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Konkurs

Na rysunku przedstawiony jest prosty,
trzytranzystorowy układ.

Jak zwykle zadanie konkursowe
polega na rozszyfrowaniu:

Jak działa i do czego służy ta-
ki układ?

Odpowiedzi, koniecznie oznaczo-
ne dopiskiem Jak05, należy nadsyłać

w terminie 45 dni od ukazania się tego numeru EdW. Nagrodami
w konkursie będą książki.

Rozwiązanie zadania z EdW 1/2003
Przedstawiony układ z tranzystorem
i tyrystorem został przedstawiony jako
bezpiecznik elektroniczny. Po naci-
śnięciu przycisku S tyrystor zostaje włą-
czony. Prąd obciążenia płynie przez ty-
rystor i rezystor R o niewielkiej warto-

ści. Tranzystor jest zatkany, ponieważ spadek napięcia na rezystancji
R jest za mały, by go otworzyć. Wzrost prądu spowoduje otwarcie
tranzystora. Wtedy prąd obciążenia popłynie przez tranzystor w ob-
wodzie kolektor-emiter. Takie zabranie prądu z obwodu tyrystora
spowoduje jego wyłączenie, a w konsekwencji powinno spowodować
odcięcie prądu bazy i zatkanie tranzystora. Wartość prądu maksymal-
nego wyznacza rezystor R. Jak podano w materiale źródłowym, war-
tość R przy danym prądzie zadziałania I wynosi R = 0,7V / I, przy
czym prąd I nie powinien przekroczyć 100mA.

Zdecydowana większość uczestników prawidłowo rozszyfrowała
działanie układu. Oto niektóre odpowiedzi uznane za prawidłowe:
- bezpiecznik automatyczny

- bezpiecznik nadmiarowo-prądowy
- zabezpieczenie nadprądowe
- ogranicznik prądowy
- wyłącznik prądowy
- wyłącznik elektroniczny, który przy braku zasilania i jego powrocie
nie włączy urządzenia.

A oto odpowiedzi błędne:
- układ jest zabezpieczeniem nadnapięciowym
- jest to zwykły „zatrzask”
- układ jest przełącznikiem (zatrzaskiem) prądu zmiennego
- elektroniczny wyłącznik, mogący pracować z dużymi obciążeniami
dzięki tranzystorowi.

Kilku uczestników podało nawet źródła, gdzie w starej literaturze
można znaleźć taki schemat. Kilku Kolegów wspomniało o dużej
praktycznej przydatności układu, a jeden uznał układ za nadzwyczaj
praktyczny. Niestety, praktyczna przydatność układu jest znikoma
i nie jest to pełnowartościowy bezpiecznik. Nie bardzo nadaje się też
do zasilacza jako bezpiecznik elektroniczny, a to z uwagi na poważ-
ną wadę. Tylko jeden uczestnik wyraźnie napisał, że wadą układu jest
konieczność ciągłego przepływu znacznego prądu, większego niż
prąd podtrzymywania (katalogowy parametr IH) użytego tyrystora.
Jeśli choć na krótką chwilę prąd obciążenia spadnie poniżej tej war-
tości, tyrystor ulegnie samoczynnemu niepotrzebnemu wyłączeniu.
Z uwagi na tę właściwość znikomy jest zakres praktycznych zastoso-
wań tego na pierwszy rzut oka interesującego układu. Układ nie był
testowany w Redakcji EdW. Jego działanie będzie zależeć od para-
metrów tranzystora i tyrystora. Właściwości nie będą zbyt dobre,
choćby ze względu na znaczne spadki napięcia na rezystorze i tyry-
storze oraz na przepływ znacznego  prądu przez stosunkowo delikat-
ne złącze baza-emiter tranzystora.

Nagrody książkowe za najlepsze odpowiedzi otrzymują: 
Jacek Rowgało - Bielsk, Marek Rogacki - Wągrowiec, Tomasz 
Kotliński - Syców.


