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Кіріспе 
 

Автоматтандырылған басқару жүйесінің және ақпаратты жинаудың 
сипаттамасы.  

«Күштік электроника» зертханалық стенді есептеу техникасының қазіргі 

заманғы жабдықтарының қолданылуымен болатын автоматтандырылған 

режимдегі зертханалық жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік береді. 

Автоматтандыру жүйесі өлшеулі ақпаратты көрнекі түрде көрсетуге, күрделі 

түрдегі сигналдарды өлшеудің дәлдігін жоғарылатуға, зертханалық 

жұмыстарды орындау уақытын қысқартуға мүмкіндік береді.   
Стендтың автоматтандырылған жүйесі екі бөліктен тұрады: аппараттық 

және бағдарламалық.  

 

Стендтың автоматтандырылған жүйесінің аппараттық бөлігі.  

Стендтың автоматтандырылған жүйесінің аппараттық бөлігі «Delta 

Profi» бағдарламалық- техникалық кешені бар дербес компьютерден; 

компьютермен байланыс үшін USB 2.0 интерфейсімен жабдықталған кіріс / 

шығыс сигналдарын өңдеуге арналған «Енгізу-шығару» модулінен (1 сурет); 

гальваникалық айырыққа және кіріс сигналдары деңгейлерінің қиылысуына 

арналған «Тиристорлы түрлендіргіш» және «Жиілікті түрлендіргіш» 

модульдерінің құрамына кіретін ток және кернеу датчиктерінен тұрады. 

«Енгізу-шығару» модулінің (1 сурет)  құрамына кіріс сигналдарының 

қосылуына арналған, жермен потенциалды байланыстырылмаған кірістің 4 

дифференциалдық аналогтық каналдары (А1 – А4);  

- қарастырылып отырған модульдерді басқаруға арналған шығыстың екі 

аналогтық каналы кіреді. 

Кірістің әрбір аналогтық каналында (А1-А4) тағайындалуы және қалпы  

1 кестеде көрсетілген  «Сүзгі» ауыстырып- қосқышы бар.   

 

1 кесте  

Ауыстырып-  

Ауыстырып- 
қосқыштың  

Ауыстырып- 
қосқыштың  Қалыптың 

    қосқыш  тағайындалуы  қалпы  түсінідрілуі 

  Кіріс  аналогты 
0 

 
Сүзгі сөндірулі   сигналының сүзгіленуі,  

     

Сүзгі  одан бірінші    
  

гармоникың   бөлінуі 
   

  1  Сүзгі қосулы 

 

 

Кірістің әрбір каналында 10 В-қа дейін рұқсат етілген кіріс кернеулі 

клеммалар және 100 В-қа дейін рұқсат етілген кіріс кернеулі орнатылған 

кернеу бөлгіштері бар клеммалар бар. Клеммалардың кіріс каналдарына 

сәйкестілігі 2 кестеде көрсетілген.
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1 сурет  - «Енгізу-шығару» модулі 

 

2 кесте 

 

 

 

 

Кіріс каналы 

 

10 В-ты кіріс клеммалар 

 

100 В-ты кіріс 

клеммалар 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Х3, Х4 

 

Х7, Х8 

 

Х11, Х12 

 

Х15, Х16 

 

Х1, Х2 

 

Х5, Х6 

 

Х9, Х10 

 

Х13, Х14 
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Бір каналдың 10 В-тық жіне 100 В-тық кіріс клеммаларының бір уақытта 

қолданылуына жол берілмейді.  

(ТД) Ток және (КД) кернеу датчиктері (2 сурет) «Тиристорлы 

түрлендіргіш» және «Жиілікті түрлендіргіш» модульдерінің қарастырылуы 

кезіндегі токтың кернеуі бойынша сигналдардың қауіпсіз осциллографтануы 

үшін арналған.  

      

 
                                                                                 

2 сурет - (ТД) Тоқ  және (КД) кернеу датчиктері 

 

Х16 және Х17 ұяшығында сигналдар кернеу бойынша беріледі, ал Х19 

және Х20 ұяшығында – тоқтық сигналдар. Датчиктердің (Х16 және Х19) 

жоғарғы ұяшықтарына оң полярлығы бар сигналдарды қосу қажет, ал (Х17 

және Х20) төменгі ұяшықтарына – теріс полярлығы бар сигналдарды. А1 – А4 

кіріс каналдарына (1 кесте) немесе осциллографқа қосылған шығыс сигналдар 

Х15, Х18 ұяшықтарынан және « ┴» жалпы сымынан алынады.  

SA2 және SA3 тумблерлерінің (2 сурет) көмегімен датчиктердің өткізілу 

жолағы өзгереді: «1» қалпы – сүзгі қосулы, «2» қалпы – сүзгі сөндірулі.  

кн = 40 кернеу датчиктерін түрлендірудің коэффиценті, кТ = 0,25 А/В 

тоқ датчиктерін түрлендірудің коэффиценті. 

3 суретте автоматтандырылған режимдегі зертханалық жұмыстардың 

жүргізілуінің функционалды сұлбасы  көрсетілген. 
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 3 сурет -  Автоматтандырылған режимдегі зертханалық жұмыстардың 

жүргізілуінің функционалды сұлбасы  

 

«Енгізу-шығару» модулі қаптаманың сыртжақ бетімен жалғағыш 

арқылы дербес компьютердың USB портымен жалғанған. Зерттеліп отырған 

сигналдар «Енгізу-шығару» модуліне сымдар көмегімен тікелей ұяшықтарға:  

X3, X4; X7, X8; егер кіріс сигналдарының амплитудасы ±10 В 

деңгейінен аспаса, онда X11, X12; X15, X16 немесе  кіріс сигналдарының 

амплитудасы ±100 В-қа дейін болатын X1, X2; X5, X6; X9, X10; X13, X14 

ұяшықтарына жалғанады. Өлшенген кернеулердің өте үлкен мәндері кезінде, 

сондай-ақ өлшеніп отырған тізбектің гальваникалық айырығының қажеттілігі 

кезінде қосылу кернеу (тоқ) датчиктері (3 сурет) арқылы іске асады. «Енгізу-

шығару» модуліне бір мезгілде қосылған сигналдырдың максималды саны  

кірістің аналогты каналдарының санына сәйкес келеді және төртке тең. 

Стендтің автоматты режимдегі жұмысы кезінде зерттеліп отырған модульді 

басқару «Енгізу-шығару» модулінің (3 суретте – басқару каналы) шығыс 

каналы арқылы жүзеге асады.  

Стендті  бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Стендті  бағдарламалық қамтамасыз ету «DeltaProfi» бағдарламалар 

жиынтығынан тұрады. Жұмысты бастау алдында қолданушы нұсқаулығымен 

танысу қажет: «DeltaProfi» бағдарламалық- техникалық кешені. 

 

3 кесте - Нұсқалар 

 
 

 
Нұсқа №  
 

 
U2   айнымалы кернеудің әсерлік 

мәні  

 
ra екінші реттік бөлігіне 

келтірілген 
трансформатордың актив 

кедергісі, Ом   
 

1, 13 12 7,0 

2, 14 11 10 

3, 15 10 13,0 

4, 16 9 15,0 
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3 кестенің соңы 

5, 17 8 17,0 

6, 18 12,5 5,0 

7, 19 11,5 9,0 

8, 20 10,5 12,0 

9, 21 9,5 14,0 

10, 22 8,5 16,0 

11, 23 12 7,0 

12, 24 10 13,0 

 

Ескертпелер 

1 Алғашқы үй тапсырмасын орындау кезінде А нұсқасын таңдаған 

студенттер түзеткіш диод үшін пп. 1 а, б, в орындайды;  Б нұсқасы - түзеткіш 

диод үшін пп. 1 а, б, г, д; В нұсқасы – Шоттки диоды үшін пп. 1 а, б, г, д .  

2 Түзеткіш диодтың параметрлері: U0 = 0,6 В; rд = 13,3 Ом.  

3 Шоттки диодының параметрлері: U0 = 0,6 В; rд = 11,6 Ом.  

4 Rн = 150 Ом  жүктеме кедергісі.  

ra трансформатордың актив кедергісінің құрамына RP1 

потенциометрінің ішкі кедергісі кіреді.  

 

 

1 Зертханалық жұмыс №1. Бір фазалы бір жартылай периодты 

басқарылатын түзеткіштерді зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: электромагнит үдерістерін, түзетудің активті және 

активті- индуктивті жүктемедегі жұмысы кезіндегі, басқарылатын 

түзеткіштердің бір фазалы бір жартылай периодты сұлбасы бойынша, кәдімгі 

және кілттенетін тиристорларда орындалған реттеуші және энергетикалық 

симаттамаларын зерттеу. 

 

Зертханалық қондырғының сипаттамасы. 

Зертханалық жұмыста келесі модульдер қолданылады: «Тиристорлар», 

«Енгізу-шығару», сондай-ақ дербес.  

Беттік панельде мнемосұлба келтірілген және коммутациялайтын және 

реттейтін элементтер орнатылған.  Мнемосұлбада бейнеленген: VS1 

тиристор, VS2 симметриялық тиристор (берілген жұмыста қолданылмайды),  

VS3 кілттенентін тиристор, бір жартылай периодты түзеткіш жүктемесінің 

активті және индуктивті кедергілері (Rн = 150 Ом және L н = 70 мГн). RP1 

потенциометр басқару кернеуінің өзгеруі үшін қызмет етеді. Басқару жүйесі 

(БЖ) Uбасқ = 0…10 В кіріс басқарушы кернеудің өзгерісі кезінде фаза 

бойынша қозғалатын  басқарушы импульстарды қалыптастырады. RS1= 10 

Ом шунты тиристор арқылы токқа пропорционал болатын сигналдың 

осциллографтандырылуы үшін, ал RS2 = 10 Ом басқару тогының 

осциллографтандырылуы үшін қызмет етеді. DA1 күшейткіші RS1 шунтынан 
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алынатын тоқ сигналын күшейтуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар беттік 

панельде X1 X21 сыртқы байланыстарын жүзеге асыру үшін ұяшықтар,  RP1 

потенциометр сабы, SA1 түрдегі жүктеменің ауыстырып- қосқышы (активті –

жоғары қалпы немесе активті- индуктивті – төмен қалпы ) және басқарушы 

импульстердің SA3 тиісті тиристорларына берілетін каналдарының 

ауыстырып- қосқышы орналастырылған.  

 

 
  

1.1 сурет -«Тиристорлар»  модулінің беттік панелі  
 

Берілген жұмыста SA2 ауыстырып қосқышы  сұлбаға айнымалы 

кернеуді (~12В) береді.   
Қоректің берілуі модульде орнатылған желілік ажыратқыштың 

қосылауы кезінде орындалады. 

 

1.1 Тапсырмалар және әдістемелік нұсқаулар. Алдын ала 

берілетін үй тапсырмасы  
 

1.1.1 «Тиристорлар», «Бір фазалы түзеткіштер», «Басқарушы ток 

түзеткіштері», «Түзеткіштердің энергетикалық көрсеткіштері» [2, с. 8–19; 33–

37; 53–55] курстарының тақырыптарын және берілген жұмыстың мазмұнын 

оқып білу, барлық бақылау сұрақтарына жауап беруге дайын болу; 

1.1.2 Басқарудың берілген бұрышы және U2 кернеу үшін, кәдімгі 

(кілттенбейтін) тиристордағы басқарушы түзеткіш үшін u2 айнымалы 
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синусоидалы кернеудің,  ud түзетілген кернеудің (жүктемедегі кернеу), ia 

анодты тоқтың және ua шұрадағы кернеудің уақытша диаграммаларын 

масштабта тұрғызу. 

1.1.3 Активті жүктеме және мүлтіксіз шұралар кезіндегі, сондай-ақ 

берілген параметрлер үшін шұрадағы кернеудің төмендеуін есепке алған 

кездегі  реттеуші сипаттамаларды тұрғызу. Активті жүктеме және мүлтіксіз 

шұралар кезіндегі реттеуші сипаттаманың теңдігі  

 

                                (1.1) 

мұндағы Ud 0   = 0,45 U2    – басқарылмайтын түзеткіш жүктемесіндегі  

орташа түзетілген кернеу.  

U0 бастапқы кернеуін алып тастап, шұрадағы кернеудің төмендеуін 

жуықтап есептеуге болады, сонда реттеуші сипаттаманың теңдеуі 

                                       (1.2) 

 

1.1.4 Басқарудың берілген бұрышы және U2 кернеу үшін, кілттенетін 

тиристордағы басқарушы түзеткіш үшін u2 айнымалы синусоидалы 

кернеудің,  ud түзетілген кернеудің (жүктемедегі кернеу), ia анодты токтың 

және ua шұрадағы кернеудің уақытша диаграммаларын масштабта тұрғызу. 

 
 

1.2 Кілттенбейтін тиристордағы бір жартылай периодты түзеткішті 

тәжірибелік зерттеу 

 

1.2.1 Кілттенбейтін тиристордағы бір жартылай периодты түзеткіштің 

сұлбасын 1.2 суретке сәйкес жинау. Сұлбаға қосылған қосымша 

жалғастырғыштар және өлшеу аспаптары (А1 – А4 енгізу каналдары, Б2 

шығару каналдары) штрих сызықтармен көрсетілген.  

