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ÚLOHA č.19 – MĚŘENÍ V-A CHARAKTERISTIKY DIAKU 

I. TEORETICKÝ ÚVOD 

DIAK 

 Diak je jednohran se třemi vrstvami různého typu vodivosti, které vytvářejí dva na sebe 
navazující přechody PN s prostřední společnou oblastí. Jeho struktura je zjednodušeně znázorněna na 
obr. a, jeho schematická značka je na obr. b. Diak má proti svým vývodům symetrické uspořádání 
vrstev, proto jeho vlastnosti nezávisejí na polaritě přiloženého napětí a jeho voltampérová 
charakteristika je souměrná podle počátku (obr. c). 

Diak pracuje takto: Dokud je přiložené napětí U menší než napětí spínací UB0, je jeden z přechodů PN 
zavřen a diakem prochází malý závěrný proud tohoto přechodu. Diak je v blokovacím stavu – spínač 
je vypnut. Po dosažení spínacího napětí UB0 nastane nedestruktivní průraz závěrně polarizovaného 
přechodu a diak přejde do propustného stavu, který je charakterizován strmým vzrůstem proudu a 
poklesem napětí na svorkách diaku (spínač sepnut). 

 

 

 

 

 

 

a)    b)      c) 

 

 

II. ZADÁNÍ ÚLOHY 

1. ÚKOL: 

1. Změřte V-A charakteristiku diaku při obou polaritách. 

2. Nakreslete V-A charakteristiky při obou polaritách, vyznačte pokles napětí ΔUD  pro 

jmenovitý proud v obou směrech a porovnejte je. 

3. Porovnejte naměřené hodnoty diaku KR 100 s hodnotami katalogovými. 

 

 

c) 
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2. SCHÉMA ZAPOJENÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

3. MĚŘENÝ PŘÍSTROJ: 

Diak KR 100 

 

4. MĚŘICÍ PŘÍSTROJE: 

V - číslicový voltmetr – HC 874,  0-1000V vč. … 

A – ampérmetr – rozsah (0,6-6000) mA, tp. … vč. … 

 

5. POMOCNÉ PŘÍSTROJE: 

R1 – regulovatelný odpor – 250/1A, vč. … 

R2 – regulovatelný odpor – 44/2,5A, vč. … 

RZ – regulovatelný odpor – 4600/0,25A, vč. … 

 

6. ZDROJ: 

Stabilizační zdroj NZ2 U = 40V 
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7. TABULKA NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT: 

 

POLARITA:    +  − 

Č. M. 
UD ID 

 

Č. M. 
UD ID 

V α k mA V α k mA 

1.     1.     

2.     2.     

3.     3.     

4.     4.     

5.     5.     

6.     6.     

7.     7.     

8.     8.     

9.     9.     

10.     10.     

11.     11.     

12.     12.     

13.     13.     

14.     14.     

15.     15.     

16.     16.     

17.     17.     

18.     18.     
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8. POSTUP PRÁCE: 

 Zapojit obvod dle schématu. 

 Nastavovat napětí po ΔU = 5V od 0 do 30V. 

 Dále nastavovat napětí po ΔU = 1V od 30V až do sepnutí diaku. 

 Přesně zaznamenat hodnotu napětí při sepnutí. 

 Od sepnutí pak nastavovat proud ID po ΔID = 2mA až do hodnoty 20mA. 

 Při každém nastavení ID odečíst napětí U a zapsat do tabulky. 

 Změnit polaritu napětí na diaku a měření opakovat. 

 Z naměřených hodnot sestrojit grafy ID = f(UD) pro obě měření (I. a III. kvadrant 

souřadnicového systému). 

 Zakreslit ΔUD1 a ΔUD2 pro hodnoty ID = 0 a ID = 20mA a porovnat je. 

 Vyhodnotit měření podle jednotlivých bodů zadání. 

 

 

9. VZTAHY PRO VÝPOČET: 

ID = α . k 

 

10. VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


