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Кіріспе
Қазіргі уақытта электрониканың күштік құрылғылары көптеген
өндірістік үрдістерде және тұрмыстық техникаларда кеңінен қолданылады.
Бұл тек қана жаңа шалаөткізгіштік аспаптарды игеруге байланысты емес,
сонымен бірге кез келген қажетті басқару алгоритімдерді іске асыруға
мүмкіндік беретін, сандық басқару жүйелерінің дамуымен де байланысты.
Шалаөткізгіштік түрлендіргіштердің ең көп таралған жері, ол тұрақты
және айнымалы токтың реттелетін үнемді электр жетектері. Айнымалы
токтың электр жетектері үшін, сериялы сенімді көп функцияналды
шалаөткізгіштік жиілік түрлендіргіштерінің пайда болуының арқасында,
көптеген технологиялық үрдістерді автоматтандырудың жаңа мүмкіндіктері
мен жолдары пайда болды, ол айтарлықтай экономикалық нәтиже береді.
Дәрістер жинағында түрлендіруші техникада пайдаланылатын заманауи
шалаөткізгіштік элементтер туралы негізгі мәліметтер, олар теория негіздері,
құрылғылардың сұлбасы және олардың жұмыс істеу ережесі беріледі.

3

Дәріс 1. Түрлендіргіш техникалық құрылғылардың қажеттілігі
Дәрістің мазмұны:
- түрлендіргіштердің түрлері және қажеттілігі;
- күштік тиристорлар және транзисторлар.
Дәрістің мақсаты:
- түрлендіргіш техникасы құрылғыларының қызметі туралы негізгі
мәлімдеме беру олардың элементтік базасын оқып үйрену.
Электр станцияларында өндірілетін электр энергиясы, жиілігі 50 Гц
синусоидалы кернеу түрінде қабылдағыштарға беріледі және көптеген
жағдайда осындай түрде тұтынылады. Сонымен бірге электр энергиясының
едәуір бөлігі жоғары немесе реттелетін жиіліктегі айнымалы токқа, тұрақты
токқа, арнайы түрдегі токтарға түрлендіріліп тұтынылады. Бұл қорек көзі мен
қабылдағыштың арасына кернеумен токтың берілген параметрлерін
қамтамасыз ететін, арнайы түрлендіруші құрылғыларды қоюды қажет етеді.
Электр энергиясын түрлендірудің негізгі түрлері:
а) түзету (айнымалы токты тұрақтыға түрлендіру);
б) инвертрлеу (тұрақты токты айнымалыға түрлендіру);
в) жиілікті түрлендіру (бір жиіліктегі токты басқа бір жиіліктегі
айнымалы токқа түрлендіру);
г) кернеуді түрлендіру (бір шамадағы айнымалы немесе тұрақты
кернеуді басқа бір шамаға түрлендіру).
Шала өткізгіштік түрлендіргіштердің кез келген түрі реттелетін электр
жетегінде кеңінен қолданылады, онда жылдамдықты реттеудің ескі әдістерін
ауыстыру тек қана электр энергиясын үнемдеуді қамтамасыз етіп қоймайды,
және ол бүкіл жабдықтар жұмысының технологиялық көрсеткіштерін елеулі
жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл аймақта түрлендіргіш техниканы
пайдаланғанда ертеде көрсетілген электр энергиясын түрлендірудің барлық
әдістері қолданылады. Басқарылатын түзеткіштер – бұл тұрақты ток электр
қозғалтқышының жылдамдығын якорь тізбегі және қоздырғушы орама тізбегі
бойынша реттейді. Инверторлар және жиілік түрлендіргіштері – асинхронды
электр қозғалтқышының жылдамдығын жиілік арқылы реттейді. Әртүрлі
типтегі импульстік реттегіштер – тұрақты токтың да, сондай-ақ айнымалы
токтың да электр қозғалтқыштарының жылдамдығын реттейді.
Қуаты үлкен жоғарғы вольттік түзеткіштер электр энергиясын тұрақты
ток желісі бойынша берген кезде қолданылады. Төменгі кернеулік үлкен
қуатты түзеткіштер турбогенераторлардың және гидрогенераторлардың
қоздыру жүйелерінде, гальваникада және техниканың басқа да салаларында
қолданыс табады. Жоғарғы жиіліктік түрлендіргіштер металлургияда
металлдарды шынықтырғанда және балқытқанда пайдаланылады.
Түзеткіштер де, сондай-ақ инверторлар да үздіксіз электрмен жабдықтау
жүйелерінде кеңінен қолданылады.
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Бұл пайдалы құрылғыларды техникада қолдану аймағы үздіксіз
кеңеюде,
демек
бұл
құрылғыларды
пайдаланатын
мамандарға
түрлендіргіштерді дұрыс таңдай білуі, олардың жұмысын және техникалық
мүмкіндіктерін, айналадағы электр жабдықтарына және қоректендіруші
торапқа тигізетін әсерін білу қажет.
Күштік тиристорлар
Алғашқы тиристорлар пайда болған уақыттан бері оларды өндіру
технологиясы мен құрылысы әрқашан жетілдіріліп келеді, бұл кезде олардың
жұмыстық параметрлері жақсарады. Алғашқы жасалған тиристорлардың
(GTO) негізгі кемшілігі қосқан кезде тура берілетін кернеудің өсу
жылдамдығын du/dt төмендету мақсатымен тиристорларға параллель
қосылатын, қорғаушы RC – тізбекті пайдалану қажеттілігі болады.
Коммутация жиілігін өсіру бұл тізбектегі шығынның айтарлықтай өсуіне
әкеледі, сондықтан іс жүзінде тиристорлар 250 – 300 Гц дейінгі жиілікте
коммутацияланады.
Басқа бір кемшілігі – бекітуші үлкен қуатты импульстің қажеттілігі, ол
тізбекте басқарушы импульстердің қалыптасуын айтарлықтай қиындатады
және басқару қуатының айтарлықтай өсуіне әкеледі.
du/dt жылдамдықты сезбейтін тиристор жасаса, өндірістегілер RC –
тізбекті пайдаланбауға мүмкіндік алған болар еді. Бұл мүмкіндік GCT(Gate
Commutated Thyristor) тиристордың құрылымында іске асырылды.
GCT тиристорлардың негізгі ерекшелігі тез арада ажыратылуы, ол оның
басқару принціпін өзерту арқылы және аспаптың құрылысын жетілдіру
арқылы іске асырылады. Тез арада ажырату аспапты бекіткен кезде
тиристорлық құрылымның транзисторлыққа айналуымен орындалады, ол
аспапқа du/dt жылдамдықты сездірмейді.
GTO және GCT тиристорларды Mitsubishi, ABB, фирмалары және
россияның «Электровыпрямитель» акционерлік қоғамының өндіріс орындары
шығарады. Аспаптар 4500 В дейінгі кернеуге және 4000 А дейінгі токқа
есептелген.
Бекітілген тиристорлар өндіру технологиясының келесі бір үлкен
жетістігі интеграцияланған басқару блогы (драйвер) бар (Integrated GateCommutated Thyristor- IGCT) тиристор жасап шығару болды, бұл кезде
басқаруға қажетті қуат GTO тиристормен салыстырғанда 5 есеге төмендеді.
Интеграцияланған басқару блогы кезінде катодтық ток, анодтық кернеу
өскенге дейін азаяды. Бұл басқарушы тізбектегі индуктивтіліктің өте аз
болуынан болады. Ол көп қабатты басқарушы блок платасының басқарушы
электродтарын коксиалды жалғау жолымен іске асырылады. Нәтижесінде
ажыратушы токтың жылдамдығын 4 кА/мкс дейін жеткізуге мүмкіндік алды.
Катодтық ток нөлге тең болған уақытта, қалған анодтық ток, бұл кезде
кедергісі аз болатын басқару блогына өтеді. Осы себептен басқару блогы
тұтынатын энергия азаяды. Тиристор бекітілген кезде p-n-p-n күйден p-n-p
режімге 1 мкс өтеді және әрі қарай ажырату түгелдей транзисторлық режімде
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өтеді. Жаңа IGCT аспаптар 500 Гц-тен 2 кГц-ке дейінгі ауыстырып қосу
жиілігімен жұмыс істеуге қабілетті, бұл оларды шықпалық кернеуді ендікимпульстік модуляциалайтын қуаты үлкен жиіліктік реттелетін электр
жетектерінде пайдалануға мүмкіндік береді.
IGCT тиристорларын шығаратын негізгі фирма, ол АВВ.
Тиристорлардың параметрлері: кернеу бойынша – 4500 В, 6000 В; ток
бойынша – 3000 А, 4000 А.
1.1 кесте – Шығарылатын тиристорлардың салыстырмалы анализі
Аспаптың
түрі
Триодты
тиристор
SCR

GTO

IGCT

Артықшылығы

Кемшілігі

Қосулы тұрған кезде
шығынның ең аз болуы.
Ең
жоғары
асқын
жүктемелік
қабілеттілігі. Сенімділігі
жоғары. Параллель және
тізбектеп оңай қосылуы.
Басқарылатын бекітуге
қабілеттілігі.
Салыстырмалы түрде
жоғары асқын
жүктемелік қабілеттілігі.
Тізбекткеп қосу
мүмкіндігі. 4 кВ дейінгі
кернеу кезінде жұмыстық
жиіліктерінің 250 Гц
дейін болуы.
Басқарылатын бекітуге
қабілеттілігі. GTO
сияқты, асқын жүктемлік
қабілеттілігі. Қосулы
жағдайда ауыстырып
қосқандағы шығынның аз
болуы. Жұмыстық
жиілігі бір кГц-ке дейін
болуы. Жапсарлас
басқарушы блоктың
(драйвер) болуы.
Тізбектеп қосу
мүмкіндігі.

