
Микроталасни 

полупроводнички елементи 



Полупроводничке направе 

и цеви 
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Значај и подела 

полупроводника 
• Полупроводници се данас користе у готово свим 

сферама живота 

– Омогућили су информационо доба 

– Развојем производних процеса омогућена је њихова 

комерцијализација (нижа цена) 

• Полупроводници су група материјала чија је 

проводност између проводности проводника (метала) 

и изолатора (диелектрика) 

• Полупроводници се деле на: 

– Елементарне полупроводнике - састоје се од једног елемента из 

групе 14 (IV према старом обележавању) ПСЕ и 

– Композитне полупроводнике - добијају се комбинацијом два или 

више полупроводника 
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Најчешће коришћени 

полупроводници 
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Најчешће коришћени 

полупроводници 

• Релетивна пермитивност  

• Ефективна маса слободних носилаца, подељена масом електрона 

           за електоне, односно             за шупљине 

• Покретљивости носилаца (    , односно     ) 

• Ширина енергетског процепа између валентне и проводне зоне (Wg) 

• Концентрација носилаца у беспримесном полупроводнику при 

температури 290K (ni) 

r

mm /*
e mm /*

h

e h
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Зависност брзине кретања електрона 

под дејством електричног поља  
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Елементарни полупроводници 

• Силицијум (Si) 

– Најчешће коришћени (елементарни) полупроводник 

– Задовољавајуће добре перформансе на нижим 

учестаностима 

– Ретко се користи на вишим учестаностима, осим у 

дигиталним колима 

– Спонтано формирање квалитетног оксида (SiO2) 

једна од главних предности у односу на остале 

полупроводнике 

• Може се искористити као изолатор гејта код MOSFET-ова или 

као изолатор између различитих делова интегрисаних кола 

• Германијум (Gе) 

– Ређе се користи од Si на нижим учестаностима 7/104 



Композитни полупроводници 

• У микроталасном и RF опсегу у апликацијама у 

којима Si и Gе немају задовољавајуће добре 

перформансе користе се композитни полупроводници 

• Двокомпозитни полупроводници (посебна класа 

композитних полупроводника) формирају се 

комбинацијом једног елемента из групе 13 (раније 

група III) и једног елемента из групе 15 (раније група 

V) ПСЕ 

• Примери двокомпозитних полупроводника: 

– галијум арсенид (GaAs) 

– галијум фосфид (GaP) 
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Двокомпозитни 

полупроводници 
• Галијум арсенид (GaAs) 

– Један од најчешће коришћених композитних 

полупроводника у микроталасној техници 

– Има супериорне перформансе у односу на Si 

(осим цене) 

– Његова добра оптичка својства чине га често 

коришћеним полупроводником и у оптичким 

применама 
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Структура полупроводника 

• Полупроводници по својој структури 

нису савршени кристали 

– Поседују дефекте у кристалној решетки 

– Имају атоме нечистоћа 

• Контролисаним додавањем атома нечистоћа могу се 

мењати електрична својства полупроводника 

• Комбиновањем полупроводника различитих типова 

(p и n) и различитих концентрација нечистоћа, као и 

комбиновањем полупроводника и метала могу се 

добити електронски уређаји жељених 

функционалности 

10/104 



Еквивалентни модели 

полупроводничких компоненти 

• Теоријска основа анализе полупроводничких 

елемената (pn спој, Шоткијев спој, транзистори са 

ефектом поља, биполарни спојни транзистор и други) 

почива на квантној механици и физици 

полупроводника 

• На основу те анализе формирају се поједностављени 

модели полупроводничких елемената 

– Еквивалентне шеме погодне су за анализу 

теоријом електричних кола 

• Тачност им је (под одређеним ограниченима) задовољавајућа 

за већину практичних инжењерских примена 
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Допирање полупроводника 

• Допирање је техника додавања атома нечистоћа 

(допанада) у полупроводнике 

• Допанди могу бити 

– Донори 

• Формира се област n-типа - електрони већински носиоци 

– Ацептори 

• Формира се област p-типа - шупљине већински носиоци 

• У микроталасним и RF полупроводничким 

компонентама, због тешких услова рада, остварују се 

огромни распони концентрације допанада 
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Допирање полупроводника 

• За ознаке типова полупроводника користе се: 

– i (за беспримесан) 

– p− и n− (за врло слабо допиран) 

• концентрације примеса до 100ni 

– p и n (за уобичајено допиран) 

• концентрације примеса до око 1022m−3 

– p+ и n+ (за врло велике концентрације допанада) 

• концентрације примеса од око 1022m−3 до око 1025m−3 

– p++ и n++ (за екстремно велике концентрације допанада) 

• концентрације примеса преко 1025m−3 
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Хомоспој и хетероспој 

• Приликом формирања pn споја p и n области могу 

бити формиране у: 

– истом полупроводнику - хомоспој (homojunction) 

– различитим полупроводницима - хетероспој 

(heterojunction) 

• Постојање два различита полупроводника у 

хетероспоју представља додатни степен слободе 

(може водити ка новим квантним ефектима 

неопходним за функционисање одређених 

полупроводничких елемената) 

