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DENEY: 2.1 
FOTO DĐYODUN ĐNCELENMESĐ 

 
HAZIRLIK BĐLGĐLERĐ: 

 
Foto-Diyot üzerine ışık düştüğünde; ters yön akımı artan devre 

elemanıdır. Bu nedenle ters polarma altında çalışır. Devreye zener diyot gibi 
ters bağlanır. Yapım malzemesi; silisyum ve germanyumdur. PN birleşimi 
özel bir yapıya sahiptir. 

 
 

Şekil 2.1.1 
 

Şekil 2.1.1’de Foto diyotun sembolü ve devreye bağlanması 
görülmektedir. Foto diyot uçlarına ters polarmada gerilim uygulandığında 
elektron ve oyuklar besleme kaynağı uçlarına doğru çekilir ve çok küçük bir 
ters yön akımı doğar. PN birleşim yüzeyine ışık düşürülürse yüzeyden 
serbest akım taşıyıcıları kopar ve hareketli yük taşıyıcıları çoğalır. Foto-
diyottan geçen ters akım artar. Sonuç olarak foto-diyotun ters yön akımı 
ışıkla kontrol edilmiş olur.  

Foto diyotlar; sıcak ışık kaynaklarına çok duyarlıdır. Direk güneş ışığı, 
Flamanlı ampullerin ışığı, yanan çakmak ışığı sıcak ışıktır. Foto-diyotlar, 
yapılarının sağlam olması ve ışıkla üzerinden geçen akımın hızlı 
değişmesinden dolayı, tercih edilir. 
 

 
Şekil 2.1.2 

 
Şekil 2.1.2’de butona basılı değil iken IR LED üzerinden bir akım akmaz, 

IR LED sönük durumdadır. Bu anda foto diyot akımı çok küçüktür. T1 
transistörü yalıtkan olup, emiter’e bağlı LED ışık vermez. 

Butona basılınca IR LED üzerinden akım akacak buna bağlı IR LED ışık 
verecektir. IR LED ışığı foto diyot üzerine düşünce foto diyot üzerinden geçen 
akım artar, T1 transistörünün beyzi transistörü iletime geçirecek yeterli 
polarmaya ulaşır. Bu anda emiter’e bağlı LED ışık verir. R3 potansiyometresi 
transistor ün beyz polarmasını istenilen değerde tutmak için kullanılmıştır. 
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DENEY: 2.1 
DENEYĐN YAPILIŞI: 

 
Y-0040/02 modülünü yerine takınız. Devre bağlantılarını şekil 2.1.3’deki 

gibi yapınız.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 2.1.3 
 
1- Devreye enerji uygulayınız. R3 potansiyometresini SOLA doğru 

çeviriniz. Bu durumda transistör’ün beyz polarması “0” olacak, transistör’ün 
emiterine bağlı olan LED sönecektir. 

   
2- B butonuna basarak R3 potansiyometresini yavaş, yavaş SAĞA doğru 

çeviriniz ve LED’in ışık verdiği kritik noktada bırakınız. 
 

3- B Butonunu bırakınız ve TP1 noktasındaki Beyz gerilimini ölçünüz. Bu 
anda transistörün emiterindeki LED ne durumdadır? 
 

 10-20mV gibi bir değer okunmaktadır. LED sönük durumdadır. 
 

4- Butona tekrar basınız oluşan durumu açıklayınız?  
 

Butonuna basıldığında IR diyot ışık verir. Bu ışığı alan Foto diyot iletime 
geçerek transistörün iletime geçmesi için gerekli beyz polarmasını oluşturur. 
Bu anda beyz polarması yaklaşık 3,5Volt’tur. Transistör iletime geçerek 
emiter’deki LED’in ışık vermesini sağlar.  

B Butonu bırakıldığında IR ışık iletimi kesildiği için transistör yalıtkan 
duruma geçer ve emiter’deki LED söner. 

 
5- B butonuna basıp araya ışık geçirmeyen bir engel koyunuz ve 

durumu gözleyiniz. Nedenini açıklayınız? 
 
IR ile foto diyot arasına ışık geçirmeyen malzeme koyduğumuzda 

transistörün emiterindeki LED söndü. Bunun nedeni IR diyot’un 
göremediğimiz ışığının foto diyota ulaşamamasıdır.  


