
Diyot Uygulamaları 
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Yük Hattı Analizi 

2 

Verilen bir devrede, diyoda 

uygulanan bütün gerilim değerleri 

için olası bütün akım değerlerini 

gösteren hat “yük hattı” olarak 

tanımlanır. E / R değeri maksimum 

ID  diyot akımı, E ise maksimum 

VD diyot gerilimidir. 

 

Yük hattı ile diyot karakteristik 

eğrisinin kesiştiği nokta Q-çalışma 

noktası olup, verilen bir devre için 

belirli bir ID ve VD ‘yi tanımlar. 

 

 



Seri Diyot Devre Yapıları 

Sabitler 

• Silikon Diyot VD = .7V 

• Germanyum Diyot: VD = .3V 

 

Analiz 

• VD  = .7V  (veya VD = E eğer  E < .7V) 

• VR = E – VD 

• ID = IR = IT = VR / R 
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İleri Öngerilimleme 



Seri Diyot Devre Yapıları 

Bu durumda diyot, ideal olarak açık 

devre gibi davranır. 

 

Analiz 

• VD  = E 

• VR = 0 V 

• ID = 0 A 
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Ters Yön Öngerilimleme 



Paralel Diyot Devre Yapıları 
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Doğrultucu Devreler 



Yarım Dalga Doğrultma 
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Diyot  sadece ileri 

yönde 

öngerilimlendiğinde 

iletime geçeceği için 

girişte uygulanan 

AC işaretin sadece 

yarım alternansı 

çıkışa iletilecektir. 

DC çıkış gerilimi 0.318Vm ,dir. Vm = AC işaretin tepe değeridir. 



PIV (PRV) 
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Yarım dalga doğrultma devrelerinde, diyot uygulanan işaretin tek bir 

alternanında iletime geçip, diğer alternansında kesimde olduğu için, diyodun 

ters yön kırılma geriliminin uygulanan ters yöndeki işaretin tepe değerinden 

büyük olması gerekir. 

 

 

PIV (veya PRV) > Vm 

• PIV = Ters yön tepe gerilimi 

• Vm = tepe değer 



Tam Dalga Doğrultma 
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•  Yarım dalga: Vdc = 0.318Vm  

•  Tam dalga: Vdc = 0.636Vm 

Doğrultma işlemi, bir tam dalga doğrultma 

devresinde daha fazla diyot kullanılması ile 

iyileştirilebilir. 

 

Tam dalga doğrultma işleminde daha büyük 

DC çıkş gerilimi elde edilir. 



Tam Dalga Doğrultma 
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Köprü Tipi Doğrultucu 

 

• Dört diyot gereklidir. 

• VDC = 0.636 Vm  



Tam Dalga Doğrultma 
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Orta Uçlu Transformatörlü Doğrultucu 

 

• Orta uçlu transformatör ve 

• İki diyot gereklidir. 

 

VDC = 0.636(Vm) 



Doğrultucu Devre Uygulamaları 
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Doğrultucu İdeal VDC Gerçek VDC 

Yarım Dalga Doğrultucu VDC = 0.318(Vm VDC = 0.318Vm – 0.7 

Köprü Tipi Doğrultucu VDC = 0.636(Vm) VDC = 0.636(Vm) – 2(0.7) 

Orta Uçlu Transformatörlü 

Doğrultucu 
VDC = 0.636(Vm) VDC = 0.636(Vm) – 0.7 



Doğrultma Devrelerinde Filtreleme 



Filtreleme Etkinliği: Ripple Faktörü (r) 
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Yarım dalga 

Tam dalga 

Aynı eğim 



Genelde kullanılan kapasite değeri yükseltilerek filtreleme işleminin etkinliği 

arttırılabilir ve dolayısıyla çıkış DC seviyesindeki ripple (dalgalanma) 

azaltılabilir. 



Kırpıcı Devreler 
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Kırpıcı devre uygulamalarında, giriş 

işaretinin belirli bir seviyesi kırpılarak 

çıkışa aktarılmaz. Seri kırpıcı 

devcrelerinde diyot, kendisini ileri 

yönde öngerimlemeyen alternansı ya da 

işaret seviyesini kırpar. 