• Производња полупроводничких компоненти са 

хетероспојем значајно је сложенија и скупља 
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Шоткијев спој 

• Спој проводника и благо допираног полупроводника 

има исправљачка својства (Шоткијев спој) 

• Струја директно поларизованог Шоткијевог споја 

доминантно потиче од кретања већинских носилаца 

(за разлику од pn споја) 

• Ефекти праћени кретањем мањинских носилаца 

(струја дифузије) једни су од главних 

ограничавајућих фактора рада и перформанси pn 

споја на високим учестаностима 

• Шоткијев спој се обично користи за рад на високим 

учестаностима 
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Омски контакт 

• Омски контакт је спој метал-полупроводник мале 

отпорности, проводан у оба смера и без исправљачких 

својстава (за разлику од Шоткијевог споја) 

• Повезивање транзистора међусобно, као и са осталим 

елементима електричних кола, остварује се омским 

контактима 

• Функционисање омских контаката заснива се на 

тунелском ефекту 
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Омски контакт и 

тунелски ефекат 
• Тунелски ефекат 

– Ширина просторног наелектрисања (осиромашене 

области) исправљачког (Шоткијевог) споја метал-

полупроводник инверзно је пропорционална 

квадратном корену концентрације допанада у 

полупроводнику 

– Са повећањем концентрације допанада у 

полупроводнику смањује се ширина осиромашене 

области и повећава се шанса за ефекат тунеловања 

наелектрисања кроз баријеру метал полупроводник 

– За формирање добрих омских контаката потребно је 

направити добар спој метала и полупроводника велике 

концентрације допанада 
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Микроталасне диоде 

• Основни материјали за прављење микроталасних диода су: 

–  Силицијум (Si), галијум-арсенид (GaAs), а у мањој мери 

германијум (Ge), индијум-фосфид (InP) и други 

• Неке диоде су сличне по функцији диодама које се 

примењују при нижим учестаностима, а користе се као 

елементи пријемника и контролни елементи  

– Као детектори и мешачи користе се шотки диоде и  

диоде са тачкастим спојем 

– Као ограничавачи и ослабљивачи користе се pin диоде  

– Микроталасни прекидачи се праве са pin диодама,  

шотки диодама и варактор диодама  
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Микроталасне диоде 

– Нелинеарна капацитивност инверзно поларизоване 

варактор диоде користи се као регулациони елемент  

– Варактор диоде имају и две примене 

које су специфичне за микроталасно подручје  

• Оне су главни елемент умножавача учестаности 

и параметарских појачавача  

– Тунел диоде се користе као активни елементи 

(у појачавачима и осцилаторима)  

– Специфичне за микроталасно подручје су IMPATT 

(лавинске) диоде и ган диоде, чији је принцип рада 

другачији од класичних диода  

• Користе се пре свега као активни елементи самопобудних 

осцилатора, мада се понекад користе и као елементи појачавача  
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Pin диоде 

• Када је обичан pn спој директно поларизован, 

(за мале сигнале) представља релативно малу 

импедансу, односно практично кратак спој  

• Када је pn спој инверзно поларизован, за мале, 

али споре сигнале, представља отворену везу  

• Код брзих сигнала до изражаја долази паразитна 

капацитивност (капацитивност испражњене области), 

која је реда величине неколико pF  

• За микроталасне сигнале оваква капацитивност 

представља малу импедансу  

– За C = 1 pF на 10 GHz модул импедансе је само око 

16 Ω, па се прекидачка својства диоде губе  
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Pin диоде 

• Ова паразитна капацитивност једнака је, грубо, 

капацитивности плочастог кондензатора чије се 

електроде налазе на границама испражњене области 

– Одстојање између електрода једнако је 

ширини те области  

• Паразитна капацитивност се може смањити 

смањивањем површине попречног пресека pn споја 

– То има за последицу и смањење капацитета диоде 

у погледу струје и дисипиране снаге   
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Pin диоде 

• Паразитна капацитивност се може смањити и 

повећањем ширине испражњене области  

– Смањење капацитивности постиже се 

уметањем беспримесне области између p и n области 

• Pin диода представља трослојну структуру типа p+in+ 
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Pin диоде – 

инверзна поларизација 
• Када се диода инверзно поларизује, испражњена 

област се протеже на цео средњи слој, 

као и мало на p+ и n+ области 

• Ширина средњег слоја (wi) релативно је велика 

– Са променом напона инверзне поларизације, 

паразитна капацитивност споја се врло мало мења 

– Паразитна капацитивност је типично 

ред величине мања него код обичног pn споја 

(0,1–1 pF) 
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Pin диоде – 

инверзна поларизација 
• Велика ширина средњег слоја обезбеђује велики 

пробојни напон, који је практично линеарно сразмеран 

са wi и типично се креће између 20 V и 1000 V 

• Због слабе проводности средњег слоја 

(због мале концентрације слободних носилаца), 

отпорност овог слоја је велика 

– Инверзно поларизована pin диода понаша се као 

релативно добра отворена веза све до области 

милиметарских таласа  

• Време прекидања диоде је од неколико ns (за диоде 

мање снаге) и до 1 μs (за диоде које су у стању да 

прекидају сигнале снага реда 10 kW)  
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Pin диоде –  

