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Yarı iletkenlik

ì Yarı iletken Silisyum ve Germanyum kristallerinin iletkenlik 
özelliği, bazı maddeler ile karıştırıldıklarında değişir. Bu işleme 
katkılama, ortaya çıkan malzemeye katkılı malzeme denir.

ì Katkılı malzemeler N tipi ve P tipi olmak üzere ikiye ayrılır.

ì N ve P tipi maddelerin bir arada kullanılması ile diyot ve 
transistör üretilir. 
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Yarı iletkenlik
ì N tipi yarı iletken, bir Germanyum yada Silisyum kristaline valans

yörüngesinde 5 elektron bulunan bir Arsenik (As), Fosfor (P), Bizmut (Bi) veya 
Antimon (Sb) atomu eklenmesi ile elde edilir. Bu durumda katkı atomun 4 
serbest elektronu, silisyum atomlarının birer (4) serbest elektronu ile 
kovalent bağ oluşturur ve katkı maddesinin 5.elektronu serbest kalır. Serbest 
kalan bu elektron iletkenliği arttırır. 
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Yarı iletkenlik
ì P tipi yarı iletken, bir Germanyum yada Silisyum kristaline valans

yörüngesinde 3 elektron bulunan bir Alüminyum (Al), Bor (B), Galyum (Ga) 
veya İndiyum (In) atomu eklenmesi ile elde edilir. Bu durumda katkı atomun 
3 serbest elektronu, silisyum atomlarının birer (3) serbest elektronu ile 
kovalent bağ oluşturur. Bu durumda bir silisyum elektronu açıkta kalır ve bağ 
oluşturamaz ve elektron boşluğu oluşur.
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Diyot

ì N tipi ve P tipi iki malzemenin aralarında bağlantı oluşturacak şekilde 
birleştirilmesi ile üretilen devre elemanına PN jonksiyon diyot veya 
genel tanım olarak diyot denir.  

ì Diyot; bir yönde oldukça düşük direnç uygulayarak elektrik akımına 
izin verirken, aksi yönde yüksek direnç uygulayarak elektrik akımını 
engellemeye çalışır. 

ì Diyotlar, tek yönde akım geçmesi istenen devrelerde kullanılırlar. 

ì İdeal bir diyot, bir yönden gelen elektrik akımına hiç direnç 
uygulamazken, diğer yönden gelen akıma sonsuz direnç uygulamalıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT                                                                                                                  www.hbmacit.com

5



Diyot

ì Diyotun P tipi maddeden oluşan tarafı anot (+) ucu, N tipi 
maddeden oluşan tarafı katot (-) ucudur.

ì Akım anottan katota doğru ilerler.

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT                                                                                                                  www.hbmacit.com

6

N tipiP tipi

Anot (+) Katot (-)



Diyot

ì Bir diyotun üzerinden akım geçmesi için uygulanması gereken 
minimum gerilime eşik gerilimi denir. Eşik gerilimi Silisyum için 
için 0,6 - 0,7V ve germanyum için 0,2 - 0,3V aralığındadır.

ì Diyota ters yönde gerilim uygulanırsa diyot elektrik akımını 
iletmeyecektir. Ancak gerilim miktarı diyotun akım geçmesini 
engelleyecek seviyenin üzerine çıkarsa diyot bozulur. Diyotun 
bozulmasına neden olan minimum gerilime diyotun ters kırılma 
gerilimi denir.
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P N

Diyot

ì Bir diyota gerilim uygulanmadığında, N tipi maddedeki serbest 
elektronların bir kısmı P tipi maddeye difüzyon yoluyla geçerek bazı 
boşlukları doldurur. Bunun sonucunda P ve N tipi maddelerin birleştiği 
bölgede yük nötr olur. Bu bölgeye tüketme (depletion) bölgesi veya 
nötr bölge denir. 
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P N

Diyot

ì Bir diyotun anot ucu pozitif (+), katot ucu negatif (-) kutuplandığında 
veya diyotun uçlarına eşik geriliminin üzerinde bir potansiyel fark 
uygulandığında (Anot>Katot) diyot iletime geçer.