«Енгізу-шығару» модулін зерттеліп отырған сұлбаға (1.2 сурет)  қосу 

және 1 кестеге сәйкес  (А1 – А4) енгізу каналдары ауыстырып-

қосқыштарының талап етілген қалыптарын орналастыру. 1.1 суреттегі SA1 

тумблерін активті жүктемеге сәйкес жоғарғы қалыпқа, VS1 тиристорының 

кернеу тізбегіне  айнымалы кернеуді (~12 В) қосып, SA2 тумблерін төменгі 

қалыпқа ауыстыру. SA3 ауыстырып-қосқышын VS1 тиристорын басқаруға 

сәйкес жоғарғы қалыпқа қою.  

1.2.2 «DeltaProfi» бағдарламасының көмегімен u2 қорек көзі кернеуінің,  

ia анодты тогының, шұрадағы ud  түзетілген кернеуінің осциллограммаларын 

алу. Ол үшін «Тиристорлар» және «Енгізу-шығару» модульдерінің қорек 

көзін іске қосу. «DeltaProfi» бағдарламасын ашу. Зертханалық жұмыстар 

тізімінен «Өнеркәсіптік электроника» → «Бір фазалы басқарушы 
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түзеткіштерді зерттеу» → «Бір фазалы басқарушы түзеткішті зерттеу» 

жұмысын таңдау. Басқару бұрышының мәнінің өзгеруі «Аналогты 

шығыстар» → «ЦАП-2» → «Амплитуда» өрісінде Uбасқ. беру арқылы жүзеге 

асады. Уақытша диаграммаларды компьютер жадысында сақтау.  

 

 
 

1.2 сурет – Кілттенбейтін тиристордағы бір жартылай периодты түзеткішті 
зерттеуге арналған сұлба  

 

1.2.3 Lж жүктеме индуктивтілігін ажыратып, SA1 тумблерін төменгі 

қалыпқа ауыстыру. Сол осциллограммаларды нұсқа бойынша басқару 

бұрышы және активті-индуктивті жүктеме берілген кезде алу, 

осциллограммаларды  салыстыру. «Тиристорлар» модулінің қорек көзін 

сөндіру.  

1.2.4 Басқару бұрышының басқару кернеуіне = f (Uбасқ) тәуелділігін алу. 

Ол үшін SA1 тумблерін активті жүктемеге сәйкес жоғарғы қалыпқа 

ауыстыру. Зертханалық жұмыстар тізімінен «Өнеркәсіптік электроника» → 

«Бір фазалы басқарушы түзеткіштерді зерттеу» → «Басқару бұрышының 

басқару кернеуіне тәуелділігі» жұмысын таңдау.  «Тиристорлар» модулінің 

қоректендіруші тумблерін қосу, талап етілген сипаттамасын алу. 

«Тиристорлар» модулінің қорек көзін сөндіру.  

1.2.5 Активті жүктеме кезіндегі реттеуші Ud = f (Uбасқ) алу. Ол үшін SA1 

тумблерін активті жүктемеге сәйкес жоғарғы қалыпқа ауыстыру. 

Зертханалық жұмыстар тізімінен «Өнеркәсіптік электроника» → «Бір фазалы 

басқарушы түзеткіштерді зерттеу» → «Бір жартылай периодты түзеткіштің 

реттеуші сипаттамасы» жұмысын таңдау. «Тиристорлар» модулінің 

қоктендірушіі тумблерін қосу, талап етілген сипаттамасын алу. 
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«Тиристорлар» модулінің қорек көзін сөндіру.  

1.2.6 Активті жүктеме кезіндегі P = f (α), S = f(α), = f (α) бір жартылай 

периодты түзеткішінің энергетикалық сипаттамаларын алу. Ол үшін SA1 

тумблерін активті жүктемеге сәйкес жоғарғы қалыпқа ауыстыру. 

  

1.1 кесте  

 

Зертханалық жұмыстар тізімінен «Өнеркәсіптік электроника» → «Бір 

фазалы басқарушы түзеткіштерді зерттеу» → «Бір жартылай периодты 

түзеткіштің энергетикалық сипаттамалары» жұмысын таңдау. «Тиристорлар» 

модулінің қоректендіруші тумблерін қосу, талап етілген сипаттамасын алу. 

«Тиристорлар» модулінің қорек көзін сөндіру.  
 

1.3 Кілттенетін тиристордағы бір жартылай периодты түзеткішті 

тәжірибелік зерттеуі  

  
1.3.1 Сұлбаны 1.2 суретке сәйкес жинау, бірақ VS1 тиристорының 

орнына VS3 кілттенетін тиристорын қосу. Ол үшін SA3 ауыстырып-

қосқышын өте төменгі қалыпқа ауыстырып, басқарушы электродқа басқару 

жүйесінен (БЖ) импульстер беру керек. Lж жүктеме индуктивтілігін 

тұйықтап, SA1 тумблерін жоғарғы қалыпқа ауыстыру. 

1.3.2 VS3 кілттенетін тиристоры үшін 2 б тармағын қайталау. 2 және 3 

осциллограммаларын салыстыру. Кілттенетін тиристорлы сұлбада асқын 

кернеудің бар болуын айқындау. Қоректендіруші модулін сөндіру.  

1.3.3 Активті жүктеме кезінде қуат коэффициентінің және cos-тың = f 

(α), cos =f (α) басқару бұрышына тәуелділігін баяндалған  іс-әрекет 

реттілігіне сай алу. Бұл ретте, «Басқару менеджері» бағдарламасындағы 

Кіріс 

каналының        Сұлбадағы 

«Сүзгі» кіріс каналдары 

ауыстырып- қосқыштарының 

қалпы  
 

   нөмірі Өлшенетін шама қосылу  
 

  орны  
 

А1 
U2  қорек көзі кернеуінің 

X2 – X14 0 (сөнд.) 
 

әсерлік мәні 

 

   
 

А2 

 I2 қорек көзі тогы,  

X13 – X14 0 (сөнд.) 

 

Id жүктеме тогы,  Iа 

анодты тоғы 
 

А3 

uа анодты кернеуінің 

лездік мәні 
X4 – X11 0 (сөнд.) 

 

 
 

   
 

А4 Басқару жүйесінің  X10 – X18 0 (сөнд.) 
 

 (БЖ) шығысы   
 



13 
 

зертханалық жумыстардың ұсынылған тізімінен «Бір фазалы басқарылатын 

түзеткіштерді зерттеу» → «Кілттенетін тиристор» жұмысын таңдау. Басқару 

бұрышын  30 град. қадаммен, 0-ден 150 град. дейінгі диапозонда өзгерту. = f 

(α) и cos =f (α) сипаттамасы бойынша қуат коэффициенті және  cos 

максималды болатын басқару бұрышын табу. Нәтижесін түсіндіріу.  
 

1.4 Есеп берудің мазмұны  

 

Есеп беру келесі тармақтарды қамтуы тиіс:  

1) Жұмыстың атауы және мақсаты.   
2) Алдын ала құрылған уақытша диаграммалар мен сипаттамалар.  

3) Тәжірибелік зерттеулердің және сол зерттеулер бойынша 

жүргізілген, тиісті кестелерге орналастырылған есептеулердің нәтижелері. 

4) Тәжірибе жүзінде алынған және құрылған сипаттамалар.  

5) Өңделген осциллограммалар.   
6) Жұмыс бойынша қорытындылар. Бақылау сұрақтарына міндеттті 

түрде жауап беру.  

 

1.5 Бақылау сұрақтары  

 

1.5.1 Бір жартылай периодты басқарылатын түзеткіш қалай жұмыс 

жасайды?   
1.5.2 Басқару бұрышы дегеніміз не? Қандай осциллограмма бойынша 

оны анықтауға болады?  

1.5.3 Басқару бұрышы не нәрсеге ықпал етеді?   
1.5.4 Жүктемедегі кернеу формасы неге байланысты болады? 

Басқарылатын түзеткішті трансзисторда орындауға бола ма? Болмаса, онда 

неліктен, ал егер болса, онда қалай?   
1.5.5 Түзеткіштің жұмыс тәртіптері несімен айырмашылық жасайды?   
1.5.6 Шұралардың өткізгіштік бұрышы дегеніміз не?   
1.5.7 Реттеуші сипаттама дегеніміз не?   
1.5.8 Реттеуші сипаттаманың түрі неге байланысты болады?   
1.5.9 Реттеуші сипаттаманы бос жүрісте алуға бола ма? Жауапты 

дәлелдеңдер.   
1.5.10 Түзетілген кернеудің толық реттелуі үшін қажет басқару 

бұрышының өзгеру диапазоны немен анықталады?  
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1.2 кесте - Нұсқалар 

 Нұсқа №  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 град. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 

U2, В 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 

U0, В 0,8 0,9 1,0 1,1 0,95 0,8 0,9 1,0 1,1 0,95 0,8 1,0 

 Нұсқа №  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

град 15 25 35 45 55 65 75 85 95 15 25 35 

U2, В 11,5 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 11,5 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 

U0, В 0,8 0,9 1,0 1,1 0,95 0,8 0,9 1,0 1,1 0,95 0,8 1,0 

 

Ескертулер  

1 Алдын ала берілген үй тапсырмасын орындау кезінде А нұсқасын 

алған студенттер  1 а, б тар. орындайды; Б нұсқасы 1 а, в тармағын 

орындайды; В нұсқасы  1 а, г тар. орындайды.  

2 β сөндіру бұрышын кілттенетін тиристор үшін β = α+60
0 
деп алу.  

 

 

2 Зертханалық жұмыс №2. Үш фазалы басқарылатын 

түзеткүштердің сұлбаларын зерттеу  
 
Жұмыстың мақсаты: Үзілмелі және үздіксіз тоқ режимдеріндегі 

активті-индуктивті жүктемеcі және қарсы ЭҚК бар активті-индуктивті 

жүктемеге жұмысы кезінде, түзеткіштердің нөлдік шығысы бар үш фазалы 

сұлба және үш фазалы көпірлік сұлба бойынша орындалған  электромагнит 

үдерістерін және сипаттамаларын зерттеу. 

 

Зертханалық қондырғының сипаттамасы. 

Зертханалық қондырғылар жиынтығына келесі модульдер кіреді: 

«Тиристорлы түрлендіргіш», «Жүктеме», «Қоректендіруші модуль», 

«Жиілікті түрлендіргіш», «Мультиметрлер», «Қуатты өлшеуіш», «Енгізу-

шығару», сонымен қатар дербес компьютер.  
«Тиристорлы түрлендіргіш» модулінің беттік панелі 1 суретте 

ұсынылған. Онда мнемосұлба бейнеленген және коммутациялайтын, 

реттеуші және өлшеуіш элементтер, сондай-ақ (Х1 – Х20) сыртқы 

байланыстары үшін ұяшықтар орнатылған. Мнемосұлбада TV 

трансформаторы мен «Алға» (UZ1) және  «Артқа» (UZ2) жиынтығынан 

тұратын реверсті тиристорлы түрлендіргіш көрсетілген. SA1 тумблерінің 

көмегімен трансформатордың берілген параметрлері (қосымша реакторлар іс 

жүзінде қосылады) орналастырылады. SA1 тумблерінің қалпына байланысты 

трансформатор параметрлері 2.1 кестеде келтірілген.  
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 2.1 кесте  

 

Тумблердің 

қалпы  

Бірінші 

реттік  

фазалық 

кернеу 

U1,В 

Екінші 

реттік  

фазалық 

кернеу 

 

U2,В 

Шашыраудың 

екінші реттік 

жағына 

келтірілген 

индуктивті 

кедергісі, хa, Ом 

Екінші реттік 

жағына 

келтірілген 

индуктивті 

кедергі ra, Ом 

 

1 

 

220 

 

48 

 

4.3 

 

1.65 

2 220 48 0.3 1.5 

 

«Тиристорлы түрлендіргіш» модулінде сұлбадағы токтар мен 

кернеулерді  осциллографтандыру және өлшеу үшін қызмет ететін ток   (ТД) 

және кернеу (КД) датчиктері орнатылған. Х16 және Х17 ұяшықтарына кернеу 

сигналдары, ал  Х19 және Х20 ұяшықтарына ток сигналдары  беріледі. Х15, 

Х18 ұяшықтары және жалпы сым КД және ТД шығу тізбектерінің «Енгізу-

шығару» модуліне немесе осциллографқа қосылуы үшін қызмет етеді.    
id түзетілген тоғы мен  ud  кернеуін осциллографтандыру және өлшеу 

үшін модульде орналастырылған ток пен кернеу датчиктері (ТД және КД) 
қолданылады.  

Кернеу датчиктерінің түрлену коэффициенті  kк = 40, тоқ датчиктерінің 
түрлену коэффициенті kТ = 0,25 А/В.  

SA2 және SA3 тумблерлерінің көмегімен датчиктердің өткізу жолағы 
өзгереді,  бұл - осциллограф экранында сигналды («2» қалпы) немесе оның 
алғашқы гармоникасын («1» қалпы) бақылауға мүмкіндік береді.  

«Тиристорлы түрлендіргіш» модулінің қоректендірілуі қоректендіруші 
модульде орналасқан QF2 автоматы арқылы үш фазалы айнымалы кернеу 
көзінен (380 В сызықтық кернеу) беттік панельдегі А, В, С ұяшықтары 
арқылы жүзеге асады. Басқару жүйесі үшін тұрақты кернеулер артқы 
панельге беріледі. Қондырғының максималды түзетілген тогы Id = 1 A асып 
кетпеуі тиіс. «Тиристорлы түрлендіргіш» модулі Id = 2 A тогы кезінде іске 
қосылатын асып кетуден қорғаумен қамтамасыз етілген.   