директна поларизација 
• Када је pin диода директно поларизована, 

већински слободни носиоци се убацују из  

p+, односно n+ области у средњу област,  

која тако постаје проводна 

• Динамичка отпорност pin диоде је приближно инверзно 

пропорционална струји директне поларизације 

– Pin диода се може користити не само као прекидач, 

већ и као електронски контролисана отпорност 

(типичне динамичке отпорности су 1 Ω –10 kΩ) 
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Pin диоде –  

еквивалентна шема 
• Еквивалентно се понаша као паралелна веза 

кондензатора и отпорника велике отпорности када је 

инверзно поларизована, а као мала, али променљива 

отпорност када је директно поларизована 

– Реална диода се налази у 

одговарајућем паковању, 

које уноси паразитну 

индуктивност и отпорност 

на ред са самом диодом, 

као и паразитну 

капацитивност везану 

паралелно спољашњим 

прикључцима 
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Pin диоде –  

атенуатори и прекидачи 
• Ако се pin диода веже паралелно воду, променом 

напона директне поларизације може се остварити 

променљива отпорност, чиме се добија атенуатор 

• Ако се напон поларизације скоковито мења, тако да се 

добије мала импеданса при директној поларизацији, а 

велика импеданса при инверзној поларизацији, добија 

се једноставан прекидач 

– Слични ефекти се могу постићи и 

редним везивањем диоде  
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Pin диоде –  

прекидачи 
• Прекидачи се често праве комбиновањем  

две диоде које се напајају тако да 

када је једна директно поларизована, 

друга је инверзно поларизована, и обрнуто 

– Повољно је да одстојање између диода буде lg/4  
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Pin диоде –  

преклопник 

• Када је једна pin диода директно 

поларизована, друга је инверзно 

поларизована (и обрнуто) 

• Сигнал иде само једном граном 
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Pin диоде – (дигитално 

контролисани) померачи фазе 
• Битни елементи фазно сканираних антенских решетки 

– Када су оба преклопника у горњем положају, 

талас прелази дужи пут него када су оба у доњем положају, 

што је еквивалентно померању фазе  
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Pin диоде – (дигитално 

контролисани) померачи фазе 
• Талас који излази на приступ 2 циркулатора 

тотално се рефлектује или од 

фиксног кратког споја (када је pin прекидач отворен), 

или од pin прекидача (када је он затворен) 

– Талас прелази различите 

путеве у ова два случаја, 

па је кашњење сигнала од 

приступа 1 до приступа 3 

различито, зависно од стања 

прекидача  

31/104 



Pin диоде –  

лимитери 
• Предајник и пријемник радара су 

најчешће везани на исту антену 

– Ток сигнала у смеру од предајника до антене, 

и од антене до пријемника може се усмерити циркулатором 

– Уместо циркулатора, у неким старијим конструкцијама и 

код радара веома великих снага користе се варничари 

• Спајају генератор са антеном и истовремено 

кратко спајају улазе пријемника када предајник ради 

• Снага предајника (посебно код импулсног радара) је 

изузетно велика, па је могуће оштећење пријемника, 

посебно ако се он прави у полупроводничкој техници 
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Pin диоде –  

лимитери 
• Поменути поступци усмеравања сигнала нису идеални 

– Када је предајник активан, на пријемник долази 

део сигнала предајника (мада ослабљен за 20–40 dB) 

• Да би се пријемник додатно заштитио, 

на улаз му се мора поставити 

коло за брзу заштиту 

– Један од поступака заштите је постављање pin диода 

– У режиму малих сигнала, диоде практично не проводе, 

па се понашају као велике импедансе 

– Када наиђе јак сигнал, диоде проведу, чиме практично 

кратко споје сигнал, односно понашају се као лимитери 
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Pin диоде –  

лимитери 
• Типично коло 

Пријемник 

• Прва (лева) pin диода је снажнија, али спорија од друге 

– Када наиђе јак сигнал, 

прво проведе друга (десна) диода, ближа пријемнику 

– Она детектује сигнал, а струјно коло 

(за једносмерну струју) затвара се кроз пригушницу  

• Једносмерни напон на овој диоди довољно је велики да 

директно поларизује прву диоду, која тада представља 

малу импедансу, тако да се сигнал од ње највећим 

делом рефлектује 
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Диоде са тачкастим спојем и 

шотки диоде  
• Иако су различите по конструкцији, 

обе врсте диода раде захваљујући 

усмерачким својствима споја метал-полупроводник 

• Користе се као 

детектори и мешачи малог фактора шума  
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Диоде са тачкастим спојем 

• Прве полупроводничке диоде уопште, 

као и први транзистори, 

били су са тачкастим спојем 

– На комад полупроводника наслања се 

зашиљена еластична жица од волфрама, 

полупречника врха реда 10 μm 

– У старим конструкцијама, жица 

се морала подешавати пре употребе, 

а у савременијим жица је 

заварена за полупроводник 
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Диоде са тачкастим спојем 

• У микроталасној техници користе се и данас, 

и то диоде начињене од германијума или силицијума  

• Постоје диоде са тачкастим спојем 

чија је горња гранична учестаност рада 

чак до 2 THz 

• Недостатак ових диода је 

слаба поновљивост у серији, 

као и механичка осетљивост 

(посебно на вибрације) 
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Шотки диода 