ì Diyot iletime geçtiğinde tüketme bölgesi kaybolur, gerilim kesildiğinde 
tekrar oluşur.
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P N

Diyot

ì Bir diyota ters gerilim uygulandığında yani diyotun uçları ters 
kutuplandığında tüketme bölgesi akımın etkisi ile büyüyecek ve diyot 
akım geçmesine engel olacaktır. 
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Diyot çeşitleri
ì Diyotlar; hammadde tipine göre başlıca 3 ana gruba ayrılır. 

1. Lamba diyotlar; günümüzde artık kullanılmayan, ısınan uçtan fırlatılan 
elektronların devreyi tamamlaması ile çalışan diyotlardır.

2. Metal diyotlar; bakır oksit (Cu2O) ve selenyumlu diyotlardır. Bakır oksit 
diyotlar genellikle ölçü aletleri veya telekomünikasyon gibi düşük gerilim ve 
düşük akım devrelerinde, selenyum diyotlar ise birkaç kW gücündeki 
devrelerde kullanılır.

3. Yarı iletken diyotlar; P ve N tipi yarı iletkenlerden birinin veya her ikisinin bir 
arada kullanılması ile üretilen, günümüzde en sık kullanılan diyotlardır.

ì Diyotlar; kullanım amacına göre kristal diyot, zener diyot, foto diyot, LED, 
tünel diyot, Schottky diyot vb. şekilde çeşitlendirilirler.
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Kristal (sinyal) diyot

ì Nokta temaslı diyot olarak da adlandırılan kristal diyotlar 
elektronikte ilk kullanılan diyot çeşididir ve 1900’lü yılların 
başından bu yana kullanılmaktadır. 

ì Günümüzde silisyum kristal diyot ve germanyum kristal diyot 
olarak üretilirler.  
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ì Kristal diyotlar; güç kaynaklarında alternatif 
akımı doğru akıma dönüştürmede 
(doğrultmada) kullanılır. Diyotların boyutları 
taşıyacağı akım miktarına göre değişir. 
Büyük akım taşıyacak diyotun kesiti de 
büyük olur. 



Kristal (sinyal) diyot

ì Diyottan geçebilecek en yüksek akım miktarına maksimum ileri 
yön akımı (IF(MAX)) denir. Diyot ileri yönde kutuplandığında 
direnç değeri düşer ve akım geçirmeye başlar. Üzerinden geçen 
akım diyotun ısınmasına neden olur. Eğer IF(MAX) değerinin 
üzerinde bir akım geçirilirse diyot aşırı ısınarak bozulur. 

ì Diyota ters yönde bir anda uygulanabilecek gerilime anlık ters 
gerilim (PIV) denir. Özellikle akım doğrultucu devrelerde faz 
sürekli değiştiği için diyotun PIV değeri ve diyotun 
dayanabileceği maksimum ters gerilim (VR(MAX)) değeri 
önemli parametrelerdir.
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Kristal (sinyal) diyot

ì Kristal diyotun anlık güç tüketimi hesaplanırken üzerinden geçen 
anlık akım ve uçları arasındaki gerilim farkını bilmek gerekir. 

!" = $%&
ì Kristal diyotun maksimum güç tüketimi:

!"'() = $*'()%&*'()
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Zener diyot

ì Zener diyot; P ve N tipi yarı iletken malzemeden üretilmiş, uçlarına 
uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan diyot tipidir. 

ì Devreye düz bağlandığında akım geçirirler, ters bağlandıklarında ise 
belirli bir gerilim değerine kadar akım geçirmezler. Bu gerilim değerine 
kırılma gerilimi veya zener gerilimi (VZ) denir.

ì Kristal diyotlardan farklı olarak zener diyot devreye ters bağlanır. 
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ì Zener diyotlar; gerilim sabitleme, 
elektronik elemanları koruma, 
sinyal kırpma gibi sabit referans 
gerilimi sağlama amacıyla 
kullanılırlar. 



