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Diyotun Çalışması ve Diyotlu Devrelerin Analizi

 Diyotun Çalışma Bölgeleri

 Diyot Modelleri

 Seri ve Paralel Bağlı Diyotlar

 Diyot Direnci

 Diyot Devrelerin Analizi

Yük Doğrusu ve Çalışma Noktası (Q-noktası)

İdeal Diyot Modeli ile Analiz

ÖZET

1
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• Diyotun çalışmasını anlayabilmek için üç çalışma bölgelerinde davranışın incelenmesi
gerekmektedir: dengede, ters yönde kutuplamada, ve ileri yönde kutuplamada.

VD = 0 VD > 0VD < 0

Diyotun Çalışma Bölgeleri 

PN Jonksiyonu
Dengede

- Fakirleşmiş Bölge
- İç Potansiyel

PN Jonksiyonu
Ters Kutuplamada

PN Jonksiyonu
İleri Kutuplamada

- Jonksiyon Kapasitesi - I/V Karakteristiği
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• İletim elektronları ve delikleri yayılınca arkada iyonlaşmış katkılayıcılar bırakırlar. Böylece
hareketli taşıyıcılardan arındırılmış bir bölge oluşur.

• Fakirleşmiş bölgede yük yoğunluğu sıfır değildir.

• Jonksiyon boyunca yayılan taşıyıcılar, çoğunluk taşıyıcılarla yeniden birleşir, yani yok edilir.

Fakirleşmiş Bölge

Fakirleşmiş 
Bölge

Serbest 
Elektronlar

Serbest 
Delikler Pozitif 

Verici 
İyonlar

Negatif 
Alıcı 

İyonlar
İç Potansiyel

• Fakirleşmiş bölgesindeki elektrik alanı nedeniyle, jonksiyonda bir gerilim düşümü vardır. Dengede, iç
potansiyel taşıyıcıların jonksiyon boyunca dağılmasını etkili bir şekilde önler.
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• Ters yönde bir kutuplama gerilimi, jonksiyondaki potansiyel düşüşü arttırır. Sonuç olarak, elektrik
alanının büyüklüğü artar ve fakirleşmiş bölgesinin genişliği genişler.

PN Jonksiyonu Ters Kutuplamada

Ters kutuplama altında, jonksiyondaki potansiyel düşüş artar; bu nedenle ihmal edilebilir difüzyon

akımı akar. Azınlık taşıyıcılarının yarı-nötr bölgelerden fakirleşmiş bölgesine yayılma hızıyla sınırlı

olan çok küçük bir sürüklenme akımı akar.



25.10.2022

4

5

PN Jonksiyon Kapasitesi

• Ters yönde kutuplanmış PN jonksiyonu kapasitör olarak görülebilir. Fakirleşmiş bölgenin genişliği
(Wdep) ve dolayısıyla jonksiyon kapasitesi (Cj) VR’ye göre değişir.

  
dep

si
j

W
C




si  10-12 F/cm silikonun geçirgenliğidir. Gerilim-Bağımlı Kapasite
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• Bir PN diyotun N-tipi bölgesi P-tipi bölgesine göre daha düşük bir potansiyelde olduğunda PN
jonksiyonu ileri yönde kutuplanmıştır.

• Fakirleşmiş bölgenin genişliği kısalır ve iç potansiyel azalır.

PN Jonksiyonu İleri Kutuplamada
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IS = ters doyma akımı (A) 
vD = diyota uygulanan gerilim (V)
q = elektronun yükü (1.60 x 10-19 C)
k = Boltzmann sabiti (1.38 x 10-23 J/K)
T = mutlak sıcaklık
n = idealsizlik çarpanı (boyutsuz)
VT = kT/q = termal gerilim (V) (25 mV oda sıcaklığında.)

IS tipik olarak 10-18 ila 10-9 A arasındadır ve sıcaklığa bağımlıdır. İdealsizlik çarpanı tipik olarak 1 dir
ama yüksek akımlı elemanlarda 2 olabilir. Burada 1 alınacaktır.
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Diyot Denklemi
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Diyot Akımları

• Ters yönde kutuplama: 

• Sıfır kutuplama:

• İleri yönde kutuplama :
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PN Junction IV Karakteristiği

• Bir PN jonksiyonun akım ve gerilim ilişkisi, ileri yönde kutuplama bölgesinde
üsteldir ve ters yönde kutuplama bölgesinde nispeten sabittir.

