
DENEY 5 

Bipolar Junction Transistor (BJT) Karakteristikleri 

1. Amaç 

Bu deneyin amacı; bipolar junction transistor (BJT) elemanının çalışma bölgelerindeki akım-gerilim 

karakteristiklerinin ve DC yük hattı kavramının incelenmesidir. 

2. Temel Bilgiler 

Transistörlü yükselteç; girişinden uygulanan işaretleri yükselterek çıkışına aktarmak üzere tasarlanmış 

bir devredir. Transistör; yükselteç olarak çalışabilmesi için DC polarma gerilimlerine gereksinim duyar. 

Transistöre uygulanan polarma gerilimleri çıkış karakteristiği üzerinde transistörün çalışma noktasını 

belirler. Transistörün sahip olduğu polarma akım ve gerilim değerini gösteren bu nokta “çalışma 

noktası” ya da “Q noktası” olarak adlandırılır. Şekil-1’de bir transistörün çıkış karakteristiği üzerinde 

çeşitli çalışma noktası örnekleri verilmiştir. Örneğin; DC polarma gerilimleri uygulanmadığı durumlarda 

transistörün çalışma noktası Q1 olurdu. Bu durumda transistör tamamen kapalı olur ve girişinden 

uygulanan işaretleri yükseltmez idi. 

 

Transistöre polarma gerilimleri uygulandığında ise çalışma noktaları şekil üzerinde belirtilen Q2, Q3 ve 

Q4    noktalarından birinde olabilir. Bu çalışma noktalarında transistör doğal olarak yükselteç olarak 

çalışacaktır. Dolayısıyla girişinden uygulanan işareti yükselterek çıkışına aktaracaktır. Transistör 

çıkışından alınan işarette bozulma olmayacaktır.  Bu durum şekil-2 üzerinde ayrıntılı olarak 

gösterilmiştir. Örneğin şekil-2a’da transistör çalışma noktası uygun seçilmiş ve lineer bir yükseltme 

sağlanmıştır. Ancak çalışma noktasının uygun seçilmemesi durumunda ise çıkış işaretinde kırpılmalar 

oluşmaktadır. Bu durum şekil-2b ve şekil-2c üzerinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 1 Transistör için çeşitli çalışma noktası örnekleri  



 
a. Lineer çalışma                                                   b. Çıkış; pozitif bölgede kırpılmış                    c. Çıkış; negatif bölgede kırpılmış 

Şekil 2 Bir yükselteç devresinin giriş ve çıkış işaretleri 

DC Yük Hattı 

Transistörlü yükselteç devrelerinde çalışma noktasının ve DC yük hattının önemini göstermek amacı ile 

şekil-3a’da görülen devreden yararlanılacaktır. Bu devrede transistörün polarma akım ve gerilimleri, 

VBB ve VCC kaynakları ile ayarlanabilmektedir. Devredeki transistör için kollektör karakteristik eğrileri ise 

şekil-3b’de verilmiştir. 

 
                                        a                                                                                   b    

Şekil 3 Ayarlanabilen kaynaklarla DC polarma (a) ve transistörün karakteristik eğrisi (b) 

DC polarmanın etkisini ve önemini anlamak amacı ile şekil-3’deki devrede VBB değerini kademeli olarak 

değiştirerek IB akımını farklı değerlere ayarlayalım. Ayarladığımız her bir IB akımı değerine karşılık 

transistörün IC ve VCE değerlerinin nasıl değiştiğini inceleyelim. 

İlk olarak VBB kaynağını ayarlayaraı IB değerini 100 µA yapalım. Bu durumda transistörün kollektör akımı 

IC; 

𝐼𝐶 = 𝛽. 𝐼𝐵 = 200.100𝜇𝐴 = 20 𝑚𝐴 

olacaktır. Bu kollektör akımına karşılık transistörde oluşan kollektör-emiter gerilim düşümü VCE; 

𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶 − (𝐼𝐶𝑅𝐶) = 10𝑉 − (20𝑚𝐴. 200Ω) = 6𝑉 

olacaktır. Bulunan bu değerlere karşılık gelen transistörün çalışma noktası şekil-4a’da transistör 

karakteristiğinde gösterildiği gibi Q1 olacaktır. 

Transistörün beyz akımının IB=150µA yapılması durumunda ise kollektör akımı; 

𝐼𝐶 = 𝛽. 𝐼𝐵 = 200.150𝜇𝐴 = 30 𝑚𝐴 



olacaktır. Bu kollektör akımına karşılık transistörde oluşan kollektör-emiter gerilim düşümü VCE; 

𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶 − (𝐼𝐶𝑅𝐶) = 10𝑉 − (30𝑚𝐴. 200Ω) = 4𝑉 

Bulunan bu değerlere karşılık gelen transistörün çalışma noktası şekil-4b’da transistör karakteristiğinde 

gösterildiği gibi Q2 olacaktır. 