Басқаратын электрод
бойынша ықтиярсыз
бекітуге
қаблетсіз.
Жұмыстық
жиілігі
төмен.

Қосулы тұрған
жғдайда шығын-ның
жоғары болуы.
Басқарушы
импульстерді
қалыптастыру
жүйесінің күрделілігі.
Ауыстырып қос-қанда
шығындар-дың көп
болуы.
Пайдалану тәжірибесі
болмағандықтан
анықталмаған.

6

Пайдаланылатын
аймақтары
Тұрақты
ток
жетегі;
қуатты қорек көздері;
пісіру; балқыту және
қыздыру;
статикалық
компенсаторлар;
айнымалы ток кілттері.
Электр жетегі;
статикалық
компенсаторлар;
реактивті қуаттар;
үзіліссіз қоректендіру
жүйелері; индуктивті
қыздыру.

Қуаты үлкен қорек
көздері (тұрақты ток
желілеріндегі
инверторлық және
түзеткіштік қосалқы
станциялар); электр
жетегі (жиілік
түрлендіргіштері үшін
кернеу инверторлары
және әртүрлі жағдайдағы
электр жетектері).

Қақпағы оқшауландырылған күштік биполярлы транзисторлар (IGBT)
Күштік транзисторлар технологиясының 90 жылдардың басындағы
қарқынды дамуы жаңа кластағы аспаптардың – қақпағы (затворы)
оқшауландырылған биполярлы транзисторлардың пайда болуына әкелді
(Insulated Gate Bipolar Transistors -IGBT).
Бекітілген тиристорлармен салыстырғанда IGBT транзисторларының
негізгі артықшылықтары жұмыстық жиілігінің (10-20 кГц) жоғары болуы,
басқару сұлбасының қарапайымдылығы және ықшамдылығы. Транзисторды
қосу және ажырату затвор мен истоктың арасына оң кернеу беру және алу
арқылы іске асырылады.
IGBT транзисторлары (1.1 сурет) электр өрісімен басқарылатын, құрамы
металл-оксид-шалаөткізгіш
болатын
күштік
транзисторлардың
технологиясының дамуы нәтижесінде пайда болды және өзіне бір
шалаөткізгіш құрамында екі транзисторды биполярлы (күштік канал құрайды)
және өрістік (басқару каналын құрайды) біріктіреді. Екі аспаптың бір
құрамдағы үйлесімділігі өрістік және биполярлық транзисторлардың
артықшылықтарын біріктіруге мүмкіндік береді: жоғары токтық жүктемесі
бар үлкен кірмелік кедергі және қосулы тұрған кезде кедергісі аз. Бұл кезде
осы замандағы транзисторлар үшін тура кернеудің түсуі жұмыстық кернеу
4500 В және ток 1800 А болған кезде 1.0  1.5 В тең болады.
IGBT транзисторының қосылу үрдісін екі кезеңге бөлуге болады. Затвор
мен истоктың арасына оң кернеу бергеннен соң өрістік транзистор ашылады
(исток пен стоктың арасында n – канал қалыптасады).
Электрондардың n аймақтан р аймаққа қозғалысы биполярлы
транзисторлардың ашылуына және эмиттерден коллекторға қарай бағытталған
токтың пайда болуына әкеледі. Осылайша өрістік транзистор биполярлық
транзистордың жұмысын басқарады.

1.1 сурет – IGBT құрылымының сұлбалық қимасы
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IGBT – модульдері
Қазіргі кездегі IGBT транзисторлар әдеттегідей, бір жақты қысылатын
және суытылатын төртбұрышты корпустағы модуль түрінде («Mitsubishi»,
«Siemens», «Semikron» және басқада.) және таблека түрінде («Toshiba
Semiconductor Group») жасалып шығарылады.

1- кристалл; 2 – керамика қабаты; 3 – қосылған жері; 4 – жылуды алып кететін
төменгі табаны
1.2 сурет – IGBT модулінің типтік құрылымы
Бір жақты суытылатын модульдер дәнекерленген түйіспесі мен
оқшауландырылған табаны берік пластмассалық корпусте жасалады. Барлық
электрлік түйіспелер корпустың жоғарғы бөлігінде орналасады. Суыту табаны
арқылы іске асырылады. IGBT модульдерінде басқару тізбегі (драйвер)
олардың құрылымына тікелей қосылған. IGBT басқару тогы аз, сондықтан
басқару тізбегінің құрылымы шағын. IGBT – де жасалған (ИТМ)
«интелектуалды» транзисторлық модульдерде: қысқаша тұйықтау тогын
басқарушы сигналдардың жоғалып кетуінен; күштік сұлбаның қарсы
тармақтарының бір мезгілде өткізуінен; қорек көзінің кернеуінің жоғалуынан
және де басқа апаттық құбылыстардан қорғайтын құрылғылар болады.
Сонымен бірге, диагностика жүйесіде қарастырылған. IGBT-дегі ИТМ
құрылымында ендік-импульстік модуляциямен (ЕИМ) және бір кристалдық
электронды есептеу машиналарымен (ЭЕМ) басқару жүйесі қарастырылады.
Көптеген модульдерде қуат коэффициентін дәлдеу үшін және қоректендіруші
желідегі болатын жоғарғы гармоникаларды азайту үшін активті сүзгінің
сұлбасы қолданылады. IGBT-модулі ішкі электрлік сұлбасы бойынша бір
IGBT-ік, екі модульді (half-bridge), онда екі IGBT тізбектеп жалғанған (жарты
көпір), ажыратқыш (chopper), онда бір IGBT диодпен тізбектеп жалғанған, бір
фазалы немесе үш фазалы көпір түрінде болуы мүмкін. Ажыратқыштан басқа,
барлық жағдайда, модульде әрбір IGBT-ге параллель кірістірілген кері диод
болады. IGBT модульдерді жалғаудың ең көп таралған сұлбалары 1.3-суретте
көрсетілген. Дискретті аспаптар мен дәлдігі күшті модульдердің арасындағы
айырмашық олардың сұлбадағы басқа элементтермен электрлік байланысу
тәсілінде болады.
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Қазіргі кезде IGBT, күштік электроника аспаптар тобы ретінде
реттелетін электржетегі үшін бірнеше киловаттан бірнеше мегават қуат
диапазоны үшін басқарылатын түзеткіштер мен жиілік түрлендіргіштерін
жасаған кезде басты орын алады және үстем жағдайға ие болады.

