
Lekcja 25.  Przekształtniki tyrystorowe 

Przekształtniki prądu przemiennego 

a) Przekształtnik częstotliwości sterowany elektronicznie 





b) Prostowniki 





c) Przekształtniki prądu stałego 



• Tyrystor jest nazywany również sterowaną diodą 
półprzewodnikową. Składa się on z czterech warstw 
półprzewodnika o odpowiednim profilu domieszkowania: p - n 
- p - n. Wyprowadzenia tyrystora są podłączone do trzech z 
czterech warstw półprzewodnika. Anoda jest podłączona do 
warstwy skrajnej P1, katoda jest podłączona do skrajnej 
warstwy N2, natomiast bramka podłączona jest do jednej z 
warstw wewnętrznych - P2. Symbol elektryczny oraz układ 
strukturalny tyrystora są przedstawione na rysunkach poniżej. 



• Tyrystory stosowane są w obwodach, w 
których płyną prądy o dużych natężeniach oraz 
w których występują napięcia o znacznej 
wielkości. Wykorzystywane są powszechnie w 
elektroenergetyce, napędach elektrycznych, 
trakcjach elektrycznych, układach regulacji 
operujących na dużych mocach. Szczególnie 
duże znaczenie mają, przy zastosowaniach 
tego typu, graniczne wartości napięd, prądów 
oraz mocy, które nie mogą byd przekraczane w 
czasie eksploatacji.  



Kolejną z dziedzin przemysłu, gdzie tyrystory znalazły 
zastosowanie jest elektrotechnika samochodowa. 
Bardzo duże zastosowanie tyrystory znajdują w 
układach służących do ładowania akumulatorów, do 
przerywania kierunkowskazów oraz w układach 
regulujących częstotliwośd pracy wycieraczek 
samochodowych. Tyrystory użyte w tych układach, w 
stosunku do zwyczajnych układów przekaźnikowych, 
pozwalają uzyskiwad większą niezawodnośd i trwałośd. 
Biorąc pod uwagę duże możliwości obciążeo 
prądowych, możliwe jest ich wykorzystanie do 
ładowania dużej liczby akumulatorów. Stosunkowo 
niedawno opracowano wiele różnych typów układów 
zapłonowych wykorzystujących tyrystory.  



Lekcja 26. Inne urządzenia niskiego 
napięcia 

• 1. Ogniwa galwaniczne 





2.  Akumulatory 



Lekcja 27. Sprawdzian wiadomości- 
rozdzielnice niskiego napięcia 

1. Co nazywamy falownikiem? 

2. Jakie funkcje w układach elektroenergetycznych 
pełnią rozdzielnice? 

3. Jak dzielimy rozdzielnice ze względu na ich 
konstrukcje? 

4. Jakie typy tablic licznikowych występują w 
układach elektroenergetycznych? 

5. Jakie są cechy charakterystyczne rozdzielnic INS? 

6. Jak zbudowane jest i jaka jest zasada działania 
ogniwa Leclanche’go 



Lekcja 28. Budowa i zastosowanie 
akumulatorów kwasowych i 

zasadowych 
 