 «Жүктеме» модулі (2 сурет) «Тиристорлы түрлендіргіш» модулінің 

жүктемесі болып табылады. Ол зерттеліп отырған түрлендіргіштің активті-

индуктивті жүктемеге және қарсы ЭҚК (ҚЭҚК) бар  активті-индуктивті 

жүктемеге жұмысын қамтамасыз етеді. Беттік панельде мнемосұлба 

бейнеленген, коммутациялаушы және реттеуші элементтер орналастырылған.  

Жүктемеде тек активті кедергілер ғана реттеледі, ал индуктивтіліктер 

өзгеріссіз қалады. Реттеу SA1 ауыстырып-қосқышымен жасалынады. 

Ауыстырып-қосқыштың қалыптарына сәйкес резисторлардың мәндері 2.2 

кестеде келтірілген.  
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 2.2 кесте 

 

Берілген жұмыста «Жүктеме» модулінің бір фазасы қолданылады. 80 

мГн индуктивтілікті L1 тегістеуші реакторы RP1 резисторымен бірге 

реттелетін активті-индуктивті жүктеме рөлін атқарады. Жүктеме 

резисторларының қызуын төмендету үшін жүктеменің (RP1, RP2)  активті 

кедергілерінің 2 фазасын параллель қосу ұсынылады. ҚЭҚК-не жұмыс 

барлық үш фазалар C1 – С3 конденсаторларының активті жүктемеге 

параллель қосылуымен ұқсатылады. Әрбір конденсатордың сыйымдылығы 

10 мкФ.  

«Тиристорлы түрлендіргіш». ia шұра тогы мен  ua шұрадығы кернеуін 

осциллографтандыру және өлшеу үшін «Жиілікті түрлендіргіш» модулінде 

орналастырылған ТД және КД қолданылады.  

 

2.1 Қондырғыны қосу және сөндіру қатары  
 

2.1.1 Зертханалық жұмысты орындау үшін тәжірибе сұлбасын жинау.  

2.1.2 «Тиристорлы түрлендіргіш» модулінде SA1 тумблерін нұсқалар 

кестесіндегі трансформатордың берілген параметрлеріне сәйкес келетін 

қалыпқа ауыстыру.  

2.1.3 «Жүктеме» модуліндегі SA1 ауыстырып-қосқышын максималды 

кедергі қалпына (шеткі оң жақтағы қалып) орналастыру.  

2.1.4 «Стендтің қоректендіруші модулінің» QF1 автоматын қосу, 

«Қоректендіруші модулінің» QF2 автоматын қосу.  

2.1.5 «Тиристорлы түрлендіргіш» модулінде RP1 потенциометрі 

арқылы берілген басқару бұрышын орналастыру.  

2.1.6  Қажетті кедергіні «Жүктеме» модулінде SA1 ауыстырып-

қосқышы арқылы орналастыру. «Қоректендіруші модульдің» QF2 қосулы 

тұрған автоматы кезінде «Тиристорлы түрлендіргіш» модуліндегі SA1 

тумблерін ауыстыруға, өлшеуіш модульдердің қосылу орындарын өзгертуге 

және басқа да қайта қосылуларды жүргізуге тыйым салынады.   
Қосылу реті – кері. «Стендтің қоректендіруші модулінің» 

ажыратқышы тек жұмыс соңында ғана сөндіріледі.  Ток бойынша 

қорғаныстың іске қосылуы кезінде «Қоректендіруші модульдің» QF2 

автоматын ажырату, сұлбаны тексеру қажет. 

 

 

 

 
 

  

SA1 ауыстырып- қосқышының 

қалпы 1 2 3 4 5 6 

Жүктеме кедергісі (Ом) 100 200 400 600 1000 1600 
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                 2.1 сурет – «Тиристорлы                             2.2 сурет –«Жүктеме»         

                   түрлендіргіш» модулі                                        модулі                                                              

                    

                                 

2.2 Тапсырмалар және әдістемелік нұсқаулықтар. Алдын ала 

берілетін үй тапсырмасы 

 

2.2.1 «Көп фазалы түрлендіргіштер», «Басқарылатын 

түрлендіргіштер», «Үздіксіз режим» - курстар тақырыптарын, берілген 

жұмыстың мазмұнын оқып білу және барлық бақылау сұрақтарына жауап 

беруге дайын болу.  

2.2.2 Берілген нұсқа үшін коммутация бұрышын есептеу. γ бұрышын 

мына байланыстан анықтау ұсынылады:   
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                                            .                                       (2.1)             

 
 

Үздіксіз режимде жұмыс жасайтын басқарылатын түзеткіш үшін Id 

жүктеме тізбегіндегі тоқты мына өрнектен жуықтап бағалауға болады: 
 

                                               .
R

U
I

d

do

d

сos 



                                                           (2.2) 

2.2.3 Екінші ретті ЭҚК-нің, ud түзетілген кернеудің, (xd =∞ кезіндегі) 

id жүктеме тоғының,  ia шұра тоғының, ua шұрадағы кернеудің және E2, 1 , Id 

мен есептелген берілген мәндерінің есебімен i1 трансформатордың екінші 

ретті тоғының уақытша диаграммаларын масштабта тұрғызу.  

2.2.4 Ud түзетілген кернеудің, Ia шұра тогының, Id тоғының берілген 

мәні үшін трансформатордың I2 екінші ретті және I1 бірінші ретті 

тоқтарының орташа мәнін есептеу. Басқару бұрышының берілген мәні  

және Id жүктеме тоғы кезіндегі түзетілген кернеудің орташа мәнін үздіксіз 

режим үшін шықпалық сипаттамалар теңдеуінен анықтауға болады: 

 

   
,.

2
cos

0 I
x

rrUUU d

a

aTTTdod m
aaa 















      

(2.3) 

 
 

мұндағы UТ(Т0) – тиристордың бастапқы кереуі;  

rТ – ашық күйдегі тиристордың дифференциалды кедергісі; 

rа, xa – анодты активті және индуктивті кедергілер 

(трансформатордың орын басу сұлбасының шұралар жағына келтірілген 

кедергілері). 

а сұлба коэффиценті, m сұлба ырғақтылығы және Ud0 идеалды бос 

жүріс кернеуі сұлба түрімен анықталады:   

– үш фазалы нөлдік сұлба үшін: а = 1, m = 3, Ud0 = 1,17 E2;  

– үш фазалы көпірлік сұлба үшін: а = 2, m = 6, Ud0 = 2,34 E2.  

Есептеу кезінде бос жүрісте UТ (Т0) = 1 В, r Т = 0,05 Ом, E2 = U2 деп 

алу. Iа шұраның анодты тогын, трансформатордың I2 екінші ретті және I1 

бірінші ретті токтарының әсерлік мәндерін есептеу үшін формулалар 2.3 

кестеде келтірілген. Ескертпе. Трансформация коэффициенті n=U1 U 2 . 
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 2.3 кесте 

 

2.3 Белсенді индуктивті жүктеме кезінде үш фазалы көпірді түзету 

сұлбасын эксперименттік зерттеу 

2.3.1-суреттегі белсенді индуктивті жүктеме бойынша жұмыс істеген 

кезде үш фазалы көпір тізбегін зерттеу үшін тізбекті құрастыру. Қосымша 

сөндіргіштер мен тізбеге қосылған өлшеу құрылғылары сызылған сызықпен 

көрсетіледі. 

2.4-кестеде диаграммада қабылданған белгілерге сәйкес зертханалық 

жұмыста пайдаланылатын өлшеу құралдары көрсетілген 2.3 сурет. 

 

2.4 кесте 

Сұлба Ia I2 I3 

Үш фазалы нөлдік Id
3

 
Id

√3
 √2

3
∗
Id
𝑛

 

Үш фазалы көпірлік Id
3

 
√
2

3
∗ Id √

2

3
∗
Id
𝑛

 

 

Өлшенген мәндер 

Ескерту 

құрылғы / шектеу 

өлшемдер 

Құрылғының орналасқан 

жері 

(модуль атауы) ) 

 

Нақты мәні 

фазалық кернеу U1 және 

трансформатордың бастапқы ток 

I1 

 

PW1/ 

U1 ~ 300 B 

I1 ~ 0.2 A 

 

Қуат өлшегіш 

U2 трансформаторының 

қосалқы кернеуінің тиімділіг 

PV1/ ~ 220В  

Мультиметрлер 

Анодтың кернеуінің  ua 

лездік мәні 

ДН1 Жиілік түрлендіргіші 

Анодтың кернеуінің ia 

сәтте мәні ia 

ДТ1 Жиілік түрлендіргіші 

Бірден түзілген кернеу ud   
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2.3 сурет - Белсенді индуктивті жүктеме кезінде үшфазалы көпір тізбегін 

зерттеу үшін сұлба диаграммасы 

 

Кіру-шығару модулін кернеу сенсорларына (DN1-DN2) және ағымдағы 

сенсорларға (DT1-DT2) зерттелетін тізбектегі 2.3-суретте және 2.5-кестеге 

сәйкес кіріс арна ажыратқыштарының (А1-А4) қажетті позицияларын 

орнатыңы 

 

2.5  кесте 
Кіріс арна 

нөмірі 
Өлшенген мән Розетканың 

қосылатын орны 
Кіру арналарының «Сүзгі» 

қосқыштарының жағдайы 
А1 Бірден-бір мән анодтық кернеу u ДН1 / X9 – «  » 0 (өшіру) 
А2 Анодтың орташа мәні ағымдағы 

Ia Орташа 
ДН1 / X9 – «  »  0 (өшіру) 

А3 Түзетілген мән Ud кернеуі ДН2 / X15 – «  » 0 (өшіру) 

А4 Реттелетін ток Id орташа мәні ДТ2 / 0 (өшіру) 

ДН2 Тиристон  

түрлендіргіші 

Реттелетін кернеуінің 

идентификаторының лездік мәні 

 

ДТ2 

Тиристон түрлендіргіші 
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X18 – «  » 

«Тиристор конвертері» және «Frequency converter» модульдеріндегі SA2 

және SA3 кернеу сенсорларын (DN1 - DN2) және ток (DT1 - DT2) 

қосқыштарына «2» (сүзгіден ажыратылған) қалпына ауыстырыңыз. Өлшеу 

құралдарына қажетті өлшеу шегін 2.4 кестеге сәйкес орнатыңыз. 

2.3.2 «Delta Profi» бағдарламасының көмегімен анодтың ток антеннасын 

iа, анодты кернеу uа -ны, кернеудің түзетілген кернеуін  id  және ағымдағы ud 

алып тастаңыз. Ол үшін орнатудың тәртібінде көрсетілген қажетті 

операцияларды орындаңыз. Тиісті «Power Meter» және «Input / Output» 

модулдеріндегі «Network» және «Power» қосыңыз. «Thyristor converter» 

модуліндегі RP1 потенциометры басқару бұрышының 1 мәнін орнатады (P1 

құрылғыға сәйкес). SA1 модуліндегі «Жүктеме» модулінде жүктеме 

қарсыласуының белгіленген мәнін орнату үшін. «DeltaProfi» бағдарламасын 

іске қосыңыз. Зертханалық жұмыстардың тізімінен «Үш фазалы басқарылатын 

түзеткіштерді зерттеу» → «Үш фазалы көпірді түзетуді зерттеу» жұмысын 

таңдаңыз. Бағдарламаның виртуальды өлшеу құралдарын қолдану арқылы Iа 

тогының анодтың орташа мәнін және жүктеменің ток коэффициентін өлшеуді 

Id, сондай-ақ берілген бұрыш 1 үшін Ud түзетілген кернеудің орташа мәнін 

және трансформатордың xa ағымының индуктивтілігін орындаңыз. 

Трансформатордың I1 бастапқы ток шамасын PW1 қуат өлшеуішімен өлшеу 

керек. Трансформатордағы U2 кернеуін Id0-де өлшеу керек («Load» модулінің 

SA1 қосқышын шеткі оң жаққа орнатыңыз) PV1 вольтметрімен орнатыңыз. 

Алынған мәндерді есептелген мәндермен салыстыру. Жұмыс 

аяқталғаннан кейін QF2 «Power Module» функциясын өшіріңіз. 

2.3.3 «Тиристор конверторы» модулінде SA1 қосқышын ауыстырып 

қосу арқылы трансформатордың басқа параметрлерін орнатыңыз. «Power 

Module» модулінің QF2 автоматын қосыңыз да, анодтың ток анодының ia 

осциллограммаларын, анодтың кернеуін ua, кернеудің кернеуін ud және id 

берілген ток бұрышындағы ток иілгіштің Rd қайта орнатыңыз. Коммутация 

бұрыштарын салыстыру. QF2 «Power Module» модулін өшіріңіз. «Тиристорлы 

түрлендіргіш» модулінде SA1 қосқышты трансформатордың берілген 

параметрлеріне, нұсқалар кестесіне сәйкес келетін жерге ауыстырыңыз. 

2.3.4 Зертханалық жұмыстардың тізімінен «Үш фазалы бақыланатын 

түзеткіштерді зерттеу» дегенді таңдап, «түзеткішті реттеу сипаттамасы». 