• Спој метал-полупроводник 

прави се у планарној технологији 

– На полупроводник се наноси метал 

(бакар, сребро, алуминијум, злато, платина, волфрам), 

па се стране полупроводника и метала одсеку 

како би се смањила паразитна капацитивност споја 

– Ове диоде су робусније (механички и електрички) од 

диода са тачкастим спојем, а имају и мањи фактор 

шума 
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Диоде са тачкастим спојем и шотки 

диоде – статичке карактеристике 
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Диоде са тачкастим спојем и шотки 

диоде – статичке карактеристике 

• У области малих сигнала, диоде са тачкастим спојем 

имају готово идеалну квадратну карактеристику, а у 

опсегу снага од –50 dBm до –20 dBm имају одличну 

линеарност детектованог напона 

• Динамички опсег се може проширити навише 

компензацијом нелинеарности 

која наступа при већим сигналима, 

када се излази из области квадратне карактеристике 

• Неке шотки диоде имају изражено 

колено статичке карактеристике (на око 0,2 V), 

тако да се код примене у детекторима обично 

претполаризују  
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Диоде са 

степенастим опоравком 
• Када напон диоде нагло промени знак, од 

напона директне поларизације до 

напона инверзне поларизације,  

јачина струје диоде неће одмах постати нула, 

већ ће неко време постојати струја 

– Све док се не ишчисте слободни носиоци из 

испражњене области 

• Код диода са степенастим 

опоравком, допирањем 

златом, постиже се да ова 

инверзна струја има облик 

врло оштрог импулса 
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Диоде са  

степенастим опоравком 
• Ако се на диоду прикључи периодичан напон, 

инверзна струја има облик поворке оштрих импулса, 

која је богата вишим хармоницима 

• Амплитуде хармоника 

опадају приближно као 1/n  (n је ред хармоника) 

• Оваква диода се користи 

у умножавачима учестаности 

– Употребљив ред хармоника је чак и преко n = 100 
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Варактор диоде 

• Код ових диода је битна капацитивност 

инверзно поларизованог pn споја  

• Статичка веза између наелектрисања и напона 

је нелинеарна  

– За велике сигнале диода се понаша као 

нелинеарна капацитивност 

(нелинеаран реактивни елемент)  

• Варактор диоде се примењују 

при учестаностима до неколико стотина GHz  
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Варактор диоде 

• Диференцијална капацитивност 

није константна и мења се са 

напоном поларизације диоде 

• Стрмим прелазом између 

p и n области постиже се велика 

промена диференцијалне 

капацитивности, 

у опсегу 5:1, па чак и 10:1 

– Велики конструкциони 

проблем представљају 

паразитне реактансе кућишта  
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Варактор диоде – 

регулациони елемент 
• У режиму малих сигнала, варактор диода се може 

користити као електронски контролисана 

капацитивност, односно регулациони елемент  

– Ако је диода део неког резонатора (осцилаторног кола 

које чине калем и кондензатор, или се резонатор начињен 

у техници водова заврши варактор диодом, или се у 

таласоводни резонатор укључи варактор диода), 

променом напона поларизације мења се резонантна 

учестаност  

– Може се искористити за електронски контролисане 

филтре (на пример, улазно коло пријемника), или за 

контролу учестаности осцилатора (VCO – Voltage 

Controlled Oscillator, напонски контролисан осцилатор)  
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Варактор диоде – прекидач 

(директна поларизација) 
• Варактор диода се може искористити и као 

микроталасни прекидач  

• Када је диода директно поларизована, долази до 

изражаја паразитна индуктивност њених уводника, па 

заједно са редно везаним кондензатором образује 

резонантно коло, које представља кратак спој за 

сигнал одређене учестаности  
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Варактор диоде – прекидач 

(инверзна поларизација) 
• Када је диода инверзно поларизована, понаша се као 

капацитивност 

• Заједно са редно везаним кондензатором и паралелно 

везаним калемом, чини антирезонантно осцилаторно 

коло, које представља отворену везу за исти сигнал  

– У првом случају се талас рефлектује од прекидача 

(унето слабљење је реда 30 dB) и враћа назад, а у 

другом практично несметано пролази даље (унето 

слабљење око 0,2 dB)  
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Варактор диоде –  

умножач учестаности 
• Варактор диода у режиму великих сигнала  

може да ради као умножавач учестаности  

• У пракси, због губитака, ефикасност оваквог 

умножавача није идеална, али може бити преко 90% 

(ако су фактори доброте филтара и диоде бар 10) 
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Варактор диоде – 

параметарски појачавач 
• У режиму великих сигнала, варактор диода се може 

применити и као основни део параметарског 

појачавача  

• С обзиром на то да укључује само реактивне 

елементе, овакав појачавач има врло мали фактор 

шума, посебно ако се хлади до температура блиских 

апсолутној нули  

• На нелинеарној реактанси долази до конверзије 

енергије из локалног осцилатора (пумпе) у енергију 

корисног сигнала, што се може објаснити следећим 

упрошћеним примером: 
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Варактор диоде – 

