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4. Calculul diodei de protecţie
Un avantaj al acestei metode îl constituie şi faptul că, în timpul
conectării la reţea, prin rezistenţă nu va circula nici un curent, deci va fi
evitat un consum inutil de energie.
Dacă notăm cu r  Rp  Rd  R, atunci fenomenele care au loc
la decuplare în circuitul Rp ,D,R,L, vor putea fi reprezentate prin ecuaţia
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a cărei soluţie după rezolvare va fi dată de relaţia:
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în care:
L
constanta de timp a circuitului, iar
r
UD  tensiunea la bornele diodei
Aşa cum rezultă din această expresie, odată cu mărirea valorii
rezistenţelor din circuit, procesul de scădere al curentului se
prelungeşte în timp, ceea ce face ca în cazul folosirii protecţiei cu diodă
şi rezistenţă, timpul necesar pentru procesul tranzitoriu de decuplare să
fie mai mare decât în alte cazuri.
În cazul cuplajelor de puteri mici, se poate renunţa complet la
rezistenţa Rp .
Tr 

Calculul efectiv al circuitului de protecţie se face rezolvând
grafic sau analitic sistemul de ecuaţii format din ecuaţia (6):
di
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şi relaţia:
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în care:
R  curentul rezidual al diodei
ET  KB  a e  tensiunea termică
a  temperatura absolută

KB  8,62  105  eV K   constanta lui Bolzman
e  1,6  1019  C   sarcina electronului
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(8)

Ecuaţia (8) reprezintă caracteristica statică a diodei. Valoarea
rezistenţei de protecţie Rp se calculează din condiţia ca tensiunea
maximă să nu depăşească tensiunea admisibilă pe contact:
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din care:
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Timpul de declanşare se consideră a fi egal cu t dn  3T fiind,
din acest punct de vedere, varianta cea mai defavorabilă, ca şi varianta
cu condensator.
Caracteristic acestei variante este însă faptul că, tensiunea
inversă este nulă în momentul deconectării, astfel încât din punct de
vedere al protecţiei bobinei constituie varianta optimă. În aceste condiţii
contactele întrerupătorului K, nu sunt solicitate decât de tensiunea
nominală Un .
5. Protecţia prin varistoare

În ultimul timp se folosesc pentru circuitele de protecţie
rezistenţele cu caracteristică neliniară, denumite varistoare. Acestea se
conectează în paralel cu cuplajul, singure sau în serie cu o diodă
(figura 4 a şi b).
Varistoarele se caracterizează prin rezistenţa electrică care
este dependentă de tensiunea aplicată. La tensiuni mari rezistenţa este
mică, însă creşte odată cu scăderea tensiunii.
Sunt sigure în funcţionare şi destul de ieftine, asigurând timpi
de decuplare mai scurţi la tensiuni de decuplare egale, decât circuitele
Rp  D , descrise mai înainte.
Deoarece, nu sunt limitate pentru o anumită putere de disipare
şi pentru a reduce curenţii de descărcare, se recomandă montajul lor
cu diodă.
Calculul timpului de declanşare se poate face cu relaţia [1]:
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iar a tensiunii care apare la contactele întrerupătorului:

Fig. 4 Variante de protecţie prin varistoare a
bobinei cuplajelor electromagnetice la deconectare [1]
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în care, c şi  sunt mărimi caracteristice tipului de variator ales prin
care se determină variaţia rezistenţei în funcţie de tensiune.
Tensiunea inversă la bornele bobinei în momentul deconectării
este dată de relaţia:
Uinv  cn
(12)
În figura 5 se prezintă curbele de variaţie ale tensiunii şi
curentului, în cazul unui varistor montat în paralel cu bobina unui cuplaj.
Timpul de declanşare, raportat la constanta de timp a cuplajului, în
cazul utilizării numai a varistorului singur, poate atinge valorile
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t dn T  0,25  0,7, iar
t dn

când se utilizează şi o diodă în serie
T  0,25  1,4 în funcţie de caracteristicile varistorului şi ale diodei.

Fig. 5 Intensitatea de curent şi tensiunea la deconectare în cazul
protecţiei prin varistoare a bobinei cuplajelor electromagnetice [1]

De asemeni tensiunea inversă la bornele cuplajului pentru
varistorul singur, poate fi cuprinsă între  5  1,5  Un , iar cu o diodă în

serie  5  0,5  Un .

6. Protecţia prin diode Zener

Rezultate foarte bune se obţin şi în cazul folosirii în circuitele
de protecţie a diodelor Zener.
Deosebim în practică două posibilităţi de realizare a protecţiei:
(i) Diodă redresoare, diodă Zener şi rezistenţă de protecţie în





serie D,DZ,Rp .
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(ii) Diodă redresoare şi diodă Zener D,DZ  .
Conectarea unei rezistenţe de protecţie Rp serveşte pentru
accelerarea procesului de stingere iar dioda redresoare
D, pentru a împiedeca trecerea unui curent prin circuitul de
protecţie în starea cuplată de tensiune.
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