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Silikon Kontrollü Redresörler (SCR, Tristörler): Tristör PNPN elemanların birleşmesinden oluşmuş
silisyum kontrollü SCR (doğrultucu) olarak da anılan bir elektronik devre elemanıdır. Zaman gecikme
devrelerinde, doğru akım motor sürücülerinde, gazaltı kaynak makinelerinde, akü şarj cihazlarında
kesintisiz güç kaynakları ve ısıtıcı kontrollerinde kullanılır.

Diyot Çeşitlerinin Ana Özellikleri ve Kullanımı 

Tristörün sembolü, yapısı ve tekli tristör

Tristör; anot (A), katot (K) ve geyt (G) olmak üzere üç uçlu bir yarıiletken elemandır. Yüksek sıcaklık,

güç ve kapasiteye sahip silisyum malzemeden imal edilir. Küçük tetikleme geyt gerilimi ile yüksek

gerilimlerin doğrultulması ve kontrol edilmesi yapılabilir.
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Tristörün Çalıştırılması:

Tristörün doğru gerilimde iletime geçirebilmek için S

anahtarı kapatıldığında anoduna lamba üzerinden (+)

gerilim, katoduna (-) gerilim uygulanır. Geytine gerilim

uygulanmadığı için tristör açık devre durumundadır. B

butonuna bir anlık basıldığında tristör geytinden geçen

küçük bir akım tristörü iletime geçirir ve lamba yanar.

Tristör iletime geçtikten sonra B butonuna basılı tutmaya

gerek yoktur. Tristörün kesime (yalıtıma) geçip lambanın

sönmesi için S anahtarının açılması gerekir.

Tristörün alternatif gerilimde iletime geçebilmesi için S

anahtarı kapatıldığında diyotla doğrultulmuş ve R1–R2

gerilim bölücü dirençler yardımı ile küçük bir akım geçer.

Bu akım tristörü iletime geçirerek lambanın yanmasını

sağlar. Lambanın söndürülebilmesi için S anahtarının

açılması yeterlidir.

Tristörün Karakteristik Eğrisi

Eğer geyt akımı sıfır ve tristör doğru polarlanmışsa, tristör normal şartlarda kesimde olup küçük bir sızıntı

akımı içinden akmaktadır. Anot-Katot gerilimi düz kırılma gerilimi olarak tanımlanan gerilimi geçinceye

kadar artırılırsa tristör iletime girer. Bu şekilde tristörün iletime girmesi istenmeyen bir durumdur. Aynı

durum tristörün ters polarlandığında da geçerlidir. Yani Anot-Katot arasındaki gerilim ters kırılma

gerilimini geçince tristörden büyük bir akım geçer ve tristör yanar.

Tristör doğru polarlanmış ve bir geyt akımı içinden geçirilirse tristörün özelliğine göre yeni bir kırılma

gerilimi elde edilir. Bu gerilim küçük bir gerilimdir. Tristörün tutma akımı adı verilen akım içinden

geçtikten sonra geyt akımı sıfıra çekilse dahi tristör iletimde kalmaya devam eder.
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Tristörün Kesime Sokulması

Tristör iletime girdikten sonra geyt akımı kesilse dahi iletimde kalmaya devam eder. Tristörün kesime

gitmesi için içinden geçen akımın tutma akımının altına düşmesi gerekir. AC gerilim altında çalışan tristörü

iletime sokmak için iki şart sağlanmalıdır:

• Anoduna pozitif, katot ucuna da negatif gerilim verilmelidir. Bu durumda pozitif alternansta tristör bu şartı

sağlarken, negatif alternansta bu şart sağlanmamaktadır.

• Tristörün doğru polarlandığı alternansta tekrar geyt sinyali verilmesi gerekir.

Tristör AC’de sadece bir alternansta, eğer sinyali verilmişse iletime girer. Diğer alternasta kesime gider.

Buna doğal komütasyon denir. Ancak DC’de tristörün kesime sokulması bu kadar kolay değildir. Tristörün

DC’de kesime sokulması için 5 farklı yöntem vardır:

• Tristöre seri bağlanan bir anahtar yardımıyla,

• Tristöre paralel bağlanan bir buton yardımıyla,

• Tristöre seri bağlanan ayarlı bir direnç yardımıyla,

• Besleme gerilimini ayarlı kaynak kullanarak,

• Anot katot arasına ters bir gerilim uygulayarak,
5
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Işık Yayan Diyot (LED): Sıradan bir diyotta olduğu gibi, LED’in pozitif tarafına Anot, negatif tarafına
Katot denir. Katot genellikle anot’dan daha kısa bir bacak ile gösterilir. LED’in katot tarafını da
gösterebilen düz bir nokta veya çentik vardır.

