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2. Dióda 

Elméleti összefoglaló 

A dióda egy olyan elektronikai eszköz, aminek a feszültség – áram 

karakterisztikája nem lineáris. 

 

I. Letörési tartomány 

Záró irányú előfeszítés hatására Zener- és lavinahatás következményeként 

kialakult vezetés. Kis feszültség változásra nagy áram változás következik be, 

ellenállása közelít a nullához. A gyakorlatban erre a tartományra csak a Zener 

diódákat lehet alkalmazni. Hagyományos dióda ennél a tartománynál 

tönkremehet. A Zener feszültség (gyártástechnológiával) nagy pontossággal 

beállítható. Szinte minden feszültség stabilizátorban megtalálható. 
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II. Zárási tartomány 

A diódán ennél a tartománynál a gyakorlatban nem folyik áram, ellenállása 

nagy (több 100 M) 

III. Nyitóirányú tartomány, exponenciális szakasza 

A diódára kapcsolt feszültség hatására a tértöltésű tartomány lecsökken és 

elkezd folyni az áram. A feszültség növekedésre az áram exponenciálisan 

növekszik. Ez a feszültség szilíciumdióda esetén kb. 0,6 V. A dióda 

ellenállása folyamatosan csökken. 

IV. Nyitóirányú tartomány, lineáris szakasza 

A dióda ezen a szakaszon már közel lineáris működést mutat, a 

karakterisztika közelíthető egyenessel. Ellenállása lecsökken. Nagyon fontos, 

hogy a diódát nem feszültséggel, hanem árammal kell nyitva tartani. 

Jelölések: 

- nyitó feszültség: UD 

- Zener feszültség: UZ 

- Zener áram: IZ 

- legnagyobb megengedett teljesítmény: Ptot 

- legnagyobb megengedett áram: Imax (Zener esetén IZmax) 

- minimális Zener áram: IZmin 
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Mintapélda: 

 

- Mekkora tartományban üzemelhet a terhelés? 

- Mekkora teljesítményűnek kell lennie a Zener diódának és az ellenállásnak? 

- Számítsa ki a stabilizátor hatásfokát, ha a terhelés 1 k! 

Megoldás: 

A terhelés a Zener diódával párhuzamosan kapcsolódik, ezért rajta és az 

ellenálláson ugyanaz a feszültség esik. Amennyiben az Rt ellenálláson a 

feszültség eléri az 5,6 V-ot (ez nagy értékű ellenállásnál biztosabban 

megvalósul) akkor a Zener diódának az ellenállása kicsi lesz, így az áram 

nagy része rajta keresztül folyik. A terhelő ellenállás csökkentésével egyre 

kevesebb áram jut a Zener diódára és a feszültség is csökken az ellenálláson. 

Amint lecsökken az Rt-n a feszültség 5,6 V alá, a dióda nagy ellenállásba 

(szakadásba) megy át, és rajta nem fog áram folyni. Re és Rt fog csak 

feszültségosztót alkotni. Ennek értelmében belátható, hogy az üzemi 

tartomány felső határa az Rt =  (szakadás), az alsó határ viszont az 

ellenállások alkotta feszültségosztóval számolható: 
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Adatok: 

Re = 100  

UZ = 5,6 V 

Uki = 9 V 
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ahol az Uki a Zener dióda nyitó feszültsége, az egyenletet átrendezve: 
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Ez az érték az üzemi tartomány alsó értéke. 

Ω164,7R
ÜZEMIt   

A teljesítmény számításnál is figyelembe kell venni a fent leírtakat, eszerint 

ha a kimenet rövidre van zárva, akkor a Zener diódán nem folyik áram, tehát 

rajta a teljesítmény nulla, ellenben az előtét ellenálláson ekkor folyik a 

maximális áram, és ráadásul a teljes bemeneti feszültség is rajta esik. Ezért az 

ellenállás teljesítményét erre az esetre kell méretezni. 
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A Zener diódán akkor folyik a legnagyobb áram, ha a kimenet szakadásban 

van. Ebben az esetben rajta 5,6 V feszültség esik. A hurok törvény 

értelmében az előtét ellenálláson eső feszültség: 

V3,4V5,6V9UUU Zbee   

A Zener dióda és az ellenállás egymással sorba van kapcsolva, terheletlen 

kimenet esetén a Zener diódán és az előtét ellenálláson azonos áram folyik, ez 

az ellenálláson könnyen kiszámolható: 
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Innen már számítható a teljesítmény: 

Wm190,4mA34,0V5,6IUP
MAXZZtot   
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A hatásfokot a fizikában már megismert összefüggés szerint számoljuk: 
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Ahol a Ph a hasznos teljesítmény, ami az Rt-n jön létre, a Pb pedig a 

befektetett, amit az egész kapcsolás felvesz. A hasznos teljesítmény: 
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Az előtét ellenálláson a fentiekben már számított áram folyik. Ezzel az 

értékkel számítható a befektetett teljesítmény. 