DC Kaynaklı Kırpıcı Devreler 
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Devre yapısında DC 

kaynak içeren devre 

yapılarıdır. Bu kaynak 

ilavesiyle daha etkin 

kırpma işlemi 

gerçekleştirilebilir. 



Paralel Kırpıcı Devreler 
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Paralel bir kırpıcı devresinde 

diyot, kendisini ileri yönde 

öngerilimleyen herhangi bir 

işareti kırpar. 

 



Kırpıcı Devreler:Özet 
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Kırpıcı Devreler:Özet 



Kırpıcı Devre Uygulaması-I 



Kırpıcı Devre Uygulaması-II 
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DC Kaynaklı Kenetleme Devreleri 
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Giriş işareti üçgen, sinüzoidal ya da 

kare dalga tipi bir AC işaret olabilir. 

 

DC kaynak, kenetleme devrelerinde 

DC kenetleme seviyesinin 

ayarlanmasını sağlar. 



Kenetleme Devreleri:Özet 
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Kenetleyiciler 
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Bir diyot ve bir kapasitör, bir 

AC işareti belirli bir DC 

seviyeye kenetlemek için 

kullanılabilir. 



Gerilim Katlayıcı Devreler: x 2 
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Bu yarım dalga gerilim katlayıcı devresinin çıkış gerilimi aşağıdaki gibi 

hesaplanabilir: 

 

Vout = VC2 = 2Vm 

 

 



Gerilim İkileyici 
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• Pozitif Alternansta; 

o D1 iletimde 

o D2 kesimde 

o C1 kapasitörü Vm’e şarj olur. 
 

• Negatif Alternansta; 

o D1 kesimde 

o D2 iletimde 

o C2 kapasitörü 2Vm’e şarj olur. 
 

Vout = VC2 = 2Vm  

 



Gerilim Üçleyici ve Dörtleyici Devreler 

29 



Pratik Uygulama Notları 







Diyot Çeşitleri ve Kullanım Alanları 

• Zener Diyot: Doğru yönde 

kutuplandıklarında 

doğrultucu diyotlar gibi 

çalışan yarıiletken 

elemanlardır.  

• Ters yönde 

kutuplandıklarında ise 

ancak zener eşik 

gerilimine ulaştığında 

iletime geçerler ve çıkış 

gerilimini zener gerilim 

seviyesinde sabit tutarlar. 



Zener Diyotların Kullanım Alanları 

• Gerilim Regülatörü: Zener diyotlar genellikle güç kaynaklarında DC çıkış 

gerilimini regüle etmek için kullanılır.  

• 10-20 mA gibi küçük değerli akımların çekilebileceği bir regüleli kaynağa 

ihtiyaç duyulduğunda yüke paralelbağlı tek bir zener elemanı ve zener diyota 

seri bağlı bir Rs direncinin kullanımı yeterli olacaktır. 

• Zenere paralel bağlı bir kondansatör kullanımı da parazitik etkilerin 

giderilmesinde faydalı olur. 

• Zener diyotun seçiminde diyottan akacak akımın diyodun dayanabileceği 

maksimum ters yön zener akımından küçük olmasına dikkat edilmelidir. 



Zener Diyotların Kullanım Alanları  

• Kırpma Devreleri:Zener diyotlar ters bağlanarak devre çıkışında tepeleri 

kırpılmış işaret elde edilir.  

• Örnek:5V’tan daha büyük genlikli bir AC giriş geriliminin pozitif alternansının 

başlangıcında Z1 zeneri iletime geçer ve Z2 zeneri ters kutuplandığı için 

kesimde kalır.  

• Giriş gerilimi +5V’a ulaştığında 4,3V’luk zener gerilimine sahip Z2 diyotu da 

iletime geçer ve dolayısıyla çıkış uçları arasında +5V oluşur. 

• AC gerilimin diğer alternansında da Z1 ters polarmalı hale gelir ve bu defa da 

çıkışta tepesi kırpılmış -5V’luk negatif alternans oluşur. 



Zener Diyotların Kullanım Alanları 

• Ölçü Aletlerinin Korunması:Voltmetre bobininin yüksek 

gerilimden korunabilmesi için bobine paralel bağlı bir 

zener diyot yerleştirilir. Zener gerilimi voltmetrede 

okunabilecek son skala değerine eşit seçileceği için 

ölçülen gerilim zener gerilimini aşarsa diyot iletime 

geçerek voltmetreyi koruyacaktır. 