2.3.5 Орнатқыштың Ud = f (α) түзету сипаттамаларын жүктеме 

кедергісінің екі параметрінде (нұсқауда көрсетілген және нұсқаушы нұсқауы 

бойынша) автоматты режимде жойыңыз. Ол үшін «Тиристор конверторы» 

модуліндегі X3-X4 розеткалары арасындағы бөгетті бұзып, 2.1-суретті 

қараңыз және I / O модулінің X9 ұяшығын «Thyristor converter» модулінің X4 

ұяшығына жалғау арқылы «кіріс-шығыс» модулінің шығуын тиристордың 

түрлендіргішіне қосыңыз, сондай-ақ сол модульдердің X6 ұяшығындағы X11 

ұясын. Жүктеме қарсыласу мәнін Rd «Жүктеме» модуліндегі SA1 қосқышы 

арқылы орнатыңыз. «Тиристордың түрлендіргішінің» алдыңғы панелінде 

орналасқан құрылғыда басқару бұрышын автоматты түрде ауыстырыңыз. 
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Нұсқаушы берген жүктеме қарсыласуының Rd басқа мәніне ұқсас әрекеттерді 

орындаңыз. 

2.3.6 Жартылай автоматты режимде 1 және 2 = 1 + 15 мәндерінде Ud = f 

(Id) шықпалық сипаттамаларын алып тастаңыз. Ол үшін  «Енгізу-шығару» 

модулінің шығуын тиристор түрлендіргіштің басқару элементінен 

ажыратыңыз және «Тиристордың түрлендіргіш» модуліндегі 2.3-суреттегі X3-

X4 ұяшықтары арасындағы бөгетті орнатыңыз. «Thyristor converter» 

модуліндегі RP1 потенциометры басқару бұрышының 1 мәнін орнатады (P1 

құрылғыға сәйкес). Конвертердің шықпалық сипаттамасын жүктеу кодын SA1 

модуліндегі «Жүктеме» модулінде ауыстыру арқылы өшіріңіз. Тәжірибелік 

деректерді сақтаңыз. Басқару бұрышына ұқсас әрекеттерді орындаңыз. QF2 

«Power Module» модулін өшіріңіз. 

2.3.7 «Тиристор конвертері» модулінде SA1 қосқышын ауыстыру 

арқылы трансформатордың басқа параметрлерін орнатыңыз. «Power Module» 

модулінің QF2 автоматын қосыңыз және алдын-ала орнатылған бұрышта 

қайтадан шықпалық сипаттаманы алып тастаңыз. QF2 автоматты «Power 

Module» модулін өшіріңіз. 

 

2.3 ПЭДС-пен белсенді индуктивті жүктеме кезінде үшфазалы 

көпірдің түзету тізбегін эксперименттік зерттеу 

 

2.4.1 ПЭДС-пен белсенді индуктивті жүктеме кезінде үшфазалы көпір 

тізбегін зерттеу үшін тізбекті құрастыру. Ол үшін C5 - X12, X8 - X15 

ұяшықтарының бөгеттерін 2.3-суретте келтіріп, «жүктеме» модуліндегі RP1 - 

RP2 резисторларымен қатар C1 - C3 конденсаторларын қосыңыз. Сұлбаның 

қалған бөлігі өзгеріссіз қалады; C) тармағынан басқа, 2-бөлімдегі барлық 

элементтерді қайталаңыз. QF2 «Power Module» модулін өшіріңіз. 

 

2.4 Белсенді индуктивті жүктеме кезінде үш фазалы түзету 

схемасын нөлдік шығарумен эксперименттік зерттеу 

 

2.5.1 Белсенді индуктивті жүктеме кезінде үшфазалы нөлдік тізбекті 

зерттеу үшін тізбекті құрастыру. Ол үшін «Load» модулінің X7 ұяшығын және 

DN2 кернеу сенсорының X17 ұяшығын «Тиристор конверторы» модуліндегі 

трансформаторлық теледидардың (X7 ұяшығы) нөлдік терминалына қосыңыз. 

Қалған схема өзгеріссіз қалады (2.3-сурет). 

2.5.2. C) тармағынан басқа, 2-бөлімдегі барлық элементтерді қайталаңыз. 

QF2 «Power Module» модулін өшіріңіз. 

 

2.5 ПЭДС-пен белсенді индуктивті жүктеме кезінде жұмыс істеген 

кезде нөлдік шығуымен үшфазалы түзету схемасын эксперименттік 

зерттеу 
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2.6.1 ПЭДС-пен белсенді индуктивті жүктеме кезінде үшфазалы нөлдік 

тізбекті зерттеу үшін тізбекті жинау. Ол үшін X5 - X12, X8 - X15 ұяшығының 

қосқыштарын қосып, C1 - C3 конденсаторларын «жүктеме» модуліндегі RP1 - 

RP2 резисторларымен қатар қосыңыз (2.3 сурет). Схеманың қалған бөлігі 

өзгеріссіз қалады. 

2.6.2 «Қуат модулінің» QF2 автоматын өшіріп, «Stand Power Module» 

модулінің QF1 автоматын қоспағанда, 2-бөлімдегі барлық элементтерді 

қайталаңыз. 

 

2.6 Есептің мазмұны 

 

Есеп мынадай элементтерді қамтуы тиіс: 

1) Жұмыстың атауы мен мақсаты. 

2) алдын-ала есептеулер мен конструкциялар. 

3) Алғашқы деректер, негізгі электр тізбегі және модульдердің қосалқы 

нұсқасы үшін қосылу сұлбасы. 

4) Өңделген толқындар. 

5) Эксперименттік зерттеулердің нәтижелері және жүргізіледі 

есептеулер, тиісті кестелерде орналастырылған. 

6) Эксперименттік түрде жиналған және салынған сипаттамалар. 

7) Осцилограммалар мен салынған диаграммаларды салыстыру, сондай-

ақ бұрыштың есептік және экспериментальды мәндерін салыстыру. 

Арасындағы айырмашылықтарды түсіндіріңіз. 

8) Әртүрлі түзету сұлбалары үшін тиісті осцилограммаларды салыстыру 

және олардың айырмашылықтарын түсіндіру. Oscillograms uа бұрышын 

көрсету және анықтау. 

9) Әртүрлі тізбектердің түзету сипаттамаларын салыстыру. 

Айырмашылық пен ұқсастығын анықтаңыз. 

10) Токтар мен кернеулердің есептік және эксперименттік мәндерін 

салыстыру. Олардың айырмашылықтарының себептерін түсіндіріңіз. 

11) Жұмыстың қорытындылары: - анодты индуктивтіліктің шықпалық 

сипаттамалары мен бұрылу бұрышы, бұрыш және түзету сызбасы: 

- жүктің сыртқы және басқару сипаттамаларына әсер етуі туралы; 

- үздіксіз режимдегі ағымдағы мәннің неліктен түзететін сипаттамаға 

әсер ететінін түсіндіріңіз. 

 

2.7 Сынақ сұрақтары 

 

2.8.1 Негізгі үшфазалы түзету сұлбалары қандай? 

2.8.2 Түзеткіштің жұмысын сипаттайтын негізгі шамалар қандай? 

2.8.3 Түзеткіштің қандай қасиеттері бар? 

2.8.4 Трансформатордың ағып кетудің индуктивті кедергісі мен 

орамалардың белсенді кедергісі арасындағы ара қатынас трансформатордың 

қуатының өзгеруімен қалай өзгереді? 
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2.8.5 Оқылатын тізбектердегі пульсация жиілігі қандай? 

2.8.6 Үздіксіз режим дегеніміз не? 

2.8.7 Шықпалық сипаттамасы қандай? Оның позициясы қандай 

параметрлер бойынша үздіксіз режимде болады? 

2.8.8 Сыртқы түрі қандай параметрлерден тәуелді болады? 

2.8.9 Үш фазалы нөлдік және үш фазалы көпірлерді негізгі 

көрсеткіштерге салыстыру. 

2.8.10 ia және i2 токтарының пішінін xd = ∞ үшін үш фазалы нөлдік 

тізбектің салыстырыңыз. Ia және I2 формулалары неге ерекшеленеді? 

2.5 кесте – белгіленулері 

Ескертпелер - А-кіші А нұсқасын алған студенттер үш фазалы көпір 

тізбегі және 1 бұрышы үшін 1 a, b, c, d нүктелерін орындады; төменгі нұсқа В - 

нөлдік шығу және 1-бұрышы бар үш фазалы тізбекті 1а, b, c, d нүктелері; 

субвариант B - үшфазалы көпір тізбегі үшін 1 a, b, c, d нүктелері және 2 = 1 + 

15 бұрышы. 

Диаграммаларды құру кезінде xd = ∞ алыңыз. 

2.8.11 Зертханалық жұмыстардағы осцильограммалар уақыт кестесінен 

өзгеше болады ма? Неліктен? 

2.8.12 Негізгі үшфазалы түзету сұлбалары қандай? 

2.8.13 Түзеткіштің жұмысын сипаттайтын негізгі шамалар қандай? 

2.8.15 Түзеткіштің сипаттамалары қандай? 

2.8.16 Кішірейтілген арасындағы байланыс қалай анықталады? 

Трансформатордың шашырауының индуктивті қарсылығы және 

трансформатордың қуаты өзгерген кезде орамалардың белсенді кедергісі 

төмендейді ме? 

2.8.17 Зерттелген тізбектердегі пульсация жиілігі қандай? 

2.8.18 Үздіксіз режим дегеніміз не? 

 

3 Зертханалық жұмыс № 3. Екі компонентті кері түрлендіргішті 

зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: қайта қалпына келтірілетін тиристор 

түрлендіргішінің сипаттамаларын және энергетикалық параметрлерін зерттеу. 

Зертханалық қондырғының сипаттамасы.  

Зертханалық қондырғылардың құрамына келесі модульдер кіреді: 

«тиристор түрлендіргіші», «жүктеме», «қуат модулі», «жиіліктік 

түрлендіргіш», «кіріс-шығыс», сонымен қатар жеке компьютер. Зертханалық 

қондырғының сипаттамасы №3 жұмысында толық сипатталған. 

 

3.1 Құрылғыны қосу және өшіру реті 

 

3.1.1 Зертханалық жұмыстарды орындау үшін эксперименталды 

жобалауды құрастырыңыз. 
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3.1.2 «Тиристор конвертері» модулінде SA1 қосқышты көрсетілген 

трансформаторлық параметрлерге (опция кестесіне) сәйкес ауыстырады. РП1 

потенциометрін басқару кернеуіне сәйкес келетін орташа қалыпқа орнатыңыз 

және түзетілген кернеу нөлге тең. 

3.1.3 «Жүктеу» модуліндегі SA1 қосқышын максималды қарсылық 

жағдайына орнатыңыз (оң жақ позиция). 

3.1.4 QF1 автоматты «Standby power module» қосыңыз, QF2 «Power 

module» қосыңыз. 

3.1.5 «Тиристор конвертері» модулінде «Vperyod» клапанының жұмыс 

істеген кезде RP1 потенциометрінің алдын ала орнатылған басқару бұрышын 

орнатыңыз. 

3.1.6 SA1 қосқышын «жүктеме» модулінде қажетті қарсылықпен 

орнатыңыз. 

3.1.7 «Power module» QF2 қосулы кезде, SA1 ажыратқышын «Тиристор 

конверторы» модулінде ауыстыру, өлшеу модульдерінің коммутация 

нүктелерін өзгерту және басқа қосылымдарды орындау үшін тыйым 

салынады. 

Өшіру тәртібі - керісінше. «Power module stand» коммутаторы жұмыс 

аяқталғаннан кейін өшіріледі. Ағымдағы қорғаныс белсендірілгенде QF2 

«Power Module» өшірілуі керек, схеманы тексеріп, «Power Module» автоматын 

қосыңыз. 

 

3.2 Тапсырма және нұсқаулық. Алдын-ала үй тапсырмасы 

 

3.2.1 Курс тақырыбын оқып үйрену: «Басқарылатын түзеткіштер», 

«Ауыстырылатын түрлендіргіштер», «түзеткіштердің энергетикалық 

көрсеткіштері», «Тиристорлық түрлендіргіштерді басқару жүйесі», осы 

жұмыстың мазмұны және барлық бақылау сұрақтарына жауап беруге дайын 

болыңыз. 

3.2.2 Ud = f (α) түрлендіргіш Ud = f (UUPP) басқару жүйесімен бірге 

үздіксіз жұмыс істеу үшін абсолюттік бірліктерде реверсивтік түрлендіргіштің 

регуляциялық сипаттамаларын есептеңіз және құрастырыңыз. 

Үздіксіз жұмыс істеу үшін түрлендіргіштің реттелетін сипаттамалары 

теңдеу арқылы жуықтауы мүмкін: 

 

                                (3.1) 

мұнда UT(Т0) - тиристор шекті кернеуі; 

  a - тізбектің коэффициенті; 

  m - тізбектің серпін; 

  Ud0 - мінсіз айналым кернеуі тізбектің түрі бойынша анықталады. 

- үш фазалы нөлдік тізбек үшін: a = 1, m = 3, Ud0 = 1.17 E2; 

- үш фазалы көпір тізбегі үшін: a = 2, m = 6, Ud0 = 2.34 E2. 

