
DENEY 3: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ 
 
AMAÇ 
Diyotun temel karakteristiklerinin kavranması ve çalışmasını teorik ve pratik olarak öğrenmek. 
 
KURAM 
Diyot sadece tek yönlü akım geçiren iki uçlu bir devre elemanıdır. Bu uçlardan (+) olana anot, 
(-) olana katot adı verilir. Bir diyotun anoduna gerilim kaynağının pozitif kutbu, katoduna 
kaynağın negatif kutbu bağlanırsa diyot ileri yönde kutuplanmış olur ve iletime geçer. Bu 
durumda diyotun direnci küçüktür. Eğer gerilim kaynağı tam tersi yönde bağlanırsa diyot ters 
kutuplanmış olur ve üzerinden akım geçmez, bu durumda diyotun direnci çok büyüktür.  

 
Şekil 1. Diyotun kutuplanması 

 
Diyotların bu özellikleri saf bir yarıiletken tabanı üzerine n-tipi ve p-tipi katkılama ile elde 
edilen pn eklemi (jonksiyon) sonucunda ortaya çıkar. Yarıiletken tabanı olarak 4 valans 
elektronuna sahip elementler olan germanyum ya da silisyum kullanılır. 5 valans elektronlu 
elementlerin germanyum ya da silisyum tabana düzgün dağılımlı olarak eklenmesi sonucu 
fazladan elektrona sahip n-tipi (negatif) yarıiletken oluşur. 3 valans elektronuna sahip 
elementlerin eklenmesiyle ise fazladan deliğe (hole) sahip p-tipi yarıiletken elde edilir. Temel 
olarak bir diyot bu iki tür yarıiletkenlerin bir yüzeyleri ortak olacak şekilde yan yana 
getirilmesiyle oluşur.  
İki farklı tip yarıiletkenin birbirine dokunduğu diyot yapısında n-tipi yarıiletkendeki serbest 
elektronların birleşme noktasına yakın olanları p- tipi yarıiletkendeki delikleri doldurur. 
Böylece jonksiyona yakın bölgede elektron ve delikler azalırken sadece iyonlar bulunur. Bu 
bölgeye boşaltılmış bölge (depletion region) ya da uzay yük bölgesi adı verilir. Boşaltılmış 
bölgedeki iyonlar elektron ve deliklerin jonksiyondan geçmesine engel olur, buna eşik gerilimi 
etkisi denir. 
Germanyum tabanlı diyotlar için eşik gerilimi 0.2-0.3 V arasındayken silisyum tabanlılar için 
bu değer 0.6-0.7 V civarındadır.  
Diyotlar kutuplanmasına bağlı olarak uzay yük bölgesinin genişleyip daralması prensibi ile 
çalışır. İleri yönlü kutuplamada uzay yük bölgesi daralır ve belirli bir eşik değeri aşıldığında 
diyot üzerinden iletim akımı (iD) akar.  Ters kutuplamada ise uzay yük bölgesi daha da genişler 
ve iletim çok küçük (femto amper düzeyinde) bir sızıntı akımından (is) ibaret hale gelir. Eğer 
ters kutuplama gerilimi çok yüksek olursa diyotun jonksiyon bölgesi bozulur ve kırılma 
meydana gelir. Kırılma esnasında akım sınırlanmaz ise diyot yanar.  
Diyota ait akım (iD) gerilim (VD) ilişkisi şu denklemle modellenebilir ve birbirleriyle bağlantısı 
aşağıdaki grafikte verilmiştir; 



𝑖𝑖𝐷𝐷 =  𝑖𝑖𝑠𝑠(𝑒𝑒𝑉𝑉𝐷𝐷 𝑛𝑛𝑉𝑉𝑇𝑇−1⁄ ) 
 
 
  
Bu denklemde;                                            
 
 
is:Ters satürasyon (sızıntı) akımı                            Şekil 
2. Diyotun akım-gerilim karakteristiği 
VD: Diyota uygulanan gerilim 
n: İdealden uzaklaşma faktörü 
VT: Termal voltaj; 𝑉𝑉𝑇𝑇 = 𝑘𝑘𝑇𝑇

𝑞𝑞
 

 
İdeal Diyot 
İdeal kabul edilen diyotta VD=0V ve rf=0Ω (ileri yönlü iletim direnci) kabul edilir. Böylece 
diyot üzerinde herhangi bir gerilim düşüşü yaşanmaz.  
 