)1(exp 
T

D
SD

V

V
II

Ters 

Kutuplama

İleri 

Kutuplama
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Diyot Karakteristikleri: Özet

Diyot: akımı sadece tek yönlü ileten bir yarıiletken devre elemanı.

İki ucu: anot ve katod.

Pozitif polarite anottayken diyot ileri yönde kutuplanır ve iletir.

Pozitif polarite katotta olduğunda diyot ters yönde kutuplanır ve iletmez.

Ters kutuplama gerilimi yeteri kadar büyükse, diyot ters belverme bölgesinde olur ve büyük akım da akar.

Belverme/Kırılma gerilimi (Breakdown voltage) VBD.

Belverme
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Diyot Modelleri

İdeal V-I karakterisitik eğrisi

İleri kutuplama Ters kutuplama

- İleri kutuplama olduğunda, diyot ideal olarak kapalı bir anahtar

- Ters kutuplama olduğunda, açık bir anahtar gibi davranır

İdeal Diyot Modeli
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Diyotun akımı ile gerilimi arasındaki bağıntı üstel ifadeler içeren karışık bir yapıdadır (bkz. diyot I-V

karakteristiğini). Gerçek bağıntıyı kullanmak hesaplamaları zorlaştırdığından basitleştirilmiş diyot

bağıntıları ve modelleri kullanılmaktadır.

İdeal diyot modeli
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Sabit gerilim diyot modeli

14

Sabit gerilim ve seri bağlı direnç diyot modeli



25.10.2022

9

Örnek: Verilen devrede silisyum diyot kullanıldığına göre VR, VD, ID değerlerini bulunuz.

15

İdeal Diyotun IV Karakteristiği


R

V
IR 0 0

R

V
IR

Anot ve katot arasındaki gerilim sıfırdan büyükse, ideal bir diyotun direnci sıfırdır ve akım sonsuz olur.

Ancak, gerilim sıfırdan küçükse, direnç sonsuz olur ve akım sıfır olur.

Ters 

Kutuplama

İleri 

Kutuplama
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Seri ve Paralel Bağlı Diyotlar

17

Diyotların seri bağlanması: Ters dayanma gerilimi daha yüksek diyot elde etmek için seri bağlama yapılır. 

Yüksek gerilim diyotlarıSeri bağlı diyotlar

Örneğin 100 voltluk devre için ters dayanma gerilimi 50 volt olan 2 adet 1N4001 diyot seri bağlanarak

100 volta dayanabilen diyot elde edilir. Çok sayıda diyodun seri bağlanmasıyla elde edilmiş elemanlara

ise yüksek gerilim diyodu adı verilir.

Diyotların  paralel bağlanması: Yüksek akımlı diyot elde etmek için diyotlar paralel bağlanır. 

Paralel bağlı diyotlar

Ancak bu yöntem pek sağlıklı değildir. Üretim kusurlarından dolayı

diyotlar aynı özellikte yapılamaz. Bu nedenle diyotlardan biri

bozulursa diğer diyotlardan geçen akımın artarak diyotların da

bozulmasına neden olur.

O nedenle kataloglardan uygun diyot seçilerek kullanılır.

Seri Diyotlar

Diyotlar seri olarak rasgele bağlanmaz. Yukarıdaki devrelerde, sadece a) devresinde A’dan C’ye akım akabilir.

Anti-Paralel Diyotlar

İki diyotlar anti-paralel olarak bağlanırsa,

bağlantı tüm gerilimler için kısa devre

olarak davranır.

18
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Giriş/Çıkış Karakteristikleri (İdeal Diyot)

 Vin sıfırdan küçükse, diyot açık devre, böylece Vout = Vin.

 Vin sıfırdan büyükse, diyot kısa devre, böylece Vout = 0. 
19

Sabit-Gerilim Diyot Modeli

20

VD< VD,on ise diyot açık devre gibi, VD> VD,on ise diyot bir sabit gerilim kaynağı gibi çalışır.
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Diyot Direnci

Diyotun elektriksel olarak direnci, diyot uçlarındaki gerilimle diyot üzerinden geçen akımın oranına göre

belirlenir. Diyot direnci, karakteristiğinde görüldüğü gibi doğrusal değildir. Doğru polarma altında ve

iletim halindeyken, direnci minimum 10 Ω civarındadır. Ters polarma altında ve kesimdeyken ise 10

MΩ-100 MΩ arasındadır. Diyodun doğru akım altında gösterdiği direnç değerine “statik direnç” denir.

