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Zabezpieczanie sprzêtu elektronicznego przed przepiêciami
i przetê¿eniami jest jednym z problemów, jaki musz¹
rozwi¹zywaæ konstruktorzy urz¹dzeñ elektronicznych. Szczególnie
du¿¹ wagê przywi¹zuj¹ do zabezpieczeñ tego typu projektanci
i wytwórcy sprzêtu telekomunikacyjnego, których na naszym
rynku jest co prawda niezbyt wielu, ale poniewa¿ stosuj¹
zazwyczaj najnowsze technologie, to czêsto kreuj¹ nowe
rozwi¹zania, które szybko staj¹ siê kanonami sztuki
wspó³czesnego projektowania.

Rys. 1.
Pierwszymi elementami zabezpieczaj¹cymi urz¹dzenia elektroniczne
przed przepiêciami by³y transile i trisile, których produkcjê rozpoczê³a
ok. 1990 roku firma (wtedy) SGSThomson. Wkrótce na rynku pojawi³y siê elementy innych producentów,
którzy opracowuj¹c w³asne pó³przewodnikowe elementy zabezpieczaj¹ce
nadawali im oryginalne nazwy, podkrelaj¹ce indywidualnoæ opracowañ.
Jedn¹ z takich firm jest amerykañska
firma Teccor, która specjalizuje siê
w produkcji ró¿nego typu diod, tyrystorów i elementów zabezpieczaj¹cych, które nosz¹ firmow¹, bardzo
efektown¹ nazwê SIDACtor.

Co potrafi SIDACtor?

Statyczn¹ charakterystykê pr¹dowo-napiêciow¹ SIDACtora przedstawiono na rys. 1. Jak mo¿na zauwa-

Rys. 2.
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¿yæ, do wartoci napiêcia progoweg o VDRM p r z e z S I D A C t o r p ³ y n i e
pr¹d up³ywnoci, którego natê¿enie
jest stosunkowo ma³e (nie przekracza bowiem zazwyczaj wartoci
5µA). Gdy wartoæ przy³o¿onego napiêcia przekracza V S , wartoæ pr¹du przep³ywaj¹cego przez element
gwa³townie ronie, osi¹gaj¹c ok.
300..800mA (w zale¿noci od typu
SIDACtora), a spadek napiêcia na
elemencie maleje skokowo do
wartoci V T . Dalszy wzrost napiêcia powoduje szybkie zwiêkszanie
siê wartoci pr¹du przep³ywaj¹cego
przez strukturê - charakterystyka SIDACtora jest podobna do charakterystyki diody Zenera. Maksymalna
wartoæ natê¿enia pr¹du przep³ywaj¹cego przez strukturê w tej czêci
charakterystyki
wynosi
ok.
0,8..1,2A. Prze³¹czenie S I D A C t o r a
ponownie do stanu wysokiej impedancji wymaga zmniejszenia pr¹du

do wartoci IH , który jest mniejszy
od minimalnego pr¹du za³¹czenia
I T , dziêki czemu podczas pracy SIDACtora przy wartociach pr¹du
bliskich progowemu nie wystêpuje
naprzemienne w³¹czanie i wy³¹czanie elementu. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e charakterystyka pr¹dowo-napiêciowa SIDACtora jest symetryczna dla obydwu polaryzacji
przy³o¿onego napiêcia.
Podana wy¿ej wartoæ pr¹du
maksymalnego nie jest zbyt du¿a,
zw³aszcza w przypadku powa¿niejszych zastosowañ, np. w telekomunikacji. Przecie¿ linie telefoniczne
s¹ nara¿one na udary napiêciowe od
piorunów, które wytwarzaj¹ pr¹dy
o natê¿eniach dziesi¹tek, a nawet setek MA! Jak zatem zabezpieczyæ obwody wejciowe centrali przed takim przepiêciem, je¿eli SIDACtor
mo¿e przewodziæ pr¹d o natê¿eniu
do 1,2A?