1.3 сурет – IGBT модульдер сұлбасы
Транзисторларды және IGBT модульдерді дамыту жолдары:
- шектік коммутациялық токтар мен кернеулердің диапазондарын
өсіру;
- шапшаңдығын өсіру;
- асқын жүктемеге және апатты режимге төзімділігін өсіру;
- кернеудің тікелей түсуін азайту;
- токтарының тығыздығы тиристорлардікіне жақын болатын жаңа
құрылымдарды дамыту;
- «интеллектуалды» IGBT жетілдіру.
Бақылау сұрақтары:
1.
Басқарылатын шала өткізгіштік аспаптардың негізгі түрлерін және
негізгі параметрлерін атап өтіңдер.
2. Тиристордың вольтамперлік сипаттамасының түрі қандай болады?
3. IGBT – транзисторның жұмысын түсіндіріңдер.
4. IGBT – модулдерінің белгілі сұлбаларының суретін салыңдар.
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Дәріс 2. Түзеткіштердің бір фазалы сұлбасы
Дәрістің мазмұны:
- бір фазалы екі жарты периодты түзеткіштер;
- бір фазалы түзеткіштің түрлері және жұмыс істеу принціпі.
Дәрістің мақсаты:
- бір фазалы түзеткіштердің жұмыс істеу принціпін және олардың негізгі
техникалық сипаттамаларын оқып білу.
Түзеткішдеп айнымалы токтың электр энергиясын тұрақты токқа
түрлендіру үшін арналған статикалық құрылғыны айтады.
Қоректендіруші желінің фазалар санына байланысты түзеткіштердің
бүкіл сұлбасы бір фазалы және үш фазалы деп бөлінеді, ал
трансформаторлардың орамаларын және вентильдерді жалғау сұлбаларына
байланысты – бейтарап нүктесі бар және көпірлік деп бөлінеді. Көп фазалы
түзеткіштерді жеке топқа жатқызады (алты, он екі және көп фазалы).
Шықпалық кернеуді реттеу тәсілі бойынша барлық түзеткіштер
басқарылатын және басқарылмайтын деп аталады.
Басқарылатын түзеткіштердің құрамында басқарылатын вентильдер
болады, осылардың көмегімен жүктемедегі шықпалық кернеуді реттеу іске
асырылады. Басқару принціпі тиристордың ашылу моментін (бұрыш α) оның
табиғи коммутациялық нүктесіне (синусоиданың нөл арқылы өтетін моменті)
қатысты кешігуіне негізделген.
Басқарылмайтын түзеткіштердің құрамында диодтар болады және
реттеудің қажеттілігі болмаған кезде қолданылады.
Бір фазалы екі жарты периодты сұлба
Бір фазалы екі жарты периодты сұлбаға, трансформатордың құрылысы
мен пайдаланатын вентильдер санында айырмашылығы болатын ортаңғы
нүктесі бар сұлба және көпірлік сұлба жатады (2.1 сурет). Сұлбадағы
вентильдер басқарылмайтын да, сондай-ақ басқарылатын да болуы мүмкін.
Бірінші жағдайда түзеткіштің шықпасында реттелмейтін тұрақты кернеу
болады, оның шамасы трансформатордың параметрлерімен және сұлбаның
өзінен анықталады. Екінші жағдайда басқару бұрышын 0- 1800 дейінгі
аралықта өзгертіп, шықпалық кернеуді нөлден белгілі максимал мәнге дейін
бір қалыпты реттеуге болады. Бұл кезде шықпалық кернеудің максимал мәні
басқару бұрышымен анықталады. α = 0 тең болғандажәне трансформатордың
параметрлері бірдей болған кезде оның кернеуі басқарылмайтын түзеткіштің
кернеуіне сәйкес келеді.
Сонымен, басқару бұрышы α = 0 болатын суретте көрсетілген
тиристорлық сұлбаның жұмысы басқарылмайтын вентильдер мен диодтардан
жиналған сұлбаның жұмысымен толықтай сәйкес келеді. Сондықтан
басқарылмайтын түзеткіштер басқарылатын түзеткіштің жеке бір жағдайы
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ретінде қарастырылуы мүмкін.
Негізгі жұмыс режімі ретінде түзеткіштердің келесідей түрдегі
жүктемелермен істеген жұмыстарын қарастырамыз:
а) таза активті жүктеме;
б) активті-индуктивті жүктеме;
в) қарсы – ЭҚК бар жүктеме.
Бұл барлық жағдайлар үшін бұрыш α = 0 және α> 0 болған кездегі
түзеткіштің жұмысына талдау жүргіземіз.

а)

б)

а) бір фазалы нөлдік нүктесі бар сұлба; б) бір фазалы көпірлік сұлба
2.1 сурет – Екі жарты периодты бір фазалы түзеткіштер сұлбасы
Ортаңғы нүктесі бар және көпірлік сұлбалардың басқару бұрышы α = 0
болған кездегі активті жүктемеменістейтінжұмысын қарастырамыз.
Ортаңғы
нүктесі
бар
сұлбаның
ерекшелігі,
онда
күштік
трансформатордың екінші реттік орамасы бір-бірімен салыстырғанда π
бұрышқа ығысқан кернеулер жүйесін (u2а және u2b) құрады.
Мысалы, синусоида нөл арқылы өткен уақытта (ωt=0)VS1 тиристорда
трансформатордың ортаңғы нүктесімен салыстырғанда оң кернеу өсе
бастайды. Егер осы уақытта тиристордың басқарушы электродына ашатын
импульс берілген болса, онда ол ашылады және VS1- жүктеме трансформатордың ортаңғы нүктесі тізбегінің бойымен ток жүреді, оның
пішіні берілген кернеудің пішінін қайталайды. Бұл кезеңде VS2 тиристорға,
екі жарты ораманың кернеулерінің айырымына тең болатын кері кернеу
беріледі.
Тиристор VS1, ол арқылы жүретін ток нөлге тең болғанға дейін ашық
күйде тұрады. Жүктеме активті болатындықтан, i2a токтың нөл арқылы өту
уақыты u2aкернеудің нөлге дейін төмендеу уақытымен тура келеді.ωt= π
уақыттан бастап, u2a кернеу теріс болады, ал u2b- оң болады. VS1 тиристор
жабылады, ал VS2 тиристорға ашушы сигнал беріледі. Нәтижесінде
жүктемеге u2b кернеу беріледі, ол токтың жүктеме арқылы сол бағытта өтуін
қамтамасыз етеді. Жарты периодтан соң, ωt= 2π уақыттан бастап үрдіс
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қайталанады.
Көпірлік түзету сұлбасы жүктемеде ортаңғы нүктесі бар сұлбадағыға
ұқсас болатын кернеу мен токтың пішінін қамтамасыз етеді. Оның
жұмысының осыған дейін қарастырған сұлбадан айырмашылығы көпірдің
диагоналында орналасқан VS1-VS2 тиристорлардың бір мезгілде ашылуы, ал
олар сөнгеннен соң VS3-VS4 ашылады, бұл жүктемеде токтың бір бағытта
жүруін қамтамасыз етеді.Бұл келесідей деп түсіндіріледі, әрбір келесі жарты
периодта трансформатордың шықпалық орамасында кернеудің полярлығы
ауысады және ток жүру үшін тек қана қандай екі тиристорда тікелей бағытта
берілген кернеу бар, сол екеуі қосылады.
Ортаңғы нүктесі бар сұлба үшін кернеу мен токтың жұмыс режіміне
тәуелділік диаграммасы 2.1- кестеде көрсетілген.
Қарастырылған режим үшін жүктемедегі түзетілген кернеудің орташа
мәні түзетілген кернеуді интегралдау жолымен анықталуы мүмкін.

1
2 2
Ud=  2U 2 sin  d  =
U2= 0,9U2,
0


(2.1)

мұндағы  = ωt;
U2 – ортаңғы нүктесі бар сұлба үшін трансформатордың жарты
орамасындағы кернеудің әсерлік мәні немесе көпірлік сұлба үшін екінші
реттік орамадағы кернеу.
Алынған түзетілген кернеудің орташа мәні қарастырылып отырған
сұлба үшін максимал болады, ал U2 алдында тұрған коэффициент, сұлбаның
коэффициенті деп аталады. Басқару бұрышы α > 0 болғанда және активті
жүктеме кезінде түзеткіштің шықпалық кернеуінің орташа мәні α бұрышының
өсуімен азаятын болады. Бұл тәуелділік келесі формуламен өрнектелуі
мүмкін.
Ud 

1





2U 2 sin  d 

0

2



U 2 1  cos  .

(2.2)

(2.1) өрнек бойынша табылған түзетілген кернеудің орташа мәнін Ud0
деп белгілеп басқарылмайтын түзеткіш (α = 0) үшін, шықпалық кернеудің α
бұрышына тәуелділігін көрсететін өте ыңғайлы формула аламыз:
Ud  Ud 0

1  cos 
.
2

Шықпалық кернеудің орташа мәнінің α бұрышына
реттемелік сипаттамадеп атайды және берілген жағдай үшін
көрсетілген (2.2 сурет).
Сұлбаның
α = 0бұрышы үшін активті-индуктивті
жұмысын түзетілген токтың Id периодтағы орташа мәні
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(2.3)
тәуелділігін
1 қисықпен
жүктемедегі
өзгермейтін

қалыптасқан режимді қарастырамыз. Бұл жағдайда түзетілген токтың пішіні
индуктивтілікке Ld, түзетілген кернеудің толықсу жиілігіне ω және активті
кедергіге Rd тәуелді болады. Бұл кезде токтың пішіні өте тегіс бола бастайды,
және индуктивтіліктің немесе түзетілген кернеудің жиілігінің өсуімен
түзетілген токтың толықсуы төмендейді, ал Xd = ωLd = ∞ болған кезде идеалды
тегіс болады (2.1 кесте). Түзетілген кернеудің барлық айнымалы құрамы
индуктивтілікте Ld , ал тұрақты құрамы дросельдің активті кедергісінде
бөлінеді деп есептеуге болады Rd. Түзетілген кернеу ud және оның орташа
мәні Ud активті жүктеме кезіндегідей болып қалады. Бұл режимнің негізгі
айырмашылығы вентильдегі токтардың пішінінің өзгеруінде, ол Xd= ∞ болған
кезде тік бұрышты болады. Бұл өз кезегінде трансформатордың
орамаларындағы токтардың өзгеруіне және осыған сәйкес оның есептік
қуатының өзгеруіне әкеледі.