Zener diyot

ì Zener diyot parametreleri:

1. Gücü

2. Ters yön gerilimi (VZ),

3. Maksimum ters yön akımı (IZM),

4. Ters yöndeki maksimum kaçak akımı

5. Maksimum direnci

6. Sıcaklık sabiti
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Işık yayan diyot

ì Işık yayan diyot (Light Emitting Diode - LED) çoğunlukla görünür bant 
genişliğinde, nadiren de kızılötesi ışık yayan diyot tipidir.
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ì LED, doğru yönde kutuplandırıldığında foton adlı ışık parçacıklarını 
üretir. LED’ler flamanlı lambalardan farklıdır. Lambalar harcanan 
enerjinin büyük kısmını ısıya dönüştürür. LED’ler ise harcanan 
enerjinin büyük kısmını ışığa dönüştürür. Son yıllarda aydınlatma 
sistemleri çoğunlukla LED’ler kullanılarak üretilmektedir.



Işık yayan diyot

ì LED’ler farklı renklerde ışık yayabilirler. Bu yüzden sadece Germanyum 
ve Silisyum kullanılarak üretilmezler.

ì LED üretiminde Galyum Arsenid (GaAs), Galyum Fosfat (GaP), Galyum 
Arsenid Fosfat (GaAsP), Silikon Karbit (SiC) veya Galyumindium Nitrit
(GaInN) gibi maddeler kullanılır. 
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Işık yayan diyot

LED Karakteristiği

Yarı iletken madde Işığın dalga boyu Renk 20mA için VF

GaAs 850 - 940nm Kızılötesi 1,2V

GaAsP 630 - 660nm Kırmızı 1,8V

GaAsP 605 - 620nm Turuncu (Amber) 2,0V

GaAsP:N 585 - 595nm Sarı 2,2V

AlGaP 550 - 570nm Yeşil 2,2V

SiC 430 - 505nm Mavi 3,6V

GaInN 450nm Beyaz 4,0V
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Işık yayan diyot

ì LED’in yaydığı ışık, üretildiği maddeye göre değişiklik 
gösterdiği için her renk LED’in direnci de farklıdır. Buna göre 
aynı gerilimde farklı renkli LED’ler üzerinden farklı miktarda 
akım geçecektir. 

ì Bir LED’in normal şartlarda çekeceği ideal akım miktarı 
20mA’dir.

ì Bir LED’i ileri yönde kutuplayarak çalıştırmak (sürmek) için 
LED’e seri bağlı bir direnç kullanmak gerekir. Bu direnç LED’in 
bozulmasını engeller ve bu dirence koruma direnci denir.
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Işık yayan diyot

ì Kullanılacak seri direncin değeri 
Ohm kanunu ile hesaplanabilir.

!" =
$" − $&
'&
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Işık yayan diyot

ì Örneğin devrede turuncu renkte 
bir LED kullanıldığında, IF
akımının 10mA’i geçmemesi için 
kullanılacak RS direnci kaç ohm
olmalıdır?

!" =
$" − $&
'&

= 5 − 2
0,001 = 300Ω
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Tünel diyot

ì Japon bilim adamı Lee Esaki tarafından ilk kez 1958 yılında 
üretilmiş olan tünel diyotlar, esaki diyotlar olarak da 
adlandırılır ve çok hızlı anahtarlama işlemi yaparlar. 

ì Negatif direnç bölgesine sahiptirler. Bu sayede çekilen akımı 
arttırarak yükselteç olarak kullanılabilirler.

ì Çok yüksek frekanslarda çalışabildikleri için osilatör olarak 
kullanılabililrler. 
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Gunn diyot
ì 1963 yılında J.B. Gunn tarafından icat edilmiştir. 

ì Yapısında PN jonksiyonu bulunmaz. Bunun yerine yalnızca N tipi yarı 
iletken bulunur. Bu nedenle Gunn diyotlara elektron transfer aygıtı da 
denir. 

ì Gunn diyota gerilim uygulandığında, diyot bir süre akım geçirip bir süre 
akımı kesmektedir. Bu sayede bir osilasyon oluşur.

