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Công cụ chọn driver   
 

 

 
Công cụ chọn driver được thiết kế để hỗ trợ bạn lựa chọn driver tốt nhất cho ứng dụng của bạn. 

Bạn có thể bắt đầu lựa chọn các thiết bị SEMIKRON từ danh sách cho trước, hoặc nhập vào các 

thông số cần thiết từ thiết bị của bạn.   

Sử dụng công cụ chọn driver:  

Danh sách chọn trước giúp lựa chọn bộ lọc cho các thiết bị SEMIKRON hoặc lựa chọn mô-đun 

người dùng. Các mục về điện áp ví dụ như Vcc = 1200V đại diện cho một loại SEMIKRON 

IGBT. Nội dung của danh sách sản phẩm phụ thuộc vào loại điện áp được chọn. Để sử dụng 

công cụ này với một thiết bị không thuộc loại SEMIKRON chọn "User Defined Module" (mô 

đun do người dùng định nghĩa). Để biết thông tin cụ thể xin xem chương User Defined Module 

Parameter (Tham số mô đun do người dùng định nghĩa). 

Lựa chọn thiết bị:  

Chọn mô-đun IGBT SEMIKRON. Có thể chọn trước kiểu chữ hoa và cấp điện áp. Điện trở cổng 

danh nghĩa (điện trở cổng danh định) từ các điều kiện đo của các bảng dữ liệu tổn thất do chuyển 

mạch được biểu diễn (xác định dòng cực đại của driver). Các dòng driver cần thiết, điện áp 

collector emitter (cực góp cực phát), dòng điện trung bình cần thiết và gate charge ngay lập tức 

được hiển thị trong trường "Results" (kết quả) sau khi nhấp chuột vào nút OK. Nếu chúng ta cần 

tính toán một mô đun không thuộc SEMIKRON IGBT hãy chọn tùy chọn "User Defined 

Module".  

Tham số "User Defined Module" 

Gate charge: Điện tích của các tụ điện ký sinh trên cực Gate tại một giá trị Uđk nhất định 

 



Gate charge: 

Gate charge trên mỗi mô-đun (VGE = 15 V/-8V). 

Nhập vào Gate charge của module IGBT để mở là 

+15 V và đóng mạch ở -8V. Đơn vị của tham số này 

là "μC". Có thể tìm ra Gate charge này như sau.  

 Các đường màu đỏ (cung phần tư dương) là 

vùng sơ đồ được cho trong bảng dữ liệu. 

 Màu xanh lá cây tươi: năng lượng thực tế / 

gate charge để mở và tắt với 15 V và -8V  

 Màu xanh lá đậm: điều chỉnh màu xanh lá 

cây tươi xuống cung phần tư dương ta sẽ thấy 

được giá trị Qgate từ sơ đồ trong các data 

sheet của mô-đun 

Điện áp Collector Emitter  (cực góp, cực phát)  

Chọn điện áp collector emitter 600V, 1200V hoặc 

1700V để xác định điện áp cách điện. 

Số thiết bị chuyển mạch trên mỗi mô-đun   

Chọn mạch mô-đun (1 = GA (chuyển mạch đơn), 2 = 

GB (bán cầu), 6 = GD (sáu khối), 7 = GDL (bảy 

khối).  

 

Thông số (tham số) chung 

Số mô đun IGBT song song   

Nhập số mô-đun IGBT song song để tính toán gate charge tổng cộng. Giá trị tối thiểu là 1.  

Tần số chuyển mạch  

Nhập tần số chuyển mạch của ứng dụng để tính toán dòng ra trung bình. Lưu ý rằng đơn vị tần số 

chuyển mạch fsw  là kHz. 

Điện trở cổng áp vào (đặt vào)  

Nhập giá trị điện trở cổng được sử dụng trong ứng dụng để tính toán các dòng điện cực cổng cực 

đại. Đơn vị của tham số này là "Ω". Giá trị dòng cực đại của driver phải bằng hoặc cao hơn so 

với dòng cổng cực đại tính được ứng với  điện trở cổng được sử dụng. Nếu giá trị khác nhau 

được sử dụng cho Rgateon và Rgateoff, nhập giá trị thấp hơn. Nếu không biết giá trị điện trở 

cổng, nhập 10Ω nhưng lưu ý ảnh hưởng đến tổn thất chuyển mạch của Transistor. Để vận hành 

các mô-đun Transistor song song nhập vào giá trị điện trở tương đương hiệu dụng của kết nối 

song song. 



Kết quả tính toán  

Gate Charge 

Gate Charge tổng cộng được tính như sau: 

Q Gate.tổng cộng = "số lượng mô đun IGBT song song" * Q Gate.module 

Dòng trung bình cần thiết 

Trung bình đầu ra cần thiết dựa vào gate charge và tần số chuyển mạch.  

Iout.AV = Q Gate.total * fsw  

Đề nghị cho driver SEMIKRON IGBT 

Dựa trên các thông số nhập vào  

driver SEMIRKON IGBT được đề nghị. 

Số driver: 

Số driver cần thiết để điều khiển mô đun được chọn (ví dụ như ba driver kép của mô đun 6 khối) 

Iout.đỉnh (cực đại):  

Dòng đỉnh cổng khi có điện trở cổng. Iout.ĐỈNH = = VGE / RG  

Không cần tính toán điện trở bên trong của mô-đun. Iout.AV(max), RG(min), VS, etc, vv: Các giá trị có 

trong Data sheet  

Chú ý:  

•         Không phải tất cả các giá trị đều được xác định. 

Có những thiết bị không được chọn hoặc một số trường vào không có. Hãy kiểm tra kỹ.  

•         Không có sẵn driver SEMIKRON 

Có thể có quá nhiều mô đun song song, tần số biến đổi quá cao, điện trở cổng quá thấp hoặc quá 

cao.  

Xin lưu ý:  

Phải vô hiệu hóa kênh không kết nối của driver. Không có tín hiệu đầu vào chẳng hạn tại chuyển 

mạch bên dưới và sự giám sát VCE được kết nối với đầu ra emitter để tránh xảy ra lỗi. 

 



 

 

 
 