1 – активті жүктеме; 2 – активті – индуктивті жүтеме
2.2 сурет – Бір фазалы екі жарты периодты түзеткіштің реттемелік
сипаттамалары
Басқарылатын түзеткіштер тұрақты ток машиналарының якорьлерін
және қоздырушы орамаларын қоректендіру үшін өте жиі қолданылады.
Сондықтан олар үшін ең ерекше режим басқару бұрышы α> 0 болған кездегі
активті-индуктивті жүктемедегіжұмысы болады.
Басқару бұрышы α>0 болған кезде тұрақты ток тізбегінде
индуктивтіліктің Ld болуы, кернеу нөлден өткенен соң индуктивтілікте
жиналған энергияның әсерінен өткізуші күйде тұрған тиристорда токтың
жүруінің жалғасуына әкеледі. Индуктивтілік айтарлықтай үлкен болған кезде
бұл тиристор токты, келесі тиристорға басқарушы импульс бергенге дейін
өткізеді.Осы үрдістің себебінен жүктемедегі токтың үзіліссіз болуы
қамтамасыз етіледі, ал шықпалық кернеудің қисығында теріс учаскілер пайда
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болады, ол өз кезегінде түзетілген кернеудің орташа мәнінің төмендеуіне
әкеледі (2.1 кесте).
Жүктемедегі түзетілген орташа кернеуді кернеу қисығын αденα + π
дейінгі аралықта интегралдау жолымен келесі формула бойынша табамыз

1 
2
Ud=  2U 2 sin  d  =
U2cos α = Ud0 cos α.
 


(2.4)

(2.4) бойынша, түзетілген кернеудің орташа мәні α = π / 2 болған кезде
нөлге тең болады, себебі түзетілген кернеуде оң және теріс учаскелердің
аудандары өзара тең болады және тұрақты құрамы болмайды. Бұл жағдай
үшін реттемелік сипаттама 2 қисықпен (2.2 сурет) көрсетілген.

2.3 сурет – Активті жүктеме
1 және 2 қисықтар арасындағы штрихталған аймақта, индуктивтілікте
жиналған энергия id токтың жарты период ішінде жүруін қамтамасыз ете
алмайтын жағдайдағы реттемелік сипаттама орналасады, және бұл кезде
келесі тиристорға импульс берілместен бұрын өткізіп тұрған тиристордағы
ток үзіледі. Активті-индуктивті жүктеме кезіндегі мұндай режим үзілмелі
түзетілген ток режим деп аталады.
Үзілмелі ток кезінде трансформатор мен сұлбаның тиристорлары ең
ауыр режимде жұмыс істейді, себебі түзетілген токтың бірдей орташа мәнінде
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2.3 сурет – Активті – индуктивті жүктеме
сұлбаның элементіндегі токтардың әсерлік мәндері өседі. Сондықтан өзгеру
диапазоны кең ɑ бұрышымен жұмыс істейтін қуатты түзеткіштерде,
индуктивтілікті Ld түзетілген токтың үзіліссіз болуын қамтамасыз ету шарты
бойынша таңдайды.
2.2 кесте - Бір фазалы екі жарты периодтты ортаңғы нүктесі бар және көпірлік
сұлбалар үшін анықталған негізгі есептік коэффициенттер
Коэффициенттер
Түзету сұлбасы

Бір фазалы ортаңғы
нүктесі бар

0,9

3,14

0,785

1,34

Бір фазалы көпірлік

0,9

1,57

0,785

1,0

2.2 кестеде бір фазалы екі жарты периодтты ортаңғы нүктесі бар және
көпірлік сұлбалар үшін 2.1- 2.5 формулалар бойынша анықталған негізгі
есептік коэффициенттер келтірілген.
Бақылау сұрақтары
1. Бір фазалы нөлдік сұлбадағы түзеткіштің жұмысын түсіндіріңдер.
2. Бір фазалы көпірлік сұлбадағы түзеткіштің жұмысын түсіндіріңдер.
3. Көпірлік түзеткіш активті жүктемемен жұмыс істеген кезде оның
шықпалық кернеуінің диаграмасының түрі қандай болады?
4. Көпірлік түзеткіш активті – индуктивті жүктемемен жұмыс істеген
кезде оның шықпалық кернеуінің диаграмасының түрі қандай болады?
5. Түзеткіштің үзілетін токтар режімін түсіндіріңдер.
6. Түзеткіштің реттемелік сипаттамасы деген не?
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Дәріс 3. Түзеткіштердің үш фазалы сұлбасы
Дәрістің мазмұны:
-үш фазалы түзеткіштердің түрлері;
- үш фазалы түзеткіштердің жұмысы және құрылысы.
Дәрістің мақсаты:
- үш фазалы түзеткіштердің жұмыс істеу принціпін және олардың негізгі
техникалық сипаттамаларын оқып білу.
Үш фазалы түзеткіштер сұлбасы өздерінің параметрлері бойынша бір
фазалы сұлбалардан басым түседі, олар орта және үлкен қуатты
қондырғыларда пайдаланылады. Үш фазалы қорек көзінің түзеткіштері үш
фазалы ток желісін бір қалыпты жүктейді, және көпірлік сұлба
трансформаторды
пайдалану
коэффициентінің
жоғары
болуымен
ерекшелінеді. 3.1-суретте үш фазалы түзеткіштердің нөлдік және көпірлік
сұлбалары келтірілген.
Бұл сұлбалар қолданылатын негізгі аймақтар орта және үлкен қуатты
қондырғылар.

а) нөлдік сұлба; б) көпірлік сұлба
3.1 сурет– Түзеткіштердің үш фазалы сұлбалары
Үш фазалы нөлдік сұлба тым күрделі үш фазалы сұлбаның құрамдас
элементі болады. 3.2 - кестедегі диаграммада көрсетілгендей оның жұмысы
өте қарапайым және тап осы кездегі уақытта ең оң фазаға қосылатын
тиристорларға басқарушы жүйелі импульстер беруімен аяқталады. α = 0
бұрышы үшін бұл фазалық кернеулердің қиылысатын нүктесі. Түзетілген
кернеуді реттеген кезде басқару бұрышын санау бұл нүктелерден оң жақта
болады. Берілген сұлба бір тактілі болады, себебі трансформатордың әрбір
орамасындағы ток жарты период ішінде тек қана бір бағытта өтеді.
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Нәтижесінде екінші реттік ораманың токтары толықсушы сипатта болады
және трансформатордың магнит өткізгіштігін еріксіз магниттейтін ағын
тудыратын тұрақты құрауыштар болады, ол магнит өткізгіштігінің қанығуына
әкелуі мүмкін. Бұл жағдай трансформатордың есептік қуатын аса көтеруді
немесе бұл құбылысты жою үшін екінші реттік орамны тым күрделі болатын
иректеп жалғауды пайдалануды қажет етеді.
α = 0 басқару бүрышыүшінтаза активті, сондай-ақ активті индуктивті
жүктемеде деорташа түзетілген кернеуді, ud қисығын периодтың үштен бір
бөлігінде интегралдау жолымен анықтаймыз (3.3 кесте):
5 / 6

3
Ud =
2




2U 2 sin d =

/6

3 6
U d  1.17U 2 ,
2

(3.1)

мұндағы U2 - трансформатордың екінші реттік орамасындағы фазалық
кернеудің әсерлік мәні.
Егер α бұрышы 0 ден  / 6 дейінгі аралықта реттелетін болса, онда таза
активті, сондай-ақ активті-индуктивті жүктеме кезінде түзетілген ток үзіліссіз
болады. Орташа түзетілген кернеу α бұрыштарының бұл аймағында әртүрлі
сипаттағы жүктеме кезінде бір аналитикалық өрнекпен баяндалады.
3
Ud=
2

5 / 6 

  2U


2

sin  d  =

/ 6

3 6
2

U2 cosα = Ud0cosα.

(3.2)

α=π/6 бұрышы кезінде түзетілген кернеудің лездік мәндерінің қисығы
тиристорларды ауыстырып қосқан кезде нөлге дейін жетеді. Мұндай режім
шекаралық-үзіліссіз режім деп аталады. αбұрышының әрі қарай өсуі (α>π/6 )
активті жүктемекезінде түзетілген токтың үзіл уіне және түзетілген кернеуде
нөлдік мәндер аймағының пайда болуына әкеледі. Орташа түзетілген кернеу
бұл жағдайда келесідей түрде жазылады:
3
Ud=
2

5 / 6 

2U



/ 6

2

sin  d  =

3 2
2

U2 [1+ cos (π/6 + α )].

