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Voltampérová charakteristika diody 

 

Cíl experimentu:  

Učitel ukáže studentům voltampérovou charakteristiku (graf závislosti I= f(U)) více diod.  Na 

základě průběhu voltampérové charakteristiky vysvětlí studentům diodový jev. 

 

Pomůcky: 

Zdroj stejnosměrného napětí (plochá baterie 4,5 V),  LabQuest spojený s počítačem, ampérmetr a 

voltmetr Vernier, reostat, vodiče, diody. 

 

Experiment: 

Sestavíme obvod dle schématu. Některé diody 

nesnesou velké proudové zatížení. Pokud si 

nejste jistí, připojte do obvodu ochranný 

rezistor o odporu například 100Ω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jako ampérmetr a voltmetr použijeme moduly Vernier, které připojíme přes LabQuest k počítači. V 

programu Logger Pro upravíme grafický výstup. Odstraníme graf U= f(t) a ponecháme graf I = f(t), 

který dále upravíme na požadovanou VA charakteristiku I= f(U) kliknutím na popis osy grafu a 

výběrem Napětí. 

 
 

Jezdce potenciometru nastavíme tak, aby na spotřebiči bylo minimální napětí, a vynulujeme 

ampérmetr a voltmetr. 

 

 



 

 

Diodu nejdříve proměříme v závěrném směru. Jezdec je umístěn tak, aby na diodě bylo maximální 

napětí. Spustíme měření a posouváme jezdcem až na opačnou stranu, kde je napětí nulové.  

 

 
 

Zde, aniž bych zastavil měření, vyměním polaritu zdroje a posouvám jezdcem na opačnou stranu. 

Takto proměřím propustný směr diody.  

 

 
 



 

Dioda se rozsvítí. 

 

 
 

Výsledek vidíme zde.  

 

 



 

Pro zajímavost můžeme proměřit více druhů diod. 

 

 
 

Průběh VA charakteristiky diody nemá lineární průběh. V závěrném směru je proud procházející 

diodou velmi malý. V propustném směru se diody otvírají při napětí přibližně 1,5V. Při dalším 

zvyšování napětí má již voltampérová charakteristika lineární průběh.  
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