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Đề xuất linh kiện 

 

 
 

Trước hết tính toán để lựa chọn các linh kiện thích hợp cho một trong 

những mạch đang có sẵn ở một điều kiện hoạt động cụ thể.   

Lựa chọn mạch 

Bắt đầu với việc lựa chọn 1 trong 4 loại tô pô mạch điện tử công suất 

cơ bản: 

•      Bộ chỉnh lưu (AC-DC) 

•      Bộ điều khiển xoay chiều (AC-AC) 

•      Bộ biến tần (DC-AC) 

•      Bộ điều khiển một chiều (DC-DC) 

Cấu hình mạch có sẵn được hiển thị trong menu tương ứng và trong các bản vẽ sơ đồ mạch. 

Tham số mạch: 

Một hoạt động trạng thái ổn định tương ứng với một tập hợp tham số, có thể không có điều kiện 

quá tải. Hãy sử dụng phương pháp tính toán này "Step by Step Design" (Thiết kế từng bước). 

Điều kiện nhiệt được xác định bởi nhiệt độ tản nhiệt cố định và nhiệt độ mối nối (nhiệt độ 

chuyển tiếp), chúng được chọn là ngưỡng trên trong thiết kế. Sự giảm nhiệt độ mối nối sẽ tạo ra 

một khoảng an toàn cho vận hành quá tải. Số lượng các linh kiện hiển thị trên mỗi dòng sản 

phẩm có thể thay đổi từ 1 đến 10. Bạn phải có ít nhất 3 linh kiện, bởi vì thường không thể đưa ra 

đề nghị  rõ ràng 100%. Về giải thích các tham số điện, xem file help (tệp giúp đỡ) tương ứng bên 

dưới.  

Tính toán và kết quả: 

Bắt đầu bằng cách dùng phần mềm tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu linh kiện nhỏ nhất thỏa mãn các 

điều kiện cho trước. Tiếp theo tính toán mức tiêu tán công suất của các linh kiện tại các điểm 

hoạt động đã cho. Mức tiêu tán công suất tối đa được tính bằng công thức Pv(max) = (Tlimit - 

Ts)/Rth(j-s) Việc lựa chọn các linh kiện nhỏ nhất được hiển thị, trong đó điều kiện Tj < Tlimit đúng. 

Các linh kiện được sắp xếp theo thứ tự tăng dần cho mỗi dòng sản phẩm. 

Lựa chọn mạch    
 

 
SemiSel tính toán tổn thất và nhiệt độ của chất bán dẫn công suất thường được sử dụng trong các 

mạch điện tử công suất. Bước đầu tiên, cần chọn loại mạch tương ứng phù hợp với ứng dụng của 



bạn. Chúng được sắp xếp thành 4 loại mạch cơ bản:  Chỉnh lưu (AC-DC)     điều khiển AC (AC-

AC)     Biến tần (DC-AC)    điều khiển DC (DC-DC)  

Sơ đồ mạch hỗ trợ cho lựa chọn này. Nếu bạn có một số mạch cơ bản tại một bộ tản nhiệt, bạn 

phải thêm vào những mất mát về sau. 

 

Bộ chỉnh lưu (AC-DC)  

 
 

Mạch được sử dụng để chỉnh lưu điện áp xoay chiều với các thyristor (SCR) và / hoặc điốt của 

đường dây một pha, ba pha hoặc sáu pha thành điện áp một chiều. Bạn có thể chọn một trong 10 

bộ chỉnh lưu ở cấu hình cầu.  

 B2u bộ chỉnh lưu 1 pha không điều khiển với 4 điốt (các mô-đun hoặc một bộ chỉnh lưu). 

 B2h bộ chỉnh lưu 1 pha bán điều khiển với 2 thyristor (SCR) và 2 điốt (chỉ có mô-đun). 