Zener Diyotların Kullanım Alanları 

• Elektronik Elemanların İletim Seviyelerini Yükseltme: 

Elektronik sistemlerde bazı devre elemanlarının belli bir 

giriş değerine kadar kapalı (OFF) durumunda kalması, 

giriş işareti bu değere ulaştığında açık (ON) konumuna 

geçmesi istenebilir.  



Yüksek Voltajlı Doğrultucu Diyotlar 

• Yüksek voltaj diyotları ters yönlü sızıntı akımı olmaksızın 

gerekli voltajı bloke eden tek jonksiyonlu elemanlardır.  

• İleri yönde kutuplandıklarında ısıl güç kayıpları hemen 

hemen yoktur.  

• Bunlar katot ışınlı tüplerin beslenmesinde, haberleşme 

sistemleri güç kaynaklarında, x ışını elde edilmesinde 

kullanılır. 



Yüksek Frekans Devrelerinde Kullanılan 

Hızlı Cevap Veren Diyotlar 

• Hızlı cevap veren doğrultucular, anahtarlama zamanları 

150-500 ns civarında olan uygulamalarda 

kullanılmaktadır.  

• Anahtarlamalı mod güç kaynakları, monitörler, yüksek 

frekans anahtarlaması. 



Geçiş Voltajı Bastırıcı Diyotlar 

• Geçiş voltajı (pikler) genellikle elektrik motorlarının 

başlatılıp, durdurulması işlemlerinde, fluoresan 

lambaların aydınlatmasında, kaynak makinelerinin 

kullanımında ortaya çıkabilmektedir.  

• Bu tür cihazlar çalışmaya başladıklarında elektrik 

sisteminden yüksek akım çekmektedirler.  



Schottky Diyot-Baritt 

• Metal ve yarıiletken kristallerin 

birleştirilmesi ile elde 

edilmektedir. Jonksiyon direnci 

çok küçük olduğundan doğru 

yönde kutuplamasında 

0.25V’ta dahi kolaylıkla ve 

hızla iletim sağlamaktadır. 

• Ters yön akımları küçüktür. 

• Modülatör, demodülatör, 

detektör devrelerinde ve 

mikrodalga alıcılarında 

karıştırıcı olarak kullanılır. 



Güç Diyotları 

• Galvanoplasti ve ark kaynakları gibi doğru akıma ihtiyaç duyulan bazı 

uygulamalarda yüksek güç ve yüksek ısı gereksinimlerinin karşılanabilmesi 

için güç diyotları kullanılır. 2W’ın üzerindeki diyotlar güç diyotları olarak 

tanımlanır. 

• Daha yüksek bir akım ve daha düşük ileri diyot direnci sağlamak için 

jonksiyon alanları büyük 1500V-4000V arası ters gerilime ve 1000A’lik 

akıma dayanabilen silikon diyotlar üretilebilmektedir. 

• Akımın yüksek oluşundan kaynaklanan yüksek değerli ısının yok edilmesi 

için elemandan ısıyı çekmek üzere soğutucular kullanılır. 



Yüksek Amperli Diyotların Güç 

Kaynaklarında Kullanımı 
• Güç kaynaklarında yüksek güçlü DC voltajı temin 

edebilmek için büyük boyutlu ve güçlü bir doğrultucuya 

ihtiyaç vardır. 

• Aşağıdaki şekilde görülen modül, ortak katot 

konfigürasyonlu iki diyot içermektedir. 

• 240V çıkışlı orta uçlu trafolarda tam dalga doğrultma için 

uygundur. 



Tünel Diyotlar 

• Tünel diyot (Tunnel diode), diğer diyotlar gibi PN 

bitişiminden üretilmiştir. Üretiminde germanyum veya 

galyum-arsenit kullanılır.  

• Doğrultucu diyotlardan farklı olarak P ve N tipi eklemleri 

oluşturulurken daha yoğun katkı maddesi kullanılır.  

• Tünel diyot’un en belirgin özelliği negatif direnç 

karakteristiğidir. Bu özellik onu özellikle salınım 

devrelerinin (osilatör) tasarımında popüler kılar.  

• Tünel diyotların sık kullanıldığı bir diğer uygulama alanı 

ise mikrodalga yükselteçleridir. 



