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Název tematického celku: Měření vlastností a základních parametrů 
elektronických prvků 

Úloha č.8: Měření VA charakteristiky usměrňovací diody 

 
Zadání: 
 
1) Změřte a graficky znázorněte V/A charakteristiku usměrňovací diody v propustném 
i závěrném směru 
 
 

Použité pomůcky: 
 
- regulovatelný stejnosměrný zdroj napětí 
- ampérmetr 
- voltmetr 
- ochranný rezistor Ω= kR 2,1    

- usměrňovací křemíková dioda KY 701 AI MAX 7,0=  a  VU MAX 80=   

 

 
Schéma zapojení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbor: 
 

V/A charakteristika usměrňovací diody má dvě části – propustný směr a 
závěrný směr a vyjadřuje v obou částech závislost protékajícího proudu na 
přiloženém napětí. Měřítka proudu v obou částech se musí volit rozdílná, protože 
závěrný proud bývá i o několik řádu menší než proud propustný. 

Křemíková usměrňovací dioda KY701 má z katalogu garantované hodnoty 
AI MAX 7,0=  a  VU MAX 80= , což jsou hodnoty propustného proudu a napětí. Tzn., že 



při nepřekročení těchto hodnot bude dioda v propustném směru usměrňovat střídavé 
napětí i proud s tím, že na jejím vnitřním diferenciálním odporu vzniká nepatrný 
úbytek napětí kolem 0,6V. Po celou dobu měření budeme tedy sledovat, aby nedošlo 
k překročení těchto hodnot napětí a proudu a tím ke zničení diody. Pokud bychom 
sestrojili podle rovnice diferenciálního odporu 
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tečnu k V/A charakteristice v propustném směru právě v části, kde se napětí mění jen 
velmi nepatrně, protnula by tato tečna osu napětí právě v hodnotě 0,6V. Do této 
hodnoty se při změnách napětí proud příliš nemění, od tohoto napětí se začne proud 
prudce zvětšovat při menších změnách napětí. Toto platí pouze pro propustný směr. 
 V závěrném směru se usměrňovací dioda nepoužívá záměrně, ale je 
vystavena působení závěrného napětí hlavně v době záporné půlperiody v obvodu, 
kde usměrňuje střídavé napětí. Po překročení maximálního závěrného proudu dojde 
k nevratnému průrazu a PN přechod se vlivem velkého ohřátí zničí. Proto budeme 
tuto část charakteristiky měřit pouze do napětí 50V. 
 

 
Postup měření: 
  

 Přístroje propojíme podle schématu. Pomocí regulovatelného zdroje 
stabilizovaného stejnosměrného napětí nastavujeme hodnoty proudu na ampérmetru 
podle tabulky od 1mA do 300mA. Ke každé hodnotě nastaveného proudu odečteme 
hodnotu příslušného napětí a zapíšeme do tabulky. Tím jsme proměřili propustný 
směr. Potom otočíme polaritu zdroje a proměříme závěrný směr tak, že budeme 
nastavovat napětí od 5V do 50V a odečítat příslušný proud. Hodnoty z tabulky 
vyneseme do jednoho grafu – V/A charakteristiky. 

 

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot: 

Propustný směr 
IF[mA] 1 2 4 6 8 10 20 50 100 150 200 250 300 

UF[V]              

 
 

Závěrný směr 

UR [V] 5 10 20 30 40 50 

IR [mA]       

 
 



 
Závěr: 
 
posoudit tvar a linearitu V/A charakteristiky, posoudit velikost závěrného proudu 
diodou 
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