Импульсті фазалық басқару жүйесінің (SIFU) басқару сипаттамасы 

сызықты болып табылады. Сипаттағы бейіндегі (Δα Уин) = 15 град. 
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3.2.3 Б1 = 1 және B2 = 1 + 15 бақылау бұрыштарының екі мәніне 

абсолюттік бірліктерде кері түрлендіргіштің шықпалық сипаттамаларын 

есептеңіз және құрастырыңыз: 

         (3.2) 

 

мұнда rT - ашық күйде тиристордың дифференциалдық қарсылығы; 

            ra, хa - белсенді және индуктивті қарсылық анод 

(трансформаторлық ауыстыру контурының кедергісі, клапандар жағына дейін 

азаяды). 

         Есептеу кезінде UT(T0) = 1 V, rT = 0.05 Ohm, E2 = U2 жұмыс 

істемейді. 

 

3.3 Белсенді индуктивті жүктеме бойынша жұмыс істейтін кері 

түрлендіргішті эксперименттік зерттеу 

 

3.3.1 Фигураға сәйкес белсенді индуктивті жүктеме бойынша жұмыс 

істегенде, үш фазалы көпір тізбегінде орындалатын кері түрлендіргішті 

зерттеу үшін тізбекті құрастыру. 3.1 суретте қосылған қосымша секіргіштер 

мен өлшеу құрылғылары сызылған сызықпен көрсетіледі. 

Назар аударыңыз. UZ2 клапандарының екінші жиынтығы X10 

розеткаларын X13-ге жалғау арқылы қосылуы керек; X10 және X14 

ұяшықтары арасындағы «Thyristor converter» қорғау модулінің функциясын 

орындайтын ток сенсоры орнатылған. Егер UZ2 клапандарының екінші 

жиынтығы (X13 және X14 ұяларының арасындағы бұрауыш) дұрыс 

жалғанбаған болса, соңғы қосылады. I / O модулін кернеу сенсорларына (DN1 

- DN2) және ток сенсорларына (DT1 - DT2) сынау кезінде тізбектегі (3.1 сурет) 

қосыңыз және 3.2 кестесіне сәйкес кіріс арна ажыратқыштарының (A1 - A4) 

қажетті ережелерін орнатыңыз
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3.1 кесте - зертханалық жұмыста қолданылатын ток және кернеу 

сенсорлары сұлбадағы қабылданған белгілерге сәйкес беріледі (3.1 сурет). 

 

3.1 кесте 
Өлшенген сигнал Ескерту құрылғы Құрылғының орналасқан жері 

(модуль атауы) 

Фазаның лездік мәні кернеу u1φ ДН1 Жиілік түрлендіргіші 
Фазаның лездік мәні ағымдағы i1φ ДТ1 Жиілік түрлендіргіші 
Бірден-бір мән кернеуді түзету Ud ДН2 Тиристонды түрлендіргіш 
Бірден-бір мән түзетілген ағымдағы 

идентификатор Id 
ДТ2 Тиристонды түрлендіргіш 

 

3.2 кесте 
Кіріс арна нөмірі 

 
Өлшенген мән Қосылу орны / ұялар Кіру арналарының 

«Сүзгі» 

қосқыштарының 

жағдайы 
А1 Фаза кернеуінің тиімді 

мәні U1ф 
ДН1 / X9 – «  » 0 (өшіру) 

А2 Фазалық ток I1-тің 

тиімді мәні AIN-ның 

шығысы болып  

ДТ1 / X12 – «  » 0 (өшіру) 

 

         3.1сурет - Белсенді индуктивті жүктеме бойынша жұмыс істейтін екі  

              компонентті кері конвертерді зерттеудің сұлба диаграммасы 
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3.2 кестенің жалғасы 

 табылады   
А3 Ud түзетілген 

кернеудің орташа мәні 
ДН2 / X15 – «  » 0 (өшіру) 

А4 

 
Орт. нәпсі мағынасы. 

ағымдағы Id 
ДТ2 / X18 – «  » 0 (өшіру) 

 

«Thyristor converter» және «Frequency converter» модульдеріндегі SA2 

және SA3 кернеу сенсорларын (DN1 - DN2) және ток (DT1 - DT2) қосқыштар 

«2» (сүзгіден ажыратылған) қалпына ауыстырады. 

3.3.2 Берілген жүктеме қарсыласуына арналған Delta Profi 

бағдарламасының көмегімен және αB1 = α1 және αH1 = α1 бұрыштары үшін 

фазалық кернеудің фазалық кернеуі u1ф, фазалы ток i1ф, ректификацияланған 

кернеудің Rd және id тоқтың екі жиынтығы үшін ток. Мұны істеу үшін, 

тапсырыста көрсетілген қажетті ауыстыру әрекеттерін орындаңыз. Орнатуды 

қосу. Модульді қосыңыз. Модульдегі қуат. «Енгізу және шығару». 

«Тиристордың түрлендіргіштерінде» RP1 потенциометрімен «Вперед» 

клапанының αВ1 = α1 (Р1 құрылғысына сәйкес) жұмыс кезінде басқару 

бұрышының орнатылған мәні орнатылады. SA1 модуліндегі «Load» 

модуліндегі жүктеме қарсыласуының белгіленген мәнін Rd орнату үшін. 

«DeltaProfi» бағдарламасын іске қосыңыз. Лабораториялар тізімінен 

жұмыстарды таңдаңыз. Екі компонентті кері түрлендіргішті зерттеу. Кері 

түрлендіргішті зерттеу». «Артқа» клапанының жиынтығы үшін бірдей әрекет 

жасаңыз. Клапандар жиынтығы «Тиристордың түрлендіргіш» модуліндегі 

басқару жүйесін енгізу кезінде басқару сигналының белгісінің өзгеруіне 

байланысты РП1 потенциометрінің тұтқасы арқылы өзгертіледі. 

3.3.3 Реверсивті түрлендіргіштің регуляторлық және қуат 

сипаттамаларын автоматты режимде жүктеме қарсылығының екі мәнімен Rd: 

опциямен (үздіксіз режим) орнатыңыз және айнымалы токқа жақын токпен 

(үзіліс режимі) орнатыңыз. 

Мұны істеу Sockets X3 арасындағы көпір бұзуға - «розетка X4 модульге» 

модулінде X4 «Тиристорлық түрлендіргіш» (3.1 сурет), және кіреберіс SU 

тиристорлық түрлендіргіші модулі «кіріс шығыс» шығаруды жалғау, жалғау 

розетка X1 модуль 9 кіріспе қорытынды тиристорлық түрлендіргіш, сондай-ақ 

сол модульдер бар Sockets x20 X6. SA1 қосқышы арқылы қойылған жүктеме 

қарсыласуының мәнін «Load» модулінің Rd-де орнатыңыз. Екі компонентті 

зертханалық жұмыстар тізімінен «Кері түрлендіргішті зерттеу» жұмысын 

таңдаңыз. бірге «Басқару жүйесі» немесе «Flow сипаттамасы түрлендіргіш» 

«кері энергетикалық түрлендіргіш сипаттамалары.» қажетті сипаттамаларын 

алып тастаңыз: құрылғыдағы, алдыңғы тақтасында орналасқан «тиристорлық 

түрлендіргіштердің,» рульдік бұрышын автоматты өзгерту байқалады. («Алға» 

орнатыңыз) және артқа («Артқа» орнатыңыз) барынша мүмкін қарсылық үшін 

алыстағы оң жақ қосқыш SA1 модулі «жүктеме» бар басқа Rd жүктеме 

кедергісі құны бірдей процедураны орындаңыз. 
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3.3.4 Одан әрі жүктеме екі мәндер үшін қайтымды түрлендіргішін 

сипаттамаларын реттеу салу жету Rd резисторлар: Flow тән басқару жүйесі 

(RHSU) = F (Ucont). түрлендіргішті (RCP) реттеу коэффициенті Ud = f (α); кезде 

жиынтығы клапан «Алға» қайтымды түрлендіргішті конструкция одан әрі 

қуатты сипаттамалары қол берілген мән Rd жүктеме үшін: P1 = F (α), S1 = F (α), 

Pd = F COS, F (α) = F (а) = (α), = f (α). Мұнда P1 3 P1f, S1 3 S1f желіден 

тұтынылатын белсенді және толық түзеткіш қуат; P1 S1 - түзеткіштің қуат 

коэффициенті; Pd Pc - түзеткіштің тиімділігі. 

3.3.5 Сыртқы қуат сипаттамалары алыңыз және жартылай режимінде        

Н1 = 1 және Н2 α = α 1 + 15º, бұрыштар α = α 1 B1 және B2 α = а 1 + 15º басқару 

клапандар екі жұбы дискісін кері. Ол үшін «I / O» модулінің шығуын тиристор 

түрлендіргіштің басқару элементінен ажыратыңыз және «Тиристор 

конвертері» модуліндегі X3-X4 ұяшықтары арасында сөгіс орнатыңыз (3.1 

сурет). «Тиристорлық түрлендіргіш» модулін орнату берілген рульдік бұрышы 

B1 = 1 (P1 құрылғы) қаласында потенциометр RP1. модуль бойынша жүктеме 

ток Id қосқыш SA1 өзгерту, сыртқы диск жауап алыңыз «жүктеме.» 

Эксперименттік деректерді сақтаңыз. Басқару бұрыштары α2 = α1 + 15º, αH1 = 

α1 және αH2 = α1 + 15º бұрыштары үшін ұқсас әрекеттерді орындаңыз. 

автоматты QF2 «Қуат модулі өшіріңіз». 

3.3.6 Эксперименттік деректерді өңдеңіз. Ud = f (Id) төрт шықпалық 

сипаттамаларын «Алға» және «Артқа» клапанының жиынтықтарының 

құрылысына қол жеткізіңіз. 

Басқару бұрышы B1=1 үшін кері түрлендіргіштің келесі қуат 

сипаттамаларына қол жеткізуге болады: 

«Алға»: P1 = f (Id), S1 = f (Id), Pd = f (Id), χ = f (Id), cosφ = f (Id), η= f (Id). 

 

3.4 ПЭДС-пен белсенді индуктивті жүктеме бойынша жұмыс 

істейтін кері түрлендіргішті эксперименттік зерттеу 

 

3.4.1 PEED-мен белсенді индуктивті жүктемеде жұмыс істеген кезде, үш 

фазалы көпір тізбегіндегі кері кері түрлендіргішті зерттеуге арналған тізбекті 

құрастыру. Ол үшін, C5 - X12, X8 - X15 ұяларының (3.3 суреттегі) 

қосқыштарын қосатын «Жүктеме» модуліндегі RP1 - RP2 резисторларымен 

қатар C1 - C3 конденсаторларын қосыңыз. Сұлбаның қалған бөлігі өзгеріссіз 

қалады; 

3.4.2 3.2 бөліміндегі барлық элементтерді қайталаңыз. «Power Module» 

модулінің QF2 автоматын және QF1 автоматты «Stand Power Module» модулін 

өшіріңіз. 

 

3.5 Есептің мазмұны 

 

Есеп мынадай элементтерді қамтуы тиіс: 

1) Жұмыстың атауы мен мақсаты. 

2) алдын-ала есептеулер мен конструкциялар. 
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3) Алғашқы деректер, негізгі электр тізбегі және оның қосалқы нұсқасы 

үшін модульдердің қосылу сұлбасы. 

4) Өңделген толқындар. 

5) Эксперименттік зерттеулердің нәтижелері және олар бойынша 

орындалған есептер тиісті кестелерде орналастырылған. 

6) Эксперименттік түрде жиналған және салынған сипаттамалар. 

7) Есептелген және эксперименталды түзету және шықпалық 

сипаттамаларын салыстыру. Олардың айырмашылықтарының себептерін 

түсіндіріңіз. 

8) Энергия сипаттамаларының түрін түсіндіру. 

9) Жұмыстың қорытындылары: 

- жүктеме токтарының кері түрлендіргіштің басқару сипаттамаларына 

әсер етуі; 

- басқару бұрышының және жүктеме токтарының кері түрлендіргіштің 

энергетикалық параметрлеріне әсері туралы; 

- жүктің түріне сыртқы және басқару сипаттамаларына әсер ету. 

 

3.6 Сынақ сұрақтары 

 

3.6.1 Неліктен кері түрлендіргішке екі клапан жиынтығы ұсынылады? 

3.6.2 Бірлескен және жеке басқару арасындағы айырмашылық қандай? 

3.6.3 Жеке және бірлескен бақылау үшін электр тізбектерінің айырықша 

ерекшеліктері қандай? 

3.6.4 Бірлескен және жеке басқару үшін басқару жүйелерінің арасында 

қандай айырмашылық бар? 

3.6.5 Шықпалық сипаттамасы қандай? Оның позициясы қандай 

параметрлер бойынша үздіксіз және үзік-үзік режимде болады? 

3.6.7 Сыртқы түрі қандай параметрлерден тәуелді болады? 

3.6.8 Қайта түрлендіргіштің түзететін және шықпадық сипаттамалары 

қалай жойылады? Конвертердің қуат коэффициенті қандай? 

3.6.9 Конвертерлік қуат коэффициентін эксперименталды түрде қалай 

анықтау керек? 

3.6.10 Қуат коэффициенті басқару бұрышына қалай байланысты 

болады? 

3.6.11 Тиімділік түзету бұрышына қалай байланысты болады? 

3.6.12 Тиімділік жүктеме ағынына қалай байланысты болады? 