Doğru polarma altında çalışır. Serbest elektronlar PN jonksiyonunu geçer ve deliklerle yeniden birleşir. Bu

elektronlar daha yüksek bir enerji seviyesinden daha düşük bir enerji seviyesine düştüğü için, enerjiyi

fotonlar (ışık) şeklinde yayarlar.

Sıradan diyotlarda enerji ısı olarak, LED’lerde ise enerji ışık olarak yayılır. Bu etkiye Elektrolüminesans

denir.

LED’in İç Yapısı ve Sembolü LED’in Çalışması
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LED Renk-Gerilim Değerleri: Işık yayan diyotlar,

kırmızı, yeşil, sarı, mavi, turuncu, beyaz, ultraviyole ve

kızılötesi (infrared) ışık olmak üzere geniş bir renk

yelpazesinde üretilmektedir.

Germanyum veya silikondan yapılan sıradan diyotların

aksine, LED’ler galyum, arsenik ve fosfor gibi

elementlerden yapılır. Bu elementleri farklı oranlarda

karıştırarak üreticiler, farklı renkler yayan LED’ler

üretebilir.

Çoğu LED 10mA ile 50mA arasındaki akımlar için 1.2V

ile 3.6V kullanır. Kesin voltaj kullanım değeri elbette

kullanılan yarı iletken malzemeye, renge, toleransa ve

diğer faktörlere bağlı olmaktadır.

LED’in Renklere Göre Voltaj Değerleri

LED diyot çeşitleri

8

LED diyot doğru polarma altında çalışır. Normal diyot için 0.7V iletime geçme gerilimi LED

diyotta istenilen renge göre değişiklik göstermektedir.

Veri kataloglarına (datasheet) bakıldığında ise, çalışma gerilimi için belli bir değer yerine, bir aralık

gösterilebilir. Aynı maddeden yapılmış ve aynı fabrikanın üretimi dahi olsa, LED’lerde çalışma

gerilimi belli bir aralık içerisinde değişebilir. En yüksek ve en düşük değerler arası 0.7V seviyelerine

kadar dahi çıkabilmektedir.
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LED Akım Sınırlama Direnci

Bir LED’i doğrudan bir bataryaya veya güç kaynağına bağlarsanız, mümkün olduğunca fazla güç

tüketmeye çalışır ve neredeyse anında kendini yok eder. Bu nedenle, LED’e gelen akım miktarını

sınırlamak önemlidir. Akım sınırlama için direnç kullanılır. Direnç devredeki elektron akışını sınırlar ve

LED’in çok fazla akım çekmesini engeller.

Devrede, direnç solda VS voltajına ve sağda VF voltajına sahiptir. Direnç üzerindeki voltaj, iki voltaj

arasındaki farktır (VS – VF).

Akım sınırlayıcı direnç şu şekilde hesaplanır:

Akım Sınırlama Devresi

10

Örnek: 5V DC güç kaynağını direnç ile 1.8V’a düşürerek, kırmızı bir LED bağlanacak. İleri yönde

akımı yaklaşık 10mA ile sınırlamak için gereken akım sınırlama direncinin değerini hesaplayın.

Akım sınırlayıcı direnç formülü:

Bu hesaplama, akımı 10mA ile sınırlamak için 320Ω

dirence ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ancak 320Ω

standart olarak bir direnç değeri değildir, bu nedenle en

yakın yüksek değer olan 330Ω direnci seçilir.

330Ω akım sınırlayıcı direnç için ileri yönde akım:
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LED diyotlar değişik büyüklük ve şekillerde yapılabildiği gibi iki veya üç renkli olanları da vardır.

İki renkli LED diyotlarda aynı muhafaza içerisine birbirine ters bağlı iki LED diyot yerleştirilmiş

olup kırmızı-yeşil, sarı-yeşil gibi renkleri vardır. İki ayrı LED diyotun katot uçları birleştirilip anot

uçları ayrı olacak şekilde bir muhafaza içine alınırsa üç renkli LED diyotlar elde edilir. Bu LED

diyotların renkleri kırmızı, yeşil veya ikisi birlikte yandığında sarı olur.

