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Agora que já estamos um pouco mais familiarizados c om o funcionamento prático de um SCR, 
vamos rever seus métodos de disparo e comutação (bl oqueio) e fazer alguns acréscimos que não 
poderão ser testados na prática. 

Métodos de Disparo do SCR  

- Corrente positiva no Gate; 

 

Métodos de comutação do SCR  

- Cortar a corrente de Anodo/Catodo; 
- Curto-circuitar Anodo e Catodo; 
- Em baixas correntes, aplicar sinal negativo no Ga te. 

 

Outros Métodos de Disparo  
Além da aplicação de pulso no gatilho, o SCR pode s er disparado de outras formas. Normalmente, 
esses disparos são indesejados pois, em alguns caso s, podem destruir o componente. São eles: 

 

- Disparo por Sobretensão  

Se a tensão entre Anodo e Catodo ultrapassar o valo r de Vbo (tensão de breakover), então o SCR 
entrará em condução mesmo sem nenhuma corrente no g atilho. 

 

- Disparo por variação de tensão (dv/dt)  

Quando há uma variação muito rápida, brusca, da ten são, num 
intervalo curtíssimo de tempo, o SCR também é dispa rado. Esse 
disparo é sempre indesejado e, por causa dele, cost uma-se colocar 
um circuito de proteção RC em paralelo com o SCR pa ra evitar a 
ocorrência dessa situação. É o chamado circuito Snu bber - ver 
imagem ao lado. 

 

 

 

- Disparo por aumento rápido de temperatura  

Caso a temperatura aumente rapidamente, o SCR també m é disparado, uma vez que o ganho das 
junções PN (lembrar do Beta do Transistor) também a umenta consideravelmente, de modo que 
uma corrente pequena é amplificada em milhares de v ezes, ocasionando o disparo. 

 

- Disparo por luz ou radiação  

Existe um componente chamado LASCR (Light Activated  Silicon Controlled Rectivier ou Light 
Actived SCR), cujo disparo ocorre na presença de lu z ou de uma radiação especifica. Os SCR´s 
comuns não tem essa propriedade, uma vez que seu en capsulamento impede a passagem de luz 
até as junções. 



Curva Característica do 
SCR

Parâmetros Básicos do SCR 

1) Tensão de disparo (Vbo): É a tensão que podemos Ter entre A(anodo) e K(catodo) para que o dispositivo 
não conduza quando não há disparo. Caso a tensão Vbo exceda o limite, o SCR conduzira mesmo sem 
pulso no gate. 

2) Tensão máxima reversa (Vbr): É a tensão que pode ser aplicada entre A e K sem causar dano no 
componente. 

3) Corrente máxima de condução (Iak): É a corrente máxima que o SCR pode conduzir. Nesse caso temos de 
dividir esse parâmetro em outros três: corrente máxima direta em RMS, corrente média direta e corrente de 
pico; 

4) Taxa máxima de crescimento da tensão direta Vak (dv/dt): Quando o SCR atua no chaveamento de cargas 
indutivas, picos de tensao podem surgir nos terminais de anodo e catodo. A amplitude da tensão de pico, 
juntamente com a velocidade que essa tensão surge podem danificar o componente, caso esteja acima da 
especificação. 

5) Corrente de manutenção ( I h): Uma vez disparado, o SCR necessita de uma corrente mínima para manter 
seu estado de condução, após a retirada do pulso de disparo. Essa corrente é chamada de "corrente de 
manutenção". 

6) Corrente mínima de disparo (Igk): É a corrente mínima necessária, entre o gate e cátodo, para levar o SCR 
ao estado de condução. 

7) Tensão máxima entre gate e cátodo (Vgk): Esse é uma parâmetro muito importante no desenvolvimento de 
circuitos com SCR’s, pois o excesso de tensão entre o gate e o cátodo pode danificar o componente. 
Normalmente a tensão de disparo encontra-se entre 0,7 V e 2,0 V. 

 

 



Trabalho - Tipos Físicos de SCR. 

Procurar tipos de encapsulamento de SCR, com sua re spectiva funcionalidade ou aplicação 
principal. 
http://portuguese.alibaba.com/product-gs/phase-cont rol-thyristors-thyristor-scr-218928159.html  

 