Son olarak beyz akımını IB=200µA yapalım. Bu durumunda transistörün çalışma noktası; 

𝐼𝐶 = 𝛽. 𝐼𝐵 = 200.200𝜇𝐴 = 40 𝑚𝐴 

𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶 − (𝐼𝐶𝑅𝐶) = 10𝑉 − (40𝑚𝐴. 200Ω) = 2𝑉 

olacaktır. Bulunan bu değerlere karşılık gelen transistörün çalışma noktası şekil-4c’da transistör 

karakteristiğinde gösterildiği gibi Q3 olacaktır. 

Her bir IB  akımı değerine bağlı olarak transistörün çalışma bölgesindeki değişimler şekil-4 üzerinde 

toplu olarak verilmiştir. 

 

a. IB=100µA değeri için transistörün Q1 çalışma noktası 

 

b. IB=150µA değeri için transistörün Q2 çalışma noktası 

 

c. IB=200µA değeri için transistörün Q3 çalışma noktası 

Şekil 4 Çeşitli IB akımı değerlerinde transistörün çalışma noktasının değişimi 



Şekil-4 dikkatlice incelenirse transistörün beyz akımındaki değişim, kollektör akımını değiştirmekte 

dolayısıyla transistörün kollektör-emiter (VCE) gerilimi de değişmektedir. Örneğin IB akımındaki artış, IC  

akımını artırmaktadır.  Buna bağlı olarak  VCE gerilimi azalmaktadır. Bu durumda VBB geriliminin 

ayarlanması ile IB  değeri ayarlanmaktadır.  IB’nin ayarlanması ise transistörün DC çalışma noktasını 

düzgün bir hat üzerinde hareket ettirmektedir. Şekil-4’de transistör karakteristiği üzerinde gösterilen 

ve Q1, Q2 ve Q3 ile belirtilen çalışma noktalarının birleştirilmesi ile bir doğru elde edilir. Bu doğru DC 

yük hattı olarak adlandırılır. Şekil-5’de DC yük hattı karakteristiği grafik üzerinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 5 Transistör karakteristiği üzerinde DC yük hattının gösterilişi 

DC yük hattı x eksenini 10V’da kesmektedir. Bu değer VCE=VCC noktasıdır. Bu noktada transistör 

kesimdedir çünkü kollektör ve beyz akımları idealde sıfırdır ancak gerçekte beyz ve kollektör akımları 

bu noktada tam sıfır değildir. Çok küçük bir sızıntı akımı vardır. Bu nedenle bu kesim noktasının gerçek 

değeri 10V’dan biraz daha küçüktür. Yine bu örnekte DC yük hattının IC eksenini kestiği değer idealde 

50 mA’dir. Bu değer ise transistçör için doyum noktasıdır. Transistörün doyum noktasında kollektör 

akımı maksimumdur. Çünkü bu noktada VCE=0’dır. Kollektör akmı; 

𝐼𝐶 =
𝑉𝐶𝐶

𝑅𝐶
 

değerinde olacaktır ve doyum bölgesinde maksimum değerdedir. 

3. Malzeme Listesi 
• Dirençler : 100kΩ, 1kΩ, 100Ω  

• BJT  : BC238B 

• Standart deney teçhizatı 

 

  



 

  



Adı, Soyadı: 

Öğrenci No: 

4. Hazırlık Çalışması 
 

1. Şekil-6’daki devreyi çözerek tabloyu doldurunuz. Her bir IB seviyesindeki transistörün çıkış karakteristik 

eğrisini tek grafik üzerinde çiziniz. Çizdiğiniz grafikte, transistör çalışma noktalarını (Q1…Q6) göstererek DC 

yük hattını bulunuz. (𝑉𝐵𝐸(𝑜𝑛) = 0.7𝑉 ve 𝛽 = 200 alınız) 

 

Şekil 6 

𝑽𝟏 𝑰𝑩 𝑰𝑪 𝑽𝑪𝑬 
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5. Deney Çalışması 
5.1. Deney 1  

1. Şekil 7'daki devreyi kurunuz. 

2. Osiloskop problarını devre üzerinde gösterildiği yerlere bağlayınız. 

3. Ch1 için V/div=5 V ve Ch2 için V/div=1 V ayarlayınız 

4. Osiloskobu x-y moduna alarak 𝐼𝐶 − 𝑉𝐶𝐸 grafiğini inceleyiniz.  

(Ch1 kanalı grafikte x eksenini, Ch2 kanalı ise y eksenini çizecektir.)  

5. Deney sonuç sayfasına 𝐼𝐶 − 𝑉𝐶𝐸 eğrisini çiziniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Deney 2 

1. Şekil 9'daki devreyi kurunuz. 

2. Osiloskop problarını devre üzerinde gösterildiği yerlere bağlayınız. 

3. Osiloskobu x-y moduna alarak 𝐼𝐶 − 𝑉𝐶𝐸 grafiğini inceleyiniz.  

4. Deney sonuç sayfasına çeşitli IB seviyelerindeki 𝐼𝐶 − 𝑉𝐶𝐸 eğrilerini çiziniz.  

 

 

 

 

Şekil 7 

Şekil 8 



6. Deney 4 Sonuç Sayfası 

 

 

7. Tartışma 
• Bu deney süresince öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizle açıklayınız. Elde ettiğiniz sonuçları 

yorumlayınız. 
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