Tünel Diyotlar 
• Tünel diyot, doğru polarma altında çok küçük gerilim değerlerinde dahi 

iletimdedir ve üzerinden bir akım akmasına izin verir.  

• Bu durum karakteristikte A-B noktaları arasında görülmektedir.  

• Tünel diyot üzerine uygulanan doğru yöndeki polarma gerilimi, tünel diyot 

kırılma (barrier) gerilimi değerini aştığında tünel diyot negatif direnç özelliği 

gösterir.  

• Bu noktada (B noktası) tünel diyot üzerinden geçen akım miktarı arttığı 

halde, üzerine düşen gerilim azalır.  

• Bu durum negatif direnç özelliğidir. Tünel diyota has bir özelliktir. Bu 

karakteristikte B-C noktaları arasında gösterilmiştir. 



Varaktör – Varikap Diyot 

• Varikap diyot, PN ekleminden üretilmiş yarıiletken bir 

devre elemanıdır.  

• Kimi kaynaklarda “varaktör (varactor) diyot” olarak 

adlandırılır.  

• PN bitişimi ters gerilim altında bir miktar kapasitif etki 

gösterir.  

• Bu özellikten yararlanılarak varikap diyotlar üretilmiştir. 

• Varikap diyot, genellikle iletişim sistemlerinde kanal seçici 

(tuning) devrelerin tasarımında kullanılır. 

• PN bitişimi ters yönde polarmalandığında bir miktar 

kapasitif etki oluşturur.  

• PN bitişiminin bu özelliğinden yararlanılarak varikap diyotlar 

geliştirilmiştir.  

 



Varaktör – Varikap Diyot 

• Varikap diyotu; ters polarma altında kapasitansı değişen 

diyot veya yarıiletken kondansatör olarak 

tanımlayabiliriz. 

• Varikap diyotun kapasitif değerini, PN bileşiminin 

fakirleştirilmiş bölgesinde belirlenmektedir. 

• Üretimde kullanılan katkı maddesi ve fiziksel boyut 

kapasitif değeri etkileyen diğer faktörlerdir. 



Varaktör – Varikap Diyot 

• Kapasitif etkinin nasıl oluştuğu aşağıdaki şekil yardımıyla 

görselleştirilmiştir.  

• Varikap diyota uygulanan ters polarma değerine bağlı olarak 

kapasitif etkinin değiştiğine dikkat ediniz. 

• Karakteristik eğriden görüldüğü gibi varikap diyota uygulanan 

ters polarite artışı, diyotun kapasitif değerini azaltmaktadır. 



Foto Diyotlar 
• Foto-diyot (Photo-diode), ışık enerjisine duyarlı aktif 

devre elemanlarındandır.  

• Ters polarma altında çalıştırılmak üzere PN bitişiminden 

üretilmiştir.  

• Foto-diyot ışık enerjisine duyarlı bir elemandır.  

• Bu nedenle tüm foto-diyotlar ışık enerjisini algılamaları 

için şeffaf bir pencereye sahiptir. 



Foto Diyotlar 

• Foto-diyot; doğru polarma altında 

normal diyotlar gibi iletkendir. Ters 

polarma altında ise, üzerine uygulanan 

ışık yoğunluğuna bağlı olarak çok küçük 

bir akım akmasına izin verir. 

• Dolayısıyla karanlık bir ortamda bulunan 

foto-diyot yalıtkandır. Bir foto-diyot’un ışık 

enerjisine bağlı olarak nasıl çalıştığı 

aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
 



Foto Diyotlar 

• Öncelikle foto-diyot ters polarma altında çalıştırılmıştır. 

Şekilde görüldüğü gibi karanlık ortamda fotodiyot’un 

direnci maksimumdur ve üzerinden akım akmasına izin 

vermez.  

• Foto-diyot üzerine bir ışık kaynağı uygulandığında ise 

μA ler seviyesinde bir akım akmasına izin verir. 

 



Foto Diyotlar 

• Bir foto-diyot’un karakteristiği üzerine 

gelen ışık gücüne bağlı olarak üreteceği 

foto-akım (Ix) miktarıdır.  

• Karakteristikler genellikle watt başına 

akım miktarı olarak belirtilir. 



