
DIODE SEMICONDUCTOARE 

I. OBIECTIVE 

a) Determinarea caracteristicilor curent-tensiune pentru diode redresoare.
b) Determinarea unor modele statice şi diferenţiale.

II. COMPONENTE ŞI APARATURĂ

Pentru experimentare vom folosi diode cu siliciu (banda indică catodul): o diodă 
redresoare 1N400x, rezistenţe de diferite valori. Tensiunea continuă o obţinem de la o sursă 
dublă de tensiune continuă stabilizată, iar tensiune sinusoidală de amplitudine şi frecvenţă 
variabilă  de la un generator de semnale. Pentru vizualizarea tensiunilor variabile şi a 
caracteristicilor diodelor avem nevoie de un osciloscop cu două canale. Valorile continue de 
tensiune și curent se măsoară cu multimetrul.  

III. ASPECTE TEORETICE

1. Caracteristica curent – tensiune a diodei

Caracteristica curent-tensiune a diodei este prezentată în Fig. 1. pentru o diodă 
semiconductoare cu Si. Aceeaşi caracteristică este reluată în Fig. 2. cu scara curentului 
negativ dilatată şi cu scara tensiunii negative comprimată pentru a pune în evidenţă anumite 
detalii. De remarcat că aceste schimbări de scară creează o aparentă discontinuitate în origine. 
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Valorile numerice de pe grafic sunt orientative, pentru o diodă de mică putere. 
După cum se observă pe grafic există trei regiuni distincte  

- polarizare directă, 0>Dv , 
- polarizare inversă, 0<< Dstr vV , 
- străpungere, strD Vv < . 

• Polarizare directă
Pentru regiunea de polarizare directă, 0>Dv , relaţia DD vi −  este bine aproximată de 

relaţia exponenţială: 
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SI  - curentul de saturaţie – este curentul prin diodă la polarizarea inversă. El are o   valoare 
foarte scăzută, de ordinul nA, pA. Valoarea lui SI  depinde puternic de temperatură. Ca şi 
regulă utilă se poate aproxima că valoarea lui SI  se dublează la fiecare creştere cu °5 C a 
temperaturii. 

TV  - este o constantă numită tensiune termică dată de: 

q
KTVT =

unde 231038,1 −⋅=K  j/K  - constanta lui Boltzman. 
         T= temperatura absoltă în [K] 
         1910602,1 −⋅=q C   -sarcina electrică elementară. 
  La temperatura camerei ( °≈ 20 C), 2,25=TV mV. În analiză vom considera pentru uşurinţa 
calculelor 25=TV mV. 
         n – constantă ce depinde de material şi de structura fizică a diodei. În general putem 
considera n=2 pentru diode discrete şi n=1 pentru diode din circuite integrate. 

Pentru curenţi SD Ii >>  ecuaţia exponenţială a diodei poate fi aproximată de 
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Fig. 2. Caracteristica curent-tensiune a diodei cu Si. Reprezentare cu  
scara curentului negativ dilatată şi scara tensiunii negative comprimată. 
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 O privire asupra caracteristicii )( DD vi  arată că avem un curent neglijabil până la 
5,0<Dv V, după care curentul creşte puternic cu tensiunea. Această valoare  o numim 

tensiune de prag 5,0=pV V. Oricum această valoare rezultă ca o consecinţă a relaţiei 
exponenţiale. Căderea de tensiune pe o diodă în conducţie permanentă se află într-un 
domeniu destul de restrâns, aproximativ 0,6÷0,8V pentru diode de putere mică. 

• Polarizare inversă
Dioda este polarizată invers când 0<Dv . Din ecuaţia exponenţială a diodei ar rezulta că

pentru Dv  negativ, mai mare în modul de câteva ori decât TV , termenul exponenţial devine 
neglijabil faţă de 1, curentul prin D devenind 

SD Ii −≅

Diodele reale prezintă un curent invers care, deşi foarte mic, este mult mai mare decât SI . De 
exemplu pentru o diodă de mică putere pentru care AIS

1410−= , curentul în polarizare inversă 
este de ordinul nAiD 1= . 

Oricum, comparat cu valorile Di  pentru D în conducţie (mA), curentul invers poate fi 
considerat zero. 

• Străpungere
Străpungerea diodei are loc când mărimea tensiunii inverse depăşeşte o anumită valoare

specifică fiecărui tip de diodă, valoare numită tensiune de străpungere strV . Aceasta este 
tensiunea la cotul caracteristicii, în cadranul III, (Fig. 1. şi Fig. 2.) 
 Curentul în regiunea de străpungere creşte foarte rapid, caracteristica prezentând aici o 
pantă foarte mare. În mod normal străpungerea nu este un fenomen distructiv prin el însuşi. 
Însă dioda se poate distruge prin disipare de putere, dacă circuitul exterior nu limitează 
curentul la o valoare foarte mică. De aceea în practică se evită folosirea unei diode într-un 
circuit în care s-ar putea depăşi tensiunea de străpungere. Excepţie fac diodele Zener care sunt 
diode special construite pentru a funcţiona în străpungere. 

