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• Тиристорот е склоп од полуспроводнички компоненти со четири или

повеќе слоеви од различна проводност, со најмалку три pn споеви и
со најмалку три електроди.
• Основна функција на тиристорот – управување со големи јачини на

електрични струи, преку мала возбудна струја во возбудното коло.

- насочување на наизменични струи
- претворање на еднонасочните струи во наизменични(инвертор)
- претворање на фреквенција
- континуирана регулација на брзината на електромоторите
- континуирано регулирање на електричната моќност(безконтактен

прекинувач)

Постојат два вида на состојби:

Во една состојба импедансата на тиристорот е многу голема, а струјата
низ него практично е еднаква на нула. Во друга состојба, импедансата на
тиристорот е многу мала и не претставува никаков отпор за течење на
струјата т.е струјата низ него практично е ограничена само со
надворешен отпор.

Преминувањето од една во друга состојба е контролирано.
Тиристорот се произведува за струи од неколку ампери до неколку

килоампери и за напони од неколку десетини волти до неколку
киловолти.

Типови на тиристори
• Наједноставна изведба има диодниот тиристор или динистор, кој е

составен од четири слоеви на полупроводници, со три pn споеви и со
две електроди.

• Изводите се направени на надворешните полуспроводнички слоеви.

Надворешната област p се нарекува анода А, а надворешната област
n е катода и се обележува со К.
• Тиристорот
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полуспроводници pnpn, се нарекува триоден тиристор или тринистор.

Во него, покрај анодата А и катодата К, постои уште една електрода
наречена гејт(G- gate), на слојот p, која се нарекува управувачка
електрода. Слојот p се изработува многу потенок од останатите слоеви.
Надворешните слоеви p и n се прават со голема концентрација на
примеси, а внатрешните слоеви n и p со мала концентрација на
примеси.

Статичка карактеристика на тиристор

• Кога анодата е на понизок потенцијал од катодата, тогаш споевите 1 и 3

се инверзно поларизирани, тиристорот е затворен и низ него не може

да тече струја(освен слаби инверзни струи). Тоа е состојба на
инверзна карактеристика.
• Кога

анодата е на повисок потенцијал од катодата,(колото на

управувачката електрода е отворено), тогаш споевите 1 и 3 се директно
поларизирани, тиристорот е затворен и низ него не тече струја,

односно тече само струја еднаква на инверзната струја на слојот 2. Оваа
состојба е претставена со состојба на блокирање на тиристорот.

• На сл. 3 е прикажан типичен облик на карактеристиката на

тиристорот. И во подрачјето на инверзната карактеристика

и во

подрачјето од карактеристиката на блокада, тиристорот практично
претставува отворен прекинувач(импедансата му е многу голема, а
струјата низ него е многу мала).
• При инверзен напон Ui и при директен напон Udmax, што се

карактеристични параметри на тиристорот и кои по интензитет се
приближно еднакви, доаѓа до лавинско пробивање. Не треба да се
дозволи ова пробивање кај тиристорот, бидејќи тоа доведува до негово
оштетување.

• Ако на управувачката електрода G се донесуваат различни надворешни

напони, може да се управува со напонот на отварање “палење” на
тиристорот Uot. Кога управувачката електрода G е позитивна во однос
на катодата K, во слојот p2 се внесуваат нови носители, а тоа
овозможува тиристорот да премине од состојба на блокирање во

состојба на спроведување. Тогаш тиристорот се набљудува како две
диоди поврзани сериски.
• За преминување од состојба на блокирање во состојба на спроведување

на тиристорот може да се повлијае и со јачината на струјата во
управувачката електрода G. Поголемата струја, предизвикува палење на

тиристорот при низок напон Ud. Преминот од една во друга состојба на
тиристорот зависи и од температурата на споевите.

• При повисока температура, преминот се одвива при понизок директен

напон. Ако температурата е недозволено висока, може да се случи
тиристорот воопшто да не блокира. Затоа, посебно внимание треба да
се посвети на ладењето на тиристорите.
• Тиристорите имаат широк спектар на примена: како прекинувачи,

исправувачи на наизменичната во еднонасочната струја и обратно,
промена на фреквенцијата на наизменичните струи и др.

