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PN přechod, diody
Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Polovodiče, atomová fyzika, 
astronomie
Anotace:

1. polovodičová dioda
2. propustný a závěrný směr
3. voltampérová charakteristika
4. usměrňovače
5. fotodioda, sluneční článek a baterie
6. svítivá dioda LED
7. polovodičový laser
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PN PŘECHOD, DIODY

Přechod PN

• krystal polovodiče obsahuje v jedné 
části typ N a v druhé části typ P

• oblast v okolí rozhraní je PN přechod 
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Polovodičová dioda

• součástka, která obsahuje PN přechod

schematická značka:

anoda
(s typem P)

katoda
(s typem N)
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• propustný směr

A

+

anoda je připojena ke kladnému pólu zdroje

XI 2614:35

• závěrný směr

A

+

anoda je připojena k zápornému pólu zdroje
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Voltampérová charakteristika

• grafické znázornění závislosti el. 
proudu na napětí na diodě

XI 2614:37

Usměrňovače

• diody, které mění střídavý proud 
na stejnosměrný proud

11 288:54

jednocestný usměrňovač:

• 1 dioda
• proud prochází jen při 1 půlperiodě

XI 2614:39

dvojcestný usměrňovač:

• 4 diody
• proud prochází při obou půlperiodách

XI 2614:40

fotodioda

• stává se při osvětlení zdrojem napětí

• mění světelnou energii na el. energii

schematická značka:
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sluneční článek

• fotodiody s velkou plochou přechodu

• při plném slunečním osvětlení dává 
naprázdno napětí 0,6 V

• lze odebírat proud až 2,6 A
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sluneční baterie

• sériové zapojení slunečních článků - větší 
napětí

• paralelní zapojení - větší proud

• alternativní zdroj el. energie

XI 2614:48

svítivá dioda LED (ledka)

• využívá PN přechod jako zdroj světla
• svítí jen, když je zapojena v propustném 
směru
• různé barvy
• přeměna el. energie na světelnou energii

schematická značka:

XI 2614:51

polovodičové lasery

• intenzivní světlo v úzkém svazku

V 414:36

V 414:39 XI 2613:18

Citace:

DOC. DR. ING. RAUNER, Karel, et al. Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá 
gymnázia. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2006. 128 s.

 

Voltampérová charakteristika
Wikibooks.org [online]. 2011 [cit. 20111126]. Http://cs.wikibooks.org/wiki/Praktick%C3%
A1_elektronika/Diody. Dostupné z WWW: 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Verschiedene_LEDs.jpg/300p
xVerschiedene_LEDs.jpg>.

Dvojcestný usměrňovač
Gjn.cz [online]. 2011 [cit. 20111126]. 
Http://elektross.gjn.cz/soucastky/jeden_prechod/usmernov_dioda.html. Dostupné z WWW: 
<http://elektross.gjn.cz/obrazky/dioda5.gif>.

Laser
Wikipedia.org [online]. 2011 [cit. 20111126]. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%
8Dov%C3%A1_dioda. Dostupné z WWW: 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/TepavyProud.jpg>.

Ostatní materiály byly vytvořeny v programu 
SMART NOTEBOOK verze 10.8.864.0 z roku 2011.

Jednocestný usměrňovač

Http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/usmernovace.htm.  Spsemoh.cz [online]. 2012 
[cit. 20121128]. Dostupné z: http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/obrazky/
usm1cu2t.png 
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Metodický list

Téma: PN přechod, diody

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, 
Nakladatelství Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka

Pomůcky: různé diody

Poznámky:
list č.3 až č.15  výklad
list č.16 až č.17  testy, žáci přiřadí správný pojem k obrázku
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