InstytutlnżynieriiRolniczej
z E|ektrotechniki
i Elektroniki
Ćwiczenia|aboratoryjne
II seria

Cw. 3. Tvrvstor- układz tvrvstorem
1. Narysowactyrystor,zjakichelementowsię składaoraz układ
pomiarowy.
przebiegnapięcia
2. Narysowaćna papierzemi|imetrowym
przy roŻnychnastawach
załqczenia
tyrystora(z oscy|oskopu)
prqdupodawanego
na bramkę'
3. Policzycpolepod zdjętymikrzywymina papierzemi|imetrowym
d|a
roznychnastawprądupodawanego
na bramkę.
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Tyrystor
(rys.I), z Wyprowadzonąbramką.
Ma on strukturęczterowarStWoWą
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Bramka

I Katoda
(cathode)

Konstrukcia blokowa

Katoda

Symbol

warstwpnpn),B ułożenia
Rys. 1. A - Schematzłączatyrystora(konstrukcja
symbolgraficzny
Tyrystor(rys 1A) składasię z trzechzłączp-n (dioda1), n-p (dioda2), p-n
(dioda3).Tyrystoraminazywamyspecja|nediodykrzemowemającee|ektrodę
sterującązwaną bramką.E|ementyte nie przewodząprądu e|ektrycznego
pomimo polaryzacji
w kierunkuprzewodzeniadopoty,dopoki na bramce nie
Zanik prądu bramki nie powoduje
pojawisię impu|sprądu załączającego.
prąduprzeztyrystor.
przepływu
przenruania

Działanie
Tyrystorprzewodziw kierunkuod anody do katody.Jezeli anoda jest na
dodatnim potencjalewzg|ędem katody, to złącza skrajne typu p-n Są
a złączeŚrodkowen-p W kierunku
W kierunkuprzewodzenia,
spolaryzowane
zaporowym.Dopokido bramkinie doprowadzisię napięcia,dopótytyrystor
praktycznienie przewodziprądu. Doprowadzeniedo bramki dodatniego
napięcia względem katody Spowoduje przeptyw prądu bramkowego i
zaporoweŚrodkowegozłączazanikająWciąguki|kumikrosekund;
właściwoŚci
to pochodziz
tyrystora(okreś|enie
momentten nazywanybywa ,'zapłcnem''
_ tyratrony,W
czasów, kiedy funkcjętyrystorowpetniły|ampye|ektronowe

ktorychprzewodzenieobjawiało
się świeceniem
gazu' Wańo
zjonizowanego
wspomnieć,Że ''zapalony,,
tyrystorprzewodziprąd nawet,jeś|inapięciedo
bramkiniejestjuŻprzyłoione,
tracion te właściwości
dopieropo zanikuprądu
przewodzenia
koniecznyjestwÓwczasponownyzapłontyrystora.
Załączenietyrystora następuje przy odpowiedniejpo|aryzacjii podaniu
dodatniego
wzg|ędemkatodyimpulsubramkowego
(ryS.2). |m mniejszejest
napięciemiędzy anodą a katodą,tym większy musi być prąd bramki.
Wyłączenietyrystoranastępujeprzy obniŹeniunapięcia anoda-katoda|ub
prądu ponizej |n - prądu podtrzymania
spadku wartościprzepływającego
(rys.2).
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Rys.2. Charakterystyki
statyczneprądowo- napięciowetyrystora

Przekroczenienapięciablokowania(niestosowanad|a
tyrystorow)
Ponizejkrotkozostanąopisanewszystkiepowyzszemetody.

Podanieimpulsubramkowego
Na|ezy zadbać,aby wańościnapięciai prądu impu|supodawanegona
wańościkatalogowe161oraz V61. D|a tyrystorowSCR
bramkęprzekraczaty
jeś|ichodzi o triaki
impu|smusi byÓ dodatniwzględemkatody.Natomiast,
mają
impulsmoze byc zarownododatnijak i ujemny,a|e obie po|aryzacje
zostało
roŻnewymaganiadotyczącewartoŚci|61oroz Vor. Jak juŻ pov,tyŻej
zaznaczonemetodata odnosisię ty|kodo tyrystorówSCR i triakow.