(3.3)

Активті-индуктивті жүктеме кезінде, xd = ∞ болғанда, π/6 үлкен
бұрыштар кезінде де үзіліссіз токтар режімі сақталады. Бұл жағдайда
түзетілген кернеудің орташа мәні 0 ден π/2 дейінгі бұрыштардың барлық
диапазонында (3.2) формула бойынша анықталуы мүмкін.
Реттемелік сипаттамаларда берілген сұлба үшін α бұрышы өзгеретін екі
ерекше аймаққа бөлуге болады, 3.6, а сурет. Бірінші аймақта (0 <α< 300 )
активті де және активті-индуктивті жүктеме кезінде де реттемелік сипаттама
(3.2) формулаға сәйкес келеді. Екінші аймақта (30 <α< 1500 ) сипаттама (3.3)
формуламен байандалады. Үзіліссіз токтар режимінде (30 <α< 900 ) бұрыштар
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кезінде және активті-индуктивті жүктемеде реттемелік сипаттама үшін (3.2)
формула дұрыс болады. Штрихталған аймақ үзілетін токтар idрежимдеріндегі
тектес сипаттамаларға сәйкес келеді.
Үш фазалы көпірлік түзеткіштіңсұлбасы бір-біріне тізбектеп жалғанған
екі үш фазалы нөлдік сұлбадан тұрады. Олардың катодтары ортақ нүктеге
жалғанған тиристорлары катодтық топты құрады, ал анодтары ортақ нүктеге
жалғанған тиристорлары анодтық топты құрады. Жүктеме тиристорлардың
катодтары мен анодтары жалғанған нүктелердің арасына қосылады.
Егер нөлдік нүктесі бар үш фазалы түзеткіш сұлбасында жүктеме тогы
фазалық кернеудің әсерінен пайда болатын болса, онда көпірлік сұлбада
желілік кернеудің әсерінен пайда болады.

а – нөлдік сұлба; б – көпірлік сұлба; 1 - активті жүктеме; 2- активтіиндуктивті жүктеме
3.2 сурет – Үш фазалы түзеткіштердің реттемелік сипаттамалары
Жүктеме тогы жүру үшін, біреуі катодтық топтағы екіншісі анодтық
топтағы екі тиристор өткізуші күйде болуы керек. Катодтар тобынан, оның
анодтық кернеуі трансформатордың нөлдік нүктесіне қатысты оң полярлы
болатын және басқа вентильдермен салыстырғанда ең үлкен шамада болатын
тиристор ғана ашық күйде болады. Анодтық топтардағы вентильдердің
ішінде, оның катодының кернеуі берілген уақытта ең үлкен болатын және
теріс полярлықты вентиль ашық күйде болады. Диаграммаға сәйкес,
тиристорлардың жұмыс істеу реті келесідей – 6.1; 1.2; 2.3; 3.4; 4.5; 5.6 және
т.б. (3.2 кесте). Әрбір тиристордың өткізу аралығы 2π/3 тең, ал екі
тиристордың бірігіп жұмыс істеу аралығы π/3. Қоректендіру периодында
тиристорлардың алты рет ауыстырып қосылуы өтеді. Жиілігі 50 Гц болатын
желіден қоректендіріліген кезде түзетілген кернеудің толқу жиілігі 300 Гц тең
болады.
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Үш фазалы көпірлік сұлбада трансформатордың орамаларындағы
токтың таңбалары ауысып отырады, сонымен қатар оның оң және теріс жарты
периодтағы мәндері тең болады. Бұл трансформатордың магниттелуін
болдырмайды, және ол берілген сұлбаның маңызды құндылығының бірі
болады.
Түзетілген кернеудің орташа мәні α = 0 бұрышы үшін қайталану
аралығы π/3 тең болғанда келесі формуламен есептеледі:

3

Ud 



2
3




6 U 2 sin d 

3 6



U 2  2,34U 2 ,

(3.4)

3

мұндағы U2– трансформатордың екінші реттікорамасындағы фазалық
кернеудің әсерлік мәні.
3.1- кестеде қарастырылған үш фазалы сұлба үшін негізгі есептік
коэффициенттер келтірілген.
3.1 кесте – Үш фазалы сұлба үшін негізгі есептік коэффициенттер
Түзету сұлбасы
Коэффициенттер

Үш фазалы нөлдік
Үш фазалы көпірлік

1,17
2,34

2,09
1,05

0,577
0,815

1,46
1,045

 бұрышы 0 ден π/3 дейінгі аралықта өзгерген кезде, активті, сондай-ақ
автивті-индуктивті жүктеме кезінде түзетілген ток i d үзіліссіз сипатта болады.
Сондықтан түзетілген кернеудің орташа мәні келесідей жолмен табылуы
мүмкін.

Ud 

3



2

3



3



6 U 2 sin d 

3 6



U 2 сos  U d 0 cos  ,

(3.5)

α = π/3 бұрышы активті жүктеменің шекаралық-үзіліссіз режіміне
сәйкес келеді. Бұрыш    / 3 болғанда және активті жүктеме кезінде үзілетін
токтар режімі басталады. Бұл кезде түзетілген кернеу мен токтың
қисықтарында нөлдік үзілістер пайда болады (3.2 кесте).
Жұмыстың бұл режімі үшін орташа түзетілген кернеу.
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Ud 

3



2

3



3

6 U 2 sin  d  U d 0 1  cos  / 3     .

(3.6)



Активті-индуктивті жүктеме кезінде xd   және басқару бұрышы
   / 3 болған кезде үлкен индуктивтілік салдарынан π/2 дейінгі аралықта
үзіліссіз ток режімі сақталады және түзетілген кернеудің орташа мәні (3.5)
формула бойынша анықталады.
3.2 кесте – Үш фазалы көпірлік түзеткіштің кернеулерінің және токтарының
диаграммалары

Үш фазалы көпірлік сұлбаның реттемелік сипаттамалары 3.2, б - суретте
көрсетілген.
Вентильдердің негізгі параметрлерін және сұлбадағы есептік
қатынастарды түзеткіштің xd   болған кездегі ең ерекше жұмыс режімі үшін
анықтаймыз:
вентильдегі кері кернеудің максимал мәні:

U кер . м  2U 2 ж ,
вентильдегі токтың орташа мәні:
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(3.7)

I в.ор  I d / 3 ,

(3.8)

Iв  Id / 3 ,

(3.9)

вентильдегі токтың әсерлік мәні:

трансформатордың
екінші
фазаларындағы әсер етуші токтар:
I2 

2
Id ,
3

және бірінші реттік орамаларының

I1 

1
КТ

2
Id ,
3

трансформатордың орамаларындағы есептік қуат:
S1  S 2  S T 


3

Pdн  1,05Pdн .

(3.10)

Бақылау сұрақтары
1. Үш фазалы нөлдік сұлбадағы түзеткіштің жұмысын түсіндіріңдер.
2. Үш фазалы көпірлік сұлбадағы түзеткіштің жұмысын түсіндіріңдер.
3. Үш фазалы нөлдік түзеткіш активті жүктемемен жұмыс істеп тұрған
кезде басқару бұрышы 600 тең болса оның шықпалық кернеуінің
диаграммасының түрі қандай болады?
4. Үш фазалы көпірлік түзеткіш активті жүктемемен жұмыс істеп тұрған
кезде басқару бұрышы 900 тең болса оның шықпалық кернеуінің
диаграммасының түрі қандай болады?
5. Үш фазалы көпірлік түзеткіш активті жүктемемен жұмыс істеп тұрған
кезде басқару бұрышы 600 тең болса оның шықпалық кернеуінің
диаграммасының түрі қандай болады?
Дәріс 4. Түзеткіштердегі токтар коммутациясы
Дәрістің мазмұны:
- Түзеткіштердегі токтар коммутациясының болу себептері;
- коммутацияның сұлбаның жұмысына тигізетін әсері.
Дәрістің мақсаты:
-түзеткіштердегі ток коммутациясына байланысты үрдістерді және
олардың түзеткіштердің параметрлеріне тигізетін әсерін оқып білу.
Осыған дейінгі қарастырылған идеалды түзеткіштердің бәрінде де
токтың бір вентильден (диодтан, тиристордан) басқасына ауысуы
(коммутация үрдісі) лезде өтті. Нақты сұлбада негізінен трансформатордың
магниттік жүйесіндегі сейілу магнит ағынынан болатын индуктивтіліктен
тізбекте коммутация болуынан, коммутация үрдісі қандай да бір уақытқа
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ұзарады. Токтың бір вентильден басқасына өтуіне кететін уақытты,
коммутация бұрышы деп атайды    .
Коммутация үрдісіне индуктивті кедергіден басқа, орамалардағы
активті кедергілерде әсер етеді, бірақ оның әсері қалыпты режімде
айтарлықтай аз болады.
Коммутация үрдісінің болуы нақты сұлбаның жұмысына елеулі
өзгерістер енгізеді: түзеткіш элементтеріндегі токтардың және кернеулердің
қисықтарының түрі, түзетілген кернеу
мен тұтынылатын токтың
қисығындағы жоғары гомоникалар, сондай-ақ шықпалық және реттемелік
сипаттамалардың түріде өзгереді.
Коммутация үрдісі әртүрлі түзеткіш сұлбалары үшін ұқсас
болатындықтан, бұл үрдістерді ең қарапайым бір фазалы екі жарты периодты
сұлба үшін қарастырамыз. 4.1-суретте бейтарап нүктесі бар екі жарты
периодты түзеткіштің балама сұлбасы мен шықпалық кернеудің және токтың
диаграммалары көрсетілген. Сейілу индуктивтілігі екінші реттік орама
индуктивтілігі мен келтіріліген бірінші реттік орама индуктивтілігінің
қосындысына тең LS балама индуктивтілікпен ескерілген.

