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ترانزيستور ماسفت قدرت      

Power MOSFET
تاريخچه

ساختمان و اصول کار  
مشخصه ها

مدارهاي راه انداز
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 و ويژگي ها  تاريخچه  

۱۹۸۰:  پيدايش    

International Rectifierشرکت    :   اولين سازنده    
سريعترين کليد الکترونيک قدرت            

VMOSماسفت قائم      :   تفاوت عمده با ماسفت سيگنال              
LSIرده     : دقت فن آوري ساخت       

چند وات تا حدود صد کيلو وات                 :  محدوده قدرت قطع       
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ساختمان    

ساختار سلولي     

پياده سازي قائم           

 اتصال سورس در          

    رو    

اتصال درين در        

   زير    

nنماد ماسفت کانال  pنماد ماسفت کانال 
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نمايش مقطعي يک سلول در دو نوع ماسفت قدرت        

)ساختار متعارف(ساختارماسفت قدرت با گيت سطحي  ساختار ماسفت با گيت به صورت کانال عميق 
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مکانيسم تحمل ولتاژ       
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مکانيسم عبور جريان         
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ديود بدنه در ماسفت قدرت     
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خازنهاي ماسفت  
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مدار معادل ديناميکي ماسفت      

عناصر پارازيت در مدار معادل ماسفتمشخصه انتقالي
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  در ماسفت   dV/dtمحدوديت 
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ويژگي هاي ماسفت قدرت     
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پارامترها و مشخصه هاي مهم ماسفت قدرت   
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مشخصه خروجي    
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مشخصه خروجي در برگه اطالعات        
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مشخصه ناحيه کار ايمن           
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مسير نقطه کار ماسفت به هنگام وصل و قطع بار           
سلفي

قطع شدن ماسفت بدون و با مدار ضربه گير  وصل شدن ماسفت بدون و با مدار ضربه گير 
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 اثر دما بر مقاومت حالت وصل       – RDS(on)اجزاي 
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تعريف و روش آزمايش   :  زمانهاي کليدزني    

شکل موجهاي ولتاژ گيت و درين،مدار آزمايش زمانهاي کليدزني
 تعريف زمانهاي وصل وقطع 
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وصل شدن با بار سلفي، ديود ايده ال و فرمان منبع جريان  
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 وصل شدن با بار سلفي، ديود ايده ال و فرمان منبع ولتاژ                        
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 مدار معادل وصل شدن با بار سلفي با فرمان منبع ولتاژ                       
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وصل شدن با بار سلفي، ديود واقعي با فرمان منبع ولتاژ                       



University of Tehran 23School of ECE

قطع شدن با بار سلفي و فرمان منبع ولتاژ        
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مالحظات مدار راه انداز
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مدارهاي راه انداز با کوپالژ مسقيم و تک قطبي      
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ICL7667 راه انداز ماسفت قدرت 
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ICL7667   زمانهاي کليدزني و مدار نمونه 
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مدارهاي راه انداز با کوپالژ مسقيم و دو قطبي 
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نياز به مدارهاي راه انداز با مجزاسازي  
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روشهاي مجزاسازي سيگنال راه اندازي گيت     
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مجزاسازي سيگنال فرمان گيت با اپتوکوپلر          
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مجزاسازي سيگنال فرمان  با ترانسفورماتور پالس              
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مجزاسازي سيگنال فرمان  با ترانسفورماتور پالس              
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مالحظات مدار راه انداز