параметарски појачавач 
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Варактор диоде – 

параметарски појачавач 
• У пракси је, наравно, немогуће да се електроде кондензатора 

механички померају при микроталасним учестаностима  

• “Размицање” је могуће остварити електричним путем 

• Кондензатор је варактор диода, а промена динамичке 

капацитивности (капацитивности за појачавани сигнал) 

остварује се јаким осцилатором (пумпом), чији се напон 

суперпонира са напоном инверзне поларизације диоде 

• Иако има мали фактор шума, параметарски појачавач се 

данас релативно ретко користи 

(потискују га транзисторски пријемници) 

– Пре свега код радара великог домета, 

пријемника слабих сателитских сигнала и у радиоастрономији  
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Тунел диоде 

• У време када су се појавиле у употреби 

(шездесетих година двадесетог века), 

тунел диоде су доста обећавале  

• Данас се примењују ретко, 

јер су их потисле друге диоде и транзистори  

• Главне примене су као 

активни елементи појачавача и осцилатора 

(снаге око 10 mW при 5 GHz, тј. 0,2 mW при 50 GHz)  

– Појачање је реда 10 dB, 

а фактор шума нешто је слабији него код MESFET-а  

• Посебна варијанта тунел диоде 

користи се као детектор  
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Тунел диоде 

• Тунел диода је p++n++ спој са 

врло наглим прелазом из једне области у другу и 

малом ширином испражњене области (реда 10 nm) 

• Због те мале ширине јавља се квантно-механички 

тунелски ефекат, захваљујући коме већински носиоци 

могу да “прескоче” потенцијалну баријеру 

• Процес тунеловања је веома брз, тако да се ове диоде 

могу користити и у области милиметарских таласа  

• Тунеловање се јавља и при директној, 

и при инверзној поларизацији диоде  

– Због тога тунел диода 

проводи при инверзној поларизацији  
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Тунел диоде –  

директна поларизација 
• При порасту директне поларизације струја 

тунеловања најпре расте, а онда опада, док струја 

убачених носилаца (као код обичне диоде) расте   

• У једном делу карактеристика има 

негативан нагиб, односно 

диференцијална (динамичка) 

отпорност је негативна 

• Диода се поларизује тако да мирна 

радна тачка лежи око средине те 

области 

• Самопобудни осцилатор или 

појачавач добијају се везивањем 

диоде у осцилаторно коло  54/104 



Тунел диоде –  

“наопака” диода 
• “Наопака” диода је варијанта тунел диоде 

код које је струја тунеловања мала у односу на 

струју убачених носилаца код директне поларизације 

• Користи се као детектор без 

претполаризације, 

при чему она боље проводи 

при инверзној поларизацији 

него при директној 

• Користи се и као мешачка 

диода при малим нивоима 

сигнала из локалног осцилатора 
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Тунел диоде –  

појачавач 
• Тунел диода се може користити 

као елемент појачавача 

• Сигнал који треба појачати (улаз), 

доводи се на циркулатор и усмерава на диоду 

• Диода је поларизована тако да 

радна тачка буде у области 

негативног нагиба струнно-

напонске каректеристике 

• Динамичка отпорност је под 

овим условима негативна, па је 

коефицијент рефлексије диоде 

по модулу већи од један 56/104 



Ган диоде 

• Ова диода може да ради 

као самопобудни осцилатор, 

при чему између расположиве снаге 

најјачих ган диода (у континуалном 

режиму) и учестаности важи приближна 

релација P f 2 = 5∙1019 W Hz2 

– При 10 GHz снага диоде је 0,5 W 

• Ган диода није pn спој, већ комад полупроводника 

(на пример, галијум-арсенида) n типа 

који има два омска прикључка 
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Ган диоде 

• У импулсном режиму могуће је добити снаге 

које су реда величине неколико kW 

при нижим учестаностима  

• Фактор искоришћења ган диода је 0,2–20%,  

зависно од режима рада  

• Ган диоде се могу употребити и као 

појачавачи са негативном отпорношћу, 

али им је фактор шума велики (20–30 dB)  
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Ган диоде –  

принцип рада 
• Ган диоде су откривене случајно, приликом 

испитивања електричне чврстине галијум-арсенида, а 

назив су добиле према истраживачу (Gunn) 

• Пре пробоја, струја кроз 

прикључке испитиваних 

узорака је показивала 

осцилације у виду 

поворке импулса  

• Објашњење за ову појаву 

лежи у зависности 

брзине електрона од 

електричног поља у 

галијум-арсениду  
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Ган диоде –  

принцип рада 
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Ган диоде –  

принцип рада 
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Ган диоде – практичне 

реализације осцилатора 
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IMPATT диоде 

• Лавинске или IMPATT диоде се користе првенствено 

као осцилатори, већих снага него са ган диодама  

– Tипично 10 W при 10 GHz, 

1 W при 100 GHz, а 0,2 mW при 400 GHz 

– Степен искоришћења је око 20% при 10 GHz, 

а око 1% при 100 GHz 

– Снаге у импулсном режиму могу бити 

преко 1 kW при учестаностима до 10 GHz  

– Напон претполаризације ових диода је око 40–100 V  

– Због великог фактора шума (30–50 dB) 