 

3.3 кесте - Нұсқалар 
 

Нұска 

№ жарты 

SA1, Rd 

1, 

град 

xa  

Нұсқа 

№ жарты 

SA1, Rd 

1, 

град 

xa 

1 «1»/50 30 4,3 13 «3»/200 30 4,3 

2 «1»/50 45 4,3 14 «3»/200 45 4,3 

3 «1»/50 60 4,3 15 «3»/200 60 4,3 

4 «1»/50 30 0,3 16 «3»/200 30 0,3 

5 «1»/50 45 0,3 17 «3»/200 45 0,3 
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6 «1»/50 60 0,3 18 «3»/200 60 0,3 

7 «2»/100 30 4,3 19 «2»/100 30 4,3 

8 «2»/100 45 4,3 20 «2»/100 45 4,3 

9 «2»/100 60 4,3 21 «2»/100 60 4,3 

10 «2»/100 30 0,3 22 «2»/100 30 0,3 

11 «2»/100 45 0,3 23 «1»/50 45 0,3 

12 «2»/100 60 0,3 24 «1»/50 60 0,3 

 

Ескертпе - А-дан кейінгі нұсқаны алған студенттер үш фазалы көпір 

тізбегі және 1 бұрышы үшін 1 a, b, c нүктелерін орындады; суб-нұсқа В - 

үшфазалы көпір контуры үшін 1 a, b, c нүктелері және бұрышы = 1-10; 

субвариант B - үшфазалы көпір тізбегі және бұрыш = 1 + 10 үшін 1 a, b, c 

тармақтары. 
 

 

4 Зертханалық жұмыс №4. Үшфазалы  дербес кернеу түрлендіргішін 

зерттеу. 

 

Жұмыстың мақсаты: үш фазалы автономды кернеу түрлендіргіштің 

(АКТ) электромагниттік процестерін, сипаттамаларын және энергетикалық 

параметрлерін зерттеу. Зерттеу өнеркәсіптік жиілік түрлендіргішінде 

жүргізіледі. 

 

4.1 Зертханалық қондырғының сипаттамасы 

 

Зертханалық қондырғылар жиынтығы келесі модульдерді қамтиды:  

«Жиілікті түрлендіргіш», «Жүктеме», «Қорек көзі модулі», 

«Тиристорлы түрлендіргіш», «Енгізу-шығару», сондай-ақ дербес 

компьютер. 

 «Жиілікті түрлендіргіш» модулі кернеу мен жиіліктің реттелетін 

мәндері бар үш фазалық кернеуге 220 В 50 Гц жиіліктегі айнымалы ток 

түрлендіруді қамтамасыз етеді. 

 «Жиілік түрлендіргіш» модулінің алдыңғы панелі 4.1-суретте 

көрсетілген. Ол мнемоникалық диаграмманы көрсетеді және коммутирлеу, 

реттеу элементтерін белгілейді. «Жиілік түрлендіргіші» модулі (4.1 сурет) 

мыналарды қамтиды: 

–  жиілікті түрлендіргіш EI-MINI-LP2;    

– А

 және N бір фазалық кіріс кернеуін беру және A1, B1 және C1  

шығыс кернеуін ажырату үшін қуат ұялары қолданылады; 

Реттелген кернеудің қуат көзі Ud: «+» X5 және «-» - X6 ұяшықтары; 

– бір мезгілде жиілік пен шығу кернеуін реттеу үшін RP1 сигнал 

потенциометрі; 

– қорғаныс тоқтағаннан кейін ақаулықты қалпына келтіру үшін SB1 

«Қалпына келтіру» батырмасы; 
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– фазалардың ауысуын (айналу бағытын) өзгертетін SA1 қосқыш; 

–дербес кернеу түрлендіргішінің шығу жиілігін өлшеу үшін жиілік 

өлшегіш; 

– қалыпты жұмыс және қорғаныс жұмысына,  қуатын көзіне сигнал 

беретін жарықдиодтары 

– осциллографирования үшін және тізбектегі кернеулер мен токтардың 

өлшемін өлшеуге арналған кернеу және ток датчигі. 

Модуль желіден ажыратылатын трансформаторлық теледидар арқылы 

қуат алады, ол желіден әлеуетті ажыратуды қамтамасыз етеді. 

 «Жиілік түрлендіргіш» модулі екі сілтемеден тұрады (4.1 сурет). Жиілік 

түрлендіргішінің алғашқы байланысы - бірфазалы көпірлік тізбекте жасалған 

диодтардағы (UZ 1) бақыланбайтын түзеткіш. Екінші байланыс - IGBT-

транзисторларында (UZ2) жасалған үш фазалы кернеуді түрлендіргіш. Кіру 

кезінде UZ2 сыйымдылығы сүзгісі қосылады. 

«Жиілік түрлендіргіші» модулі осциллографтар мен тізбектегі кернеулер 

мен токтардың өлшеу үшін пайдаланылатын ток және кернеулі датчиктермен 

жабдықталған. Х10 и Х11 ұяшықтарына кернеу сигналдары , ал Х13 и Х14 ток 

сигналдары беріледі. Х9, Х12 ұяшықтары және жалпы сым  кернеу және ток 

датчиктерінің «кіріс-шығыс» модулін немесе осциллографтың  шығыс 

тізбектерін жалғауға қызмет етеді. 

Кернеу датчигінің түрлендіру коэффициенті  kН = 40,  ток датчигінің 

түрлендіру коэффициенті  кТ = 0,25 А/В. 

 «Жиілік түрлендіргіші» модулінің SA2 және SA3 қосқыштарының 

көмегімен осциллографты немесе компьютер экранын немесе импульстік  

модуляция сигналын («2» позициясы) немесе оның бірінші гармоникасын («1» 

позициясы) бақылауға мүмкіндік беретін  өткізу жолағының датчигі өзгереді. 

«Жиілік түрлендіргіш» модулі қорек көзі модулінде орналасқан QF2 

автоматты құрылғысы арқылы үш фазалы айнымалы ток көзінен А және N 

ұяшықтары арқылы қуат алады. 

Автономды кернеу түрлендіргішінің жүктемесі ретінде реакторлар (L1 - 

L3), резисторлар (RP1 - RP3) және конденсаторлар (C1 - C3) бар жүктеме 

модулі (4.2 сурет) қолданылады. 

 «Жүктеме» модулінде тек белсенді фазалық кедергілер (RP1 - RP3) 

реттеледі, және реактивті элементтер өзгеріссіз қалады. Реттеу SA1 қосқышы 

арқылы жасалады. Коммутатор позицияларына сәйкес резисторлық мәндер 

4.1-кестеде келтірілген. 
 

 

 

 4.1 кесте       

Ауыстырып-қосқыш күйі  SA1 1* 2 3 4 5 6        

Жүктеме кедергісі  (Ом) 100 200 400 600 1000 

16

00 
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     4.1 сурет – «Жиілік түрлендіргіші»                4.2 сурет – «Жүктеме» модулі                  

                                модулі 

 

Ескерту -  Ауыстырып-қосқыштың   тыйым салынған күйі мына 

белгімен белгіленеді «*». Индуктивтілігі (L1-L3) 80 мГн, ал 

сыйымдылықтары (C1-C3) - 10 мкФ тең. Үшфазалы белсенді индуктивті 

жүктеме алу үшін X7-X8 және X8-X9 (жүктеменің нөлдік нүктесі) 

ұяшықтарының арасына  жалғастырғыштарды  орнатыңыз. 

 

4.2. Құрылғыны қосу және өшіру реті 

 

4.2.1 Зертханалық жұмыс үшін эксперименттің сұлбасын жинау. 

«Жиілік түрлендіргіші» модулінде SA1 («Айналу бағыты») қосқышын - 
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орта жағдайында, RP1 жиілігін орнатудың потенциометрі - нөлдік күйде 

орнатылады. 

4.2.2 SA1 ауыстыру-қосқышын «Жүктеу» модуліндегі ең жоғарғы 

кедергі жағдайына орнату  (өте дұрыс позиция). 

4.2.3  «Қорек көзі модулі стенді» QF1  автоматын қосу,  «Қорек көзі 

модулі»  QF2 автоматын қосу. 

4.2.4  «Жиілік түрлендіргіші»  модулінде SA1  қосқышты жоғарғы 

күйге  ауыстырыңыз. Осы  кезде «Жұмыс» жарық диоды жанады. 

4.2.5 RP1 потенциометрімен жүктемеге қажетті кернеу мен қажетті  

жиілікті f орнатыңыз. Бұл жағдайда Uнл/ f = const заңы 

қанағаттандырылады. 

4.2.6 SA1 қосқышымен «Жүктеме» модуліне  қажетті кедергіні   

орнатыңыз. Өшіру тәртібі: SA1 қосқышты өшіріңіз, «Қорек көзі модулі» 

QF2 автоматын өшіріңіз. 

 

4.3 Тапсырма және  әдістемелік нұсқаулықтар. Алдын-ала үйге 

тапсырма 

 

4.3.1 Курстың тақырыбын зерттеу: «Автономды кернеу 

түрлендіргіштері», осы жұмыстың мазмұны және барлық бақылау 

сұрақтарына жауап беруге дайын болыңыз. 

4.3.2 Берілген нұсқа үшін модуляция факторын есептеңіз. Модуляция 

тереңдігін қатынастан анықтауға кеңес беріледі. 

 

                                        ,

max
fU

U f

d

лин                                                       (4.1) 

 

мұндағы  Uлин – тәуелсіз кернеу түрлендіргішінің шығысындағы 

кернеудің амплитудалық мәні; 

 Ud –тәуелсіз кернеу түрлендіргішінің шығысындағы тұрақты кернеу; 

f,  fmax –тәуелсіз кернеу түрлендіргішінің алдын ала орнатылған және 

ең көп шығу жиілігі. 

4.3.4  Берілген нұсқаға сәйкес сызықты Uнл(1 )max және фазасы UнФ 

(1)max кернеулерінің максималды тиімді мәндерін әр түрлі модуляция 

әдістерімен жүктеме бойынша есептеңіз. 

4.3.5 Орташа кернеуді қалыптастыру кезінде қорытындыларына 

қатысты орта нүктесінде қуат көзі. 

 

                             

     
,

22

3

max)1(

U
U

d

нл


        

.
22

max)1(

U
U

d

нф


                                     (4.2)
 

4.3.6 Кеңістіктік вектордың көмегімен фазалық кернеулерді 

қалыптастыру кезінде. 
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                         ,
2

max)1(

U
U

d
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U

d

нф
                                              

(4.3) 

 

4.3.7  Белгілі бір жиілікте және модуляция коэффициентінде әртүрлі 

модуляция жиіліктеріне арналған жүктемедегі сызықтық Uл(1)  және Uф(1)  

фазалық кернеулерінің алғашқы гармоникасының тиімді мәндерін есептеңіз. 

 

4.4 Үш фазалы дербес кернеу түрлендіргішін эксперименттік зерттеу 
 

4.4.1 4.3-суреттегі белсенді индуктивті жүктеме кезінде үшфазалы 

дербес кернеулі түрлендіргішті зерттеу үшін тізбекті құрастыру. Схемаға 

қосылатын қосымша жалғастырғыштар мен өлшеу құрылғылары штрихті 

сызықпен көрсетіледі. 

2-кестеде сұлбадағы диаграммада қабылданған белгілерге сәйкес 

зертханалық жұмыста қолданылатын ток және кернеу датчиктері 

келтірілген (4.3 сурет). 

«Енгізу-шығару» модулін кернеу және ток датчиктеріне зерттелетін 

схема кезінде  (4.3-сурет) қосыңыз және 4.3-кестеге сәйкес қажетті кіріс 

арна ауыстырғыштарын (А1-ден А4) орнатыңыз. 

 

4.2 кесте 

Сигналды өлшеу Аспаптың белгіленуі Аспаптың орналасқан 

жері 

(модуль атауы) 

Кірістегі кернеудің 

лездік мәні 

КД2 Тиристорлы 

түрлендіргіш 

ДКТ ud   

 

4.2 кестенің соңы 

   

Дербес кернеу 

түрлендіргішінің 

кірісінде тұтынылған  

токтың лездік мәні id  

ТД2 Тиристорлы 

түрлендіргіш 

Дербес кернеу 

түрлендіргішінің 

шығысындағы фазалық 

кернеудің мәні uнф 

КН1 Жиілік түрлендіргіші 

U
нл(1)   =μ    

U
нл(1 )max 

,
 

U
нф(1) =  μ    

U
нф( 1 )max 

.
 

 

 
 

(4.4) 
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Дербес кернеу 

түрлендіргішінің фазалық  

токтың мәні iнф 

ТД Жиілік түрлендіргіші 

 

4.3 кесте 

Кірістегі арнаның 

нөмірі 

Өлшенетін мән Ұяшықтың 

орналасқан  

жері 

 «Сүзгі»  

арна 

қосқыштарының 

орналасуы 

А1 Дербес кернеу 

түрлендіпгішінің 

Uнф(1) 

шығысындағы 

фазалық 

кернеудің бірінші 

гармоникасының 

нақты мәні  

 

ДН1 / 

Х9 – « » 

 

1 (вкл.) 

А2 Дербес кернеу 

түрлендіпгішінің 

Iнф(1) 

шығысындағы 

фазалық токтың 

бірінші 

гармоникасының 

нақты мәні 

ДТ1/ 

Х12 – « » 

1 (вкл.) 

