
Instytut lnżynierii Rolniczej

Ćwiczenia |aboratoryjne z E|ektrotechniki i Elektroniki

II seria

Cw. 3. Tvrvstor - układ z tvrvstorem

1. Narysowac tyrystor, zjakich elementow się składa oraz układ

pomiarowy.

2. Narysować na papierze mi|imetrowym przebieg napięcia

załqczenia tyrystora (z oscy|oskopu) przy roŻnych nastawach

prqdu podawanego na bramkę'

3. Policzyc pole pod zdjętymi krzywymi na papi erze mi|imetrowym d|a

roznych nastaw prądu podawanego na bramkę.
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" M1. Wstęp

Tyrystor

Ma on strukturę czterowarStWoWą (rys.I), z Wyprowadzoną bramką.

A

Anoda
(anO. anode)1

t-l

lĄnu.'*,
l n l

il..T5fi:=: Bramka
I Katoda

(cathode)

Konstrukcia blokowa

B

Katoda

Symbol

Rys. 1. A - Schemat złącza tyrystora (konstrukcja ułożenia warstw pnpn), B -
symbol graficzny

Tyrystor (rys 1A) składa się z trzech złącz p-n (dioda 1), n-p (dioda 2), p-n

(dioda 3). Tyrystorami nazywamy specja|ne diody krzemowe mające e|ektrodę

sterującą zwaną bramką. E|ementy te nie przewodzą prądu e|ektrycznego

pomimo polaryzacji w kierunku przewodzenia dopoty, dopoki na bramce nie

pojawi się impu|s prądu załączającego. Zanik prądu bramki nie powoduje

przenruania przepływu prądu przez tyrystor.

Działanie

Tyrystor przewodzi w kierunku od anody do katody. Jezeli anoda jest na

dodatnim potencjale wzg|ędem katody, to złącza skrajne typu p-n Są

spolaryzowane W kierunku przewodzenia, a złącze Środkowe n-p W kierunku

zaporowym. Dopoki do bramki nie doprowadzi się napięcia, dopóty tyrystor

praktycznie nie przewodzi prądu. Doprowadzenie do bramki dodatniego

napięcia względem katody Spowoduje przeptyw prądu bramkowego i

właściwoŚci zaporowe Środkowego złącza zanikająW ciągu ki|ku mikrosekund;

moment ten nazywany bywa ,'zapłcnem'' tyrystora (okreś|enie to pochodzi z

czasów, kiedy funkcję tyrystorow petniły |ampy e|ektronowe _ tyratrony, W

Anoda



ktorych przewodzenie objawiało się świeceniem zjonizowanego gazu' Wańo

wspomnieć, Że ''zapalony,, tyrystor przewodzi prąd nawet, jeś|i napięcie do
bramki nie jest juŻ przyłoione, traci on te właściwości dopiero po zaniku prądu

przewodzenia konieczny jest wÓwczas ponowny zapłon tyrystora.

Załączenie tyrystora następuje przy odpowiedniej po|aryzacji i podaniu

dodatniego wzg|ędem katody impulsu bramkowego (ryS. 2). |m mniejsze jest

napięcie między anodą a katodą, tym większy musi być prąd bramki.

Wyłączenie tyrystora następuje przy obniŹeniu napięcia anoda-katoda |ub

spadku wartości przepływającego prądu ponizej |n - prądu podtrzymania

(rys.2).
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Rys. 2. Charakterystyki statyczne prądowo - napięciowe tyrystora



Przekroczenie napięcia blokowania (nie stosowana d|a

tyrystorow)

Ponizej krotko zostaną opisane wszystkie powyzsze metody.

Podanie impulsu bramkowego

Na|ezy zadbać, aby wańości napięcia i prądu impu|su podawanego na

bramkę przekraczaty wańości katalogowe 161 oraz V61. D|a tyrystorow SCR

impu|s musi byÓ dodatni względem katody. Natomiast, jeś|i chodzi o triaki

impuls moze byc zarowno dodatni jak i ujemny, a|e obie po|aryzacje mają

roŻne wymagania dotyczące wartoŚci |61 oroz Vor. Jak juŻ pov,tyŻej zostało

zaznaczone metoda ta odnosi się ty|ko do tyrystorów SCR i triakow.

Przyrost napięcia dv/dt

Załączenie następuje pod wptywem szybko narastającego napięcia

pomiędzy anodą i katodą w przypadku tyrystora SCR, czy pomiędzy zaciskami

głownymi tyrystora, triaka. Po między poszczegolnymi złączami PN istnieją

(wynikające z natury konstrukcji) pojemnoŚci złączowe' Poniiszy rysunek
p rzed stawia e |eme nty ste rowa ne b ra m ką wraz z pojem n ościam i złączowy mi.

Kiedy gwałtownie przyłoŻymy napięcie do złącza PN popłynie prąd ładowania
o wartoŚci.
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Kiedy l LlI i osiągnie wańośÓ większą od |ct, następuje załączenie
tyrystora. Metoda takiego załączenia nie powoduje uszkodzenia elementu o i|e
nagły Wzrost prądu ma ograniczonąWartośc (di/dt).