ове диоде се ретко користе као појачавачи  

• Користе се као извори шума у микроталасном подручју  
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IMPATT диоде 

• IMPATT диода је у основи pn спој који се, обично, 

модификује уметањем беспримесног слоја 

између p и n области 

• Најчешће се прави од GaAs,  

SiC (силицијум карбид) и InP (индијум фосфид) 

• Структура диоде и профил допирања зависе од 

жељених карактеристика и радне учестаности  
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IMPATT диоде 

• За рад IMPATT диоде битна су два ефекта 

– Први је лавински пробој 

инверзно поларизованог pn споја 

– Други је коначно време кретања 

слободних носилаца кроз p и n област, 

до прикључака диоде 

• Отуда и назив IMPATT 

(IMPact Avalanche Transit Time)  
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IMPATT диоде –  

принцип рада 
• Посматрајмо инверзно поларизован pn спој 

• Када је напон већи од критичног ( Ua ), 

на споју настаје лавински пробој 

– То се на статичкој карактеристици диоде 

види као појава јаке инверзне струје 
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IMPATT диоде – принцип рада 

осцилатора 
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Транзистори - Увод 

• Спадају у основне компоненте RF и микроталасних 

система 

• Налазе примену у појачавачима, осцилаторима, 

прекидачима, померачима фазе, мешачима и 

активним филтрима 

• На високим учестаностима користе се транзистори са 

ефектом поља (FET - field effect transistor) и 

биполарни (спојни) транзистори 

(BJT - bipolar junction transistor) 

• У ултра брзим дигиталним колима користе се 

транзистори истих или сличних конструкција као у 

микроталасној техници 
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Транзистори са ефектом поља 

• Феномен модулације проводности полупроводника 

електричним пољем управним на његову површ 

назива се ефектом поља 

• FET транзистори могу се, грубо, 

поделити у две класе: 

– Спојне FET транзисторе (junction FET, JFET) и 

– Метал оксид полупроводник FET транзисторе 

(metal oxide semiconductor FET, MOSFET) 
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MOSFET транзистори 

• Веома су популарни и имају 

широк дијапазон примена 

• Користе се у дигиталним колима (VLSI системи не 

могу се направити помоћу JFET транзистора) 

• Ретко се користе у RF и микроталасним системима 
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JFET транзистори 

• Предности у односу на MOSFET транзисторе 

– Једноставније су конструкције, 

процес њихове производње је једноставнији, 

па им је због тога цена нижа 

– Имају веће појачање (транскондуктансу) 

– Имају мањи шум фликера 

– Имају значајно више радне учестаности 

• Из наведених разлога JFET транзистори се успешно 

користе у микроталасним и RF системима, поготову 

на вишим учестаностима и у малошумним колима 
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Подела JFET транзистора 

• pn JFET транзистори 

– Отвореност канала сорс-дрејн модулише се 

ширином осиромашене области 

инверзно поларисаног pn споја гејт-канал 

• MESFET (metal semiconductor FET) транзистори 

– pn спој између гејта и канала 

замењен је Шоткијевим спојем 

• Гејт се формира директним наношењем метала 

на део полупроводника изнад канала сорс-дрејн 

– Предности у перформансама Шоткијевог споја у 

односу на pn спој преносе се и на MESFET транзисторе 
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MESFET транзистори 

• На микроталасним учестаностима 

доминантно се користе MESFET транзистори 

• Посебне конструкције MESFET транзистора којима се 

могу постићи одличне перформансе на веома високим 

микроталасним учестаностима 

– HEMT (high electron mobility transistor) 

– pHEMT (pseudomorphic HEMT) 

– mHEMT (metamorphic HEMT) 
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MESFET транзистори 

• Иако се могу произвести и на Si подлози, 

најчешће се производе на GaAs подлози 

• Покретљивост електрона већа је 

око 6 пута у GaAs него у Si 

– Велика покретљивост електрона омогућава одличан 

фреквенцијски одзив, нарочито изнад 4 GHz 

• У поређењу са Si BJT, GaAs MESFET има: 

– веће појачање снаге 

– мањи фактор шума 

– већу излазну снагу 
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MESFET транзистори 

• Промена напона између гејта и сорса 

мења ширину осиромашене области, 

модулишући ширину проводног канала, 

и тако контролише струју дрејн-сорс 
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MESFET транзистори – 

Еквивалентна шема 

• Конфигурација са 

заједничким сорсом 

• Типичне вредности 

параметара за 

MESFET чија је 

дужина гејта 1m, а 

ширина 250m 

pF 3,0gsC

pF 02,0gd C

pF 5,0dsC

  600dsr

mS 40m g

  5,2ir
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Унилатерални 

MESFET транзистори 
• Када је капацитивност повратне спреге 

између дрејна и гејта Cgd занемарљива, 

не постоји повратни пренос сигнала од дрејна ка гејту 

и транзистор постаје унилатералан 

• Еквивалентна шема тада постаје једноставнија 
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Фреквенцијске карактеристике 

транзистора 
• Фреквенцијске карактеристике транзистора 

описују рад транзистора са променом учестаности 

простопериодичних сигнала 

• Два доминантна ефекта који 

утичу на фреквенцијске карактеристике су: 