а) балама сұлба; б) кернеулердің және токтардың диаграммалары
4.1 сурет - Бейтарап нүктесі бар екі жарты периодты сұлбадағы
коммутация үрдісі
Тиристор VS1 өткізгіштік күйде тұр делік. ɑ бұрышымен анықталатын
келесі уақытты, VS2 тиристорға ашушы импульс келеді де ол ашылады. Осы
уақыттан бастап екі тиристорда VS1 мен VS2 қосылады және
трансформаторлардың екінші реттік орамалары қысқаша тұйықталған болып
шығады. Екінші ретттік орамаладың ЭҚК әсерінен тұйықталған тізбекте ik
коммутациялаушы ток ik пайда болады. Бұл кезде тиристор VS1жабыла
бастайды, ал VS2ашылады.
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Коммутация үрдісін баяндайтын /3/ әдебиеттегі теңдеуді шешу
нәтижесінде, одан коммутация бұрышын  анықтауға болатын өрнек алынады
Id 

2
xS

U 2 cos   cos    .

(4.1)

Егер коммутация  бұрышының   0 бұрышы кезіндегі мәнін  0 деп
белгілесек, онда  анықтайтын келесі өрнекті аламыз:
  arccoscos   cos  0  1   .

(4.2)

Коммутация үрдісінде түзетілген кернеудің лездік мәні нөлге дейін
азаятындықтан, түзеткіштің шықпасындағы түзетілген кернеудің орташа
мәніде азаяды. Кернеудің шығыны келесідей жолмен анықталуы мүмкін:
U x 

1



 




2U 2 sin d 

2
U 2 cos   cos   .



(4.3)

(4.3) пайдаланып, кернеудің индуктивтілік түсуін түзеткіштегі жүктеме
тогымен байланыстыратын тәуелділік аламыз:
U x  I d xd /  .

(4.5)

Осыған сәйкес үш фазалы нөлдік сұлбадағы кернеудің түсуі:
U x  3I d xd / 2 ,

(4.6)

үш фазалы көпірлік сұлбада:
U x  3I d xd /  .

(4.7)

Алынған 4.5 – 4.7 өрнектерден, кернеудің индуктивтілік түсуінің
жүктеме тогына тәуелділігінің сипаты барлық басқару бұрыштары кезінде
бірдей болатыны көрініп тұр. Түзетілген кернеудің орташа мәнін анықтайтын
формула келесідей түрде болады:
U d  U d 0 cos   U x .

(4.8)

Түзеткіштің шықпалық сипаттамасы деп түзетілген кернеудің жүктеме
тогының орташа мәніне тәуелділігін U=f(Iα) шықпалық сипаттама түзеткіштің
ішкі кедергісімен анықталады, ол жүктеме өскенде түзетілген орташа
кернеудің азайуы коммутация үрдісі кезінде пайда болатын сұлбаның активті
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кедергісіндегі кернеудің түсуінен ∆UR , вентильдерде ∆Uвжәне индуктивті
кедергіде ∆Uх түсетін кернеулерден болады.
Осыған сәйкес түзеткіштің шықпалық сипаттамасын (ωLα=∞ болғанда)
келесі теңдеу түрінде көрсетуге болады:
U d  U d 0 cos   U R  U B  U x .

(4.9)

(4.2) бойынша, түзеткіштің шықпалық кернеуі, іштегі кернеудің
түсуінен жүктеме тогының Iα өсуіне қарай азаяды. Түзеткіштің қуатына
байланысты сұлбаның активті және реактивті элеементтерінің әсер етуі бұл
үрдісте әртүрлі болады. Әдетте, аз қуатты түзеткіштерде трансформатор
орамаларының активті кедергілерінің әсер етуі басым болса, ал қуатты
түзеткіштеде трансформатордағы сейілудің индуктивті кедергісі басым
болады.
Жүктеме тогының мәні номиналдан аспаған кезде, түзеткіштің ішкі
кернеуінің түсуі U d 0 – кернеуінің 15-20 % құрайтынын атап өту қажет.
Бірақта асқын жүктеме кезінде және қысқаша тұйықтауға жақын
режімдерде, сұлбаның ішкі кедергілерінің әсер етуі елеулі бола бастайды.
Бұдан басқа үш фазалы және көп фазалы сұлбаларда асқын жүктеме кезінде
шықпалық сипаттамаға әсер ететін элетромагниттік үрдістердің сипаты
өзгереді. Егер бір фазалы түзеткіш үшін сыртқы сипаттама жүктеме тогының
өзгеретін бүкіл диапозонында бірақ теңдеумен баяндалатын болса, онда үш
фазалы көпірлік түзеткіште жүктеме тогының өсуімен сұлбаның жұмыс
режімдеріде және шықпалық сипаттамыны баяндаушы теңдеулерде өзгереді.
Мысал ретінде бір фазалы екі жарты периодты сұлбаның бос жүрістен
қысқаша тұйықтауға дейінгі шықпалалық сипаттамаларын идеалды тегістеліп
түзетілген ток үшін қарастырамыз (Ld  ) .
Сұлбадағы түсетін кернеудің құрамдас бөліктерін, кернеудің базистік
мәні ретінде
U d 0  2 2U 2 /  ;

(4.10)

қабылдап, салыстырмалы бірлікте көрсеткен ыңғайлы.
Онда, кернеудің салыстырмалы түсуі келесі түрде жазылуы мүмкін
U R  

I d Rф
2 2U 2

   ;

U B  

U B
;
2 2U 2

U X  

I d xs
,
2 2U 2

(4.11)

мұнда Rф  Rф 1  Rф 2 - трансформатордың фазасындағы балама активті
кедергі;
Rф 1 - екінші реттік орамаға келтірілген бірінші реттік ораманың
фазасындағы активті кедергі;
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Rф 2 - екінші реттік ораманың фазасындағы активті кедергі (ортаңғы

нүктелі сұлба үшін жарты орамадағы).
(4.9) теңдеуді салыстырмалы бірлікте жазу үшін токтың базистік мәні
ретінде
сұлбаның
қысқаша
тұйықтау
тогын
пайдаланады
I dк
(бұл кезде Rd  0 ), ол ортаңғы нүктелі сұлба үшін мынаған тең болады.
I dК  2 2U 2 / xs .

(4.12)

(4.2) теңдеуді (4.3) және (4.4) теңдеулерін ескере отыра, келесі түрде
жазуға болады:
 Rф

     U в.
U d   cos   I d  1 
xs



(4.13)

4.2 суретте бейтарап нүктесі бар бір фазалы сұлбаның бос жүріс пен
қысқаша тұйықтау аралығындағы әртүрлі α бұрыштары үшін (вентиль мен
активті кедергілердегі кернеудің түсуін ескергендегі) шықпалық сипаттамалар
көрсетілген.