Çift renkli LED RGB LED

12

Schottky (Baritt) Diyot: Schottky diyotlar metal ve yarıiletken kristalinin birleştirilmesi ile elde

edilmektedir. Jonksiyon diyot tipindedir. Birleşme düzeyi (jonksiyon) direnci çok küçük olduğundan

doğru yönde polarmada 0.25V'ta dahi kolaylıkla ve hızla iletim sağlamaktadır. Ters yöne doğru akan

azınlık taşıyıcıları çok az olduğundan ters yön akımı küçüktür. Bu nedenle de gürültü seviyeleri düşük

ve verimleri yüksektir.

Schottky (Baritt) Diyot Sembolü

Farklı iki ayrı gruptaki elemandan oluşması nedeniyle baritt diyotların dirençleri (lineer) değildir.

Voltaj kıskaç devrelerinde, fotovoltaik panellerin ters akımını önlemek için özellikle kullanılır. Ayrıca

üzerindeki voltaj düşümü çok küçük olduğu için verimin yüksek olması istenen devrelerde tercih

edilir.
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Foto Diyot: Foto diyot ışık enerjisiyle iletime geçen diyottur. Foto diyotlara polarma geriliminin

uygulanışı normal diyotlara göre ters yöndedir. Yani anoduna negatif (-), katoduna pozitif (+)

gerilim uygulanır.

Başlıca foto diyotlar şöyle sıralanır:

1) Germanyum foto diyot

2) Simetrik foto diyot

Foto Diyot Sembolü

Germanyum Fotodiyot: Alaşım yoluyla yapılan bir NP jonksiyon diyotudur. Cam veya metal bir

koruyucu içerisine konularak iki ucu dışarıya çıkartılır. Koruyucunun bir tarafı, ışığın jonksiyon

üzerinde toplanmasını sağlayacak şekilde bir mercek ile kapatılmıştır.

Diyotun devreye bağlanması sırasında üretici tarafından uçlarına konulan işarete dikkat edilmesi

gerekir. Hassas yüzeyi çok küçük olduğundan, 1 ile 3mA 'den daha fazla ters akıma dayanamaz.

Aşırı yüklemeyi önlemek için, bir direnç ile koruyucu önlem alınır. Işık şiddeti arttırıldıkça ters

yön akımı da artar

14

Fotodiyodun Çalışma Prensibi: 

Foto diyotlar ters polarma altında kullanılır. Doğru polarmada normal diyotlar gibi iletken, ters

polarmada ise N ve P maddelerinin birleşim yüzeyine ışık düşene kadar yalıtkandır. Birleşim yüzeyine

ışık düştüğünde ise birleşim yüzeyindeki elektron ve delikler açığa çıkar ve bu şekilde foto diyot

üzerinden akım geçmeye başlar. Bu akımın boyutu yaklaşık 20 mikroamper civarındadır.

Birleşme yüzeyine ışık gelince bu ışığın verdiği enerji ile kovalent bağlarını kıran P bölgesi elektronları,

gerilim kaynağının pozitif kutbunun çekme etkisi nedeniyle N bölgesine ve oradan da N bölgesi serbest

elektronları ile birlikte kaynağa doğru akmaya başlar. Diğer taraftan kaynağın negatif kutbundan kopan

elektronlar diyotun P bölgesine doğru akar.

Foto diyotlar uzaktan kumanda, alarm sistemi, sayma devreleri, yangın ihbar sistemleri, elektronik hesap

makineleri, lüksmetreler, optik sayıcılar, fotoğraf makineleri ve kameralarda mesafe ayarı vb. çeşitli

alanlarda kullanılır.
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Simetrik Fotodiyotlar: Alternatif akım devrelerinde kullanılmak üzere, NPN veya PNP yapılı simetrik

fotodiyotlar da üretilmektedir.

Simetrik foto diyot

16

Varaktör / Varikap Diyot: Uçlarına uygulanan ters polariteli gerilime bağlı olarak kapasite değeri

değişen elemanlara kapasitif diyot denir.

Yarıiletkenlerde PN birleşmesinde geçiş bölgesi ters polarma ile genişletilir. Bu durumda diyotun

kapasite değeri değişmektedir.