Shockley Diyotları 

• Shockley diyot olarak bilinen dört katmanlı 

diyotlar N ve P tipi yarıiletken kristal bir 

diyottur. 

• Dört katmandan bir tanesi doğrultma 

işlemini gerçekleştirirken, ikinci tabaka 

anahtarlama işlemini gerçekleştirmektedir. 



Işık Yayan Diyot 

Light Emitting Diode (LED) 
• Işık yayan diyot (LED), doğru yönde polarmalandığında görülebilir ışık 

yayan yarıiletken bir devre elemanıdır. 

•  PN bitişiminden üretilmiştir. Bilindiği gibi germanyum veya 

silisyumdan yapılan PN bitişimleri doğru polarma altında üzerlerinden 

bir akım akmasına izin verir.  

• Akım akışı esnasında bir enerji açığa çıkar.  

• Bu enerjinin bir miktarı ısı, küçük bir miktarı ise ışık (foton) enerjisidir.  

• Bu nedenle LED üretiminde silisyum veya germanyum elementleri 

kullanılmaz.  

• LED üretimi için P ve N maddelerinin oluşturulmasında genellikle 

Galyum–Arsenit-Fosfit (GaAsP) veya Galyum-Fosfit (GaP) kullanılır.  

• Bu tür maddeler doğru polarma altında görülebilir ışık elde etmek için 

yeterlidir. 



Işık Yayan Diyot 

Light Emitting Diode (LED) 

• LED in şematik sembolü ve doğru polarma altında PN bitişiminde ışık 

enerjisinin oluşumu aşağıdaki şekilde görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PN bitişiminde, bitişim bölgesinde elektron ve boşluklar yeniden 

birleşir. Yeniden birleşme işlemi esnasında enerjinin büyük bir kısmı ışık 

enerjisine dönüşerek görülebilmesine neden olur. 



Işık Yayan Diyot 

Light Emitting Diode (LED) 
• Yarıiletken malzemeye elektrik enerjisi uygulanarak ışık enerjisi elde 

edilebilir. Bu işlem “elektro-lüminesans (elektro-parlaklık)” olarak adlandırılır. 

• LED, doğru polarma atında iletime geçer ve üzerinden akım akmasına 

izin verir. Doğru polarma altında üzerinde maksimum 1,2 V ile 3,2 V 

arasında bir gerilim düşümüne sebep olur. 

• LED lerin üzerlerinden akmalarına izin verilen akım miktarı 10–30 mA 

civarındadır. Bu değer;  kullanılan LED’in boyutuna ve rengine göre 

farklılık gösterebilir. Gerekli maksimum değerler üretici kataloglarından 

temin edilebilir. 

 



Işık Yayan Diyot 

Light Emitting Diode (LED) 
• LED’in yaydığı ışık enerjisinin şiddeti ve rengi imalatta kullanılan katkı 

maddesine göre değişmektedir. Üretiminde GaP kullanılan LED’ler, 

kırmızı ya da sarı renkte görülebilir ışık yayarlar.  

• GaAsP kullanılan LED’ler ise sarı renkte görülebilir ışık yayarlar. 

Üretiminde GaAs kullanılan LED’ler ise “kızıl ötesi (infrared)” ışık 

yayarlar. LED’lerin yaydığı ışığın görünebilir veya görünemez olması, 

yayılan ışığın dalga boyu tarafından belirlenir. 500 nm – 700 nm arasında 

dalga boyuna sahip ışımalar görülebilir.  

• 800 nm – 1000 nm arasında dalga boyuna sahip ışımalar ise kızıl ötesi 

olarak adlandırılır ve görülemez. 



LED Gösterge 

• LED diyotlar günümüzde çeşitli kombinasyonlar oluşturularak da 

kullanılmaktadır.  

• Özellikle sayısal elektronik uygulamalarında rakam ve yazıların gösterimi 

bu tür devre elemanları ile yapılır.  

• Yedi parçalı gösterge (seven-segment-display) olarak adlandırılan bu tür 

optik devre elemanları ortak anot veya ortak katot bağlantılı olarak üretilirler. 



LED’lerin Kullanım Alanları 

• Dijital Saatler 

• Büyük Ekranlar 

• Uzaktan Kumandalar 

• İkaz Lambası Uygulaması 



Lazer Diyotlar 
• Lazer; İngilizce, Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation (uyarılmış ışın yayılmasıyla ışık kuvvetlendirilmesi) 

cümlesindeki kelimelerin baş harflerinin alınmasından türetilmiş bir 

kelimedir.  

