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9B) Tyristor a ízené usm r ova e
- princip, zna ka tyristoru
- VA charakteristika
- ízený usm r ova
- použití u stejnosm rných motor
Tyristor je
ty vrstvá polovodi ová
spínací sou ástka (v praxi se používá
PNPN, NPNP) spínající pouze jednu
p lvlnu. Vyrábí se z k emíku. Elektrody
jsou ozna eny A-anoda, K-katoda a
G- ídící elektroda. Má dva pracovní
stavy, vodivý a nevodivý.

Tyristor spíná za techto podmínek:
- p i zvyšování nap tí mezi anodou a katodou se zv tšuje intenzita elektrostatického pole v oblasti p echodu
P2 a p i ur ité velikosti tohoto nap tí dojde k ionizaci krystalové m ížky (k emík 107 V/m) a tím ke zm nšení
odporu v oblasti p echodu P2 a v obvodu mezi anodou a katodou za ne protékat velký proud.
- p ivedením proudu ídící elektrodou G do uzav eného p echodu PN v oblasti p echodu J2. Elektrostatické
pole vytvo ené rozdílem nap tí mezi anodou a katodou, které ješt nesta í k ionizaci krystalové m ížky je
posiln no tokem volných nosi náboj , které vytrhávají nosi e náboj z vazeb a tím ionizují krystalovou
m ížku. Velikostí proudu IG lze ídit velikost spínacího nap tí UB. Pokud je proud IG roven zapínacímu
ídícímu proudu IGT, bude tyristor p i zv tšování kladného nap tí na anod plynule p echázet do vodivého
stavu. (pokud je IG roven nebo v tší než IGT, nevzniká blokovací stav a tyristor se chová stejn jako
polovodi ová dioda.
- spínání sv telným zá ením, sv telné zá ení vyvolá generaci volných nosi náboje v oblasti p echodu J2.
Je-li osv tlení dostate né, vznikne v oblasti p echodu J2 takové množství pár elektron- díra, že p echody J1
a J3 budou emitovat dostate né množství menšinových nosi a tyristor p ejde do sepnutého stavu. Toto se
využívá u fototyristor a optotyristor , tyto sou ástky mají v pouzd e vlastní zdroj elektrické energie.
- zvyšováním teploty k emíkové desti ky (teplota se zvyšuje pr chodem proudu) dochází ke zv tšení po tu
pár elektron-díra, které procházejí záv rn polarizovaným p echodem J2 a zv tšený proud prochází i
ob ma dalšími p echody J1 a J3. Tyristor sepne p i menším ídícím proudu a nižším anodovém napetí než
p i normální teplot . Platí že ím vyšší je teplota, tím d íve tyristor sepne. P i ur ité teplot tyristor ztratí
blokovací schopnosti a chová se stejn jako usm r ovací dioda, proto je nutné tyristory, které spínají velké
proudy, chladit.
K udržení ionizace krystalové m ížky sta í pouze pr chod dostate n velkého anodového proudu, v tšího
než p ídržný proud IH, proud IG již není pot eba, tyristor lze uvést do sepnutého stavu jen krátkým kladným
impulsem proudu do IG.
V obvodu st ídavého nap tí lze tyristor sepnout jen po dobu kladné p lvlny p ipojeného nap tí a vypnutí se
d je s p íchodem záporné p lvlny.
Tyristor vypíná za techto podmínek:
- p i zmenšení anodového proudu na hodnotu menší než je hodnota proudy p ídržného IH (snížení nap tí mezi
anodou a katodou UAK nebo zv tšení odporu v obvodu zát že)
- odsátím volných nosi
a katodu.

z oblasti p echodu J2 velkým záporným impulsem p ivedeným mezi ídící elektrodu

Pro obnovení blokovací innosti tyristoru je nutné, aby z oblasti p echodu J2 zmizely volné nosi e náboje tzv.
rekombinací nebo odsátím. as, po který tento d j trvá se nazývá rozpínací doba t0ff a pro b žné tyristory je
rozpínací doba n kolik desítek mikrosekund.
Pokud je na anodu p ipojené záporné nap tí a na katodu kladné nap tí, jsou p echody J1 a J2 uzav eny a
tyristor je zablokován bez ohledu na nap tí p sobící na ídící elektrodu. Proud IG je nulový, protože p echod
G-K je uzav en p echodem J3.
Tyristory se používají jako ízené spína e hlavn v obvodech strídavých proud . P i použití jednoho tyristoru
je možné využít jen kladné p lvlny st ídavého proudu, protože tyristor je možné uvést do vodivého tavu jen p i
kladném nap tí UAK.
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ízené usm r ova e
podstata ízení výkonu je v tom, že proud protéká zát ží je po as p lperiody napájecího nap tí. Tento
interval je ur en asovým úsekem, po který je tyristor vodivý. Okamžik zapnutí m žeme ídit ru n , nebo je
odvozen z požadovaných podmínek a pak se o zapnutí starají ídící obvody.
Pokud se nep ivede spoušt cí impuls,
je tyristor nevodivý a obvodem
neprochází proud, na zát ži nevzniká
úbytek nap tí a p íkon spot ebi e je
nulový. Po sepnutí tyristoru nap tí na
tyristoru poklesne na zanedbatelnou
hodnotu a celá hodnota napájeciho
nap tí se objeví na zát ži. Tento stav
trvá tak dlouho, dokud napájecí proud
poklesne pod hodnotu p ídržného
proudu IH. Tím dojde k vypnutí
tyristoru, zaniká proud v obvodu a do
zát že p estává být dodáván p íkon.
GI - generátor spoušt cích impuls
- úhel otev ení
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