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Mạch MLI Skyper ® PRO 32 R 

Giải trình kỹ thuật 

Hướng dẫn sử dụng và thao tác 

  Vui lòng thực hiện các biện pháp bảo vệ phóng tĩnh điện trong suốt quá trình  

thao tác. Trong trường hợp driver lai hoá chưa được lắp đặt hoàn toàn, các đầu 

nối vào (the input terminals) phải ở trạng thái ngắn mạch. Người làm việc với 

các thiết bị này phải mang một vòng tay nối đất. Tấm lót sàn nhà phải được làm 

bằng vật liệu tổng hợp không tích điện. Thậm chí trong quá trình vận chuyển, 

các đầu nối vào phải được ngắn mạch, ví dụ, dùng cao su dẫn điện. Bàn làm 

việc phải được nối đất. Các biện pháp đảm bảo an toàn tương tự cũng áp dụng 

cho cho mô đun IGBT-và mô đun MOSFET. 

Driver: bộ phận điều khiển, bộ dẫn động 

Board MLI SKYPER® 32 PRO R  

Technical Explanations 

Application and Handling Instructions  

Please provide for static discharge protection during handling. As long as the 

hybrid driver is not completely assembled, the input terminals have to be short-

circuited. Persons working with devices have to wear a grounded bracelet. Any 

synthetic floor coverings must not be statically chargeable. Even during 

transportation the input terminals have to be short-circuited using, for example, 

conductive rubber. Worktables have to be grounded. The same safety 

requirements apply to MOSFET- and IGBT-modules.  

  Phải giảm đến mức tối thiểu bất kỳ điện cảm ký sinh nào trong DC link.  

Điện áp quá cao có thể được hấp thụ bởi các mạng giảm xóc C-hoặc RCD- giữa 

các đầu CỘNG và TRỪ của khối nguồn. 

Any parasitic inductances within the DC-link have to be minimised. Over-

voltages may be absorbed by C- or RCD-snubber networks between main 

terminals for PLUS and MINUS of the power module.  

  Khi vận hành lần đầu một mạch mới được phát triển, SEMIKRON khuyến 

cáo nên sử dụng điện áp collector  và dòng tải thấp lúc đầu và bắt đầu tăng dần 

dần giá trị lên, quan sát đặc tính ngắt của các đi-ốt xoay tự do và sự tăng vọt 

điện áp ngắt  được tạo ra trên IGBT. Lúc này sự điều khiển dao động là cần 

thiết. Ngoài ra, nhiệt độ case của các mô-đun phải được giám sát. Khi các mạch 

hoạt động chính xác trong điều kiện vận hành định mức, lúc này chúng ta có thể 

thực hiện pháp kiểm tra ngắn mạch, lại bắt đầu với điện áp collector thấp. 

nhiệt độ case là nhiệt độ ở vỏ của linh kiện 



When first operating a newly developed circuit, SEMIKRON recommends to 

apply low collector voltage and load current in the beginning and to increase 

these values gradually, observing the turn-off behaviour of the free-wheeling 

diode and the turn-off voltage spikes generated across the IGBT. An 

oscillographic control will be necessary. Additionally, the case temperature of 

the module has to be monitored. When the circuit works correctly under rated 

operation conditions, short-circuit testing may be done, starting again with low 

collector voltage.  

  Việc phản hồi lỗi vào mạch điều khiển và ngắt thiết bị khi gặp sự cố rất quan 

trọng. Việc mở lặp đi lặp lại của IGBT trong quá trình ngắn mạch ở tần số cao 

có thể phá hủy các thiết bị. 

It is important to feed any errors back to the control circuit and to switch off 

the device immediately in failure events. Repeated turn-on of the IGBT into a 

short circuit with a high frequency may destroy the device.  

  Các đầu vào của driver lai hoá rất nhạy với hiện tượng quá áp. Điện áp cao 

hơn  VS +0,3 V hoặc dưới -0,3 V có thể phá hủy các đầu vào này. Vì vậy, phải 

tránh quá áp tín hiệu điều khiển (control signal over-voltages ) vượt qua những 

giá trị ở trên. 

The inputs of the hybrid driver are sensitive to over-voltage. Voltages higher 

than VS +0,3V or below -0,3V may destroy these inputs. Therefore, control 

signal over-voltages exceeding the above values have to be avoided.  

  Các dây nối giữa driver lai hoá và khối nguồn nên ngắn ở mức tối thiểu (tối 

đa 20cm), các dây của driver nên được xoắn lại. 

The connecting leads between hybrid driver and the power module should be as 

short as possible (max. 20cm), the driver leads should be twisted.  

Mô tả chung 

Mạch MLI Skyper ® 32 là một adaptor board  (mạch thích ứng) với nhiều loại 

mô đun như SKiM4 MLI, SEMITRANS hoặc MiniSKiiP MLI. Mạch có thể thể 

được tùy chỉnh cho phép thích ứng và tối ưu hóa mô-đun IGBT. 

The Board MLI SKYPER® 32 is an adaptor board for multi level modules like 

SKiM4 MLI, SEMITRANS or MiniSKiiP MLI. The board can be customized 

allowing adaptation and optimization to the used IGBT module.  

