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Měření parametrů tyristoru 

TEST: 

Konec 

1. Nakreslete a popište Volt-Amperovou charakteristiku tyristoru 

2. Vysvětlete, proč pro sepnutí tyristoru postačuje jen proudový 

impulz do řídicí elektrody (G), oproti tranzistoru, kde musíme 

pro sepnutí proud do báze (B) přivádět trvale. 

3. Nakreslete schéma pro měření vstupní charakteristiky               

IG = f(UG)  při UAK = 0 v předním i zpětném směru a popište 

postup měření. 

4. Nakreslete schéma pro měření výstupní charakteristiky           

IAK = f(UAK)  při IGT = konst. v předním směru  a popište postup 

měření. 

5. Co představuje hodnota vratného proudu IH u tyristoru  a čím   

je dána? 



Zpět 

1. Volt-Amperovácharakteristika tyristoru 

Měření parametrů tyristoru 



Zpět 

2. Proč pro sepnutí tyristoru postačuje jen proudový impulz do 

řídicí elektrody (G), oproti tranzistoru, kde musíme pro sepnutí 

proud do báze (B) přivádět trvale.  

 

Měření parametrů tyristoru 

Vyjdeme z náhradního zapojení tyristoru: 

přivedeme-li dostatečně velký proud do řídicí 

elektrody G, který způsobí pootevření tranzistoru 

T1, dojde k odebrání proudu z báze tranzistoru T2   

a tím také k jeho pootevření. Z kolektoru T2 je tak 

dodáván proud do báze T1, tím je vyvolán lavinový 

děj, který zajistí sepnutí obou tranzistorů do 

saturace. Oba tranzistory se budí navzájem a tím 

proud do řídicí elektrody již není potřeba. 

Při použití tranzistoru jako spínače musíme zajistit po celou dobu sepnutí proud 

do báze. Pokud proud vypneme tranzistor okamžitě zavře, tím můžeme 

tranzistorový spínač kdykoliv vypnout, na rozdíl od tyristorového spínače, kdy 

k vypnutí dojde po přerušení proudu tyristorem, nebo po komutaci napětí na 

tyristoru. 



Zpět 

3. Schéma pro měření vstupní charakteristiky  IG = f(UG)             

při UAK = 0 v předním i zpětném směru 

Měření parametrů tyristoru 

Přechod tyristoru G-K se chová jako 

přechod PN v propustném směru. 

Představuje proto malou impedanci      

a volíme proto pořadí voltmetru          

a ampérmetru dle obrázku a).  

 

 

Přechod tyristoru K-G se chová jako 

přechod NP v závěrném směru. 

Představuje proto velkou impedanci 

a volíme proto pořadí voltmetru       

a ampérmetru dle obrázku b).  

 

a) V zpětném směru 

a) V předním směru 

 



Zpět 

4. Schéma pro měření výstupní charakteristiky  IAK = f(UAK)       

při IGT = konst. v předním směru a postup měření. 

Měření parametrů tyristoru 

Zdrojem U1 nastavíme požadovaný proud IGT a na zdroji U2 postupně 

zvyšujeme napětí až do okamžiku sepnutí tyristoru. Přitom odečítáme 

hodnoty proudu a napětí na mA2 a V2. 



Zpět 

5. Co představuje hodnota vratného proudu IH u tyristoru              

a čím je dána? 

Měření parametrů tyristoru 

Vratný proud tyristoru IH je definován jako minimální hodnota proudu IAK, 

při kterém ještě tyristor zůstává v sepnutém stavu. Při poklesu proudu pod 

tuto hodnotu dojde k rozepnutí tyristoru. 

Vyjdeme-li  z náhradního zapojení tyristoru : 

vratný proud IH je dán hodnotou součtu proudů 

kolektorů (= bází) obou tranzistorů T1 a T2.  

Poklesne-li proud některé báze tak, že tranzistor 

přestane být v saturaci a nepatrně přivře a tím 

sníží svůj kolektorový proud, sníží se tak proud 

báze druhého tranzistoru, který také přivře. Tím  

je vyvolán lavinový děj a oba tranzistory se 

uzavřou. 



Zodpověděl  jsi  všechny  otázky ? 

 

Pokud  ne,  zkus to znovu !  

Stiskni „Opakovat“ 

a zkontroluj  si své  odpovědi  

tlačítkem        . 

 

Opakovat Měření parametrů tyristoru 