Przyrostnapięciadv/dt
Załączenienastępuje pod wptywem szybko narastającegonapięcia
pomiędzyanodąi katodąw przypadku
SCR, czy pomiędzyzaciskami
tyrystora
głownymi
tyrystora,triaka. Po między poszczegolnymizłączamiPN istnieją
(wynikającez natury konstrukcji)pojemnoŚcizłączowe'Poniiszy rysunek
mi.
przedstawiae |ementy sterowane bramką wraz z pojemnościam
i złączowy

napięcie do złączaPN popłynieprąd ładowania
Kiedy gwałtownieprzyłoŻymy
o wartoŚci.
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l LlIi osiągnie wańośÓ większą od |ct, następuje załączenie
Kiedy
nie powodujeuszkodzeniaelementuo i|e
Metodatakiegozałączenia
tyrystora.
(di/dt).
nagłyWzrostprąduma ograniczonąWartośc
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Przekroczenienaplęciablokowania. napięcle przełączenia
Znająctranzystorybipo|arneto ten schematzastępczypomoze zrozumieĆ
tej metody:
zasadę działania
ANODA
P
N

Fi

ił

F

N

KATODA
Analogiczna konstrukcia
blokorva

katoda
Schemat ideorvy

W stanie Spoczynkowymoba tranzystorySą zatkane (nie przewodzą).Po
przyciskupojawisię prąd bazy - otworzysię tranzystornpn. Prąd
wciśnięciu
pnp
pnp.Z ko|eiprądko|ektora
jegoko|ektora
spowodujeotwarcietranzystora
przycisku.
jego
puszczeniu
po
poptynie
do bazy npn podtrzymując otwarcie,
Wystarczy,podaÓ nawet krotkiimpu|sna bramkę,aby otworzyÓelementna
napięcia
aŻ do zaniku |ubzmiany po|aryzacji
stałe.Układbędzie przewodzlł
zasi|ającego.W przypadku tyrystorowscR i triakow prąd upływu(po
przekroczenianapięcia przełączania- z ang. breakover)wzrasta, aŻ
przekroczywańoścprądu bramki Wymaganegodo załączeniae|ementuw
małympunkciestruktury.Kiedy nastąpizałączenieprąd w pierwszejchwi|i
'tylko przez małą powierzchnię(wskutek nierÓwnomiernego
przepływa
się e|ementui
powodujeto miejscowenagrzewanie
catejstruktury),
załączenia
a w konsekwencji
moŻespowodowacstopieniesię w tym miejscustruktury,
gdy narastanie
e|ementu,
uszkodzenia
postępującego
do
zjawiska
|awinowo
prądu(diidt)niejestdostatecznie
ograniczone.

Triak

poniiszyrysunek3.
przedstawia
b|okową
strukturę
Uproszczoną
B

{MTrl

Struktura blokowa

Eramka
(Gate)

Symbol

warstw),B-symbo|
Rys. 3. A - Schemat złącza triaka (konstrukcjaułozenia
graficzny

Dziatanie triaka jest anaIogiczne do przeciwsobnego połączenia dwoch
tyrystorow(SCR) - patrz poniiszy rysunek.

d|akazdegotyrystora'
Na rysunkubramkityrystorówpokazanesą oddzie|nie
jedną
posiada
następujenieza|eznieod
Triak
tylko
bramkę(rys'
3) włączenie
po|aryzacji
(w przeciwieństwie
do tyrystora,ktorymoie byc załączonyty|ko,
jeślipotencjał
katody).Triak działaw obu
anodyjest większyod potencjału
kierunkachpo|aryzaĄii zachowujesię jak tyrystorw dodatniejczęściswojej
- charakterystyka
(stanb|okowaniabądżprzewodzenia)
triaka
charakterystyki
jestsymetrycznąwzg|ędem
początkuukładu(rys4):
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ok.e*|qlrYnr Vąqł**
Minimahly..prq$.
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triaka
statybznaprądowo- napięciowe
Rys.4. Charakterystyka