Đặc tính chuyển mạch của các IGBT có thể bị ảnh hưởng bởi các thiết lập người 

dùng, ví dụ như thay đổi tốc độ tắt mở bằng cách thay đổi RGon và RGoff. Hơn 

nữa, chúng ta cũng có thể điều chỉnh mức giám sát và thời gian xoá cho DSCP 

(xem giải trình kỹ thuật của Skyper ® 42) 

The switching characteristic of the IGBT can be influenced through user 

settings, e.g. changing turn-on and turn-off speed by variation of RGon and 



RGoff. Furthermore, it is possible to adjust the monitoring level and blanking 

time for the DSCP (see Technical Explanations SKYPER® 42). 

Thông số kỹ thuật 

Hiệu năng họat động có liên quan đến các core của driver Skyper 32 PRO. Tất 

cả các dữ liệu trong các bảng dữ liệu Skyper có giá trị trong mạch adapter 

board. 

The technical performance is releated to the SKYPER 32 PRO driver cores. All 

data out of the SKYPER data sheet is valid for the adapter board.  

Xin lưu ý là điện áp link DC tối đa là 1200V. 

Please consider that the maximum DC Link voltage is 1200V.  

 Mạch adapter board chỉ dành cho mục đích đánh giá và không dùng cho việc sử 

dụng hàng loạt. Những  mạch này được cung cấp không có bảo hành dưới bất 

kỳ hình thức nào dù là được nói rõ hay ngầm định hợp pháp bao gồm nhưng 

không giới hạn, trong các hình thức bảo hành đối với tính thương mại cũng như 

tính thích hợp cho một mục đích cụ thể . Không nên tin dùng họăc thay thế các 

sản phẩm đánh giá không đúng chức năng họăc thực hiện phân tích sai.  Không 

có quyền hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm đánh giá. 

The adapter board is just for evaluation purpose and not for series use. The 

boards are supplied without warranty of any kind, expressed, implied of 

statutory, including but not limited to, any implied warranty of merchantability 

of fitness for a particular purpose. Credit or replacement for evaluation products 

that fail to function will not be given nor will a failure analysis be performed. 

There is no entitlement to technical support for evaluation products. 

Lắp ráp với SKiM4 MLI 

Để kết nối với các mô-đun IGBT tiếp điểm lò xo như SKiM4 MLI cần phải 

thêm vào một mạch tiếp xúc phụ. 

For connection with spring contacted IGBT modules like the SKiM4 MLI an 

additional contact board is necessary. 

Mạch bảo vệ quá nhiệt (OTP) 

Over Temperature Protection Circuit (OTP)  

Đầu vào lỗi ngoài SEC_TOP_ERR_IN ở phía thứ cấp(thế cao) của core driver 

được sử dụng cho một mạch bảo vệ quá nhiệt để đặt các driver cổng vào chế độ 

dừng. 



The external error input SEC_TOP_ERR_IN on the secondary side (high 

potential) of the driver core is used for an over temperature protection circuit to 

place the gate driver into halt mode. 

Đo kích thước OTP 

1. Xác định mức trip quá nhiệt theo các ứng dụng. 

Define an over temperature trip level according to the application.  

2. Tính toán giá trị điện trở Ohmic danh định của cảm biến nhiệt độ ở mức trip 

xác định (xem "Modules - giải thích). 

Calculate the nominal ohmic resistance value of the temperature sensor at the 

defined trip level (see "Modules – Explanations).  

3. Mức trip trên mạch thích ứng được thiết lập với R1412 bằng cách sử dụng 

các giá trị điện trở đã tính. 

The trip level on the adapter board is set with R1412 by using the calculated 

resistance value.  

Thiết lập của nhà sản xuất là R1412: 30k ohm 

Factory setting R1412: 30k ohm  

Nếu không dùng điện trở, một tín hiệu lỗi sẽ xuất hiện. 

If no resistor is used, a failure signal is generated.  

Chú ý về cách dán 

Mounting Notes 

Dán core của driver 

Driver Core Mounting  

1. Hàn của các thành phần (ví dụ như RGon, RGoff, vv) trên mạch thích ứng. 

Soldering of components (e.g. RGon, RGoff, etc.) on adaptor board.  

2. Cài core của driver vào ống luồng dây điện trên mạch thích ứng. 

Insert driver core into the box connector on adaptor board. 

3. Các dây nối giữa mạch và khối nguồn nên ngắn đến mức tối thiểu (tối đa 

20cm), nên xoắn các dây lại. 

Kết nối giữa core driver và mạch thích ứng cần được gia cường cơ học bằng 

cách sử dụng trụ đỡ. Các trụ phải cách đều nhau giữa core driver và mạch thích 

ứng. 

Thông tin về các trụ đỡ và địa chỉ nhà phân phối có sẵn tại trang web 

http://www.richco-inc.com. 

http://www.richco-inc.com/


The connecting leads between board and power module should be as short as 

possible (max. 20cm), the leads should be twisted.  

The connection between driver core and adaptor board should be mechanical 

reinforced by using support posts. The posts have to be spaced between driver 

core and adaptor board.  

Product information of suitable support posts and distributor contact 

information is available at e.g. http://www.richco-inc.com.  

 