• Normal ışık; dalga boyları muhtelif, rengârenk, yani farklı faz ve frekansa 

sahip dalgalardan meydana gelir. 

• Lazer ışığı ise yüksek genlikli, aynı fazda, birbirine paralel, tek renkli (mono-

chromatic), hemen hemen aynı frekanslı dalgalardan ibarettir. Optik frekans 

bölgesi yaklaşık olarak 1·109 Hz ile 3·1012 Hz arasında yer alır.  

• Bu bölge, kırmızı ötesi ışınları, görülebilen ışınları ve elektromanyetik 

spektrumun morötesi ışınlarını kapsar. Lazer diyot çok yüksek frekanslarda 

çalışır. 

• Lazer ışınımının üretimi için farklı yöntemler ve malzemeler kullanılmaktadır. 

Yarıiletken malzemelerden elde edilen kristallerden yapılan lazerlere, “lazer 

diyot” adı verilmektedir. 

• Galyum-Arsenit kristali yarıiletken lazere örnektir. Lazer diyot; Yarı iletken 

diyot gibi PN malzemenin birleşmesinden oluşturulmuştur. 



Lazer Diyotlar 

• Birleşim yüzeyinde, P tarafına pozitif gerilim, N tarafına ise negatif 

gerilim verildiği zaman elektronlar N malzemesinden P malzemesine 

geçerken enerjilerini kaybeder ve foton yayarlar. 

• Bu fotonlar tekrar elektronlara çarparak bu elektronların daha çok foton 

üretmesine sebep olurlar. 

• Neticede yeterli seviyeye ulaşan foton yayılımı, lazer ışınını meydana getirir. 

Bu tür lazerler verimli ışık kaynaklarıdır.  

• Genellikle boyları bir milimetreden büyük değildir. Ancak çok verimli çalışma 

için ortam sıcaklığı oda sıcaklığının çok altına düşürülmelidir. 



Lazer Işınının Özellikleri 

• Lazer ışınının en büyük özelliği, dağılmaması ve yön verilebilmesidir. Dalga 

boyunun küçük olması dağılmayı da büyük ölçüde azaltır.  

• Uyarılan atomlar her yön yerine, belli yönlerde hareket ederler. Bu durum 

lazer ışının çok parlak olmasını sağlar. 

• Lazer ışını, dalga boyu tek olduğundan monokromatik özellik taşır. Frekans 

dağılım aralığı, frekansının bir milyonda biri civarındadır.  

• Bu sebepten istenilen frekansta çok sayıda dalgalar lazer dalgası üzerine 

bindirilmek suretiyle haberleşmede iyi bir sinyal üreteci olarak kullanılır. 

• Lazer ışını dağılmaz olduğundan kısa darbeler halinde yayınlanabilmesi 

mümkündür. 

• Kayıpsız yüksek enerji nakli yapılması bu özelliği ile sağlanabilir. Yönlü bir 

hareket olmasından ise holografi ve ölçüm biliminde yararlanılır. 

• Lazer ışını tek dalga boyuna sahip olduğu için lazer cinsine göre çeşitli 

renkte ışınlar elde etmek mümkündür. 



Lazer Çeşitleri 

• Günümüzde lazer ışınımının üretimi için farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

Bu nedenle lazerler; katı, gaz, kimyasal, sıvı ve yarıiletken lazer olmak 

üzere sınıflara ayrılırlar.  

• İlk bulunan katı lazer türü, yakut lazeridir. Yakut, az miktarda krom ihtiva 

eden alüminyum oksit kristalidir. İlk yakut lazer sadece bir darbe ile 

çalıştırılırdı. 

• İlk gaz lazer’in üretiminde helyum ve neon karışımı şeklinde kullanılmıştır. 

Helyum ve neon gazı ile çalışan lazerde, gazlar yüksek voltaj altında iyonize 

hale gelir.  

• Helyum atomları elektrik deşarjı esnasında elektronların çarpması ile 

uyarılarak yüksek enerji seviyelerine çıkar. Bunlar, kazandıkları enerjilerini 

neon atomlarındaki eş enerji seviyelerine aktarırlar.  

