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Các dạng Diodes cơ bản: 

- Small Signal Diode – diode loại nhỏ được  sử dụng nhiều nhất trong những ứng dụng 

chung như linh kiện cho bộ chỉnh lưu, mạch ngưỡng, mạch tụ điện hay mạch tạo sóng. 

- Silicon Rectifier Diode – Diode chỉnh lưu Silicon: diođe này có khả năng mang dòng 

lớn đến vì trăm A với điện trở thuận nhỏ và điện trở ngược lớn đến MΩ. Những diode 

này được ứng dụng trong thiết kế các bộ nguồn, bộ lưu điện, bộ biến tần,… Khi dòng 

điện thuận lớn hơn dòng điện định mức, nhiệt độ của chúng tăng. 

- Schottky diode: độ sụt áp theo chiều thuận thấp (khoảng 0,3V). Do đó, nó được sử 

dụng cho các mạch điện áp thấp. Điện áp ngược chịu được khoảng 50- 100V 

- Diode phục hồi nhanh: được áp dụng trong các mạch hoạt động tần số cao. Khả năng 

chịu áp đến vài ngàn volt và dòng vài trăm amper, thời gian phục hồi tRR nhỏ. 

- Diode tần số công nghiệp: các diode tần số công nghiệp được chế tạo để đạt độ sụt áp 

thấp khi dẫn điện. Hệ quả, thời gian tRR tăng lên. Khả năng chịu áp của chúng khoảng 

vài kV và dòng điện vài kA. 

- Photodiode. 

- Light-Emitting Diode (LED). ứng dụng trong các mạch công suất lớn sử dụng các thiết 

bị  analog hoặc digital. 

 

Mạch bảo vệ: 

Để hạn chế ảnh hưởng của hiện tượng quá áp và bảo vệ cho diode công suất ta mắc 

song song với diode mạch lọc RC. Để hạn chế quá dòng điện người ta mắc nối tiếp cuộn 

cảm L với diode. 
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Hình1: Mạch bảo vệ diode 

Lưu ý: 

- Thông thường trong các diode công suất đã có chứa mạch RC tích hợp. 

- Điện áp định mức là điện áp nghịch lớn nhất có thể lặp lại tuần hoàn trên diode. Để 

tăng khả năng chịu áp tải ta ghép nối tiếp các diode. 

- Để tăng khả năng chịu dòng tải ta ghép song song các diode. 

 

Bảng 1: Thông số của diodes trong datasheet của nhà sản xuất 
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