– коначно време прелета носилаца кроз канал 

– постојање паразитних капацитивности (Cgs, Cgd и Cds) 
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Фреквенцијске карактеристике 

транзистора 
• У карактеризацији транзистора од интереса је 

неколико карактеристичних учестаности, 

од којих ћемо навести две: 

– fT : прелазна учестаност (transition frequency) или 

учестаност јединичног појачања, је учестаност на 

којој струјно појачање транзистора са излазом у 

кратком споју постаје једнако 1 

– fmax : максимална учестаност осциловања (maximum 

frequency of oscillation) или максимална радна 

учестаност направе. То је учестаност при којој 

максимално појачање расположиве снаге транзистора  

постаје једнако 1, уз услов да је транзистор безусловно 

стабилан 
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Примери за fT и fmax 

gs

m
T

2 C

g
f




i

dsT
max

2 r

rf
f 

• За унилатерални транзистор (са слике):  

• Алтернативне формуле: 

–                 ,                је време прелета наелектрисања 

–  Алтернативни (приближан) израз за fmax добијен  
 

експериментално 
 

• Бројни пример: L = 0,5m, vs = 10−7cm/s, тада је fT = 31,8 GHz. 

Приближан израз за fmax даје fmax = 66 GHz 

c
T

2

1


f sc /vL

L
f

m/s 1033 3

max
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HEMT 

(high electron mobility transistor) 
• Са порастом захтева који се постављају пред савремене 

транзисторе (велика појачања, велике излазне снаге, 

мала дисипација снаге и низак фактор шума), GaAs 

MESFET транзистори су гурнути до својих (крајњих) 

граница 

• Ти захтеви подразумевају врло мале FET-ове, са 

кратким каналом, велике струје засићења и велике 

транскондуктансе 

– Најчешће се остварују повећањем концентрације 

допанада у каналу (негативан утицај на 

фреквенцијске карактеристике транзистора) 

• Дизајн транзистора је морао да се радикално измени 
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HEMT 

(high electron mobility transistor) 
• Како би се повећале fT и fmax потребно је смањити c 

• Због тога се гејт скраћује и укопава 

• Како би се додатно повећала брзина рада транзистора, 

деградирана повећањем концентрације допанада у 

каналу, у GaAs канал се умеће хетероспој који повећава 

покретљивост носилаца и њихову максималну брзину 
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HEMT 

(high electron mobility transistor) 
• HEMT транзистори познати си и под називима: 

– MODFET (modulation doped FET) 

– SDHT (selectively doped hetero junction FET) 

– TEGFET (two-dimensional electron gas FET) 

• У недопираном GaAs настаје веома танак слој изузетно 

покретних електрона велике концентрације, што каналу 

даје веома малу отпорност и резултује кратким 

временом прелета електрона кроз канал 
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HEMT 

(high electron mobility transistor) 
• Пошто је слој дводимензионог електронског гаса 

(2-D electron gas, 2 DEG) релативно танак, 

повећање струјног капацитета HEMT транзистора 

могуће је остварити прављењем више оваквих слојева 

кроз које се струја сорс-дрејн дели (у паралели) 

• Комерцијално постоје HEMT-ови задовољавајуће 

ниског фактора шума и појачања на учестаностима 

преко 80 GHz (лабораторијски и до 1 ТHz) 

• Главна мана HEMT транзистора је компликованији и 

скупљи процес производње 
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pHEMT 

(pseudomorphic HEMT) 
• Два материјала која чине хетероспој морају да имају 

иста растојања између атома у кристалној решетки, 

односно исту константу решетке (lattice constant) 

• У противном, настали дисконтинуитети у 

полупроводницима представљају замке за носиоце и 

изразито деградирају перформансе транзистора 

• HEMT код кога је то правило нарушено је pHEMT 

(pseudomorphic HEMT) 
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pHEMT 

(pseudomorphic HEMT) 
• Код pHEMT транзистора слој једног материјала у 

хетероспоју је изразито танак, па његова кристална 

решетка може да се растегне да би се уклопила у други 

материјал 

• Описана техника омогућава конструкцију транзистора 

са већим разликама у ширинама енергетских процепа, 

које иначе нису могуће 

• На тај начин се добијају боље перформансе транзистора 
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pHEMT 

(pseudomorphic HEMT) 

• Јасно се види додатни танак слој InGaAs 
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mHEMT 

(metamorphic HEMT) 
• Још један начин за спајање материјала различитих 

константи решетке је постављање танког слоја који 

обезбеђује размак између њих 

• Транзистор са таквом структуром је mHEMT 

(metamorphic HEMT) и представља унапређени 

pHEMT 

• Размак се прави од AlInAs, где се концентрација In 

градира тако да одговара константама решетке GaAs 

супстрата са горње стране и InGaAs канала са доње 

стране 
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mHEMT 

(metamorphic HEMT) 
• Предност такве конструкције је у томе да у каналу 

може бити реализована практично произвољна 

концентрација In, тако да транзистори могу да буду 

оптимизовани за различите намене 

– Ниска концентрација In даје мали шум 

– Док висока концентрација даје велико појачање 
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Биполарни транзистори 