• Bu enerji aktarma işlemi fotonun yayılmasına sebep olur. Aynalar 

vasıtasıyla yeterli seviyeye ulaştıktan sonra lazer ışını elde edilmiş olur. Bu 

tür lazer ışınının dalga boyu 1,15 mikrondur. 



Lazer Çeşitleri 

• Kimyasal lazerde ise meydana getirilen gazlar kimyasal reaksiyon yoluyla 

pompalanır. 

• Kimyasal pompalama bir ekzotermik kimya reaksiyonunda enerji açığa 

çıkmasıyla olur. 

• Örneğin; hidrojen ve flüor elementleri tersine çevrilmiş bir yapıda hidrojen 

flüorür meydana getirmek üzere reaksiyona girdiklerinde lazer etkisi ortaya 

çıkar. 

• En çok kullanılan sıvı lazer türü, organik bir çözücü içindeki organik boyanın 

seyreltik bir çözeltisidir.  

• Birkaç lazer paralel olarak çalıştırılabilir. Böylece saniyenin birkaç trilyonda 

biri devam eden lazer darbeleri elde edilebilir.  

• Boya lazerlerinin en önemli özelliği dalga boyunun geniş bir alanda hassas 

bir şekilde ayarlanabilmesidir. 



Lazer Işınının Kullanıldığı 

Yerler 
• Lazer, haberleşmede kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Lazer ışını da 

güneş ışını gibi atmosferden etkilenir.  

• Bu sebeple atmosfer, radyo yayınlarında olduğu gibi lazer yayını için 

• uygun bir ortam değildir. 

• Bu bakımdan lazer ışınları, içi ayna gibi olan lifler içinden gönderilirse, lifler 

ne kadar uzun, kıvrıntılı olursa olsun kayıp olmadan bir yerden diğerine 

ulaşır.  

• Bu liflerden istifade edilerek milyonlarca değişik frekanstaki bilgi aynı anda 

taşınabilmektedir. Bu maksatla foto diyot kullanılmakta ve elektrik enerjisi 

foto diyotta ışık enerjisine çevrilmektedir. 

• Karbondioksit lazerleri metal, cam, plastik kaynak ve kesme işlerinde 

kullanılır. Lazer, mesafe ölçmede kullanılır.  

• Lazerle ilk mesafe ölçümü, 1962 senesinde, Ay’a yerleştirilen argon-iyon 

lazeri ile yapılmıştır. Lazer, inşaatlarda, boru ve tünel yapımında, yön ve 

doğrultu tayininde ve tespitinde klasik yöntemlerden çok daha mükemmel 

ve kullanışlıdır. 



Sıvı Kristal Göstergeler 

Liquid Cyrstal Displays (LCD) 
• LCD paneller, iki kat polarize 

cam arasında yer alan 

yüzbinlerce likit kristal hücreden 

oluşur.  

• Camların iç kısmında elektronlar 

vardır, dışında ise iki kat olmak 

üzere polarizatör bulunmaktadır 

ve camın üstünde yansıtıcı ya da 

kaynak aydınlık bulunmaktadır.  

• Panelin arkasında bulunan güçlü 

lambalardan gelen ışık, 

yayılmayı sağlayan tabakadan 

geçerek ekrana homojen bir 

şekilde dağılır. 

Plazma ve LCD Tv Rehberinden alınmıştır. 



Sıvı Kristal Göstergeler 

Liquid Cyrstal Displays (LCD) 
• LCD’yi oluşturan katmanlar: 

• (A) yansıtıcı ayna. 

• (B) polarize edici cam 

• (C) Indium Oksitten yapılma 

negatif elektrot. Elektrot 

düzlemi bütün LCD’nin tüm 

alanını kaplar. 

• (D) sıvı kristal katman ve 

pozitif elektrot. 

• (E) camdan yapılma bir filtre 

katı. 

• (F) Polarize edici kaplama 

cam tabaka. 

 

 



Sıvı Kristal Göstergeler 

Liquid Cyrstal Displays (LCD) 
• Işık daha sonra TFT (Thin Film Transistor ) adı verilen ince film transistor 

tabakasından ve arkasından da her likit kristal hücresine iletilen elektrik 

miktarını ayarlayan renk filtrelerinden geçer.  

