
 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  
VY_32_inovace_01_ETM_1_Praktická cvičení I _7_Měření 
charakteristik polovodičových diod 

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Ing. Pavla Švajková 

Tematický celek  Praktická cvičení I  

Ročník  třetí 

Datum tvorby  září 2012 

Anotace  Návod k laboratorní úloze měření odporů můstkem 

Metodický pokyn  
Ţáci zapojí obvod podle schématu, změří příslušné veličiny. 
Dodrţují postup práce uvedený v návodu. Zpracují naměřené 
hodnoty a za domácí úkol vypracují protokol z měření.  

Pokud není uvedeno jinak, pouţitý materiál je z vlastních zdrojů autora  

  

Střední průmyslová škola, 
Přerov, Havlíčkova 2 

751 52  Přerov e-mail: sps@sps-prerov.cz 
 www:    www.sps-prerov.cz 

mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/


 

Stránka 2 z 9 

 

 

MĚŘENÍ V-A CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD 

ÚKOL: 

1.  Změřte V-A charakteristiku plošné polovodičové diody v propustném a závěrném 

směru. 

2.  Změřte V-A charakteristiku Zenerovy diody v propustném a závěrném směru 

3.  Nakreslete V-A charakteristiky obou diod 

4.  Určete prahové napětí Up obou diod a Zenerovo napětí UBR u Zenerovy diody. 

5.  Porovnejte naměřené charakteristiky a určené hodnoty Up a UBP s teoretickými 

pro daný typ diod. 

6.  Pro zvolené ΔU a ΔI na V-A charakteristikách diod vypočtete rd pro propustný a 

závěrný stav. 

TEORETICKÝ ÚVOD: 

Vlastnosti plošné usměrňovací diody vyplývající z V-A charakteristiky. 

Základní vlastností je, že dioda propouští elektrický proud pouze jedním směrem. V 

propustném směru vzniká na diodě úbytek napětí do 1 V (0,5 až 0,8 V). Při dosažení tohoto 

napětí vzrůstá velmi rychle proud protékající diodou. Maximální proud v propustném směru 

bývá u jednotlivých typů diod řádově stovky mA až desítky A. V závěrném směru se nesmí 

překročit povolené závěrné napětí. V závěrném směru protéká diodou minimální proud 

řádově jednotek µA. Při překročení závěrného napětí UBR dochází k prudkému (lavinovému) 

nárůstu proudu a k destruktivnímu průrazu polovodičového přechodu, čímž se dioda zničí. 

Závěrné napětí může dosáhnout hodnot řádově tisíc V, liší se u jednotlivých typů 

diod. 
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V-A charakteristika plošné diody 
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Zenerova dioda 

Zenerova dioda se od klasické diody liší v závěrné části V-A charakteristiky tím, že 

při dosažení tzv. Zenerova napětí UBR (UZ) dochází k lavinovému průrazu diody, který však 

nemá destruktivní účinky, takže se dioda nepoškodí. Díky této vlastnosti je Zenerova dioda 

hodně využívána jako stabilizátor napětí při proměnném vstupním napětí nebo při měnící se 

zátěži. Do obvodu se zapojuje v závěrném směru. V-A charakteristika Zenerovy diody v 

propustném směru je stejná jako u klasické (usměrňovací) diody. 
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Průrazné-Zenerovo napětí UZ (UBR) lze určit z V-A charakteristiky, kde platí: 

IZ = IBR = 0,2 IRmax  

 

V-A charakteristika Zenerovy diody 
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Důležitou vlastností Zenerovy diody je tzv. dynamický odpor rd, který lze rovněž určit 

z V-A charakteristiky. 
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Pro dynamický odpor platí:  

 

 

kde ΔU je změna napětí na V-A charakteristice a ΔI je odpovídající změna proudu V-A 

charakteristiky. 

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ: 

 

 

MĚŘENÝ PŘÍSTROJ: 

a) D - plošná usměrňovací dioda KY 708, Imax= ……..A, Umax=……...V,  

panel č…….. 

b) ZD - Zenerova dioda KZ 704, UBR=……..V,                     panel č……... 

 

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE: 

 mA - miliampérmetr 0,6 - 600 mA, t.p……..,v.č…. 