Nếu bạn muốn sử dụng một chỉnh lưu, hãy tính toán một chỉnh lưu không điều khiển 

(B2u với các điốt) hoặc một bộ chỉnh lưu điều khiển (B2C với thyristor) phụ thuộc vào 

linh kiện nào yếu hơn.  

 B2c bộ chỉnh lưu 1 pha có điều khiển với 4 thyristor (SCR, các mô-đun hoặc một bộ 

chỉnh lưu). 

 B6u Bộ chỉnh lưu 3 pha không điều khiển với 6 điốt (mô-đun hoặc một bộ chỉnh lưu). 

 B6h bộ chỉnh lưu 3 pha bán điều khiển với 3 thyristor (SCR) và 3 điốt (chỉ có mô-

đun).Nếu bạn muốn sử dụng một chỉnh lưu, hãy tính toán một chỉnh lưu không điều 

khiển được (B6u với điốt) hoặc một bộ chỉnh lưu điều khiển (B6c với thyristor) phụ 

thuộc vào thiết bị nào yếu hơn.  

 B6c bộ chỉnh lưu 3 pha điều khiển với 6 thyristor (SCR, mô-đun hoặc một chỉnh lưu). 

 B12us bộ chỉnh lưu 6 pha không điều khiển gồm 2 Bộ chỉnh lưu 2x3 pha mắc nối tiếp với 

12 điốt (mô-đun hoặc một chỉnh lưu). 

 B12cs bộ chỉnh lưu 6 pha có điều khiển bao gồm Bộ chỉnh lưu 2x3 pha mắc nối tiếp với 

12 thyristor (SCR, mô-đun hoặc một chỉnh lưu). 

 B12up Bộ chỉnh lưu 6 pha không điều khiển  bao gồm bộ chỉnh lưu 2x3 pha mắc song 

song với 12 điốt (mô-đun hoặc một chỉnh lưu). 

 B12cp bộ chỉnh lưu 6 pha có điều khiển bao gồm bộ chỉnh lưu 2x3 pha mắc song song 

với 12 thyristor (SCR, mô-đun hoặc một chỉnh lưu). 

 

Bộ điều khiển xoay chiều (AC-AC)  

 



 

Mạch được sử dụng để điều khiển điện áp xoay chiều với các thyristor (SCR) ở đường dây một 

pha hoặc ba pha. Nó cũng được gọi là W1C hoặc W3C.   

 W1c bộ điều khiển AC 1 pha với 2  thyristor được mắc phản song song  (SCR, mô-đun 

hoặc một chỉnh lưu). 

 W3C bộ điều khiển AC 3 pha với 3 x 2 thyristor được mắc phản song song (SCR, mô-

đun hoặc một chỉnh lưu). 

 

Biến tần (DC-AC)  

 
 

Mạch được sử dụng để biến đổi điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều. Bạn có thể tính toán 

mất mát và nhiệt độ cho đầu ra một pha hoặc ba pha.  

 Inverter_1_phase biến tần 1 pha (cầu H) có 4 transistor và 4 điốt xoay tự do với dòng ra 

dạng sin và PWM (điều biến độ rộng xung). 

 Inverter_3_phase Biến tần 3 pha có 6 transistor và 6 điốt xoay tự do với dòng ra dạng sin 

và điều khiển PWM. 

 Direct Inverter biến tần một pha (cầu H) có 4 transistor và 4 điốt xoay tự do với dòng ra 

xoay chiều  đồng thời với tần số chuyển mạch.. 

 3-Level Inverter Biến tần ba pha trong tô pô cố định điểm trung hòa (NPC) có 12 

transistor, 12 đi-ốt xoay tự do và 6 điốt ghim điện áp với dòng ra dạng sin và điều khiển 

PWM. 

