ise artý (+) yüklü olarak ifade edilir.

P tipi yarý iletkenin oluþumunda kullanýlan maddeler (indiyum, galyum, bor) elektron
azalmasýna neden olduklarýndan, bunlara alýcý (akseptor) adý verilir.

E- "N" VE "P" TÝPÝ YARI ÝLETKENLERDE ELEKTRON VE OYUK HAREKETLERÝ
a- N tipi yarý iletkenlerde eksi (-) yüklü elektronlarýn hareketi

N tipi yarý iletkenlerde elektronlar çoðunluk taþýyýcý durumundayken, çok az sayýda
olan oyuklar ise azýnlýk taþýyýcýsý durumundadýr.

Þekil 2.20'de verilen baðlantý yapýldýktan sonra N tipi yarý iletkene DC gerilim
uygulanýrsa, serbest haldeki elektronlar, gerilim kaynaðýnýn (+) ucunun çekme kuvveti ve
(-) ucunun da itme kuvvetiyle, kaynaðýn (+) ucuna doðru akar. Üretecin uçlarý ters çevrilerek
devre gözlenecek olursa elektronlarýn bir öncekinin tersi yönde aktýðý görülür.

Þekil 2.18: N tipi yarý
iletkenin oluþumu

Serbest
hale
geçen
beþinci
elektron

Þekil 2.19: P tipi yarý
iletkenin oluþumu

Artý yüklü
oyuk
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Not: N tipi yarý iletken içinde çok az
sayýda oyuk bulunmasý, maddenin tam saf
olmamasýndan kaynaklanýr. Bunun pratikte
fazla bir zararý yoktur.

b- P tipi yarý iletkenlerde artý (+)

yüklü oyuklarýn hareketi

P tipi yarý iletkenlerde oyuklar çoðunluk
taþýyýcý durumundayken, çok az sayýda olan
elektronlar ise azýnlýk taþýyýcýsý
durumundadýr.

Þekil 2.21'de verilen baðlantý
yapýldýktan sonra P tipi yarý iletkene DC
gerilim uygulanýrsa, oyuklar gerilim
kaynaðýnýn eksi (-) ucunun çekme kuvveti
ve artý (+) ucunun da itme kuvvetiyle,
kaynaðýn eksi (-) ucuna doðru akar.
Üretecin uçlarý ters yönlü çevrilerek devre
gözlenecek olursa oyuklarýn bir öncekinin
tersi yönde aktýðý görülür.

Not: P tipi yarý iletken içinde çok az
sayýda serbest elektron bulunmasý,
maddenin tam saf olmamasýndan
kaynaklanan bir durumdur. Bunun pratik
uygulamalarda zararý yoktur.

Yukarýda anlatýlan iki duruma dikkat
edilirse, P ve N tipi yarý iletkenlerin tek
baþýna �her iki yönde de� akým geçiþine izin verdiði görülür. Bunun uygulamada hiçbir
yararý yoktur. O nedenle P ve N tipi yarý iletkenler tek baþýna deðil, çeþitli þekillerde biraraya
getirilerek "devre elemaný" yapýmýnda kullanýlýr.

Ýþte, P tipi maddede az sayýda olan elektronlarla, N maddesinde bulunan az sayýdaki
oyuklara azýnlýk akým taþýyýcýlarý adý verilir.

Yarý iletken üretim teknikleri geliþtikçe % 100 saflýkta germanyum ve silisyum elde
etmek mümkün hale gelmiþtir. Ancak yine de yarý iletken devre elemanlarý baðlý olduklarý
devrelerde çalýþýrken, ýsý, ýþýk, aþýrý yük gibi etkenlerle azýnlýk olan akým taþýyýcýlarda artýþ
olmaktadýr.

Sorular

1- Elektron, proton, nötron nedir? Tanýmlayýnýz.

2- N tipi ve P tipi yarý iletkenin oluþumunu þekil çizerek anlatýnýz

3- Kovalent bað hakkýnda bilgi veriniz.

4- Molekül, iyon, element nedir? Açýklayýnýz.

5- Valans elektron nedir? Açýklayýnýz.

6- N tipi yarý iletken maddede elektron hareketini þekil çizerek açýklayýnýz.

7- Çoðunluk ve azýnlýk akým taþýyýcýlarý nedir? Yazýnýz.

Þekil 2.20: N tipi yarý iletkenlerde
elektron hareketi

U
Anahtar

Gerilim kaynaðýnýn etkisiyle
oluþan elektron hareketi

Þekil 2.21: P tipi yarý iletkenlerde
oyuk hareketi

Anahtar U

Gerilim kaynaðýnýn etkisiyle
oluþan oyuk hareketi




