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TỔNG QUAN 

 Các linh kiện bán dẫn công suất trong lĩnh vực điện tử công suất có hai chức năng cơ 

bản: đóng và ngắt dòng điện đi qua nó. Trạng thái linh kiện dẫn điện (đóng) là trạng thái 

linh kiện có tác dụng như một điện trở rất nhỏ (gần bằng không). Trạng thái linh kiện không 

dẫn điện (ngắt) là trạng thái linh kiện có tác dụng trong mạch như một điện trở lớn vô cùng. 

 Linh kiện bán dẫn hoạt động với hai chế độ làm việc đóng và ngắt dòng điện được 

xem là lý tưởng nếu ở trạng thái dẫn điện nó có độ sụt áp bằng không và ở trạng thái không 

dẫn điện (ngắt), dòng điện qua nó bằng không. 

1. Phân loại linh kiện bán dẫn: 

 Linh kiện bán dẫn điều khiển được: Các linh kiện bán dẫn có thể chuyển đổi trạng thái 

làm việc cùa mình từ trạng thái không dẫn điện (ngắt) sang trạng thái dẫn điện (đóng) và 

ngược lại thông qua tác dụng kích thích của tín hiệu lên cổng điều khiển của linh kiện, gọi 

linh kiện có tính điều khiển. Tín hiệu điều khiển có thể tồn tại dưới dạng dòng điện hay điện 

áp. Ví dụ BJT, MOSFET, IGBT, GTO, SCR, TRIAC. 

Linh kiện bán dẫn điều khiển hoàn toàn – linh kiện đóng ngắt cưỡng bức (forced 

commutated device): là linh kiện có thể điều khiển đóng ngắt hoàn toàn bằng tín hiệu điều 

khiển, ví dụ BJT, MOSFET, IGBT, GTO. 

Linh kiện bán dẫn điều khiển đóng: là linh kiện chỉ có thể điều khiển đóng bằng tín 

hiệu điều khiển mà không điều khiển ngắt được: SCR, TRIAC 

Linh kiện bán dẫn không điều khiển được: là những linh kiện không có cổng điều khiển 

và quá trình chuyển trạng thái làm việc của linh kiện xảy ra dưới tác dụng của nguồn công 

suất. Ví dụ: Diode. 

Hình 2.1 Các linh kiện bán dẫn công suất cơ bản 

Diode: Dòng định mức của diode từ 1A đến 5000A. Điện áp định mức từ 10V đến 10kV. 

Thời gian đóng ngắt từ 20 ns cho đến 100 ms. Diode được ứng dụng trong bộ chỉnh lưu và 

các mạch biến đổi DC-DC: Zener, optoelectronic and Schottky diodes 

BJT (Bipolar Junction Transistor): dẫn dòng Collector khi trên cực Base có dòng điện điều 

khiển đủ để BJT dẫn. Dòng định mức của BJT từ 0.5A đến 500 A; Điện áp từ 30V đến 1200V. 

Thời gian đóng ngắt của BJT 0.5ms đến 100 ms. BJT được ứng dụng trong mạch các bộ biến 

đổi DC-DC; kết hợp với diode sử dụng trong các bộ biến tần. Tuy nhiên trong các bộ công 

suất lớn thì người ta thay thế BJT bằng MOSFET và IGBT. 
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MOSFET (Metal Oxide Field Effect Transistor): dẫn dòng Drain khi có điện áp vừa đủ 

trên cực điều khiển Gate. MOSFET được mắc song song với diode trong cấu trúc của nó. 

Dòng điện định mức từ 1đến 100A, điện áp định mức từ 30 đến 1000V. Thời gian đóng ngắt 

rất nhỏ từ 50 đến 200ns. MOSFET ứng dụng cho bộ biến đổi DC-DC, và trong các bộ biến 

tần. 

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor): đây là dạng đặc biệt kết hợp giữa BJT và 

MOSFET. Là linh kiện rất dễ sử dụng, thời gian đóng ngắt nhỏ hơn thời gian đóng ngắt của 

BJT. Dòng định mức từ 10 đến 600 A, điện áp định mức từ 600 đến 1700V. IGBT ứng dụng 

nhiều trong các bộ biến tần từ 1 dến 100kW và được ứng dụng rộng rãi trong điện tử công 

suất. 

SCR (Silicon Controlled Rectifier): Thyristor cũng giống như diode khi có xung trên cực 

Gate. SCR chỉ ngắt khi dòng qua nó bằng 0. Dòng định mức thay đổi từ 10 đến 5000A. Điện 

áp định mức thay đổi từ 200V đến 6 kV. Thời gian đóng ngắt từ 1 đến 200ms. SCR được ứng 

dụng rộng rãi trong bộ chỉnh lưu điều khiển và là linh kiện thuộc họ thyristor được ứng dụng 

rộng rãi nhất. 

GTO (Gate Turn-Off Thyristor) thuộc họ Thyristor và có khả năng điều khiển ngắt bằng 

xung âm trên cổng Gate. GTO có thể thay thế BJT khi cần ứng dụng trong các bộ công suất 

lớn, cần dòng và điện áp lớn. Dòng và điện áp định mức gần tương tự như SCR và nó được 

ứng dụng trong các bộ  biến tần lớn hơn 100kW. 

TRIAC (Triode for Alternating Current) Là linh liện có cấu trúc cấu tạo bởi hai SCR mắc 

đối song. Dòng điện định mức từ 2 đến 50A, điện áp định mức từ 200 đến 800V. TRIAC được 

sử dụng trong điều chỉnh ánh sáng, những thiết bị điện cầm tay… 

 



3 
 

 

Hình 2.2 Các linh kiện bán dẫn công suất trong công nghiệp 
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Hình 2.3 Điện áp và dòng điện định mức của các linh kiện bán dẫn công suất 

 

Bảng 2.1 Thông số kỹ thuật cơ bản của linh kiện bán dẫn công suất 



5 
 

 

 



6 
 

Bảng 2.2 Ký hiệu và đặc tính của linh kiện bán dẫn trong công nghiệp 

 

 


