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CUPRINS

▪ Structură. Simbol

▪ Relația curent-tensiune

▪ Regimuri de funcționare

▪ Punct static de funcționare

▪ Conectarea diodelor în circuit

▪ Parametrii diodei

▪ Modelul cu cădere de tensiune constantă
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Structură

Structură fizică

Regiunile de tip p și n - regiuni semiconductoare 

și părţi ale aceluiaşi cristal  

Regiunea p - doparea cristalului cu impurităţi acceptoare 

de electroni, mai multe sarcini electrice pozitive

Regiunea n - doparea cu impurităţi donoare de electroni, 

mai mulți electroni liberi

Joncțiune pn nepolarizată - inițial difuzie (deplasarea din golurilor și electronilor din zonele unde

sunt în exces spre zonele sărace), apoi recombinare (apariția zonei de trecere)
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Polarizare diodei. Simbol

Simbol 
Sensuri pozitive pentru curent și tensiune

Simbolul diodei – o săgeată ce 

arată sensul pozitiv al curentului 

prin diodă

Polarizare directă, curentul ID Polarizare inversă, curentul IS
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Relația curent-tensiune

Caracteristica iD(vD) a diodei cu siliciu

𝑖𝐷 = 𝐼𝑆(𝑒
𝑣𝐷
𝑛𝑉𝑇 − 1)

IS – curentul de saturație (~ nA - pA)

VT – tensiunea termică

vD – tensiunea ce cade pe diodă

n – factor de calitate

Ecuația diodei – William Shockley

n=2 diode discrete

n=1 diode integrate

𝑉𝑇 =
𝐾𝑇

𝑞

K - constanta Boltzmann 

q – sarcina electrică 

T – temperatura absolută grade Kelvin

K=1.3806488(13)×10−23 J/K

q=1.602×10−19 C

0 K = −273.15 °C

𝑉𝑇 = 25 mV  @ 20OC
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Relația curent-tensiune

Modelul exponețial al diodei

valid în ambele regiuni - conducție și blocare 

Tensiunea de prag 

dioda cu siliciu

𝑖𝐷 = 𝐼𝑆(𝑒
𝑣𝐷
𝑛𝑉𝑇 − 1)

VP 0,5V ÷ 0,6V

𝑖𝐷 ≅ 𝐼𝑆𝑒
𝑣𝐷
𝑛𝑉𝑇

Vp

Polarizare directăPolarizare inversăStrăpungere
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Regimuri de funcționare

𝑖𝐷 = 𝐼𝑆(𝑒
𝑣𝐷
𝑛𝑉𝑇 − 1)
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Regimuri de funcționare

Dioda 1N400x este o dioda redresoare discretă

IS=14nA, n=2

𝑖𝐷 = 14 ⋅ 10−9(𝑒
700
2⋅25 − 1) = 16.8mA

Exemplificare

Considerând o cădere de tensiune pe diode în conducție

𝑣𝐷 = 0.7V

rezultă valoarea curentului prin diodă: 
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Punct static de funcționare - PSF

Pentru 1N400x      IS=14nA, n=2
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Punct static de funcționare – dependența de temperatură
𝑄(𝑉𝐷; 𝐼𝐷)

𝑖𝐷 ≅ 𝐼𝑆𝑒
𝑣𝐷
𝑛𝑉𝑇

IS, VT - depind direct de temperatură

La curent constant, la o creştere a temperaturii cu 10C, 

tensiunea pe diodă scade cu 2mV

𝐶𝑇 = −2mV/ΟC coeficient termic negativ

La tensiune constantă pe diodă, 

curentul crește cu temperatura
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Exemple

1. În ce regiune de funcționare lucrează dioda cu siliciu și

în ce stare se află (conducție/blocare) pentru următoarele

perechi de valori (iD,)?

i) (1 nA; 0,2 V)

ii) (-2.3 nA; -10 V)

iii) (-2 μA; -100 V).

Răspuns:

i) dioda este polarizată direct (vD > 0 V), iar starea de

funcționare este blocare

ii) dioda este polarizată invers (vD < 0 V), iar starea de

funcționare este blocare

iii) dioda funcționează în regiunea de străpungere.



DE C2

12

Exemple

2. Să se determine valoarea curentului iD printr-o diodă discretă aflată la temperatura camerei, dacă

vD = 0,7 V și IS = 2,5 nA. În care din cele trei regiuni funcționează dioda?