Statik direnç (rs) aşağıdaki gibi formüle edilir:

Alternatif akım altında gösterdiği direnç değerine “dinamik direnç” denir. Dinamik direnç (rD) aşağıdaki

gibi formüle edilir:

22

Örnek: Statik ve dinamik dirençlerini belirleyin.

Q1 ve Q2 noktalarında statik direnç

Q2 noktasındaki dinamik direnç
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V ve R sırasıyla, herhangi bir

devrenin eşdeğer gerilimi ve

direnci olsun. Amaç diyotun

çalışma noktasının bulunmasıdır.

Q-noktası = (ID, VD)

Diyot devresi için çevre denklemini yazarsak:

Bu aynı zaman da diyotun yük doğrusudur (load line).

Bu denklemin çözümü şöyle bulunur:

• yük doğrusunun grafiksel analizi.

• ideal diyot modeli ile analiz.

• sabit gerilimli diyot (CVD) modeli ile analiz.

 DD VRIV 

Diyot Devrelerin Analizi

Temeller

23

Yük Doğrusu Analizi
Problem: Diyotun Q-noktası (çalışma noktası)?

Verilenler: V = 10 V, R = 10kW.

Analiz:

Yük doğrusu için,

Bu noktalar için yük doğrusu çizildi. Q-noktası

doğru denklemi ile diyot denkleminin kesişim

noktasıdır.

Q-noktası = (0.95 mA, 0.6 V)

 1010 4

DD VI 



For VD  0, ID  10V 10kW 1 mA

For VD  5V ,  ID  5V 10kW  0.5 mA

24
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 İleri yönde kutuplanmış ideal diyot üzerindeki gerilim

sıfırdır.

 Ters kutuplanmış ideal diyot üzerindeki akım sıfırdır.

vD =0 için iD >0 ve iD =0 için vD < 0

Böylece diyot ya açıktır (iletimde) ya kapalıdır (kesimde).

Analiz için aşağıdaki adımları izle:

− diyot modeli seç.

− diyotun anod ve katod uçlarını belirle ve vD ve iD ‘yi göster.

− diyotun çalışma bölgesini tahmin et.

− tahmine göre devreyi analiz et.

− tahmin ile sonuç tutarlı olup olmadığını kontrol et..

İdeal Diyot Modeli ile Analiz

25

İdeal diyot 
karakteristiği

İdeal diyot simgesi

Kısa 
devre

Açık 
devre

Diyotu açık (iletimde) farz edelim

Tahmin doğru ve

Q-noktası= (1 mA, 0V)

  



ID 
(10 0)V

10kW
1 mA   |    ID  0

Diyotu kapalı (kesimde) farz edelim, bu durumda ID = 0.

Çevre denklemi:

Tahmin doğru Q-noktası = (0, -10 V)



10VD 104 ID  0

VD  10V  |   VD  0

İdeal Diyot Modeli ile Analiz: Örnek

26
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Analiz:

10V’luk kaynak, diyot üzerinde pozitif bir akım

yapmaya zorlayacağı için diyotu açık düşünelim

vD = Von için iD >0

ve

iD = 0  için vD < Von.
  



ID 
(10Von )V

10kW


(10 0.6)V

10kW
 0.940 mA

Sabit-Gerilim Diyot Modeli ile Analiz

27

Analiz: İdeal diyot seçilmiş olsun. 15-V D1 ve D2

üzerinde pozitif akım ve -10V D2 üzerinde pozitif akım

oluşturmaya zorlayacağından 2 diyot da açık farz

edelim.

D1 kısa devre olduğu için D noktasının gerilimi sıfırdır.

Q-noktaları (-0.5 mA, 0 V) and (2.0 mA, 0 V)

Fakat ID1 < 0 olması mümkün değil, tekrar dene.

I1 
(15 0)V

10kW
1.50 mA

ID2 
0 10V 

5kW
 2.00 mA

I1  ID1  ID2  |   ID1 1.50 2.00  0.500 mA

İki Diyotlu Devre Analizi: Örnek

28
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D1 akımı sıfır olduğu için, ID2 = I1,

Q-noktaları D1 : (0 mA, -1.67 V):kapalı

D2 : (1.67 mA, 0 V) :açık

Sonuçlar varsayımla tutarlı.

Analiz: D1 kapalı ve D2 açık olsun.

  



1510,000I
1
5,000I

D2
(10)0

I
1


25V

15,000W
1.67 mA

V
D1
1510,000I

1
1516.71.67 V
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