А3 Дербес кернеу 

түрлендіпгішінің 

кірісіндегі Ud(1)  

тұрақты кернеу 

ДН2/ 

Х15 – « » 

1 (вкл.) 

А4 Дербес кернеу 

түрлендіпгішінің 

кірісіндегі Id 

түзетілген токтың 

орташа мәні 

ДТ2/ 

Х18 – « » 

1 (вкл.) 
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4.4.2 «Енгізу-шығару» модуліндегі «Сүзгі» қосқышын «1» (қосулы) 

күйіне орнату дербес кернеу түрлендіргішінің (A1-A2 арна) шығу 

сигналдарының импульстік ені модуляциясынан бірінші гармоника 

шығаруға мүмкіндік береді және A3 және A4 кіріс арналары арқылы шуды 

азайтады. «Tиристорлы түрлендіргіш» және «Жиілікті түрлендіргіш» 

модульдеріндегі SA2 және SA3 кернеу және ток датчиктеріндегі 

ауыстырып-қосқыштар «2» күйіне орнатады (сүзгі өшірулі). 

4.4.3 Дербес кернеу түрлендіргішінің кірісіндегі кернеу және ток 

осциллограммаларын, сондай-ақ дербес кернеу түрлендіргішінің 

шығысындағы фазалық кернеу және токтың бірінші гармоникасының  

берілген жүктеме кедергісі мен бақылау жиілігі үшін « Delta Profi» 

бағдарламасының көмегімен алып тастау. Ол үшін орнатудың тәртібінде 

көрсетілген қажетті әрекеттерді орындаңыз. Кіріс –шығыс модуліндегі  

«Қорек көзі »қосқышын қосыңыз. Жүктеме» модулінде  SA1 ауыстырып-

қосқыш арқылы берілген жүктеме кедергісінің Rн мәнін орнатыныз. 

«DeltaProfi»  бағдарламасын іске қосыңыз. Зертханалық жұмыстар 

тізімінен «Өнеркәсіптік электроника» → «Үшфазалы дербес кернеу 

түрлендіргішін зерттеу» → «Үшфазалы дербес кернеу түрлендіргішін 

зерттеу». Басқару жиілігінің f шамасы Upr параметрін орнату арқылы 

өзгертіледі. Уақытша диаграммаларды компьютердің жадына сақтаңыз. 

Кернеудің алғашқы гармоникасы мен автономды кернеу түрлендіргіштің 

шығуындағы фазалық ауысуына назар аударыңыз (бұрыш), сондай-ақ 

басқару жиілігінің өзгеруімен фазалық жылжудың өзгеруі. 

4.4.4 U/f = const заңына RН және орнатылған мәніне сәйкес реттеу 

кезінде жартылай автоматты режимде дербес түрлендіргіш кернеуді алып 

тастаңыз. 

Ол үшін «DeltaProfi» бағдарламасын іске қосыңыз. Зертханалық 

жұмыстардың тізімінен «Өнеркәсіптік электроника»  →  «Үш фазалы 

дербес түрлендіргіш  кернеуді зерттеу» → «ДТК-нің реттеу сипаттамасы» 

жұмысын таңдаңыз. 

Қажетті сипаттамаларды алып тастаңыз: 

- түрлендіргіштің реттеу сипаттамасы Uнф(1) = F ( f ); 

- басқа әрекеттерге ұқсас әрекеттерді орындаңыз 

4.4.5 Берілген RН мәні бойынша энергетикалық сипаттамаларды алып 

тастау.  Ол үшін «DeltaProfi» бағдарламасын іске қосыңыз. Зертханалық 

жұмыстардың тізімінен «Өнеркәсіптік электроника» → «Үш фазалы 

дербес түрлендіргіш  кернеуді зерттеу» → «ДТК-ның энергетикалық 

сипаттамалары» жұмысын таңдаңыз. Қажетті сипаттамалырын алып 

тастаңыз: Pd = F ( f ), Pн = F ( f ), Sн = F ( f ), cos н = F ( f ). Жүктеменің 

кедергісі RН оқытушы берген нұсқау бойынша . 

Мұнда Pн 3 Pнф - белсенді жүктеме қуаты; S н 3 S нф - жалпы жүктеме 

қуаты;   Түрлендіргіштің тиімді қозғалыс коэффициенті - Pd Pc 

сипаттамасын құрастырыңыз.
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4.3 сурет – Белсенді-индуктивті жүктеме кезінде жұмыс істейтін дербес кернеу 

түрлендіргішін зерттеуге арналған сұлба
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Оқытушының тапсырмасы бойынша жүктеме кедергісінің RН басқа 

мәніне ұқсас әрекеттерді орындаңыз. 

 

4.5 Есеп жүргізудің мазмұны 

 

Есеп  жүргізу мынадай элементтерді қамтуы тиіс. 

1) Жұмыстың атауы мен мақсаты. 

2) Эксперименттер жүргізу үшін негізгі электрлік сұлбалар. 

3) Эксперименттік зерттеулердің нәтижелері және олар бойынша 

орындалған  есептер  тиісті  кестелерде  орналастырылған. 

4) Эксперименттік түрде жиналған және салынған сипаттамалар. 

5) Өңделген толқындар. 

6) Эксперименттік нәтижелерді және алдын-ала есептеулерді салыстыру. 

7) Жұмыстың қорытындылары: 

- дербес кернеу түрлендіргішінде қандай модуляция әдісі 

пайдаланылғанын көрсетіңіз; 

- жүктеме тогының дербес кернеу түрлендіргіштің басқару 

сипаттамаларына әсер етуі; 

- бақылау жиілігінің және жүктеме тогының дербес кернеу 

түрлендіргіштің энергетикалық көрсеткіштерінің әсері туралы. 

 

4.6  Бақылау сұрақтары  

 

4.6.1 Құл және дербес түрлендіргіш арасындағы айырмашылық қандай? 

4.6.2 Дербес кернеу түрлендіргіші мен дербес ток түрлендіргішінің 

арасындағы айырмашылық қандай? 

4.6.2 Кернеу түрлендіргіштерінде неге кері диодттар  қосылады? 

4.6.3 Неліктен дербес кернеу түрлендіргішінінің кірісінде конденсатор 

бар? 

4.6.4 Дербес түрлендіргіштің шығыс кернеуінің жиілігін қалай өзгертуге 

болады? 

4.6.5 Тасымалдаушы жиілігкке не байланысты? 

4.6.6 Үш фазалы дербес кернеу түрлендіргішінде токтың ағымдық 

жолдарын көрсету. 

4.6.7 Дербес кернеу түрлендіргішінде кернеудің пішіні мен шамасы қалай 

реттеледі? 

4.6.8 Фазалық кернеулерді қалыптастыру әдістерін үш фазалық AIN-мен 

салыстырыңыз ең жоғары кернеулер мен коммутациялық шығындар туралы. 

4.6.9 Электржетекте қандай дербес түрлендіргіштер  ең перспективалы 

болып табылады? 

4.6.10 Автономды кернеу түрлендіргішінің сыртқы сипаттамасы қандай? 

Ненің сипаттамасының көлбеуін анықтайды? 

4.6.11 Сыртқы сипаттаманы қалай жоюға болады? 

4.6.12 Дербес түрлендіргіштің  реттеу (жиіліктік) сипаттамасы деген не? 



40 
 

4.6.13 Электр жетегі үшін дербес кернеу түрлендіргішінің реттеуі 

(жиіліктік) қандай сипатта болады және неге? 

4.6.14 Жөндеу (жиіліктік) сипаттамасын қалай жоюға болады? 

4.6.15 Жүктемелік қисық токтың синусоидалы емес коэффициентін не 

анықтайды? 

4.6.16 Автономды кернеу түрлендіргіштің тиімділігін қалай анықтау 

керек? 

 

4.4 кесте - Нұсқалар 

№ RН, f, Ud, № RН, f, Ud, 

нұсқа Ом Гц В нұсқа Ом Гц В 

1 400 30 280 13 200 25 270 

2 200 40 270 14 200 30 270 

3 400 50 280 15 600 40 285 

4 400 40 280 16 200 45 270 

5 200 50 270 17 200 30 275 

6 400 50 280 18 600 50 285 

7 600 40 285 19 200 50 270 

8 200 30 270 20 400 25 280 

9 400 45 280 21 600 30 285 

10 600 35 285 22 400 40 275 

 

Ескертпелер 

1 А нұсқасын алған студенттер 1 а, б тармақтарын, Б нұсқасын алғандар 1 

а, в тармақтарын;   ал В нұсқасын алғандар 1 а, г, тармақтарын орындайды. 

2 Максималды бақылау жиілігі fmax  = 50 Гц. Осыған орай модуляция 

коэффициенті = 1. 

 

 

5 Зертханалық жұмыс № 5. Екі арналы жиілік түрлендіргішін зерттеу 
 

Жұмыстың мақсаты: екі арналы жиілікті түрлендіргіштің энергетикалық 

көрсеткіштері мен мінездемелерін, электромагниттік процестерді зерттеу. 

Зерттеу өнеркәсіптік жиілік түрлендіргішінде жүргізіледі. 

 

5.1 Зертханалық қондырғының сипаттамасы 

 

5.1.1 Зертханалық қондырғылар жиынтығы келесі модульдерді қамтиды:  

«Жиілікті түрлендіргіш», «Жүктеме», «Қорек көзі модулі», «Тиристорлы 

түрлендіргіш», «Енгізу-шығару», сондай-ақ дербес компьютер. Зертханалық 

қондырғының сипаттамасы №6 жұмыста толығырақ көрсетілген. 
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5.2 Құрылғыны қосу және өшіру реті  

 

5.2.1 Зертханалық жұмысты орындау үшін эксперименттің схемасын 

жинау. 

5.2.2 «Жиілік түрлендіргіші» модулінде SA1 («Айналу бағыты») 

қосқышын - орта жағдайында, RP1 жиілігін орнатудың потенциометрі - нөлдік 

күйде орнатылады. 

5.2.3  «Қорек көзі модулі стенді» QF1 автоматын қосу, «Қорек көзі 

модулі»  QF2 автоматын қосу. 

5.2.4 «Жиілік түрлендіргіші» модулінде SA1 қосқышты жоғарғы күйге 

ауыстырыңыз. Осы кезде «Жұмыс» жарық диоды жанады. 

5.2.5 SA1 қосқышымен «Жүктеме» модуліне  қажетті кедергіні  

орнатыңыз. Өшіру тәртібі: SA1 қосқышты өшіріңіз, «Қорек көзі модулі» QF2 

автоматын өшіріңіз. 

SA1 ауыстыру-қосқышын «Жүктеу» модуліндегі ең жоғарғы кедергі 

жағдайына орнату  (өте дұрыс позиция). 

5.2.6  «Қорек көзі модулі стенді» QF1 автоматын қосу, «Қорек көзі 

модулі»  QF2 автоматын қосу.  
 

5.3 Тапсырма және  әдістемелік нұсқаулықтар. Алдын-ала үйге 

тапсырма 

  
5.3.1 Курстың тақырыбын зерттеу: «Жиілік түрлендіргіштері», 

«Түзеткіштердің энергетикалық көрсеткіштері», осы жұмыстардың мазмұны 

мен барлық бақылау сұрақтарына жауап беруге дайын болыңыз. 

5.3.2 Udmax түзеткіштің шығуындағы барынша мүмкін болатын кернеуді 

есептеңіз. егер кернеу трансформатордың екінші жағында болса (екі 

қосылымдық жиілік түрлендіргіштің кіріс кернеуі): 

 

                                                

,2
2

max

k
U

U
c

d
U



                                                (5.1) 

 

мұнда Uc – кернеу жүйесінің қалыпты мәні;  

kтр –  трансформациялау коэффициенті. 

 

5.3.3 Кеңістік  вектордың көмегімен фазалық кернеулердің қалыптасуы 

кезінде жүктемедегі бірінші гармоникасы бойынша кернеудің сызықтық 

UНЛ(1)max және фазалық UНЛ(1)max тиімді мәндерін есептеңіз: 
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мұнда Ud  –бір фазалы түзеткіштің шығысындағы тұрақты кернеу. 

 

5.3.4 Берілген нұсқа бойынша модуляция коэффициентін есептеу. 

Берілген нұсқа  үшін  модуляциялық коэффициент  ұсынылады. 

 

                                        
,

max
f

f


                                                                (5.3) 

 

мұнда  f,  fmax - екі арналы жиілік түрлендіргішінің шығуындағы ең 

жоғары жиілік, тиісінше, сызықтық гармоникадағы бірінші гармониканың 

тиімді мәндерін және әртүрлі модуляциялық жиіліктер үшін жүктемедегі 

фазалық жүктемені және есептелген модуляция факторын есептеңіз: 

 

   
,

max11 UU нлнл
 

            
   

.
max11 UU нфнф

 
                 (5.4) 

 

5.4  Екі арналы  жиілік түрлендіргішін эксперименттік зерттеу    
5.4.1 5.1-суреттегі белсенді-индуктивті жүктеме бойынша жұмыс 

істегенде екі арналы жиілік түрлендіргішін зерттеу үшін тізбекті құрастыру. 

Қосымша жалғастырғыштар мен тізбеге қосылған өлшеу құрылғылары 

сызылған сызықпен көрсетіледі. 

