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Lucrarea nr: 7

Circuit pentru comanda în fază a tiristoarelor – βAA145
Circuitul βAA145 este folosit în aplicaţii care necesită comanda tiristoarelor şi triacelor,
putând fi sincronizate direct cu reţeaua de c.a. La ieşirea circuitului se obţin două impulsuri de
aprindere sincrone cu cele doua semialternanţe. Durata acestor impulsuri poate fi reglată
(tp),astfel încât permite comanda unui tiristor indiferent de caracterul sarcinii anodice a
acestuia (pe poarta tiristorului trebuie sa existe semnal de comanda o durata de timp
superioara duratei de stabilire a curentului de menţinere din circuitul anodic). În cazul sarcinii
inductive, trebuie asigurată o valoare a lui tp mai mare decât in cazul sarcinii rezistivă.( tp =
timp de comanda pe poartă)
1. Descriere schema bloc a circuitului βAA145
Schema bloc a circuitului BAA145 împreuna cu componentele externe si formele de
unda sunt prezentate in fig.1 si fig.2.
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Circuitul se compune din:
•

DETECTORUL DE NUL
Sesizează trecerile prin zero ale tensiunii de sincronizare limitând totodată semnalul de
sincronizare pe terminalul 9 la ±VBE. La fiecare trecere prin zero, detectorul generează la
terminalul 16 impulsuri cu amplitudinea de +8V. Divizorul R1, R2 fixează valoarea potrivita
pentru viteza de variaţie prin zero a semnalului de sincronizare. De asemenea, R1 limitează
curentul absorbit de circuit prin terminalul 9 de la circuitul extern ce asigura semnalul de
sincronizare.
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•

GENERATORUL DE RAMPĂ
Încarcă rapid capacitatea C2 la +8V la fiecare impuls generat de detectorul de nul pe
terminalul 16 şi o lasă sa se descarce lent prin R5 si P1 către tensiunea de -8V in perioada
dintre doua impulsuri de trecere prin zero (durata acestei descărcări este de 10 ms pentru un
impuls de sincronizare de 50Hz). Se obţine pe terminalul 7 o rampa de tensiune. In timpul
impulsului de trecere prin zero are loc, simultan cu încărcarea capacităţii C3 conectata la
terminalul 2 pana la valoarea tensiunii de alimentare, stare echivalenta cu activarea
monostabilului (in aşteptarea momentului de declanşare a impulsului de aprindere). Rampa de
tensiune de pe terminalul 7 se aplica intern pe intrarea neinversoare a comparatorului.
•

COMPARATORUL
Alimentat intre V+ si -8V are pe intrarea neinversoare semnalul triunghiular al
generatorului de rampa iar pe intrarea inversoare tensiunea de comanda si reglaj a unghiului
de conducţie. Rampa de tensiune este descrescătoare şi deci atât timp cat V7>V8,
comparatorul nu este basculat şi monostabilul rămâne în starea de „aşteptare”. Aceasta stare a
început in momentul ultimei treceri prin zero a tensiunii de sincronizare. Aceasta perioada de
timp in care deşi exista semialternanţă pozitiva sau negativa, tiristorul nu conduce,
corespunde unghiului α „de aprindere” – complementar unghiului φ „de conducţie”. In
momentul in care tensiunea V7 devine egala cu tensiunea V8, comparatorul îşi schimba
starea, monostabilul comuta descărcând capacitatea C3 (încărcată la aproximativ +V in timpul
trecerii prin zero).
•

MONOSTABILUL
Are rolul de a fixa durata impulsului de aprindere (tp) prin constanta de timp a
grupului C3, P2, R6. Monostabilul este declanşat de bascularea comparatorului. Saltul negativ
care apare pe terminalul 2 trece spre terminalul 11 comandând blocul logic de ieşire. Acesta
este momentul apariţiei la ieşire a impulsului de aprindere (la terminalul 14 sau 10).
•

BLOCUL LOGIC SI ETAJELE DE IEŞIRE
Au rolul de a distribui impulsul negativ furnizat de monostabil către ieşirea 14
(corespunzătoare semialternanţei pozitive a semnalului de sincronizare) sau către ieşirea 10
(corespunzătoare semialternanţei negative). Daca exista semnal (impuls) pe una din ieşiri, pe
cealaltă ieşire tensiunea este nula. Ieşirea fiind de tip colector in gol, apariţia impulsului de
aprindere este posibila numai prin legarea unei rezistente R7 si R8 la o tensiune pozitiva mai
mare de +8V (de obicei aceasta este tensiunea de alimentare).
Performantele circuitului:
- V1max= 18V (Tensiunile se considera fata de masa, terminalul 3).
- V8max=V1
- V8min= -5V
- |I9|max= 20mA
- I10max=100mA
- I11max=10mA, V11max=3V
- |I13|max=25mA
- I14max=100mA
- |I15|max= 5mA
Putere disipata 550mW
Temperatura de funcţionare -25˚C..125˚C.
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Configuraţia terminalelor:
1. Alimentarea (V+)
2. Ieşire monostabil
3. Masa
6. Blocare impulsuri
7. Rampa de tensiune
8. Comanda faza
9. Intrare sincronizare
10. Ieşire
11. Comanda durata
13. Alimentare (V-)
14. Ieşire
15. Referinţa tensiune
16. Sincronizare paralela
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2. SCHEMA TIPICA DE APLICATIE A CIRCUITULUI βA145
Schema tipica este prezentată în figura 4 cu detalierea blocurilor in planşele 1,2,3,4.
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TR1 – transformator de reţea coborâtor cu 2 secundare, unul pentru alimentarea blocului B1,
celalalt secundar folosit pentru sincronizare;
B1 – cu ajutorul acestui bloc se realizează tensiunile nestabilizate de ±24V si stabilizate de
±15V, necesare alimentarii blocurilor B2, B3 si B4
B2 – Dispozitivul de comanda pe grila realizat cu βA145
B3 – Amplificator de impulsuri
B4 – Cuprinde transformatoarele de impulsuri plus circuitul aferent acestuia
B5 – Circuitul de forţă
B6 – Rezistenta de sarcina
Alimentarea circuitului βA145 se face intre pinii 1 si 3 de la o tensiune stabilizata de
V =15V. Circuitul necesita si o sursa de curent I- intre pinii 3 si 13, care se obţin de la o
tensiune V-=-15V printr-o rezistenta de 330-500Ω.
Grupul R5, P1 ajustabil, R4 si C2 intervine in funcţionarea generatorului de rampa si
trebuie sa asigure o durata a rampei de 10ms (½ din perioada tensiunii alternative).
Tensiunea de sincronizare se obţine de pe o înfăşurare a transformatorului de
alimentare a schemei de comanda. Sincronizarea circuitului integrat βA145 cu reteaua de
alimentare se face cu divizorul rezistiv R1 si R1 conectat la pinul 9.
+
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Lăţimea impulsurilor de comanda depinde de constanta de timp a monostabilului si
poate fi reglata din componentele R6 si P2.
Impulsurile de comanda sunt generate la pinii 14 si 10.
•
•
•
•

In cadrul laboratorului se vor oscilografia si se vor verifica toate formele de unda
prezentate in figura 2.
Se ridica caracteristica de reglaj URS = f(α) = f(Ucom), observându-se unghiul de
comanda prin vizualizarea pe osciloscop a tensiunii de sarcina
Se va concepe o schema in care βA145 va comanda un triac
Se vor analiza circuitele din planşele 1,2,3,4.
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