Kapasitif diyotun ters polaritesi ve sembolleri

Kapasitif diyotlar ters bağlı iken PN birleşim yüzeyinde elektron ve deliklerin uzaklaştığı geçiş bölgesi

oluşur. Bu bölge diyota uygulanan gerilimle doğru orantılı olarak değişir. Gerilim artırılırsa nötr bölge

genişler. PN kristalleri iletken levha durumuna geçerken nötr bölge de dielektrik (yalıtkan) özelliği

gösterir. Böylece küçük kapasiteli bir kondansatör elde edilmiş olur. Oluşan kapasite, devre gerilimi ile

ters orantılıdır yani diyota uygulanan gerilim artıkça kapasite azalır.
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Varaktörün ters gerilim değerine göre kapasitesinin değişimi

Küçük ters gerilimlerde d boşluk bölgesi dar

olduğundan varaktör kapasitesi C büyük olur.

Gerilim arttırıldıkça d boşluk bölgesi

genişleyeceğinden, C de küçülmektedir.

Varaktör değişken kondansatör yerine

kullanılabilmekte ve onlara göre hem ucuz

olmakta, hem de çok daha az yer kaplamaktadır.

Kaçak akımının çok küçük olması nedeniyle

varaktör olarak kullanılmaya en uygun diyotlar

Silisyum diyotlardır.

Ayarlı devrelerin uzaktan kontrolü, TV ve FM

alıcı lokal osilatörlerinde otomatik frekans

kontrolü ve benzeri devrelerde kullanılır.

Telekomünikasyonda basit frekans

modülatörleri, arama ayar devreleri, frekans

çoğaltıcılarda, frekansın 2-3 kat büyütülmesi

gibi kullanım alanları vardır.

18

Tünel Diyot:

Saf silisyum ve germanyum maddelerine daha fazla katkı maddesi katılarak tünel diyotlar imal

edilmektedir. Tünel diyotlar ters polarma altında çalışır. Üzerine uygulanan gerilim belli bir seviyeye

ulaşana kadar akım seviyesi artarak ilerler. Gerilim belli bir seviyeye ulaştıktan sonra da üzerinden

geçen akımda düşüş görülür. Tünel diyotlar, bu düşüş gösterdiği bölge içinde kullanılır. Tünel diyotlar

yüksek frekanslı devrelerde ve osilatörlerde kullanılır.

Tünel diyotun karakteristik eğrisi ve sembolü
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Eğride görüldüğü gibi tünel diyota uygulanan gerilim Vtı

değerine gelinceye kadar büyüdükçe akım da artıyor. Gerilim

büyümeye devam edince akım A noktasındaki It değerinden

düşmeye başlıyor. Gerilim büyümeye devam ettikçe akım B

noktasında bir müddet Iv değerinde sabit kalıp sonra C

noktasına doğru artıyor. C noktası gerilimi Vt2, akımı yine

It’dir. Bu akıma “tepe değeri akımı” denmektedir.

Gerilimi Vt2 değerinden daha fazla arttırmamak gerekir. Aksi hâlde geçen akım, It tepe değeri

akımını aşacağından diyot bozulacaktır. I= f(V) eğrisinin A-B noktaları arasındaki eğimi negatif olup

-1/R ile ifade edilmekte ve diyotun bu bölgedeki direnci de negatif direnç olmaktadır. Tünel diyot A-

B bölgesinde çalıştırılarak negatif direnç özelliğinden yararlanılır.

Tünel diyot çok yüksek frekansta çalışabilir. Güç sarfiyatı çok düşüktür. 1mW’ı geçmemektedir.

20

Doğrultucu (Redresör) Diyot: Doğrultmaç (alternatif akımı doğru akıma çevirmede) devrelerinde

kullanılır. Boyutları akım değerlerine göre değişir. Büyük akımlı diyotların kesitleri büyük olur. Bu

diyotlar soğutucu plakalara monte edilir. Soğutucu plakalarda bağlantı kolaylığı temin için büyük

akımlı diyotlar düz ve ters olmak üzere iki tipte imal edilir.

Doğrultucu diyotların maksimum dayanma gerilimleri
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Köprü Diyotlar: 4 adet PN birleşmeli normal diyodun aynı yapı içerisinde bulunan uygun şekilde

bağlanması ile elde edilir. Köprü diyodun dış görünüşü ve iç bağlantısı aşağıdaki şekilde

görülmektedir.

Köprü diyot bağlantısı Çeşitli köprü tipi diyotlar

Köprü diyot üzerinde alternatif akım girişleri ve doğru akım çıkışları belirtilmiştir. Alternatif akıma

bağlandığında tam dalga doğrultma yapılmaktadır. Redresör devrelerinde doğrultmaç olarak kullanılır.

