دیتاشیت فارسی دیود 1N5400 – 1N5408
دیود هایی هم هستند که جریان باالتر رو به راحتی تحمل می کنن و دست مارو تو طراحی مدارمون باز میذارن .
دیود های 1N5400 – 1N5408از این دست دیود ها هستند  .این دیود ها ولتاژی برابر با دیود های
1N4001تا 1N4007دارن اما جریان کاری اونا  ۳آمپره  .قطعا برای تحمل چنین جریانی باید متوقع باشیم که
ابعاد دیود های 1N5400 – 1N5408بزرگتر از 1N4001تا 1N4007باشه و همینطور هم هست.

ویژگی دیود های  1N5400تا : 1N5408
■جریان کاری  ۳آمپر به باال در دمای  ۵۷درجه بدون تلفات حرارتی
■تحمل جریان باال
■جریان نشتی ناچیز

دیود 1N5401

مقایسه ابعاد و اندازه 1N5401در برابر 1N4001

کاربرد دیود های سری 1N5400 – 1N5408 :
از دیود های سری 1N5400 – 1N5408همانند دیود 1N4001در عمل یکسو سازی استفاده می شود فقط با
این تفاوت که جریان مستقیم این دیود ها یعنی جریانی که بعد از عمل یکسو سازی می تونه در اختیار مدار قرار بده

 ۳آمپر به باال هست و این مقدار جریان در مقایسه با دیود 1N4001خیلی بهتره  .سری دیود های – 1N5400
1N5408جریانی یکسان  ۳آمپر دارند اما ولتاژ های متفاوتی رو در بایاس معکوس می تونن تحمل کنن  .هر چی
عدد بعد از  ۷۴۵بیشتر باشه ولتاژ بیشتری رو هم در بایاس معکوس تحمل می کنه مثال 1N5400ولتاژ  ۷۵ولت و
1N5404ولتاژ  ۴۵۵ولت رو تحمل می کنه.

جدول ولتاژ دیود های سری 1N4001و 1N5401

مقادیر مجاز دیود 1N5400در دمای  ۵۲درجه سانتی گراد

جدول مشخصات مجاز دیود 1N5400
در این جدول:
 : VRRMحداکثر ولتاژ معکوس تکراری ( حداکثر ولتاژی است که در بایاس معکوس به دیود آسیبی نخواهد رساند
)
IFSM :جریان ضربه ای غیر تکراری ( حداکثر جریانی است که دیود در فواصل زمانی کوتاه تنها برای یک بار
میتواند تحمل کند)
 : IF(AVمتوسط جریان یکسو شده خروجی
 : Tstgمحدوده تحمل حرارت
 : TJدمای نقطه اتصال

مشخصات الکتریکی دیود 1N5400 – 1N5408

مشخصات الکتریکی دیود 1N5400
در جدول باال:
 : VFولتاژ مستقیم در جریان  ۳آمپر
 : Irrحداکثر جریان معکوس در بار کامل  ،تمام موج
 : IRجریان معکوس در ولتاژ معکوس مجاز ( یکی در دمای  ۵۷درجه و دیگری در دمای  ۰۵۵درجه سانتی گراد
اندزه گیری شده .
 : CTظرفیت خازنی کل
این سری از دیود ها برای سرعت های پایین طراحی شدند  .برای مثال این سری دیود ها یعنی – 1N5400
 1N5408برای موج ورودی مربعی با فرکانس بیشتر از  ۰۷کیلو هرتز مناسب نیستند  .اما جایگزینی برای سوئیچ
های سرعت باال از همین نسل طراحی شده که بعدا دیتاشیت اون رو هم قرار میدم .
منحنی جریان و ولتاژ دیود 1N5400 – 1N5408در بایاس مستقیم
طبق شکل زیر مشاهده می کنین که تا قبل از رسیدن ولتاژ به بیشتر از  ۵٫۶هیچ جریانی از دیود عبور نمی کنه و بعد
از این عدد  ،جریان به شکل تصاعدی در مدار جاری میشه.

منحنی مشخصه دیود n5400 ۰در بایاس مستقیم