Rys. 3.
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Rys. 4.
Tajemnica rozwi¹zania tego problemu kryje siê w charakterystyce dynamicznej SIDACtora, która okrela
mo¿liwoæ gaszenia stosunkowo
krótkich impulsów pr¹du o natê¿eniu przekraczaj¹cym nawet 3000 razy wartoæ maksymalnego pr¹du
ci¹g³ego. Typowy impuls gaszonego
pr¹du ma przebieg jak na rys. 2,
przy czym maksymalna wartoæ pr¹du szczytowego IS mo¿e wynosiæ do
3kA (P1900/2300ME). Bior¹c pod
uwagê, ¿e impedancja linii telefonicznej ma stosunkowo du¿¹ wartoæ (nie jest mo¿liwe przep³yniêcie
przez ni¹ pr¹du o tak du¿ym natê-

Rys. 5.

Rys. 6.
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¿eniu), SIDACtor zamontowany blisko zabezpieczanego urz¹dzenia mo¿e
bez trudu ograniczyæ napiêcie podawane na jego wejcie.

Jak zabezpieczaæ?

SIDACtory s¹ elementami stosunkowo ³atwymi w stosowaniu. Na
rys. 3 przedstawiono przyk³ad zastosowania SIDACtora P3100EB jako
elementu zabezpieczaj¹cego wejcie
wspó³pracuj¹cego z lini¹ telefoniczn¹
transceivera DTMF. Dodatkowym zabezpieczeniem jest tutaj bezpiecznik
topikowy (w³¹czony szeregowo z SIDACtorem), który ulega przepaleniu
w przypadku, gdy przetê¿enie trwa
zbyt d³ugo.
Podobn¹ aplikacjê przedstawiono
na rys. 4. W tym uk³adzie SIDACtor zabezpiecza przed przepiêciami
klucz tranzystorowy odpowiadaj¹cy
za do³¹czenie do linii telefonicznej
modu³u rozmównego.
W przedstawionych dotychczas
aplikacjach zastosowano pojedyncze
SIDACtory. W praktycznych aplikacjach s¹ doæ czêsto stosowane
tak¿e nieco bardziej skomplikowane uk³ady zabezpieczaj¹ce, w sk³ad

których mog¹ wchodziæ dwa (rys. 5)
lub trzy (rys. 6) SIDACtory. Firma
Teccor ma w swojej ofercie takie
elementy w postaci scalonej. S¹ one
dostarczane jako nieobudowane
struktury lub kompletnie obudowane
elementy, tak¿e w obudowach SMD.
Oprócz elementów o symetrycznej
charakterystyce pr¹dowo-napiêciowej
Teccor produkuje tak¿e elementy
o charakterystykach asymetrycznych.
Mo¿na je zastosowaæ do zabezpieczania obwodów zasilania standardowych uk³adów cyfrowych. Na rys.
7 pokazano symbol oraz widok obudowy jednokierunkowego SIDACtora,
który wykonano ³¹cz¹c równolegle
diodê prostownicz¹ z elementem zabezpieczaj¹cym.

Inne aplikacje

Ze wzglêdu na to, ¿e produkowane SIDACtory maj¹ stosunkowo
szeroki przedzia³ napiêæ progowych
oraz pr¹dów szczytowych, mo¿na je
stosowaæ tak¿e w aplikacjach innych
ni¿ telekomunikacyjne. Doskonale
nadaj¹ siê m.in. do zabezpieczania
linii transmisyjnych RS232/422/485,
sieci informatycznych oraz kablowych linii przesy³owych telewizji.
Coraz czêciej pó³przewodnikowe
elementy zabezpieczaj¹ce s¹ wykorzystywane tak¿e w systemach alarmowych, do zabezpieczania analogowych linii parametryzowanych.
Andrzej Gawryluk, AVT
Artyku³ powsta³ w oparciu
o materia³y udostêpnione przez firmê Acte, tel. (0-22) 631-46-53,
www.acte.com.pl.
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