Köprü diyot üzerinde diyotun özelliklerini belirten rakam ve harfler vardır. Örneğin üzerinde B20

C320 yazan bir köprü diyotun 20 voltta çalışacağı ve üzerinden geçebilecek maksimum akımın 320

mA olduğu anlaşılır.

Diyot Kataloglarının Kullanımı

22

Diyotlar üzerinde yazılı harf ve rakamlar diyotun hangi elemandan yapıldığı ve hangi devrelerde

kullanılacağını gösterir. Amerikan standardında 1N, 2N, Japon standartlarında 1S, 2S, 2SC, 2SD kodları

kullanılır. Örneğin 1N 4001, 1S 1320 vb. Avrupa standartlarında ise harfler ile yapılan kodlama sistemi

kullanılır. Bu sistemde:

• 1. harf, hangi maddeden yapıldığını gösterir. “A” veya “0” ise germanyumdan yapıldığını ,”B” silisyumdan

yapıldığını gösterir.

• 2. harf, hangi devrelerde kullanılacağını gösterir. A- Genel amaçlı veya anahtarlama diyodu, B- Varikap diyodu,

E- Tünel diyodu, P- Foto diyodu, Q- LED diyodu, Y- Doğrultucu diyodu, Z- Zener diyodu

Harflerden sonra gelen 999’a kadar rakamlar firmaya ait seri numaralardır. Zener diyotlarda ise seri

numaralardan sonra yine harf gelir. Bu harflerin anlamı şudur: A-Zener gerilimi % 1 değişir, B- Zener

gerilimi % 2 değişir, C- Zener gerilimi % 5 değişir, D- Zener gerilimi % 10 değişir, E- Zener gerilimi %

15 değişir.

Örnek: BZY 96/C 4V7 diyodun anlamı

96- Firmaya ait seri numara

C- Zener gerilimi %5 değişir.

4V7- Çalışma gerilimi 4,7 volt

B- Silisyumdan yapılmış.

Z- Zener diyot

Y- Doğrultucu diyot
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Diyotların Sağlamlık Testi ve Uçlarının Tespiti

23

Bir diyot şu iki amaçla kontrol edilir:

1) Anot ve Katodun belirlenmesi

2) Sağlamlık kontrolü

Diyotların lamba ile sağlamlık kontrolü

Diyota 3 voltluk bir pil ile 3 voltluk bir ampul seri bağlanmıştır. Pilin (+) ucu diyotun anoduna, (-) ucu

da lamba üzerinden katoduna bağlandığında doğru yönde kutuplandığı için lamba (ışık verir) yanar.

Diyot uçlarını ters çevirdiğimizde ise ters polarma (kutuplama) olacağından bu sefer lamba yanmaz ise

(diyotlar tek yönlü akım geçirdiğinden) bu diyot sağlamdır. Her iki devre bağlantısında da lamba yanar

(veya yanmaz) ise diyot bozuktur.

Dijital ölçü aleti ile diyotun sağlamlık testi:

24

Diyot kontrolü, pratik olarak ölçü aleti (avometre/multimetre) ile yapılır. Diyot eğer bir baskı devre kartı

üzerindeyse diyotun bir bacağı sökülmesi gerekir.

Diyotun ohm kademesinde sağlamlık kontrolü

Ölçü aletinin içindeki pilin negatif ucu ölçü aletinin COM ucuna, pilin pozitif ucu ise VΩ ucuna bağlıdır.

Diyot şekillerde de görüldüğü gibi doğru polarlandığında direnci çok küçük, ters polarlandığında ise çok

büyük direnç değeri gösterir. Bu durumda diyotun anot ve katot ucu belirlenebilir.
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Dijital ölçü aletin diyot kademesinde diyotun ön gerilim değeri ölçülür. Avometrenin kırmızı probu

anotta, siyah probu katotta bağlanarak diyot eşik gerilimi ölçülür. Germanyum diyotların eşik

gerilimi silisyum diyotlara göre daha küçük olduğu unutulmamalıdır. Diyot ters polarlandığında ise

avometre herhangi bir değer göstermiyorsa (OL) diyot sağlamdır denilebilir.

Diyotun diyot kademesinde sağlamlık kontrolü

Diyotun Delinmesi: Ters akımın birden büyümesi halinde, diyotun delinmesi, bu andaki gerilime de

delinme gerilimi denir.