Bộ điều khiển DC (DC-DC)   

 
 

Mạch được sử dụng để biến đổi dạng điện áp một chiều ở một mức điện áp sang mức khác. Chỉ 

có 2 tô pô mạch phổ biến, mạch biến đổi hạ áp và mạch biến đổi tăng áp. Hầu hết các tô pô khác 

đều có thể quy về 1 trong 2 loại này. Mạch biến đổi hạ áp cũng có thể được sử dụng trong hoạt 

động một chiều (hay dòng một chiều) với biến tần 1 pha và 3 pha.  

 Buck mạch biến đổi hạ áp thiết lập điện áp giảm xuống mức thấp hơn với 1 transistor và 

1 đi-ốt xoay tự do. Mạch cũng được gọi là chopper (bộ ngắt quãng điện).  

 Boost mạch biến đổi tăng áp đẩy điện áp lên đến mức cao hơn với 1 transistor và 1 đi-ốt 

xoay tự do. 



 SRM cầu H bất đối xứng đối với một động cơ từ trở loại đóng ngắt. 

Chỉnh lưu  AC/DC  
 

 
Mạch được sử dụng để chỉnh lưu điện áp xoay chiều với thyristor hay điốt thành điện áp 1 chiều 

với đầu vào 1 pha hoặc ba. Cầu B12x là hai cầu B6x trong cấu hình song song hoặc nối tiếp với 

hai hệ thống điện áp vào 3 pha lệch pha 30�.Nó được gọi là B2u, B6u, B12u (cầu chỉnh lưu 

không điều khiển) B2h, B6h (cầu chỉnh lưu bán điều khiển) hoặc B2C, B6c, B12c (cầu chỉnh lưu 

điều khiển được).  

 

 
Cầu chỉnh lưu không điều khiển 

Cầu chỉnh lưu bán điều 

khiển 
Cầu chỉnh lưu điều khiển được 
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Bạn cần biết thêm gì nữa? 

Bộ chuyển đổi AC/AC  
 

 
Mạch được sử dụng để điều khiển điện áp xoay chiều với các thyristors. Cả hai loại được thực 

hiện trên đường dây một pha hoặc ba pha, được gọi là W1C hoặc W3C.   

Bộ chuyển đổi AC / AC một pha 

"W1C" 

Bộ chuyển đổi ba pha AC/AC 

"W3C" 

  

Bạn cần biết thêm gì nữa?  

  

Biến tần DC/AC    
 

 
Mạch được sử dụng để biến đổi điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều. Bạn có thể tính toán 

mất mát và nhiệt độ cho đầu ra 1 pha hoặc ba pha. Các công thức để tính toán mất mát dựa trên 

biến tần PWM (điều biến độ rộng xung) với dòng ra dạng sin hoặc cho một biến tần một pha 

xoay chiều trực tiếp với tải điện trở và cảm kháng. Biến tần ba mức trong cấu hình NPC (kẹp 

điểm trung hòa). Biến tần cũng được gọi là bộ chỉnh lưu ngược.   



Biến tần trực tiếp 1 

pha 

B2i 

Biến tần PWM 1 pha 

B2i 

Biến tần PWM ba 

pha 

B6i 

Biến tần 3 mức PWM NPC 

3Li 

   

 

Bạn cần biết thêm gì nữa?  

Mạch    Chu kỳ tải người dùng    Thiết bị    Làm mát    Dữ liệu chung    Kết quả  

 

Bộ biến đổi DC/DC    
 

 
Mạch được sử dụng để biến đổi điện áp một chiều ở một mức sang mức khác. Có hai tô pô mạch 

phổ biến, mạch tăng áp (đẩy điện áp lên) và mạch giảm áp hoặc chopper (giảm điện áp). Mạch 

thứ ba là một cầu H bất đối xứng đối với dòng một chiều dạng xung, cũng thường được sử dụng, 

chẳng hạn như nó có thể được sử dụng trong một pha của động cơ từ trở loại đóng cắt. 

Bộ biến đổi tăng áp Bộ biến đổi giảm áp Động cơ từ trở loại đóng cắt 

   

Bạn cần biết thêm gì nữa ? 

 




