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Téma: Voltampérová charakteristika diody a ledky 

Úkol: 
1. Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičové diody zapojené v obvodu v propustném směru 
2. Sestrojte pomocí tabulkového procesoru voltampérovou charakteristiku polovodičové diody zapojené v propustném 

směru 
3. Změřte voltampérovou charakteristiku LED diody 
4. Sestrojte pomocí tabulkového procesoru voltampérovou charakteristiku polovodičové diody zapojené v propustném 

směru 

Pomůcky: 
polovodičová dioda 1N4007 1000V/1A (Imax = 1A největší dovolený proud pro součástku), reostat (rozsah 3,5 Ω), 
2 x multimetr, zdroj napětí 4 – 5 V (4,5 V baterie nebo školní rozvod), LED dioda červená  (max. 30 mA), notebook 

Postup řešení polovodičová dioda: 
1. Zopakujte si, co je voltampérová charakteristika polovodičové diody.  
2. Zapište proud Imax (největší proud, který je dovolený pro daný typ součástky) pro použitou křemíkovou diodu. Při 

měření dbejte, aby tato hodnota nebyla překročena. 
3. Pomocí multimetru zjistěte anodu a katodu polovodičové diody. 
4. Sestavte obvod podle schématu, nepřipojujte ho zatím ke zdroji napětí. Jako zdroj napětí použijte 4,5V baterii.Jezdce 

děliče napětí nastavte tak, aby napětí měřené voltmetrem bylo velmi malé (nulové).  
Jeden multimetr nastavte jako jako voltmetr s rozsahem 2000mV, druhý jako ampérmetr rozsah 10A (jiné 
zapojení!!!) 

Schéma zapojení – polovodičová dioda (vlastní zdroj pomocí [2]) 

5. Požádejte učitele o kontrolu obvodu. 
6. Na děliči napětí nastavujte jezdce tak, aby ručička voltmetru ukazovala postupně uvedená napětí. 

U 
–––– 

mV 
200  400  500  600  700  750  800  840  870  890  900  910  920 

(nemusíte přesně, ale zhruba v těchto hodnotách, řiďte se také měřeným proudem) 
K těmto napětím měřte proudy a zapisujte do připravené tabulky. Zvyšování napětí ukončete, pokud by se proud začal 
přibližovat Imax. 
7. Naměřené údaje přeneste do tabulkového kalkulátoru a zakreslete graf závislosti proudu procházejícího diodou na 

napětí na diodě. Na vodorovnou osu vynášejte napětí, na svislou osu proud. Použijte soubor 
f4_voltamper_dioda_led.xls (list dioda) 

8. Popište průběh grafu a odhadněte při jakém napětí začíná proud diodou procházet. 
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Postup řešení LED dioda: 
1. Zapište proud Imax (největší proud, který je dovolený pro daný typ součástky) pro použitou LED diodu. Při měření 

dbejte, aby tato hodnota nebyla překročena. 
2. Sestavte obvod podle schématu č. 2, nepřipojujte ho zatím ke zdroji napětí. Jezdce děliče napětí nastavte tak, aby 

napětí měřené voltmetrem bylo velmi malé (nulové). Jako zdroj napětí použijte 4,5 V baterii, nezapomeňte zapojit 
rezistor o napětí 100 Ω. 

3. Sestavte obvod podle schématu, nepřipojujte ho zatím ke zdroji napětí. Jako zdroj napětí opět použijte 4,5 V baterii. 
Jezdce děliče napětí nastavte tak, aby napětí měřené voltmetrem bylo velmi malé (nulové). 
Jeden multimetr nastavte jako voltmetr s rozsahem 20V, druhý jako ampérmetr rozsah mA (zpočátku lze i µA, ale 
opatrně) 

Schéma zapojení – LED dioda (vlastní zdroj pomocí [2]) 

4. Požádejte učitele o kontrolu obvodu. 
5. Na děliči napětí nastavujte jezdce tak, aby ručička voltmetru ukazovala postupně uvedená napětí. 

U 
–––– 

V 
0,00  0,50  0,80  1,00  1,10  1,20  1,30  1,40  1,50  1,60  1,70  1,80  1,90 

(nemusíte přesně, ale zhruba v těchto hodnotách, řiďte se také měřeným proudem) 
K těmto napětím měřte proudy a zapisujte do připravené tabulky. Zvyšování napětí ukončete, pokud by se proud začal 
přibližovat Imax. Barevně označte, kdy LED dioda začne zřetelně svítit. 

9. Naměřené údaje přeneste do tabulkového kalkulátoru a zakreslete graf závislosti proudu procházejícího LED na 
napětí na diodě. Na vodorovnou osu vynášejte napětí, na svislou osu proud. Použijte soubor 
f4_voltamper_dioda_led.xlsx (list LED) 

10. Popište průběh grafu a odhadněte při jakém napětí začíná ledkou procházet proud. 
11. Porovnejte obě získané charakteristiky. V čem se shodují, v čem se liší. 
12. Zapište závěr. 
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