4.2 сурет - Бейтарап нүктесі бар бір фазалы екі жарты периодты
сұлбаның шықпалық сиапттамалары
Бақылау сұрақтары
1. Коммутация бұрышы деген не?
2. Коммутация бұрышының – γ шамасын түзеткіштің қандай
элементтері анықтайды?
3. Шықпалық сипаттаманың түрі қандай болады?
4. Мысал ретінде бір фазалы нөлдік сұлбадағы түзеткіштегі ток
коммутациясы үрдісін түсіндіріңдер.
5. Түзеткіш сұлбасының қандай элементтері коммутация үрдісінің
ұзақтылығына әсер етеді.
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Дәріс 5. Тұрақты және айнымалы кернеудің түрлендіргіштері
Дәрістің мазмұны:
- тұрақты және айнымалы кернеудің импульстік түрлендіргіштері;
- ендік-импульстік және жиіліктік-импульстік модуляциалар.
Дәрістің
мақсаты:
тұрақты
токтың
ендік-импульстік
түрлендіргіштерінің және айнымалы кернеу реттегіштерінің жұмыс істеу
принціпін оқып білу.
Тұрақты және айнымалы кернеудің импульстік түрлендіргіштері
Тұрақты кернеудің шала өткізгіштік реттегіштері, кернеуі өзгермейтін
(аккумлятор, реттелмейтін түзеткіш) тұрақты ток көзінен қоректенетін
жүктемедегі кернеуді берілген деңгейде тұрақтандыру немесе үлкен аралықта
реттеу қажет болғанда қолданылады.
Алда қарастыратын түрлендіргіштерде тұрақты кернеуді түрлендіру
және реттеу импульстік әдістерге негізделген. Сондықтан оларды импульстік
түрлендіргіштер деп айтады (ИТ).
Мұнда түрлендіргіштің құрамында күштік кілттік элемент (тиристор,
транзистор) болады, осының көмегімен жүктеме реттелетін ұзақтықпен
тұрақты кернеу көзіне қосылады және ажыратылады.
Мұндай түрлендіргіштердің шықпалық кернеуі ұзақтығы tu және үзілісі
tn болатын тікбұрыш түріндегі импульстердің тізбектелуімен сипатталады,
олардың амплитудасы қорек көзінің Е кернеуіне жақын болады.
Жүктемедегі кернеуді екі әдіспен реттеуге болады: кілттің ауыстырып
қосу жиілігі тұрақты болған кезде өткізу аралығын өзгерту (ендік-импульстік)
немесе кілттің өткізу аралығы тұрақты болған кезде аусытырып қосу жиілігін
өзгертумен (жиіліктік- импульстік). Бұл кезде кілттің өткізуінің
салыстырмалы уақыты реттеледі, ол жүктемедегі орташа кернеудің бір
қалыпты өзгеруіне әкеледі.

5.1 сурет – ЕИР әдісін қолданған кездегі жүктемедгі шықпалық кернеу
Ендік-импульстік реттеу әдісі (ЕИР) олардың ілесіп жүру периоды
өзгермеген кезде (T=const, f=1/T=const), шықпалық импульстердің
ұзақтылығын (енін) өзгерту арқылы іске асырылады. Ендік-импульстік реттеу
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кезіндегі
түрлендіргіштің
шықпалық
кернеуінің
шықпалық
қоректендіруші кернеумен келесідей қатынаспен байланыста болады:
,

мәні

(5.1)

мұнда γ=tu/T - реттеу коэффициенті.
(5.1) сәйкес (ЕИР) бар ИТ шықпалық кернеуін реттеу диапозоны нөлден
(tu=0, γ=0) Е- ге дейінгі (tu=Т, γ=1) аралықта болады.
Жиіліктік-импульстік реттеу әдісін (ЖИР) қолданған кезде шықпалық
кернедің өзгеру ұзақтылығы өзгермегенде (tu=const) шықпалық импульстердің
ілесу жиілігін өзгерту ( f=1/T=vart) арқылы іске асырылады. Түрлендіргіштің
реттегіштік мүмкіндігі келесі қатынаспен сипатталады:
.

(5.2)

Е- ге тең болатын шықпалық кернеуге, мұнда импульстер ілесуінің
шектік жиілігі 1/ tuтең, ал нөлдік шықпалық кернеуге нөлдік жиілік f→0
сәйкес келеді.
ЕИР мен ЖИР бірге пайдалану (аралас реттеу) шықпалық
импульстердің екі парметрлерін өзгертумен аяқталады: t мен f.
Шықпалық кернеудің сапасын арттыру үшін, яғни толықсуды
болдырмау үшін мұнда да, түзеткіштегідей түрлендіргіштің шықпасы мен
жүктеменің арасына тегістеуші сүзгі қосу арқылы қол жеткізеді.
Тұрақты токтың реттелетін электр жетегінде реверстік ИТ
қолданылады, олар тек қана шықпалық кернеуді реттеуді ғана іске асырып
қоймайды, сондай-ақ олардың полярлықтарында өзгертеді.
Әдетте реверстік ИТ жүктемесі көпірдің диоганалына қосылатын
көпірлі сұлба бойынша орындайды. 5.2-суретте күштік транзисторлармен
жасалған реверстік ИТ сұлбасы көрсетілген. Транзисторларға қарсыпараллель диодтар қосылған, олар транзисторлар жабық тұрғанда активтіиндуктивті жүктеме тогы жүретін тізбек құруға арналған.
Қарастырылып отырған түрлендіргіштер транзисторларды басқаратын
бірнеше әдістерге рұқсат етеді.
5.2-суретте
көрсетілген
басқару
әдісі,
крестеліп
жатқан
транзисторлардың кезектесіп ауыстырып қосылуымен сипатталады.
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5.2 сурет – Реверстік ИТ сұлбасы және шықпалық кернеу мен токтың
түрі
Сұлбаның бір периодтағы жұмысы ішінде токты басында
транзисторлардың бір жұбы, сонан соң басқа жұбы өткізеді. Түрлендіргіштің
шықпалық кернеуі екі полярлық қисық сияқты болады. Бұл кернеудің орташа
мәнін келесі қатынас бойынша табады:
,

(5.3)

мұндағы t и1 - VT1және VT2 транзисторлардың өткізу аралығы (оң
полярлы импульстің ұзақтығы);
t и 2 - VT3 және VT4 транзисторлардың өткізу аралығы (оң полярлы
импульстің ұзақтығы).
Сонымен, шықпалық кернеудің орташа мәні   0.5 болғанда нөлге тең,
  0.5 болғанда оң,   0.5 болғанда теріс болады.
Қарастырып отырған басқару әдісінің кемшілігі шықпалық кернеу
толқсуының едәуір болуы, ол үлкен индуктивтілікті тегістеуші дроссель
қолдануды талап етеді.
Транзисторларды басқару режіміне ауысқан кезде толықсу азаяды, бұл
кезде tu1 немесе tu2 аралығында шықпада кернеудің нөлдік деңгейі (үзіліс)
қалыптасады. Сұлбада бұл аталған аралықтың біріндегі жүктеме тогын
қысқаша тұйықталған контурға ауыстырумен іске асырады, ол контурды
жалпы вентильдік топтағы транзистор мен диод құрады, мысалы анодтық.
tu аралығында оң полярлы реттелетін шықпалық кернеу пайда болған
кезде VT1, VT2 транзисторлары ашық болады. tnүзіліс жасау үшін VT1
транзисторды жабады, ал VT2 транзисторды ашық қалдырады. Бұл кезде
жүктеме тогы VT2 транзисторы және VD4диоды бар тұйықталған контурға
өтеді. Шықпалық кернеу қисығындағы кезектегі импульстің құралуы VT1
транзисторын ашумен іске асырылады.
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Теріс полярлы реттеуші кернеудің қалыптасуы VT4 транзисторы ашық
тұрған кезде VT3 транзисторын ауыстырып қосу арқылы алынады. Үзіліс
аралығында жүктеме тогы VT4транзистор және VD2 диод арқылы өтеді.
Құрамында басқарылмайтын түзеткіші және импульстік реттегіші бар
түрлендіргіштердің,шықпалық кернеуді реттейтін бүкіл аралықтағы ПӘК мен
қуаткоэффициенті жоғары болады және кейбір жағдайда басқарылатын
түзеткіштермен бәсекелесуге қабілетті. Бұл түрлендіргіштер негізінде металл
кесу үшін арналған станоктардың электр жетегі жасалады.
Сонымен бірге ендік-импульстік түрлендіргіштерде кемшіліктерде бар:
- реттеуші элементтің импульстік жұмыс режімі шықпалық сүзгі
орнатуды қажет етеді, ол тұйықталған жүйедегі реттеу үрдісінің инерттілігін
тудырады;
- күштік тізбектегі токтың қосылу және ажыратылу жылдамдығының
жоғары болуы радио кедергілерінің пайда болуына әкеледі.
Айнымалы
кернеудің
реттелетін
түрлендіргіштерін
құру
шалаөткізгіштік коммутатаорды пайдалануға негізделген, оның міндетін
басқалардан жиі орындайтын айнымалы кернеу көзі және жүктеме тізбегіне
қоылған екі қарсы-параллель жалғанған тиристорлар. Мұндай құрылғыларда
фазалық, сатылық, фаза сатылық, төменгі жиіліктегі кеңдік импульстік және
басқада айнымалы кернеуді реттейтін әдістер қолданылады.