• Биполарни транзистор је полупроводнички елемент са 

два pn споја која су довољно близу, тако да међусобно 

интерагују 

• Биполарни транзистор има релативно велико струјно 

појачање, односно транскондуктансу, и релативно 

ниску цену производње у поређењу са осталим 

типовима транзистора 

• Струје у биполарном транзистору формирају и 

мањински и већински носиоци наелектрисања 

(одакле и потиче назив биполарни) 
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Биполарни транзистори 

• На вишим учестаностима од посебног значаја су и 

фреквенцијске карактеристике транзистора 

• Време прелета базе директно одређује највишу 

учестаност рада транзистора 

– Пропорционално је квадрату дужине базе 

– Због тога транзистори који се пројектују за рад на 

високим учестаностима имају кратке базе 

• Да би се смањиле паразитне капацитивности, које смањују 

фреквенцијски опсег рада транзистора, потребно је 

користити транзисторе малих димензија 
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Конвенцијални силицијумски 

транзистори 
• Микроталасни биполарни транзистори обично 

представљају бољи избор од GaAs FET-ова за радне 

учестаности до 4 GHz 

– Јефтинији су и имају веће појачање 

– Имају израженији термички шум и шум сачме, 

па им је фактор шума по правилу већи 

него код FET-ова 
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Груписање струје емитера 

(current crowding) 

Попречни пресек npn биполарног транзистора у 

директном активном режиму 

Расподела струје базе са бочним (латералним) 

падом напона база-емитер 
Расподела струје емитера са 

ефектом груписања струје 
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Груписање струје емитера 

(current crowding) 
• Већа густина струје емитера на ивицама резултује 

већим локалним загревањем 

– Ограничава струјни капацитет транзистора 

• Транзистори снаге, конструисани за велике струјне 

капацитете, захтевају велике површине емитера како 

би се задржала разумна густина струје 

– Ефекат груписања струје постаје све израженији 

• Како би се испунила ова два опречна захтева, 

транзистори (снаге) се обично праве са већим бројем 

међусобно учешљаних (interdigitated) уских емитера 

повезаних у паралели 
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Изглед типичног 

Si биполарног транзистора 

Попречни пресек Поглед са горње стране 
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Хибридни -модел 

(за мале сигнале) 

• У микроталасном опсегу: 

–                      ,                    ,              , 

 

  cb'
1

cb' rC 
 великајеcer 1bb'r 100eb'r

Модел се може поједноставити 

Типичне вредности: 
Дужина базе 0,1 m 

110eb'r pF18eb' C

pF3cb' C mS900m g
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Фреквенцијске 

карактеристике 

–     је критична учестаност (cutoff frequency) 

• Струјно појачање опадне за 3dB у односу на струјно појачање на 

ниским учестаностима 

– Бодеов дијаграм 

•   

 

•                       опада 6dB по октави 

                            ( 20dB по декати )  

,
)/j(1
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Транзистори са 

Si-Ge базом 
• Потенцијална баријера 

(између валентне и проводне зоне) значајно је нижа 

код Ge ( ~ 0,67 eV ) него код Si ( ~ 1,12 eV ) 

– Додавањем Ge у Si смањује потенцијалну баријеру 

(у поређењу са чистим Si) 

• Додавањем Ge у базу направљену на Si подлози, 

смањење потенцијалне баријере позитивно утиче 

на перформансе биполарног транзистора 
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Транзистори са 

Si-Ge базом 
• У циљу побољшања перформанси силицијумских 

биполарних транзистора, у базу се додаје Ge 

– Најмања концентрација Ge у близини споја база-емитер 

• Струја базе готово да се неће променити 

– Највећа концентрација Ge у близини споја база-колектор 

• Повећава се струју колектора (и струјно појачање транзистора) 

– Пример: 

• Смањењем потенцијалне баријере од 100 meV на споју база-

колектор струјно појачање транзистора повећава се четири пута 

– Додавање Ge у базу транзистора на описани начин има за 

последицу и повећање Ерловог напона (Early voltage) 
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Транзистори са 

Si-Ge базом 
• Додавање Ge у базу на описани начин повећава 

граничну учестаност рада транзистора 

– Додати Ge у базу значајно скраћује време прелета базе 

– Додати Ge у базу значајно смањује капацитивност Cb’e 

– Oба ова ефекта воде ка повећању 

граниче учестаности рада транзистора 

• Гранична учестаност рада транзистора са SiGe базом 

значајно је већа у односу на одговарајућу учестаност 

конвенцијалног Si транзистора 
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HBT 

(hetero-junction bipolar transistor) 
• У циљу повећања горње граничне учестаности рада 

транзистора уместо Si користи се GaAs, а примењују 

се и технике формирања хетероспојева између 

емитера и базе (повећава се покретиљивост носилаца) 

• HBT има одличне перформансе на 

високим учестаностима и успешно 

превазилази проблеме као што су 

– Велика отпорност базе и велике паразитне 

капацитивности (које се типично јављају код 

конвенционих Si транзистора) 
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HBT 

(hetero-junction bipolar transistor) 
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Упоредне карактеристике 

транзистора 
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NXP транзистори 

104/104 