Zakresy pracy triaka
je ponizszyrysunek:
zakresypracy.Przedstawia
Są czterypodstawowe
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Najczęsciej
triakipracująw ćwiartceI i |||(Q|,Q|l|),gdziezasilaniebramkima
tą samą po|aryzaĄę,co końcowkarobocza(MT) optyma|naczutośóbramki
wynikającaze strukturywewnętrznej
triakowprzypadawłaŚniena Ql i Q|||.
Jezeli jednakpraca w tych zakresachnie jest mozliwa,kolejnymkorzystnym
zakresem pracy Są cwiartkiQ|| i Q||| (bramkajest zasi|ana ujemnymi
impu|sami).
ZazwyczĄ czułość
bramkijestw przyb|iŻeniu
taka sama w Ql i Q||
jednakw Q|| czułoŚÓprądu załączaniajestnizsza. Dlategotez, trudnojest
załączyćtriakiw ćwiartceQ||,kiedy prąd końcówkiroboczej(głownej
z ang'
mainterminalMT) ma małąwartość.
CzutoŚćbramkijestnajnizszaW Ćwiartce,
Q|V,d|ategonalezyunikaćpracyW np' Q| i Q|V.

odmianytyrystorów
fototyrystor
tyrystorasymetryczny
- triak
tyrystordwukierunkou,.y
tyrystorelektrostatyczny
tyrystorsterowany
tyrystortriodowyblokującywstecznieSCR
tyrystortriodowy przewodzącywstecznie
tyrystorv,yłączalnyprądembramki GTo (gateturn.off)
tyrystorze zintegrowanymobwodemkomutacjibramką IGCT (IntegratedGate
Commutated
Thyristor)

Zaletytyrystorów:
1. Małerozmiaryi cięzar,
mechaniczna,
2. DuŻawytrzymałośÓ
pracyw temperaturze
3. Moz|iwośÓ
od (- 65 do + 125)oC,
- rzędu0,6+1,6
przewodzącym
V,
4. Małyspadeknapięciana e|emencie
5. Tyrystorysą produkowanena prądy od częścido setek amperowi
więcejoraz na napięciawsteczneod setekwo|tdo ki|kukilowo|t.
6. Czas załączeniatyrystorawynosi1=3ps
7" Czas wyłączenia
5=1OpS,

Wady
jako prostownik
przewodzi
prądty|kow jednymkierunku,
aby
1, Tyrystor
mozna było korzystac z jego właściwoŚciW obwodach prądu
przemiennegona|ezystosowaÓdwa tyrystorywłączonew odwrotnych
kierunkach,
co jestniedogodne,
Dla uproszczeniatakich układowstosuje Się e|ementy sterowane i
prądw obu kierunkach- triaki(jestto tyrystorsymetryczny)'
przewodzące
spolaryzowany
Tyrystor mozemy zatączyć impulsem bramkowym,prawidłowo
przy duŻychzmianach
(anoda:+
tyrystormoznazałączyĆ
katoda:-).
oczywiście
du/dt- skokachnapięciamiędzyanodąa katodą'Jednak takiegozałączania
elementu(spa|enie)'
uszkodzenie
tyrystora
unikasię,mozenastąpictn,vałe

tyrystorów(SGR,triak)
Metody załączania
Są trzy metody zatączenia, (czy|i - Wprowadzenia w stan przewodzenia)
tyrystorowi triakow(w tym dwie ostatniedotycząrowniei dynistorowi diakow):
a

Podanie impulsubramkowego

a

Przyrost napięciadv/dt