Przekroczenie naplęcia blokowania . napięcle przełączenia

Znając tranzystory bipo|arne to ten schemat zastępczy pomoze zrozumieĆ
zasadę działania tej metody:

katoda
Schemat ideorvy

KATODA
Analogiczna konstrukcia

blokorva

W stanie Spoczynkowym oba tranzystory Są zatkane (nie przewodzą). Po
wciśnięciu przycisku pojawi się prąd bazy - otworzy się tranzystor npn. Prąd
jego ko|ektora spowoduje otwarcie tranzystora pnp. Z ko|ei prąd ko|ektora pnp
poptynie do bazy npn - podtrzymując jego otwarcie, po puszczeniu przycisku.
Wystarczy, podaÓ nawet krotki impu|s na bramkę, aby otworzyÓ element na
stałe. Układ będzie przewodzlł aŻ do zaniku |ub zmiany po|aryzacji napięcia
zasi|ającego. W przypadku tyrystorow scR i triakow prąd upływu (po
przekroczenia napięcia przełączania - z ang. breakover) wzrasta, aŻ
przekroczy wańośc prądu bramki Wymaganego do załączenia e|ementu w
małym punkcie struktury. Kiedy nastąpi załączenie prąd w pierwszej chwi|i
przepływa 'tylko przez małą powierzchnię (wskutek nierÓwnomiernego
załączenia catej struktury), powoduje to miejscowe nagrzewanie się e|ementu i
moŻe spowodowac stopienie się w tym miejscu struktury, a w konsekwencji
|awinowo postępującego zjawiska do uszkodzenia e|ementu, gdy narastanie
prądu (diidt) nie jest dostatecznie ograniczone.

Triak
Uproszczoną strukturę b|okową przedstawia poniiszy rysunek 3.
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St ruktura  b lokowa Symbo l

Rys. 3. A - Schemat złącza triaka (konstrukcja
graficzny
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Dziatanie triaka jest anaIogiczne do przeciwsobnego połączenia dwoch
tyrystorow (SCR) - patrz poniiszy rysunek.

Na rysunku bramki tyrystorów pokazane są oddzie|nie d|a kazdego tyrystora'
Triak posiada tylko jedną bramkę(rys' 3) - włączenie następuje nieza|eznie od
po|aryzacji (w przeciwieństwie do tyrystora, ktory moie byc załączony ty|ko,
jeśli potencjał anody jest większy od potencjału katody). Triak działa w obu
kierunkach po|aryzaĄi i zachowuje się jak tyrystor w dodatniej części swojej
charakterystyki (stan b|okowania bądż przewodzenia) - charakterystyka triaka
jest symetrycznąwzg|ędem początku układu (rys 4):
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Rys. 4. Charakterystyka statybzna prądowo - napięciowe triaka

Zakresy pracy triaka

Są cztery podstawowe zakresy pracy. Przedstawia je ponizszy rysunek:
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Najczęsciej triaki pracują w ćwiartce I i ||| (Q|, Q|l|), gdzie zasilanie bramki ma
tą samą po|aryzaĄę, co końcowka robocza (MT) optyma|na czutośó bramki
wynikająca ze struktury wewnętrznej triakow przypada właŚnie na Ql i Q|||.
Jezeli jednak praca w tych zakresach nie jest mozliwa, kolejnym korzystnym
zakresem pracy Są cwiartki Q|| i Q||| (bramka jest zasi|ana ujemnymi
impu|sami). ZazwyczĄ czułość bramkijest w przyb|iŻeniu taka sama w Ql i Q||
jednak w Q|| czułoŚÓ prądu załączaniajest nizsza. Dlatego tez, trudno jest
załączyć triaki w ćwiartce Q||, kiedy prąd końcówki roboczej (głownej z ang'
main terminal MT) ma małą wartość. CzutoŚć bramkijest najnizsza W Ćwiartce,
Q|V, d|atego nalezy unikać pracy W np' Q| i Q|V.

odmiany tyrystorów

fototyrystor
tyrystor asymetryczny
tyrystor dwukierunkou,.y - triak
tyrystor elektrostatyczny
tyrystor sterowany
tyrystor triodowy blokujący wstecznie SCR
tyrystor triodowy przew odzący wstecznie
tyrystor v,yłączalny prądem bramki GTo (gate turn.off)
tyrystor ze zintegrowanym obwodem komutacji bramką IGCT (Integrated Gate
Commutated Thyristor)
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Zalety tyrystorów:

1. Małe rozmiary i cięzar,

2. DuŻa wytrzymałośÓ mechaniczna,

3. Moz|iwośÓ pracy w temperaturze od (- 65 do + 125) oC,

4. Mały spadek napięcia na e|emencie przewodzącym - rzędu 0,6+1,6 V,

5. Tyrystory są produkowane na prądy od części do setek amperow i

więcej oraz na napięcia wsteczne od setek wo|t do ki|ku kilowo|t.

6. Czas załączenia tyrystora wynosi 1=3ps

7 " Czas wyłączenia 5=1OpS,

Wady

1, Tyrystor jako prostownik przewodzi prąd ty|ko w jednym kierunku, aby
mozna było korzystac z jego właściwoŚci W obwodach prądu

przemiennego na|ezy stosowaÓ dwa tyrystory włączone w odwrotnych

kierunkach, co jest niedogodne,

Dla uproszczenia takich układow stosuje Się e|ementy sterowane i

przewodzące prąd w obu kierunkach - triaki (jest to tyrystor symetryczny)'

Tyrysto r m ozemy zatączy ć i m p u lsem bram kowym, p rawidłowo spo la ryzowa ny

(anoda:+ katoda:-). oczywiście tyrystor mozna załączyĆ przy duŻych zmianach

du/dt - skokach napięcia między anodą a katodą' Jednak takiego załączania

tyrystora unika się, moze nastąpic tn,vałe uszkodzenie elementu (spa|enie)'

Metody załączania tyrystorów (SGR, triak)

Są trzy metody zatączenia, (czy|i - Wprowadzenia w stan przewodzenia)

tyrystorow i triakow (w tym dwie ostatnie dotyczą rowniei dynistorow i diakow):

Podanie impulsu bramkowego

Przyrost napięcia dv/dt

a
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