2. Parametrii diodei

Pentru descrierea comportării diodei se folosesc parametrii diodei definiţi prin raportul a 
două semnale. Se disting parametrii statici şi parametrii diferenţiali.  

2.1. Parametrii statici 
Pentru regimul static (în curent continuu) definim rezistenţa statică a diodei în punctul 

static de funcţionare: 

Rezistenţa statică a diodei depinde de PSF, valoarea ei scăzând cu deplasarea în sus a PSF 
pe caracteristica diodei. Cu cât dioda este polarizată mai puternic, cu atât rD este mai mică. 
Inversul rezistenţei statice este conductanţa statică gD:
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2.2. Parametrii diferenţiali 
Să considerăm circuitul conceptual din Fig. 3. a) şi reprezentarea grafică corespunzătoare 

din Fig. 3. b) 

Dioda este polarizată în PSF Q (VD,ID) de sursa de tensiune contiună VI=VD. Peste sursa VI 
de polarizare în curent continuu se suprapune o sursă de tensiune vi(t) de formă triunghiulară, 
cu amplitudine mică.  

Astfel tensiunea instantanee pe diodă este: 

vD(t)= VD+vd(t) 
Iar curentul instantaneu total: 

( ) T

dD

T

D

nV
vV

S
nV
v

SD eIeIti
+

==

( ) T

d

T

D

nV
v

nV
V

SD eeIti ⋅=

Utilizând relaţia:                     ( ) T
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Se obţine:                                    ( ) T
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Dacă amplitudinea dV̂ a semnalului vd(t),  este suficient de mică astfel ca: 

ecuaţia exponenţială anterioară poate fi dezvoltată în serie Taylor şi prin păstrarea primilor 2 
termeni ai dezvoltării avem: 
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Fig. 3. Suprapunerea mărimilor variabile peste mărimile continue. a) Schema 
electrică; b) Reprezentare grafică. 
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Aceasta este aproximarea de semnal mic. Amplitudinea dV̂ a semnalelor pentru care este 
valabilă această aproximaţie este  

Dacă prin “<<”  înţelegem de exemplu mai mic de 5 ori şi considerăm n=2 şi  VT =25 mV, 
aproximaţia de semnal mic înseamnă 10ˆ <DV mV 

Curentul instantaneu prin diodă este 
iD(t)=ID+id(t) 

unde              

Cantitatea
T

D

Vn
I
⋅

 are dimensiunea unei conductanţe şi se numeşte conductanţa de semnal 

mic gd sau conductanţa diferenţială. Inversul ei este rezistenţa de semnal mic sau rezistenţa 
diferenţială  

Remarcăm faptul că rd este definită în fiecare PSF şi că valoarea ei scade cu creşterea 
curentului din punctul static. 

Pe graficul din Fig. 3. b) se observă că aproximarea de semnal mic este echivalentă cu 
presupunerea că amplitudinea semnalului este suficient de mică astfel încât excursia în jurul 
PSF este limitată la un segment de dreaptă aproape liniar. Panta acestui segment este egală 
cu conductanţa diferenţială a diodei în acel punct. 

O altă modalitate de definire a rezistenţei diferenţiale este 

IV. EXERCIŢII PREGĂTITOARE

P1. Verificarea diodelor cu ohmmetrul digital 
Un ohmmetru este folositor pentru analiza rapidă a diodelor cu joncţiuni deoarece 

circuitul lui echivalent conţine o sursă de tensiune mai mare de 0.7V (baterie) şi o rezistenţă. 
• Dacă se folosește un multimetru ce are desenat simbolul diodei pe una dintre poziții, ce ar

trebui să apară pe ecranul multimetrului dacă terminalul pozitiv al aparatului se 
conectează la anodul diodei iar terminalul negativ la catodul diodei? În ce stare este dioda 
în acest caz?  

P2. Dioda redresoare 
P2.1. Caracteristica curent-tensiune iD(vD) 
• Cum arată caracteristica iD(vD)  a unei diode cu siliciu?
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Diodele de tip 1N 400x sunt caracterizate de ecuaţia: 

            )1( −= T
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              V mVT = 26 ,  la 27°C. 
• În punctele de pe c    aracteristica diodei în care ID1=30mA şi ID2=100mA determinați

valorile rezistenţelor statice, utilizând formulele: 
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• Pentru determinarea rd1 şi rd2, pentru fiecare din cele două puncte de funcţionare se mai
consideră un punct în imediata lui vecinătate, ales de către voi. De exemplu, pentru 
punctul D1 se poate considera punctul D1' în care ID1'=33mA, rezultând astfel .  