• Voltaj farkına göre likit kristaller harekete geçer. Bu hareket şekline göre 

arkadan verilen ışığın şiddeti ve kutuplaşma yönü değişir.  

• Bu işlemlerin sonucunda da farklı oranda ve parlaklıkta kırmızı, mavi ve 

yeşil renkleri oluşturan ve nihai görüntüyü sağlayan yüzbinlerce piksel elde 

edilmiş olur. 

• LCD (Liquid Crystal Display), sıvı kristal organik bir yapıya sahiptir ve 

bundan dolayı yüksek ısıya, havadan ya da sudan elde ettiği oksijenden, 

ışıktan (UV ışınları) etkilendiği için özelliklerinde değişikler meydana gelir.  

• Kimyasal bir değişime neden olur ve kristallin bozulmasını, dağılmasını 

hızlandırır. 

•  Bu nedenle kristal sıvı moleküllerine sahip bir ekran, havadan, sudan, 

yüksek ısıdan ve ultraviole ışınlarından korunmalıdır. 



Sıvı Kristal Göstergeler 

Liquid Cyrstal Displays (LCD) 
• LCD televizyonlar ince yapılarından dolayı hem yer kazancı sağlarlar hem 

de hafif olduklarından taşıması kolaydır. Parlak ve yüksek çözünürlükte 

görüntü sunar. Titreşim ve radyasyon oluşturmaz. 

•  LCD televizyonlarda ekranın nokta aralıklarını göremezsiniz. Uzaktan 

olduğu kadar yakından da görüntüler aynı şekilde mükemmeldir. 

•  LCD televizyonlar göz yormazlar, aksine odaklama sorunu olmadığından 

daha keskin ve net görüntü sunarlar. 

• LCD ekranları sıvı kristalden oluşmaktadır. Sıvı kristallerin tepki süreleri 

CRT ekranlara göre düşüktür. Bu da hareketli görüntülerde bulanıklığa 

neden olur.  

• Netlik, hareket fazla olduğu zamanlarda azalır, görüntü sabitleştiği anda 

netleşir.  

• LCD teknolojisi pikseller, aktiften inaktif hale ve sonra yine aktif hale 

geçerek tek bir tepki döngüsü tamamlarlar. Tepki zamanları 2 milisaniye ile 

25 milisaniye arasında değişir. 

• En hızlı LCD ekranlar dahi belli bir miktar hareket bulanıklığı yaşayabilirler.  

 



Sıvı Kristal Göstergeler 

Liquid Cyrstal Displays (LCD) 
• LCD pikselleri, arkalarındaki bir ışık kaynağından ışık aldıkları için LCD 

ekranlar 45 derece kadar küçük açılarla izlenseler dahi kontrast ve renk 

kaybı yaşabilirler.  

• Yani LCD ekranlara yandan baktığınızda görüntüyü net bir şekilde 

göremezsiniz.  

• Yüksek kalite LCD ekran kullanan monitor veya televizyonlarda görüş açısı 

130-150 derecelere kadar çıkabilmektedir ama 150-180 dereceden görüntü 

alabilmek LCD’lerde imkansızdır. 

• LCD’lerde yarı ömür denilen bir terim kullanılmaktadır. Yarı ömür, LCD’in 

parlaklığının, bu süre içerisinde, kapasitesinden yaklaşık yüzde 50’sini 

kaybedeceğini belirtmektedir. 

• Bu nedenle, yaklaşık olarak 100.000 saatlik bir ömür sunan plazma TV’lerin 

günde dört saat açık kalması durumunda yarı ömrü 34-36 yıla kadar 

olmaktadır. 

 



Opto Kuplör 
• Opto izolatör olarak da anılan eleman, ışık yayan bir diyot ile bir fotodiyot ya 

da fototransistörden oluşan bir elektronik anahtardır. 

• Işık yayan diyot kızıl ötesi ışık vermektedir. Işık yayan diyotun uçları arasına 

bir gerilim uygulandığında çıkan ışınlar, ışığa duyarlı elemanı tetikler. 

• Mekanik parçalara sahip olamamaları nedeniyle hem izolasyonda hem de 

anahtarlama hızında oldukça iyidirler.  



Diyot İşaretleri 

 



Diyotların Test Edilmesi 

 



Diyotların Test Edilmesi 

 


