
ELEKTR|cKÉ PARAMETRY

Mezní přípustné hodnoty

opakovatelné špičkov é závérné napětí Unnrr,r pro třídu 14 1400 V16 1600v
18 1800v
20 2000v

Neopakovatelné špičkové závěrné napětí Unsn't = Unnnt

Stejnosměrné závěrné napětí Un : 0,75 Unnnn

Střední propustný proud $c = 100 "C
sinusový průběh
\u : 180" el
f :50H2

I rrevl 32Ál

I rnn,ts 504 f -50H2EÍektivní propustný proud

N eopa kovatel ný špičkový
pro5iustňý proud

$r = 14O 'C
s; : 25'C
sinr"rsový průběh
t = 10ms
Un*0

lrspr 700 A
8Ct0 A

Mezní přetěžovací integrál l2t 2450 A2s
3200 Azs

{'}, = 140 "C
$ = 25"C
t * 10 ms
Un:0

Gharakteristické hodnoty

Špičkové napětí v propustném stavu
(krajní hodnota)

Una 1.S7 V $i =
le=

140'C
nlrtrv) : 100 A

opakovateIný špičkový závérný proud
(krajní hodnota)

lnnrta 1O mA $i : 140 'C
Un = Unnur
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Krajnl voltampérová charakteristika diody
v propustném srněrua..,9= 25"C
b...$ =14OoC

J0 irilv IAJ

Krajn_l závislost propustného ztrátového výkonu
na střed_nlm přopustném proudu tr1av1 prosinus

a . . .šestifázové zapojeni (600 el.)
b . . .třifázovó zapojenl (t20o eI.)
c . . .jednoÍázové zapojení (t80oet.)
d . . .ěasově konstantni průběh (DC)

tvar průběhu proudu.
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Krajnl záv-islost propustného ztrátového výkonu Pp14y1
na střed_nÍm propustném proudu lr1lv1 probbdélnlŘěví
tvar průběhu proudu.
a . . . šestifázové zapojeni (60 oc)
b . . .třifázové zapojení (l2o "c)_c . . .jednofázové zapojení (180 oc)
d . . .ěasově konstantní průběh (DC)

a b 20 30 I|(ÁY)[Á ]

Krajnízávislost střednlho propustného proudu l
na tgplotě pouzdra gc pro sinusový tvar průběhu
proudu
a ' . .šestifázové zapojení (60.c)
b . . .třifázové zapojení (t20 oc)
c . . .iednofázové zapojení (18o oc)
d . . .časově konstantní průběh (Dc)

700
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Krajní !ávislost středního p_rop-ustného proudu lr(av)
na teplotě pouzdra sc přo óbdélníkový tvar prů*ňu '
proudu
a ' ' . š-eltifázové zapojeni (60 "c)b . ' . třifázové zapojeni (1 20 oc) -

c .. .jednofázové zapojeni (18o oc)
d '. 'ěasově konstantni průběh (Db)

Závislost neopakovatelrrého špiěkov ého
proudu lpsM na ěase.
Frekvence 5O Hz, Unu = 0,8 URBM
á...9 = 25oc
b..'s:í4ooG
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