ì Örneğin N maddesi 10μm boyutunda olan bir gunn diyotun osilasyon
periyodu 0,1 nanosaniyedir, yani osilasyon frekansı 10Ghz’ dir.
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Impatt diyot

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT                                                                                                                  www.hbmacit.com

25

ì Read diyotu olarak da adlandırılan Impatt diyotlar mikrodalga 
sistemleri ve osilatör güç kartlarında kullanılırlar. Gunn diyotlara 
göre çok daha güçlüdürler. 

ì 3Ghz ile 100Ghz arasında osilasyon frekansına sahiptirler. 

ì Alarm, radar, mikrodalga ve RF teknolojilerinde sıklıkla 
kullanılırlar.



Schottky diyot
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ì Alman fizikçi Walter H. Schottky tarafından 
icat edilen Schottky diyot; bir metal-yarı 
iletken jonksiyonu içerir.

ì Silikon diyotlarda üzerinden akım geçerken 
diyot üzerine düşen gerilim 0,6V – 0,7V 
arasında değişirken, Schottky diyotlarda ise 
bu gerilim değeri yaklaşık olarak 0,15V –
0,45V arasında değişir. Böylece daha hızlı 
bir anahtarlama sağlanır. 



Schottky diyot
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ì Yapısında genellikle N tipi olarak katkılandırılmış Silisyum ve metal 
olarak da altın, gümüş, platin gibi maddeler kullanılır. 

ì P tipi madde yerine iletken (metal) kullanıldığı için iletime geçme hızı 
PN jonksiyon diyotlara göre daha yüksektir. 

ì RF mikser ve RF dedektör uygulamalarında, yüksek güç gerektiren 
doğrultucu devrelerde, güneş pili uygulamalarında, anahtarlamalı güç 
kaynaklarında ve transistör anahtarlama süresini azaltmada 
kullanılırlar.

N tipiMetal+V -V



Foto diyot
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ì Normal bir diyot ters kutuplandığında geçirdiği akıma sızıntı akımı 
denir ve sızıntı akımı miktarı ihmal edilebilecek kadar düşüktür. Bunun 
sebebi ters kutuplanma durumunda oluşan nötr bölgede valans
bantlarının doymuş olmasıdır. 

ì Dışarıdan bir foton yağmuru müdahalesi ile nötr bölgesindeki valans
elektronları serbest bırakılarak iletime geçirilebilen diyotlara foto 
diyot denir. 

ì Foto diyotlar, ışık şiddetini değişken dalga boyuna veya akıma 
çevirmede kullanılırlar. 



Diyot kodlaması
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1.basamak - Yarı 
iletken madde 2.basamak uygulama alanı 3.basamak

Zener Diyot (Sayılardan 
sonra ek bir karakter ile 

kodlanır ve tolerans 
değerini gösterir )

A Germanyum A Genel amaçlı diyot Özel uygulamalarda 
kullanılan diyotlar

A ∓%1

B Silisyum B Kapasitesi ayarlı diyot B ∓%2

C Galyum Arsenid E Tünel diyot C ∓%5

D Fotodiyot P Fotodiyot D ∓%10

Q Led

T Kontrollü doğrultucu

X Varikap diyot

Y Güç doğrultucu diyot

Z Zener diyot



Diyot kodlaması
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ì Diyotların; yarı iletken madde, uygulama alanı, tolerans, gerilim gibi bazı 
parametreleri diyot üzerine kodlanabilir.

ì Örneğin; BZY85C9V1 için; 

B: silisyumdan üretilmiştir, Z: zener diyottur, Y: güç doğrultma devresinde 
kullanılır, C: toleransı ∓%5’tir, 85: firmanın üretim kodu, 9V1: çalışma gerilimi. 

ì Diyot ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek için çoğu zaman diyot üzerinde yazan 
kodlamayı çözmek işe yaramaz, bunun yerine diyotun datasheet’ini bulmak 
gerekir.

ì Örneğin; IN4448, AA116, BY127, IN914 diyotlarını datasheet’lerini bulup 
inceleyiniz.
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