СУХИЙ ЗАЛИШОК…
АБО ВИСНОВОК ФАХІВЦІВ З ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
СИЛОВИХ ТИРИСТОРНИХ МОДУЛІВ ФІРМИ POWERSEM

Основною особли
вістю цих модулів,
порівняно з модулями
типу МТТ4 виробниц
тва ТОВ «Елемент
Перетворювач», є
корпус зменшених га Силові напівпровідникови модулі на струми від 25 до 800А,
баритів із силовими Силові напівпровідникови діоди на струми від 250 до 4000А,
виводами під пайку.
Силові напівпровідникови тиристори на струми від 250 до 2000А.
З метою порівнян
ня технічних характеристик бувань напівпровідникових вання модулів PSKT96 в Бюро
модулів PSKT96 і модулів приладів ТОВ «ЕлементПе конструкторських і періодич
МТТ4 фахівці відділу випро ретворювач» провели випробу
(Закінчення на 7 й стор.).

CMY K

Останнім часом
на ринку України
з’явилися
рекламні
публікації про
силові напівпро
відникові модулі
типу PSKT96
виробництва
фірми Powersem,
Німеччина.
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СУХИЙ ЗАЛИШОК…

Силові напівпровідникові
модулі МТТ4.

АБО ВИСНОВОК ФАХІВЦІВ З ПИТАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ СИЛОВИХ ТИРИСТОРНИХ МОДУЛІВ
ФІРМИ POWERSEM
(Закінчення.
Поч. на 1 й стор.).
них випробувань, акредитова
ному Держстандартом Украї
ни на право проведення вип
робувань (Атестат акредитації
№ 103, зареєстрований
29.04.03).
Перевірялися такі парамет
ри:
повторюваний струм у
закритому стані ID і повторю
ваний зворотний струм IR при
кімнатній температурі і при Т
= +125 оС;
імпульсна пряма напру
га у відкритому стані UT;
відкриваючий струм ке
рування, що відмикає IGT і на
пругу керування UGT;
струм утримання IH;
порогова напруга UTO;
диференційний опір у
відкритому стані RT;
критична швидкість на
ростання напруги в закрито
му стані (dU/dt)cr;
ударний струм ITSM при
Т= +125 оC;
тепловий опір «напівпро
відникова структура – корпус
модуля» RthJC;
Силові напівпровідникові
діоди, тиристори, тріаки,
оптрони на струми
від 10 до 125А.

максимально допусти
мий середній прямий струм
ITAVM.
Випробування проводили
ся в умовах і режимах, що
відповідають наведеним у
технічній інформації фірми
Powersem. Були застосовані
методи випробувань згідно з
ГОСТ 24461.
У результаті випробувань
встановлено, що за всіма па
раметрами, за винятком теп
лового опору «напівпровідни
кова структура – корпус моду
ля» і максимально допустимо
го середнього прямого струму,
модулі PSKT96 відповідають
заявленим у технічній інфор
мації. Виходячи з малих зна
чень імпульсної прямої напру
ги, модуль має досить потужні
напівпровідникові структури
великої площі. Але значення
теплового опору у випробову
ваних зразках перебуває в діа
пазоні від 0,39 до 0,47 оС/Вт,
хоча в технічній інформації
наведене істотно менше зна
чення – 0,26 оС/Вт. Відповід
но, максимально допустимий
середній прямий струм при
температурі корпуса 85 оС

ЕЛЕКТ

складає від 63 А до 72 А, а не
105 А, як заявлено в технічній
інформації. Відносно невисо
ке значення ITAVM пояснюється
не тільки малою площею ос
нови модуля, але й малим пе
рерізом силових виводів, що
обмежують відвід тепла від на
півпровідникової структури.
Оцінюючи навантажу
вальні характеристики мо
дулів PSKT96 у реальних умо
вах експлуатації, слід відзна
чити, що максимально допус
тимий середній прямий струм
ITAVM, відповідно до прийнятих
у світі стандартів, визначаєть
ся при фіксованих значеннях
температур корпуса напівпро
відникового приладу і його
кремнієвої структури. Наприк
лад, для модулів PSKT96 і
МТТ4 вимірювання проводять
ся при температурі корпуса 85
о
С і температурі структури 125
о
С. На практиці такий пере
пад температур можна забез
печити тільки при водяному
охолодженні корпуса модуля,
що і має місце при проведенні
вимірювань. Значення макси
мального середнього прямого
струму при природному охо
лодженні для дискретного ти
ристора, установленого на
охолоджувач, що рекомен
дується в технічних умовах,
складає приблизно 35% від
максимально допустимого се
реднього прямого струму при
перепаді температур, рівному
40 оС (від 85 до 125 оС). На
приклад, для тиристора типу
Т14280 реальне навантажен
ня по струму складає не
більше 33 А. Практично те ж
співвідношення справедливе і
для модулів у стандартних
корпусах, наприклад, МТТ4,
тому що досить великі габари
ти корпуса зводять до мініму

