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Název tematického celku: Měření vlastností a základních parametrů 
elektronických prvků 

Úloha č.9: Měření VA charakteristiky Zenerovy diody 

 
Zadání: 
 
1) Podle zadaných hodnot vypočítejte hodnotu odporu ochranného rezistoru 
2) Změřte a graficky znázorněte závěrnou část V/A charakteristiky diody 6NZ70 
3) Z grafu určete Zenerovo napětí 
4) Z katalogu vypište důležité parametry Zenerovy diody 6NZ70 a výsledky měření 
s nimi porovnejte 
 
 

Použité pomůcky: 
 
- regulovatelný stejnosměrný zdroj napětí 
- ampérmetr 
- voltmetr 
- ochranný rezistor   
- Zenerova dioda 6NZ70  
 

 
Schéma zapojení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbor: 
 

Zenerova dioda má zvláštním způsobem upraven charakter PN přechodu. 
Vzhledem k obrovské koncentraci nosičů ve vrstvách P a N dojde při tzv. Zenerově 



napětí ZU  k nedestruktivnímu, tzv. lavinovému průrazu a dioda se rychle otevře. 

V této části V/A charakteristiky dochází jen k velmi malým změnám napětí při 
relativně velkých změnách proudu. Na rozdíl od usměrňovací diody, může v této 
oblasti Zenerova dioda pracovat trvale. Část za ohybem (za ZU ) nazýváme pracovní 

oblastí. K jejímu měření použijeme voltmetr s co největším vnitřním odporem, 
miliampérmetr s co nejmenším vnitřním odporem a proti zničení diodu chráníme 
rezistorem v sérii, jehož hodnotu vypočítáme: 
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kde: MAXU  - je největší napětí zdroje  [V] 

 ZU  - je Zenerovo napětí měřené diody  [V] 

 maxZI - je největší přípustný stabilizační proud diody  [A] 

 
Po celou dobu měření sledujeme, abychom nepřekročili žádný z mezních parametrů 
diody. 
 V/A charakteristika v závěrném směru byla popsána v úloze 
VY_32_INOVACE_EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody. Rozdíl je 
pouze v tom, že u Zenerovy diody dochází ke vratnému průrazu v okolí Zenerova 
napětí a dioda se potom používá v závěrné části za tímto napětím. K destruktivnímu 
průrazu dochází až později než u diody usměrňovací. 
 

 
Postup měření: 
  

 Přístroje propojíme podle schématu. Pomocí údajů z katalogu a 
největšího napětí z tabulky vypočítáme hodnotu odporu ochranného rezistoru, který 
zapojíme před Zenerovu diodu. Pomocí regulovatelného zdroje stabilizovaného 
stejnosměrného napětí nastavujeme hodnoty napětí na voltmetru podle tabulky od 
1V do 16V. Ke každé hodnotě nastaveného napětí odečteme hodnotu příslušného 
proudu a zapíšeme do tabulky. Pokud to vyžaduje charakter křivky, můžeme několik 
hodnot přidat pro skutečné a pravdivé vykreslení zlomu charakteristiky. V místě 
Zenerova napětí totiž dochází velice rychlým změnám. 

Ze změřených hodnot napětí a proudu vykreslíme závěrný směr VA 
charakteristiky Zenerovy diody 6NZ70. 

 

 



Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot: 

UR [V] 1 5 10 11 12 13 14 15 16 

IR [mA]          

 
 
Závěr: 
 
posoudit tvar charakteristiky, určit z grafu Zenerovo napětí, porovnat hodnotu 
zjištěného ZU  s hodnotou z katalogu 
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