Rezolvare:

La temperatura camerei se consideră VT = 25 mV. Valoarea curentului iD se obține plecând de la

ecuația lui Shockley:

iD = IS⋅ e

vD
n⋅VT − 1

iD = 2,5 ⋅ 10−9⋅ e

0,7

2⋅25⋅10−3 − 1

iD = 2,5 ⋅ 10−9⋅ e14 − 1

iD = 2,5 ⋅ 10−9 ⋅ 1,15 ⋅ 106

iD = 2,87 mA

Dioda este polarizată direct (vD > 0 V) și pentru că valorile vD este și mai mare decât 0,6 V și iD este

pozitiv, de ordinul mA, dioda se află în starea de conducție.
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Conectarea diodelor în circuit

ID=?     VD=?

Două metode de rezolvare:

1. Metoda grafică

2. Metoda analitică (aproximări succesive)

𝐼𝐷 = 𝐼𝑆𝑒
𝑉𝐷
𝑛𝑉𝑇

𝑉𝐼 = 𝐼𝐷𝑅 + 𝑉𝐷

𝑉𝐼 − 𝑉𝐷 = 𝑅𝐼𝑆𝑒
𝑉𝐷
𝑛𝑉𝑇

Circuit cu o sursă de tensiune continuuă și o rezistență

Determinare PSF 𝑄(𝑉𝐷; 𝐼𝐷)

Ecuația circuitului, TKV

Ecuația diodei

Ecuație transcendentă
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Conectarea diodelor în circuit

𝐼𝐷 = 𝐼𝑆𝑒
𝑉𝐷
𝑛𝑉𝑇

𝑉𝐼 = 𝐼𝐷𝑅 + 𝑉𝐷

Ecuația circuitului  - dreapta de sarcină d

Ecuația diodei - funcție exponențială

Metoda grafică

- reprezentarea grafică, pe același sistem de axe, a 

ambelor ecuații

- punctul comun celor două grafice se numește punct 

static de funcționare (Q) și reprezintă soluția problemei

Pentru R → Q (ID, VD)

Pentru R1 < R → Q1(ID1, VD1) cu ID1 > ID și VD1 > VD
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Conectarea diodelor în circuit

Metoda analitică

- stabilirea unei valori inițiale pentru vD, pentru care se știe cu

siguranță că dioda este în conducție

- prin substituții repetate, se ajunge la valorile celor doi

parametri.

▪ Pasul 1 – valoarea inițială pentru vD pentru dioda în conducție este 0,7 V;

▪ Pasul 2 – cu valoarea vD de la Pasul 1, se calculează iD cu ajutorul ecuației dreptei de sarcină;

▪ Pasul 3 – se recalculează vD cu ajutorul ecuației diodei (Shockley).

- parcurgerea pașilor = iterație

- nu există un număr prestabilit de iterații

- calculele se consideră finalizate dacă diferenţele între două valori succesive ale vD sau iD sunt mici.
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Exemplu

1. Să se determine valorile iD și vD prin metoda analitică pentru

circuitul alăturat, unde VI = 4 V, R = 1,5 kΩ iar D este de tipul

1N4148, cu IS = 4 nA și n = 2.

Rezolvare:

Prima iterație

Pasul 1 – se consideră VD = 0,7 V

Pasul 2 – se determină ID din ecuația dreptei de sarcină

ID =
V I − VD

R
; ID = (4 − 0,7) / 1,5 mA;       

ID = 2,2 mA

Pasul 3 – se înlocuiește valoarea ID în ecuația diodei

iD = IS ∙ (e

V
D

n ∙ V
T + 1);    𝑉D ≈ n ⋅ VT ⋅ ln

𝐼D
IS

; VD ≈ 2 ⋅ 25∙ 10−3⋅ ln
2,2 ∙ 10−3

4 ∙ 10−9
;

VD ≈ 0,66 V
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Exemplu

Rezolvare (continuare):

Prima iterație

ID = 2,2 mA

VD ≈ 0,66 V

Dacă valorile obținute sunt suficient de exacte, metoda se poate opri aici. Rezolvarea propusă ca

exemplu continuă și cu a doua iterație.

A doua iterație

ID = (4 − 0,66) / 1,5 mA

ID ≈ 2,23 mA

VD ≈ 2 ⋅ 25∙ 10−3⋅ ln
2,23 ∙ 10−3

4 ∙ 10−9
; VD ≈ 50∙ 10−3⋅ ln 0,557 ∙ 106 ; VD ≈ 50∙ 10−3⋅ 13,23

VD ≈ 0,661 V

Valorile obținute pentru vD în două iterații succesive sunt foarte apropiate, așadar metoda se va opri 

după a doua iterație, pentru exemplul considerat. 
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Parametrii diodei

➢ Parametrii statici – se definesc in regim static (c.c.)

