
Efeito da temperatura na junEfeito da temperatura na junçção Pão P--NN

A corrente de saturação reversa IS terá sua 
amplitude praticamente dobrada para aumento 
de 10 oC na temperatura.

Exemplo 2.6 do Malvino.
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SilSilíício versus germâniocio versus germânio

• Tensão reversa:
• Silício: 1000 V;
• Germânio: 400 V.

• Temperatura de operação:
• Silício: 200 oC;
• Germânio: 100 oC.

• Queda de tensão direta:
• Silício: 0,7 V;
• Germânio: 0,3 V.
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Diodo Diodo –– Região zenerRegião zener
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Resistências do diodoResistências do diodo

Resistência CC ou estResistência CC ou estáática:tica:
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Resistências do diodoResistências do diodo

Resistência CA ou dinâmica:Resistência CA ou dinâmica:
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Resistências do diodoResistências do diodo

Resistência CA mResistência CA méédia ou resistência de corpo:dia ou resistência de corpo:
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Modelo ideal do diodoModelo ideal do diodo

Exemplo 3.4 do Malvino.
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Modelo simplificado do diodoModelo simplificado do diodo

Exemplo 3.5 do Malvino.
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Modelo linear por partes do diodoModelo linear por partes do diodo

Exemplo 3.6 do Malvino.
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CaracterCaracteríísticas dos diodossticas dos diodos

As principais caracterAs principais caracteríísticas (grandezas) são:sticas (grandezas) são:
1. Corrente máxima direta (IF ou Io);
2. Tensão de ruptura reversa:

• VRRM = Tensão de pico inverso repetitivo;
• VRWM = Tensão de pico inverso de trabalho;
• VR = Tensão de bloqueio CC.

3. Queda de tensão direta (vF);
4. Corrente reversa máxima (IR).
5. Entre outras ....
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CaracterCaracteríísticas dos diodossticas dos diodos
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CaracterCaracteríísticas dos diodossticas dos diodos

Diodos de potência

Diodos de uso geral

Diodos de sinal

Circuitos integrados
de diodos
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IdentificaIdentificaçção dos terminais de um diodoão dos terminais de um diodo
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Testando diodos com o multTestando diodos com o multíímetrometro

Escala para teste de diodos Escala para teste de diodos
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Testando diodos com o multTestando diodos com o multíímetrometro

PolarizaPolarizaçção direta:ão direta:
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Testando diodos com o multTestando diodos com o multíímetrometro

Testes com ohmTestes com ohmíímetro:metro:

Condução

Bloqueio
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