5.1 кестесінде 5.1 сұлбасы бойынша қабылданған белгілерге сәйкес 

зертханалық жұмыста қолданылатын ток және кернеу датчиктері  келтірілген. 

«Енгізу-шығару» модулін  5.1 суретте зерттеліп жатқан кернеу және ток 

датчиктеріне қосып, 5.2 кестеге сәйкес талап етілген кіріс арна 

ауыстырғыштарының  ережелерін орнату. 

«Енгізу-шығару» модуліндегі «1» күйге «Сүзгі» параметрін орнату екі 

арналы жиілік түрлендіргішінің шығысындағы ендік-импульстік модуляциядан 

бірінші гармониканы бөліп алуға мүмкіндік береді,   ал A3 және A4 кіріс 

арналары шу деңгейін азайтады. 
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5.1 сурет - Белсенді-индуктивті жүктеме бойынша жұмыс жасағандағы екі 

арналы жиілік түрлендіргішің  принциптік сұлбасы 
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5.1 кесте 

Өлшеуіш сигнал Аспаптың белгіленуі 

Аспаптың орналасқан 

жері(модуль атауы) 

Екі арналы жиілік 

түрлендіргішің 

кірісіндегі кернеудің 

лездік мәні u ДН2 

Тиристорлы 

түрлендіргіш 

Екі арналы жиілік 

түрлендіргішің 

кірісіндегі тұтынылған 

токтың лездік мәні                    ДТ2 

Тиристорлы 

түрлендіргіш 

Екі арналы жиілік 

түрлендіргішің 

шығысындағы фазалық 

кернеудің лездік мәні 

uнф                 ДН1 Жиілік түрлендіргіші 

Екі арналы жиілік 

түрлендіргішің 

шығысындағы фазалық 

токтың лездік мәні iнф                ДТ1 Жиілік түрлендіргіші 

 

5.2 кесте 

Кірістегі 

арнаның нөмірі 

Өлшенетін мән Ұяшықтың 

орналасқан  

жері 

«Сүзгі»  

арна 

қосқыштарының 

орналасуы 

А1 

Дербес кернеу 

түрлендіпгішінің 

Uнф(1) 

шығысындағы 

фазалық кернеудің 

бірінші 

гармоникасының 

нақты мәні  

  ДН1 / X9 – «  »    

           Uнф(1) 1 (вкл.) 

А2 

Дербес кернеу 

түрлендіпгішінің 

Iнф(1) 

шығысындағы 

фазалық токтың 

бірінші 

гармоникасының 

нақты мәні 

ДТ1 / 

X12 – «  » 1 (вкл.) 

А3 Екі арналы жиілік ДН2 / 1 (вкл.) 
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түрлендіргішің 

кірісіндегі Ud(1)  

тұрақты кернеу 

 X15 – «  » 

А4 Екі арналы жиілік 

түрлендіргішің 

кірісіндегі Id 

түзетілген токтың 

орташа мәні 

ДТ2 /  

X18 – «  » 1 (вкл.) 

 

«Тиристорлы түрлендіргіш» және «Жиілік түрлендіргіші» модуліндегі 

кернеу және ток датчиктерінің SA2 және SA3 қосқыштарын «2» жағдайына 

келтіріңіз. 

SA2 және SA3 қосқыштарына «2-ші»  (сүзгі өшірілген) «Тиристорлы 

түрлендіргіш » және «Жиілік түрлендіргіші» модульдеріндегі кернеу және ток 

датчиктері  қосылады. 

5.4.2 Екі арналы жиілік түрлендіргішінің кірісіндегі кернеу және ток 

осциллограммаларын, сондай-ақ дербес кернеу түрлендіргішінің шығысындағы 

фазалық кернеу және токтың бірінші гармоникасының  берілген жүктеме 

кедергісі мен бақылау жиілігі үшін « Delta Profi»  бағдарламасының 

көмегімен алып тастау. Ол үшін орнатудың тәртібінде көрсетілген қажетті 

әрекеттерді орындаңыз. «Енгізу-шығару» модуліндегі «Қорек көзі»  қосқышын 

қосыңыз. Жүктеме» модулінде  SA1 ауыстырып-қосқыш арқылы берілген 

жүктеме кедергісінің Rн мәнін орнатыныз. «DeltaProfi»  бағдарламасын іске 

қосыңыз.. Зертханалық жұмыстар тізімінен «Өнеркәсіптік электроника» → «Екі 

арналы жиілік түрлендіргішін зерттеу»  → «Екі арналы жиілік түрлендіргішін 

зерттеу».Монитордың экранында зертханалық жұмыстың вертуалды аспаптары 

бар терезеше шығады, ол келесі шамаларды өлшеуге мүмкіндік береді:    

U - екі арналы жиіліктік түрлендіргіштің кірісіндегі кернеудің тиімді 

мәні; 

I  - екі арналы жиіліктік түрлендіргішті енгізу кезінде токтың тиімді 

мәні; 

P - екі арналы жиіліктегі түрлендіргішті енгізу кезінде белсенді қуат; 

S - екі арналы жиіліктегі түрлендіргіштегі жалпы қуат; 

cosφ - түрлендіргіштің косинусы; 

Uнф(1) -  екі арналы жиілік түрлендіргішіндегі фазалық кернеудің бірінші 

гармоникасының тиімді мәні; 

Iнф(1) - екі арналы жиілік түрлендіргішіндегі фазалық токтың бірінші 

гармоникасының тиімді мәні; 

Pнф - екі арналы жиілікті түрлендіргіштің шығуындағы белсенді фазалық 

қуат; 

Sнф -  екі арналы жиілік түрлендіргішіндегі фаза қуаты; 

cosφ Н - жүктеменің косинусы. 

 

Екі арналы жиілік түрлендіргішінің шығысындағы кернеу мен токтың 
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бірінші гармоникасының арасындағы фазалық жылжуға назар аударыңыз, 

сондай-ақ  f басқару жиілігінің өзгеруіне байланысты  фазалық ауысымның 

өзгеруі; U / f = const заңына және RH мәнінің реттелуіне сәйкес жартылай 

автоматты режимде екі қосылымдық жиілік түрлендіргішінің реттеу 

сипаттамасын жойыңыз. Басқару жиілігінің f шамасы Uупр параметрін орнату 

арқылы  «Аналогтық шығу» → «ЦАП-2» → «Амплитуда»  өрісінде 

өзгертіледі. Компьютердің жадында уақытша диаграммаларды сақтаныз. 

Ол үшін «DeltaProfi» бағдарламасын іске қосыңыз. Зертханалық 

жұмыстар тізімінен «Өнеркәсіптік электроника» → «Екі арналы жиілікті 

түрлендіргішті зерттеу» → «Екі жиілікті түрлендіргішті түзету сипаттамасы» 

дегенді таңдаңыз. Қажетті сипаттаманы алып тастаңыз; оқытушының 

нұсқаулығына сәйкес жүктеме кедергісінің RН басқа мәніне ұқсас әрекеттерді 

орындау; RН берілген мәніне сәйкес энергия сипаттамаларын жойыңыз. 

Ол үшін «DeltaProfi» бағдарламасын іске қосыңыз. Зертханалық 

жұмыстар тізімінен «Өнеркәсіптік электроника» → «Екі қосылымдық жиілікті 

түрлендіргішті зерттеу» → «Екі арналы жиілік түрлендіргішінің 

энергетикалық сипаттамалары» және «Cos Fi екі арналы жиілік түрлендіргіші» 

жұмысын таңдаңыз. Қажетті сипаттамаларды алып тастаңыз: P = F ( f ), S = F ( 

f ), cos = F ( f ), Pн = F ( f ), Sн = F ( f ), cos н = F ( f ). Мұнда Pн 3 Pнф - белсенді 

жүктеме қуаты; Sн 3 Sнф - жалпы жүктеме қуаты; жиіліктік түрлендіргіштің 

қуат коэффициенті - P S сипаттамаларын құрастырыңыз, ал Pн P екі арналы 

жиілік түрлендіргішінің тиімділік коэффициенті . 

5.4.3 Жартылай автоматты режимде екі арналы жиілік түрлендіргішінің 

сыртқы және энергетикалық сипаттамаларын бақылау жиілігінің екі мәнінің f 

(берілген және оқытушының нұсқаулығы бойынша) көмегімен жойыңыз. Ол 

үшін  «Жиілік түрлендіргішінің» модуліндегі RP1 потенциометрімен  берілген 

бақылау жиілігінің мәнін (жиілік құралы бойынша) орнатыңыз. SA1 қосқышы 

арқылы «Жүктеме» модуліндегі  IН жүктеме тогын өзгерте отырып  екі арналы 

жиілік түрлендіргішінің сыртқы және энергетикалық  сипаттамаларын алып 

тастаңыз. Тәжірибелік деректерді сақтаңыз. Оқытушы көрсеткен басқа басқару 

жиілігінің ұқсас әрекеттерін орындаңыз. «Қорек көзі модулінің» QF2 

автоматын және «Стендтің қорек көзі модулінің » QF1 автоматтын өшіріңіз. 

5.4.4 Тәжірибелік деректерді өңдеңіз. Uнф(1) = F (Iнф(1)) екі арналы 

жиіліктер түрлендіргішінің бірдей графиктегі әртүрлі басқару жиіліктеріндегі 

екі сыртқы сипаттамасын құру үшін, сондай-ақ берілген бақылау жиілігінің 

қуат сипаттамаларын құруға қол жеткізу: P = F (I нф(1)), S = F (I нф(1)), cos = F 

(Iнф(1)), = F (Iнф(1)), Pн = F (Iнф(1)), Sн = F (Iнф(1)), cos н = F (Iнф(1)), пч = F (Iнф(1)). 
 

5.5 Есеп жүргізудің мазмұны 

 

Есеп жүргізу мынадай тармақтарды қамтуы тиіс. 

1) Атауы және мақсаты. 

2) Тәжірибелерді орындау үшін негізгі электр тізбектері. 

3)Эксперименттік зерттеулердің нәтижелері және олар бойынша жасалған 
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есептер тиісті кестелерде орналастырылуы. 

4) Эксперименттік алынған және салынған сипаттамалары. 

5) Өңделген осциллограммалар. 

6) Эксперименттік нәтижелерді және алдын-ала есептеулерді салыстыру. 

7) Жұмыстың қорытындылары: 

- екі арналы  жиілік түрлендіргішінде  қай модуляция әдісі қолданылғанын 

көрсету; 

- екі арналы жиілік түрлендіргішінің реттеу сипаттамаларына  жүктеме 

тогының әсер етуі; 

- екі арналы жиілік түрлендіргішінің энергетикалық көрсеткіштеріне  басқару 

жиілігі мен жүктеме токтарының әсер етуі. 

 

5.6  Бақылау сұрақтары 

 

5.6.1 Екі қосылымдық жиілік түрлендіргішінің шығу кернеуінің жиілігін 

қалай өзгертуге болады?  

 

5.6.2  Қазіргі кездегі электржетекте қандай екі жолақты жиілік түрлендіргіші 

ең перспективалы болып табылады? 

5.6.3 Екі қосылымдық жиілік түрлендіргішінің сыртқы сипаттамасы қандай? 

Ненің сипаттамасының көлбеуін анықтайды? 

5.6.4 Сыртқы сипаттаманы қалай жоюға болады? 

5.6.5  Екі қосылымдық жиілік түрлендіргішінің түзету (жиіліктік) 

сипаттамасы деген не? 

5.6.6 Электржетекке арналған екі қосылымдық жиілік түрлендіргішінің 

жиілігі қандай сипатқа ие және не үшін негіз болып табылады? 

5.6.7   Түзету (жиіліктік) сипаттамасын қалай алып тастауға болады? 

5.6.8 Екі арналы жиілік түрлендіргішінің тиімділігін қалай анықтау керек? 

5.6.9 Жиілік түрлендіргіштің қуат тізбегінің элементтерін тағайындау. 

5.6.10   Екі жақты және тікелей жиілікті түрлендіргіштерді салыстырындар? 

5.6.11  Зертханалық блокты қосу және өшіру тәртібі. 
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5.3 кесте 
 

№ RН,Ом f, Гц kтр № 

RН,

Ом f, kтр 

1 400 30 1 13 200 25 0,95 

2 200 40 0,95 14 200 30 1,05 

3 400 50 0,95 15 600 40 1 

4 400 40 1,05 16 200 45 1,05 

5 200 50 0,95 17 200 30 0,95 

6 400 50 1,05 18 600 50 1,05 

7 600 40 1 19 200 50 1 

8 200 30 0,95 20 400 25 1,05 

9 400 45 1 21 600 30 1 

10 600 35 1,05 22 400 40 1,05 

11 200 40 1 23 200 50 1 

12 400 35 1,05 24 600 45 1,05 

 

Ескерту 

1 А нұсқасын алған студенттер 1 а, б, д,м тармақтарын, ал В нұсқасын 

алғандар 1 а, г, д тармақтарын орындайды. 

2 Бір фазалы түзеткіштің Ud түзеткіштің шығуындағы кернеу Udmax 

максималды мүмкін кернеуге тең деп қабылданады. 

3 Желі кернеуі Uc = 220 В.  

4 Трансформациялау коэффициенті kтр  Uc  Uф .  

5 Басқарудың ең жоғарғы жиілігі fmax = 50 Гц. Бұл ретте модуляция 

коэффициенті = 1. 
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