➢ rezistenţa statică a diodei    𝑟𝐷

➢Parametrii diferenţiali – se definesc in regim variabil de semnal mic  (parametrii de semnal mic)

➢ rezistenţa diferențială a diodei    𝑟𝑑

• Analiza circuitelor cu diode – utilizarea unor modele ce simulează funcționarea diodei

• Modelul utilizat poate fi unul simplu (număr redus de caracteristici ale diodei) sau unul complex

(cuprinde cât mai multe din caracteristicile diodei)

• Parametrii diodei se definesc în PSF

• Descrierea comportării diodei: parametri statici și parametri diferențiali
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Parametrii diodei – parametrii statici

Rezistenţa statică a diodei 

𝑔𝐷 =
1

𝑟𝐷
=
𝐼𝐷
𝑉𝐷

Exemplu

Conductanţa statică a diodei 

Cu creșterea curentului, dioda este în conductie mai

puternică, asadar rezistența statică este mai redusă. 

𝑟𝐷 =
𝑉𝐷
𝐼𝐷

𝑄

Q1(0.65V; 5.4mA) 

Q2(0.7V; 14.5mA)

Q3(0.78V; 70.8mA)

𝑟𝐷1 =
0.65

5.4
= 120Ω

𝑟𝐷2 =
0.7

14.5
= 48.3Ω

𝑟𝐷2 =
0.78

70.8
= 11Ω
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Parametrii diodei – parametrii diferențiali

Aproximarea de 

semnal mic: regiune

liniară în jurul lui Q

vD(t)= VD+vd(t)

iD(t)=ID+id(t)

Un semnal variabil mic este suprapus peste mărimile de cc

Raportul dintre vd(t) și id(t) se numește rezistență diferențială rd sau rezistență de semnal mic
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Parametrii diodei – parametrii diferențiali

vD(t)= VD+vd(t)

iD(t)=ID+id(t)

Mod practic de determinare a rezistenței

diferențiale a diodei - inversului pantei segmentului

considerat liniar corespunzător zonei de variație din

jurul punctului static de funcționare

Sunt necesare două perechi de valori de pe caracteristica diodei - (VDmax, IDmax) și (VDmin, IDmin)
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Parametrii diodei

Interpretarea parametrilor diodei rD şi rd Modelarea diodei în PSF

semnal mic

(variații)

curent continuu

Concluzie: dioda poate fi modelată prin rezistența statică rD determinată din circuitul echivalent 

în curent continuu, respectiv rezistența diferențială rd determinată din circuitul echivalent în 

curent alternativ (pentru variații mici de semnal).
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Problemă

a) Care este circuitul echivalent în curent continuu?

b) Considerând Q(0,64V; 4,7mA), ce valoare are rezistența statică?

c) Care este circuitul echivalent pentru variații?

d) Ce valoare are rezistența diferențială (de semnal mic) în Q?

vi
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Modelul cu cădere de tensiune constantă

vD < 0,7V  

iD = 0 mA

vD = 0,7V

iD > 0 mA

D – (b) D – (c)
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Exemplu

1. Să se specifice starea de conducție/blocare a diodei pentru

următoarele situații, dacă pentru diodă se consideră modelul cu

cădere de tensiune constantă:

a) iD = 0 mA și vD = - 0,7 V

b) iD = 0 mA și vD = - 5 V

c) iD = 30 mA și vD = 0,7 V

c) iD = 72 mA și vD = 0,7 V.

Răspuns:

a) dioda se află în blocare, deoarece iD = 0 mA și vD < 0,7 V;

b) dioda se află în blocare, deoarece iD = 0 mA și vD < 0,7 V;

c) dioda se află în conducție, deoarece iD > 0 mA și vD = 0,7 V;

d) dioda se află în conducție, deoarece iD > 0 mA și vD = 0,7.V. 
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Ce am învățat azi despre diodă?

▪ Structură. Simbol

▪ Relația curent-tensiune

▪ Regimuri de funcționare

▪ Punct static de funcționare

▪ Conectarea diodelor în circuit

▪ Parametrii diodei

▪ Modelul cu cădere de tensiune constantă