Для довідки:
Запорізька область є однією з областей України, що скла
дають основу її економічного потенціалу. Традиційно вона
продовжує демонструвати високі темпи промислового рос
ту, збільшення обсягів виробництва всіх галузей, але ліде
ром залишається машинобудування.
Складовою частиною машинобудівного комплексу м.
Запорожжя є виробництво силових напівпровідникових
приладів (СНП). Запорізькі діоди, тиристори, тріаки і мо
дулі виробництва ТОВ «ЕлементПеретворювач» давно
відомі широкому колу споживачів цієї продукції як в Ук
раїні, так і за її межами. За співвідношенням «цінаякість»
вони успішно конкурують зі світовими лідерами виробниц
тва СНП.
ТОВ «ЕлементПеретворювач» є підприємством з техно
логічно закінченим циклом виробництва – від розробки і
впровадження проектного рішення до освоєння серійного
виробництва цієї наукомісткої продукції. Авторські права
на виготовлену продукцію захищені численними авторсь
кими свідоцтвами і патентами. Продукція ТОВ «Елемент
Перетворювач» неодноразово нагороджувалася медалями
і дипломами міжнародних виставок і ярмарків за прогре
сивні досягнення в сфері високих технологій.
У 2004 р. підприємство сертифіковане за міжнародним
стандартом ISO 9001 2000.
му взаємний підігрів елементів здатностями, модуль PSKT96
модуля. Відповідно до ТУ16 приблизно відповідає модулю
90 ИЖКМ.435740.001 ТУ, гра МТТ440.
І наостанок одне загальне
ничний струм модуля МТТ4
80, установленого на охолод зауваження. На нашу думку,
жувач типу О227, складає 39 зменшення габаритів силових
А на елемент. У модулі з ма напівпровідникових приладів
лими габаритними розмірами не є актуальним, тому що, з
і потужними напівпровіднико одного боку, погіршує умови
вими елементами, внаслідок теплообміну, як у випадку з мо
взаємного підігріву елементів, дулями PSKT96, а з іншого
максимальний середній пря боку, модуль установлюється
мий струм при природному по на охолоджувач, габарити і
вітряному охолодженні скла маса якого в десятки разів пе
де не більше 25 % від ITAVM. Та ревищують масу модуля.
ким чином, модуль PSKT96 із
В. В. ВЕРЬОВКІН,
граничним струмом, за техні
к. т. н., начальник
чною інформацією фірми
відділу випробувань
105 А, має за результатами
напівпровідникових
вимірювань граничний струм
приладів ТОВ «Елемент
63 А, і, у випадку повітряного
Перетворювач»;
охолодження може бути реаль
А. Л. САНЧУГОВ,
но навантажений на середній
начальник відділу
струм порядку 1520 А, що, до
маркетингу
речі, і відповідає перерізу сило
ТОВ «Елемент
вих виводів. Отже, за фактич
Перетворювач».
ними навантажувальними

ТОВ «ЕлементПеретворювач»
69069, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Дніпропетровське шосе, 9
Директор:
+38 (0612) 524309, 598387
Головний конструктор +38(061) 2802278
Керівник служби
+38(061) 2248328
маркетингу
Керівник служби збуту +38(0612) 570423,

598366
EMAIL: marketing@element.zp.ua
http://www.element.zp.ua

Комерційні огол

Лічильники ел. енергії 1 , 3
енергії, індукційні та електро

ТОВ «Покровитель» – відеон
контроль доступу, тел я, супу
монтаж, обслг.