Parçalı Lineer Diyot (PWL) 
İdeal diyotun gerçeği yansıtmaması sebebiyle geliştirilmiş bu modelde diyot üzerindeki 
gerilimin artan diyot akımıyla artışını yansıtmak için modele ilave bir direnç ve gerilim kaynağı 
eklenmiştir. Bu modelde hem VD hem rf sıfırdan farklıdır ve model daha yüksek doğruluk 
gösterir. 

 
Şekil 3. Diyotun modellenmesi 

 
Diyotun küçük işaret modeli 
DC kutuplama işe iletime geçirilen diyotun kendisini iletimden kesmeyecek kadar küçük bir 
AC işaret iletmesi sağlanabilir. Bu uygulama genellikle optokuplörlerde işaret aktarımında 
kullanılır. DC gerilim diyotun AC işarete göstereceği direnci kontrol ederek işaretin genliğini 
ayarlamış olur.  

𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑉𝑉𝑇𝑇
𝐼𝐼𝐷𝐷𝐴𝐴

 

rAC: diyotun küçük işaret AC analizinde kullanılacak direnci 
IDC: DC analizden elde edilen akım 
 
 



Zener diyot 
Ters kutuplanan diyotlarda uygulanan gerilim 
belirli bir limitin üzerinde çıkınca kırılma 
meydana gelir ve ters yöndeki diyot akımı 
hızlıca artar. Zener diyotlar belirli bir kırılma 
noktası tasarlanarak üretilirler. Üzerlerindeki 
gerilim bu kırılma noktasından düşükse akım 
geçirmezler fakat gerilim kırılma noktasına 
geldiğinde aniden iletkenleşirler. Bu diyotlar 
devreye ters kutuplanmada bağlanırlar ce 
görevleri uçlarına uygulanan gerilimi sabit 
tutmaktır. Bu sebeple Zener diyotlar devrelerde 
diğer elemanları koruma amaçlı 
kullanılabilirler.                                                   Şekil 4. Zener diyot akım-gerilim karakteristiği 
 
Ön Çalışma 
Yukarıda özetlenmiş diyot çeşitleri haricinde başka diyot türleri var mıdır? Adlarını ve devre 
sembollerini listeleyip çalışmaları hakkında kısaca bilgi veriniz.  
Malzemeler bölümünde listelenmiş olan diyotlar için kataloglarda verilmiş parametreleri bulup 
çalışma frekans aralıklarını, maksimum iletim akımlarını ve kırılma gerilimlerini inceleyiniz.  
Deneyin yapılışı bölümünde şeması verilen devrenin teorik analizlerini yapınız.  
 
Deneyde Kullanılacak Cihazlar Ve Malzemeler  
Diyotlar: 1x1N4001, 1xAA119, 1xLED ve 1x5.6V zener 
Direnç: 1x1kΩ 
Standart deney teçhizatı 
 
Deneyin Yapılışı 
Şekil 1-1’deki devreyi her bir diyot için ayrı ayrı kurunuz. Her bir devre için ayarlanabilir DC 
gerilim kaynağının (VR) sonuçlar tablosunda verilmiş sekiz farklı değeri bulunmaktadır. Bu 
değerler için V1 ve V2 gerilimlerini ölçünüz ve ölçümlerinizle Sonuçlar bölümündeki tabloyu 
tamamlayınız. Tablodaki değerleri kullanarak her bir diyotun akım-gerilim (ID-VD) eğrisini 
verilen koordinat düzlemine çiziniz.  

V1

V2

1 kΩ

VR

 
                                                      Şekil 5. Deneysel kurulum  
 



Sonuçlar 
 
 1N4001  AA119  LED  Zener 
 V1 V2  V1 V2  V1 V2  V1 V2 

0.2V   0V   0.2V   -7V   
0.4V   0.1V   0.5V   -6V   
0.6V   0.2V   0.8V   -4V   
0.7V   0.3V   1V   0V   
0.9V   0.4V   1.2V   0.4V   
1.2V   0.6V   1.5V   0.6V   
1.5V   0.8V   1.8V   0.8V   
1.8V   1V   2V   1V   
2V   1.2V   2.4V   1.2V   
2.2V   1.5V   2.6V   1.5V   
2.5V   1.8V   2.8V   1.8V   
3V   2V   3V   2V   

 
 

 
 
 