Wm063V9mA340UIP beeb   

Ebből a hatásfok: 

%100,1024
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Feladatok 

2.1. 

Rajzolja be az alábbi kapcsolásokba a diódákat úgy, hogy azok a fordított 

polaritástól védjenek! 

 

- Hogyan működnek a kapcsolások? 

- Mi az egyes kapcsolások előnye és hátránya egymáshoz képest? 

- A bal oldali kapcsolásban mekkora ellenállást célszerű választani? 
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2.2. 

Rajzoljon félhullámú egyenirányítót egy diódával és egy terheléssel. 

Rajzolja le a bemeneti és a kimeneti feszültség–idő függvényeket, ha a 

bemenő feszültség 50 Hz 12 V effektív értékű. (a dióda nyitó feszültsége 

elhanyagolható) 

2.3. 

Rajzolja be az alábbi Graetz hidakba a diódákat, és jelölje mind a pozitív 

mind a negatív fél periódusnál az áram irányát! 

 

2.4. 

Rajzoljon Graetz hidat pufferkondenzátorral és terheléssel! 

Rajzolja le a bemeneti és a kimeneti feszültség–idő függvényeket, ha a 

bemenő feszültség 50 Hz 24 V effektív értékű. A kimeneti feszültségen 

látszódjon a búgó-feszültség! 

Mekkora a búgó-feszültség frekvenciája? 

Mit lehet tenni a búgófeszültség csökkentése érdekében? 
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2.5. 

Határozza meg a LED előtét ellenállásának értékét, ha a nyitó feszültség 

1,2 V és 20 mA áramot szeretnénk átfolyatni rajta. A tápfeszültség 9 V. 

Számítsa ki az áramkör teljesítmény felvételét és hatásfokát. 

 

2.6. 

Számítsa ki az előző példa ábrája alapján egy teljesítmény LED-hez tartozó 

előtét ellenállás értékét, a rajta disszipálódó teljesítményt és a hatásfokot! 

A LED hatásfoka: 20 %. 

Adatok: 

UD = 3,5 V  ID = 350 mA  Ut = 9 V 

2.7. 

Az alábbi ábrán egy korszerű LED meghajtó áramkör egyszerűsített, 

blokkvázlatos bekötése látható. Ez az áramkör „figyeli” a LED-del sorba 

kapcsolt ellenálláson lévő feszültséget, egy úgynevezett FEED-BACK 

(visszacsatolás) lábon keresztül, és az itt mért feszültséget állandó értéken 

tartja. (Ennek a kapcsolásnak a villamos hatásfoka jobb, mint 95 %.) 

 
 

Számítsa ki a RFB ellenállás 

nagyságát, ha a FEED-BECK 

láb 0,2 V-ra szabályoz és a 

LED-en 400 mA áramot 

szeretnénk áthajtani. 

 

A LED hatásfoka: 20 %. 
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2.8. 

Az alábbi (teljesítmény LED) karakterisztika alapján határozza meg grafikus 

módszerrel a kapcsolás munkapontját! Adatok: 

Ut = 9 V,  Rg = 20  

 

- Mekkora lesz a kapocsfeszültség? 

- Mekkora teljesítmény disszipálódik a belső ellenálláson? 

2.9. 

Számítsa ki grafikus módszerrel, a karakterisztika alapján a megadott 

áramokhoz tartozó statikus és dinamikus ellenállásokat! 

 

a, I = 5 mA 

b, I = 10 mA 

c, I = 20 mA 
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2.10. 

Az alábbi stabilizátor kapcsolás a 2 V-os bemeneti feszültség ingadozást 

hivatott kiszűrni. 

 

Számítsa ki az előtét ellenállás értékét, hogy a lehető legkisebb vesztesség 

legyen a stabilizátoron! 

Számolja ki a hatásfokot Ut minimális és maximális értéke esetén! 

2.11. 

Az előző feladat ábrája alapján számítsa ki a terhelés maximális és minimális 

értékét, ha az Re ellenállás 20 -os. A diódán minimum 5 mA, maximum 150 

mA áram folyhat. 

2.12. 

Az alábbi ábrája alapján számítson előtét ellenállást, úgy, hogy a Zener 

diódán ne léphessen fel 1 W-nál nagyobb teljesítmény. A tápfeszültség 10 V. 

Mekkora teljesítményű legyen az ellenállás? 

 

Adatok: 

Ut = 10 V – 12 V 

IZmin = 10 mA 

Rt = 100  
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2.13. 

Az alábbi kapcsolás egy LED mátrixot mutat be. Mely pontokra kell 

csatlakoztatni az 5 V-os tápfeszültséget, hogy a kérdezett LED-ek 

világítsanak? 

 

 

 

Miért nem célszerű felkapcsolni egyszerre azonos sorban lévő LED-eket? 

a, 5 LED 

b, 14 LED 

c, 3 LED 

d, 4 és 8 LED 