111 ' DDD III −=∆

Formula utilizată pentru determinarea rezistenţelor diferenţiale este: 
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P2.2. Oscilografierea  caracteristicii cu sursă de tensiune neflotantă 
Pentru  oscilografierea caracteristicii se poate folosi montajul din Fig. 5. Rezistenţa RT 

are rol de traductor curent-tensiune, necesar pentru vizualizarea cu osciloscopul a curentului 
prin dioda D. 
• De ce punctul de masă al osciloscopului (M) nu se poate lega între D şi R dacă vS este

sursă neflotantă (Fig. 5)?  
Indicaţie : Trebuie ţinut seama de faptul că atât  masa sursei vS cât şi masa osciloscopului sunt 

legate la carcasele aparatelor respective şi la împământare. 
• Ce mărimi vom avea pe cele două axe (X şi Y)?
• În ce cadrane se obţine oscilograma?

V.  EXPERIMENTARE ŞI REZULTATE 

1. Verificarea diodelor cu ohmmetrul digital

Experimentare 

Cu ohmmetrul digital se verifică starea joncţiunilor diodei redresoare. 
• Dacă pe unul din domeniile de măsură ale ohmmetrului digital este desenat simbolul

diodei, verificarea se va face folosind acest domeniu; în caz contrar se poate folosi orice 
domeniu al ohmmetrului. 

• Se leagă dioda redresoare cu anodul la borna + a ohmmetrului (polarizare directă a diodei)
şi se citeşte valoarea indicată. 

• Se inversează sensul de legare al diodei (polarizare inversă) şi se citeşte din nou valoarea
indicată. 
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Rezultate 

• Valorile obţinute în urma celor patru măsurători (câte două pentru fiecare diodă: în
polarizare directă, respectiv în polarizare inversă). 

• Dacă dioda este bună, rezultatele obţinute în urma măsurătorilor se vor  regăsi în  tabelul
de mai jos: 

Tabelul 1. 
Domeniul de măsură al ohmmetrului 

cu simbolul diodei fără simbolul diodei 
D - polarizată direct      tensiunea vD      rezistenţă  
D - polarizată invers 1. (depăsire de scală)

 Dacă se obţin alte situaţii, dioda este stricată (scurtcircuitată, întreruptă). 

2. Dioda redresoare
Pentru experimentare s-a ales o diodă semiconductoare de tip 1N400x, unde x poate 

lua ca valoare un număr întreg între 1 şi 7. Semnificaţia acestui număr o puteţi descoperi uşor 
consultând un catalog cu diode.  

2.1. Caracteristica curent-tensiune iD(vD) 
Metoda punct cu punct 

Experimentare 

Se construieşte circuitul din Fig. 4. 
D-polarizată direct     
• VS - sursă de tensiune continuă reglabilă.
• Miliampermetrul indică curentul iD prin D, iar voltmetrul tensiunea vo la bornele D.
• Modificând tensiunea sursei VS în domeniul  [0, 12][V] se măsoară mai multe perechi de

puncte (iD, vD).
D-polarizată invers 
• La schema din Fig. 4. se înlocuieşte sursa VS de tensiune pozitivă cu o sursă de tensiune

negativă reglabilă în domeniul [0, - 20][V].  

• Modificând tensiunea sursei VS în domeniul [0, - 20][V], se măsoară mai multe perechi de
puncte (iD, vD). 

Rezultate 

• Tabel cu valorile iD, vD pentru toate punctele măsurate la experimentul 2.1. (atât pentru
polarizarea directă cât şi inversă a diodei).

• Grafic iD(vD).
• Care este tensiunea de prag a diodei?
• Se aleg pentru D două puncte de funcţionare (ID1, VD1) şi (ID2, VD2) la ID1≈30mA,

respectiv ID2≈100mA.

7 

1. (depăsire de scală)



• Se determină rezistenţele statice rD1 şi rD2 și rezistențele diferențiale rd1 şi rd2 în aceste
puncte. Pentru calculul rezistențelor diferențiale se folosesc valorile din punctul de
funcţionare şi dintr-un punct din imediata lui vecinătate (conform tabelului cu iD, vD)

2.2. Oscilografierea  caracteristicii cu sursă de tensiune neflotantă 

Experimentare 

Se construieşte circuitul din Fig. 5. 
• vS-tensiune sinusoidală cu amplitudine de 10V şi frecvenţă de 100Hz obţinută de la

generatorul de semnale. 
• Cu osciloscopul calibrat, se aplică la un canal semnalul din punctul A iar la al doilea canal

semnalul din punctul B. Pentru vizualizarea caracteristicii diodei se setează modul de 
lucru XY.  

• Se vizualizează caracteristica diodei şi pentru frecvenţa de 2KHz a semnalului de intrare.

Rezultate 

• Desenaţi caracteristicile obţinute pentru frecvenţele de 100Hz şi 2KHz ale semnalului
sinusoidal de intrare.

• În ce cadran sunt reprezentate caracteristicile?
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