 Č.V.  - číslicový voltmetr (např. HC 874), v.č…… 

 A - mikroampérmetr 50,100,500 µA, t.p……,v.č 
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POMOCNÉ PŘÍSTROJE: 

 R1 - Regulační rezistor 44Ω, 25 A, ev.č……. 

 R2 - Regulační rezistor 105Ω, 1,6 A, ev.č…… 

 

ZDROJ: 

 Stabilizovaný zdroj BK 127, U= 0-20V, v.č…….,nap. ze sítě 230 V, 50 Hz  

 

TABULKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT: 

a) Plošná usměrňovací metoda 

PROPUSTNÝ SMĚR 

č. UF IF RS 
poz. 

měř. V α kA mA Ω 

1. 0,1           

2. 0,2           

3. 0,3           

4. 

 

          

5. 

      6. 

      7. 

      8. 

      9. 

      10. 

      11. 

      12. 

      13. 

      14. 

 

          

 

UF měnit po ΔUF=0,1 V do otevření diody, dále pak nastavovat IF po ΔIF=20 mA do 

hodnoty IFmax=180 mA. 
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ZÁVĚRNÝ SMĚR 

č. UR IR RS 
poz. 

měř. V α kA A Ω 

1. 5           

2. 10           

3. 15           

4. 20           

 

UR měnit po ΔUR=5 V do URmax = 20 V 

 

 

 

 

b) Zenerova dioda 

PROPUSTNÝ SMĚR 

č. UF IF RS 
poz. 

měř. V α kA mA Ω 

1. 0,1           

2. 0,2           

3. 0,3           

4. 

 

          

5. 

      6. 

      7. 

      8. 

      9. 

      10. 

      11. 

      12. 

      13. 

      14. 

 

          

 

UF měnit po ΔUF=0,1 V do otevření Zenerovy diody, dále pak nastavovat IF po ΔIF=20 

mA  do hodnoty IFmax=180 mA. 
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ZÁVĚRNÝ SMĚR 

č. UR IR RS 
poz. 

měř. V α kA mA Ω 

1. 1           

2. 2           

3. 3           

4. 

 

          

5. 

      6. 

      7. 

      8. 

      9. 

      10. 

      11. 

      12. 

      13. 

      14. 

 

          

UR měnit po ΔUR=1 až do okolí UBR, dále nastavovat IR po ΔIR=20mA do hodnoty 

IRmax= 200mA 

 

POSTUP PRÁCE: 

 Zapojte obvod pro měření diody D v propustném směru, 

 Změnou napětí na zdroji nastavujte na V-metru napětí UF=0,1 až do otevření diody 

 Dále pak pomocí R1 a R2 nastavujte IF po ΔIF= 20mA až do hodnoty IFmax=180 mA 

a odečítejte a zapisujte napětí UF 

 Na zdroji nastavte nulové napětí, vypněte zdroj, zapojte obvod pro měření D v 

závěrném směru (místo mA-metru zapojte µA-metr) 

 Zapněte zdroj a nastavujte napětí UR po ΔUR=5V do URmax=20V a zapisujte proud 

IR 

 podobně proveďte měření pro Zenerovu diodu (do obvodu je zapojen mA-metr) 

 při měření ZD v propustném směru: UF měňte poΔUF=0,1 V až do otevření ZD, 

dále pak nastavujte IF po ΔIF=20mA do hodnoty IFmax=180mA a zapisujte UF 

 při měření ZD v závěrném směru: UR měňte poΔUR=1V až do okolí UBR, dále pak 

nastaujte IR po ΔIR=20mA do hodnoty IRmax=200mA 
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Poznámka: Při zapojeném mA-metru lze změřit D v propustném a ZD v propustném a 

závěrném směru. Potom zapojit µA-metr a změřit D v závěrném směru. 

 Po ukončení měření vypněte obvod, proveďte příslušné výpočty a doplňte do 

tabulek měření. Podle zvoleného měřítka nakreslete V-A charakteristiky. 

 

ZHODNOCENÍ MĚŘENÍ: 

Popište stručně průběh měření. Srovnejte V-A charakteristiky diody a Zenerovy diody 

s teoretickými a uveďte charakteristické hodnoty (Up, UBR, rd) v propustném a 

závěrném směru.  Zdůvodněte případné odchylky nebo neúspěšnost měření. Uveďte 

využití diod v praxi. Uveďte vlastní názor na měření. 
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