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Badanie diod półprzewodnikowych. 

1. Wyznaczenie charakterystyki prądowo napięciowej . 

 

             Dioda prostownicze                                                             Dioda Zenera                 

 

 
 

 
Podstawowymi parametrami diody prostowniczej są: 

 maksymalny średni prąd przewodzenia - I0  

 szczytowe wsteczne napięcie pracy -URWM. 

  maksymalne straty mocy .- Ptot, 
Niekiedy podaje się jeszcze powtarzalne szczytowe napięcie wsteczne URRM i niepowtarzalne szczytowe 

napięcie wsteczne URSM. 

Spośród parametrów charakterystycznych do najważniejszych należą: 

 napięcie przewodzenia UF przy określonym prądzie przewodzenia IF, 

 prąd wsteczny IR przy określonym napięciu wstecznym UR (zazwyczaj UR=URWM). 

Niektóre europejskie oznaczenia katalogowe diod są następujące:  

Pierwsza litera - B - krzem, A - german, C - inny materiał półprzewodnikowy. 
Druga litera  - A - dioda detekcyjna lub do zastosowań w układach przełączających,  

      Y - dioda prostownicza. 

Następne trzy cyfry dotyczą kolejności katalogowej. Jeżeli pierwsza z cyfr jest zastąpiona literą - oznacza to, że 
dany typ jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. 

Dioda Zenera 

Spadek napięcia na diodzie w obszarze przebicia, zwany napięciem stabilizacji, prawie nie zależy od prądu 

przepływającego przez diodę. Parametrem, który charakteryzuje zależność napięcia stabilizacji od prądu jest 

rezystancja dynamiczna rz , wyrażająca stosunek przyrostu napięcia stabilizacji Uz do przyrostu prądu Iz 
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 Rezystancja dynamiczna diody Zenera w zakresie stabilizacji jest bardzo mała. W rozważaniach 

przybliżonych przyjmuje się, że napięcie stabilizacji jest stałe (niezależne od prądu) równe wartości napięcia 

Zenera Uz. Maksymalna wartość prądu Izmax, przy której dioda Zenera może pracować, jest ograniczona jej 

mocą dopuszczalną Ptot zgodnie z zależnością 
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Wyznacz charakterystykę diody   krzemowej i stabilizacyjnej, w kierunku przewodzenia i zaporowym. Przed 

pomiarami zapoznaj się z danymi katalogowymi badanych diod a w szczególności z wartościami 

dopuszczalnymi prądów i napięć. Dobierz wartość rezystancji zabezpieczającej R odpowiednio do badanej 
diody i napicia zasilacza. Połącz  układ jak na rysunku do badania diod w kierunku przewodzenia : 
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Prąd należy regulować od 0 do maksymalnego prądu przewodzenia I0.            
Układ do wyznaczania charakterystyki w kierunku zaporowym:                                                     

                                                                 R 

 

 

 

 

 
Napięcie zaporowe należy regulować od 0 do wartości szczytowego napięcia wstecznego URWM.   

 

Dioda krzemowa typu................ I0 ........A przy  UF =.......V ,            IR =............mA  przy URWM =.........V,                  

Ptotmax=...........W,        

kierunek 

przewodzenia 

 UF mV           

IF mA           

kierunek wsteczny UR V           

IR A           

Dioda stabilizacyjna .................... UZ=..............V,            rz =......    przy  Iz =.....mA, 

Ptotmax =........W,      Izmax =.....mA,          

kierunek wsteczny UR V           

IR mA           

Narysuj i porównaj charakterystyki badanych diod. Oblicz rezystancję dynamiczną diody Zenera. Porównaj 

uzyskany wynik z danymi katalogowymi. Podaj zastosowanie diod prostowniczych i stabilizacyjnych. 

 

2.Wyznaczenie charakterystyk przy pomocy oscyloskopu. 
      Korzystając z oscyloskopu wyznacz charakterystyki diody prostowniczej i krzemowej. Spadek napięcia na 

diodzie D jest doprowadzony do wejścia X oscyloskopu, natomiast spadek napięcia na rezystorze pomiarowym 

RW - proporcjonalny do prądu płynącego przez diodę - do wejścia Y. Ze względu na umiejscowienie masy w 

układzie pomiarowym należy w oscyloskopie włączyć inwersję kanału Y. Sumaryczną wartość rezystancji R i 
RW dobierz w taki sposób, aby prąd płynący w obwodzie był mniejszy od dopuszczalnego prądu badanej diody, 

zaś wartość rezystora Rw powinna zapewnić łatwe przeliczanie czułości kanału Y z napięciowej (V/dz) na 

prądową (A/dz).   
     Przerysuj i porównaj uzyskane charakterystyki. 

Y=…....V/dz. 

X=……V/dz. 
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