5.3 сурет – Фазалық реттеу тәсілдері
Фазалық реттеу әдісі жүктемедігі айнымалы кернеудің әсерлік мәнін
қарсы-параллель қосылған тиристорлардың біреуінің желі жиілігінің жарты
периоды ішіндегі ашық күйінің ұзақтығын өзгерту жолымен басқаруға
негізделген (5.3 сурет).
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Жүктемедегі кернеудің әсерлік мәнінің α бұрышына тәуелділік сипатын
(реттемелік сипаттама) қалатын басқару бұрышты α фазалық реттегіш үшін
келесі қатынас бойынша табады:
√ ∫ √

√ ∫

√

(5.4)

немесе таза активті жүктеме кезінде салыстырмалы бірлікте:
√

,

(5.5)

мұндағы U- кірмелік айнымалы кернеудің әсерлік мәні (кірмелік
трансформатор болмаса U=U1 және U=U2 ) α=0 кезде шықпалық кернеуге
тең.Осыған ұқсас тәуелділікті екі жақтық фазалық реттеу үшін келесі
өрнектен табады:
√

∫

√

,

(5.6)

осыдан
√

(5.7)

Фазалық реттелетін айнымалы кернеудің үш фазалы түрлендіргіштері
бір фазалыққа ұқсас орындалады.

5.6 сурет – АҚ статор және ротор тізбектеріндегі тиристорлық көрсеткіштер
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Үш фазалы тиристорлық реттегіштер (5.6 сурет) айнымалы токтың
электр жетегінде жүргізуші, реттеуші құрылғы ретінде кеңінен
пайдаланылады. Олар асинхронды қозғалтқыштардың бір қалыпты жүруін
қамтамасыз ететін, түйіспесіз жүргізгіштер және жылдамдық реттегіштер
ретінде қолданылады. Жылдамдықты көп реттеуді қажет етпейтін АҚ бар
механизмдерде,
бұл
түрлендіргіштер
жиілікті
түрлендірушілермен
салыстырғанда пайдалануға өте қолайлы, себебі сұлбалары қарапайым,
сенімділігі жоғары және құны арзан болады.
Бақылау сұрақтары
1. Ендік – импульстік реттеу принціпін түсіндіріңдер.
2. Жиіліктік – импульстік реттеу принціпін түсіндіріңдер.
3. Реверстік импульстік түрлендіргіштің қажеттілігін және жұмыс істеу
принціпін түсіндіріңдер.
4. Реверстік импульстік түрлендіргіштің шықпалық кернеуінің және
тогының түрі қандай болатынын көрсетіңдер.
5. Айнымалы кернеуді реттеген кезде қандай әдістер қолданылады?
Дәріс 6. Жиілік түрлендіргіштері, ток және кернеу инверторлары
Дәрістің мазмұны:
- автономды ток инверторлары және олардың жұмысы;
- автономды кернеу иверторлары, олардың жұмысы.
Дәрістің мақсаты:
- кернеудің және токтың автономды инверторларының қажеттілігін
және жұмыс істеу принціптерін, шықпалық кернеуді қалыптастыру әдістерін
оқып білу.
Автономды ток инверторлар – ол, тұрақты токты тұрақты немесе
реттелетін жиіліктің айнымалы тогына түрлендіретін және жиілігі
инвертордың шықпалық жиілігіндей болатын активті энергия көзі болмайтын
автономды жүктемемен жұмыс істейтін құрылғылар. Бұл кезде шықпалық
жиілігі және кернеуі желінің параметрлеріне сәйкес келетін желімен
жетектелген инвертордан айырмашылығы шықпадағы жиілік, кернеу және
оның пішіні автономды инвертордың жұмыс режімімен анықталады.
Сұлбада өтетін электромагниттік үрдістердің сипаты бойынша
автономды инверторлар ток инверторлары, кернеу инверторлары және
резонанстық инверторлар деп бөлінеді.
Түзеткіштер сияқты, инверторларда қуаты, кернеуі, трансформатордың
екінші реттік орамасындағы фазалар саны, инверторлау сұлбасы және де
басқа факторлар бойынша бөлінеді.
Автономды инвертордың жұмысы және оның техникалық,
экономикалық көрсеткіштері негізінен инверторлау сұлбасымен анықталады,
оны әдетте вентильдік элементтердің және оларды коммутациялау үшін керек
элементтердің, сондай-ақ трансформаторды және кірмелік немесе шықпалық
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сүзгіні (егер соңғысы инверторлау үрдісіне тікелей әсер ететін болса) жалғау
сұлбасы деп түсінеді. Инверторлау сұлбасына шықпалық кернеудің
қисығының пішіні, тұтынатын токтың қисығының пішіні, шықпалық (немесе
жүктемелік) сипаттама, инвертордың ПӘК, жүктеменің қуат коэффициентінің
өзгеру мүмкіндігі (әдетте жүктемедегі кернеудің негізгі гармоникасы
бойынша көрсетілетін), жүктеме тоғының максимал (лездік) мәні, көптеген
сұлба үшін инвертордың орнықты жұмыс істеу шегі тәуелді болады.
Автономды ток инверторы (АТИ) – ол, оның шықпасындағы тогының
пішіні тек қана инвертордың тиристорларын (транзисторларын) ауыстырып
қосу ретімен анықталатын, ал кернеуінің пішіні жүктеменің сипатына тәуелді
болатын инвертор. АТИ ток көзінен қоректендіру керек.
Егер АТИ
басқарылатын түзеткіштен қоректенетін болса, онда түзеткішті реттелетін ток
көзі режиміне ауыстыру әдетте не индуктивтілігі өте үлкен болатын
тегістеуші реакторды қосу жолымен, немесе түзеткішті ток бойынша күшті
теріс кері байланыспен қамтыу арқылы және индуктивтілігі түзетілген токтың
толықсуын тегістеуге жеткілікті болатын, тегістеуші реакторды пайдалану
арқылы іске асыруға болады.
6.1-суретте бекітілген тиристорлардан тұратын бір фазалы көпірлік АТИ
– ің сұлбасы және кернеуі мен тогының диаграммалары көрсетілген, олар
VS1,VS2 және VS3,VS4 тиристорлар жұбының ретімен ауыстырылып қосылу
жолымен қалыптасады. Мұндай сұлбалардың жүктемесі қағида бойынша
сиымдылықты сипатта болады, себебі жүктеме индуктивті болсатоктың
секірмелі түрде өзгеруінен сұлбадағы элементтердің қалыпты жұмысын
бұзатын, асқын кернеу пайда болар еді.
Индуктивті сипаттағы жүктемемен жұмыс істеуге есептелген
инверторлар сұлбаларында, жүктеменің индуктивтілігінде жиналған энергия
бөлігін бұру үшін арналған қондырығылар қарастырылған болар еді.

6.1 сурет – Бір фазалы ток инверторының сұлбасы және кернеу мен токтың
диаграммалары
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Үш фазалы АТИ сұлбасы және жүктемедегі токтардың диаграммалары
6.2 суретте көрсетілген. Идеальды инвертор үшін, кірмелік ток идеальды
тегістелген, ал шықпада тік бұрышты пішіндегі токтар қалыптасады деп
санауға болады. Бұл кезде әрбір тиристор ұзақтығы 2π/3 тең болатын
интервалда ток өткізеді.
VS1–VS6 тиристорлары кезектесіп ауыстырылып қосылып, I d токты
жүктеменің фазаларына бөліп таратады (ауыстырып қосу реті диаграммада
көрсетілген). Жүктемедегі токтың пішіні тік төртбұрышты-сатылы болады,
және токтың пішіні жүктемеге және оның сипатына тәуелсіз, ол тек қана
тиристорлардың ауыстырылып қосылу ретімен анықталады. Сонымен, токтың
жүктемедегі әсерлік мәні және оның бірінші гармоникасы қорек көзінен
тұтынылатын тұрақты токпен, бір мағыналы қатынаспен байланысады

2
Id ;
3
6
I s1 
Id .


Is 

(6.1)
(6.2)

АТИ шықпасындағы кернеу және оның пішіні жүктемемен және оның
сипатымен анықталады. Кернеудің бірінші гармоникасының жүктемедегі
әсерлік мәнін инвертор мен жүктеме тұтынатын қуаттардың тепе-теңдік
шартынан анықтауға болады. Вентильдерде және жүктемеде жоғары
гармоникалардан болатын шығындарды ескермей, келесідей түрде жазуға
болады.

6.2 сурет – Үш фазалы ток инверторының сұлбасы және жүктемедегі
токтарының диаграммалары
U d I d  3U s1I s1 cos  s1,
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(6.3)

мұндағы  s1 - кернеудің бірінші гармоникасы мен жүктемедегі токтың
арасындағы ығысу бұрышы.
6.2 формуланы ескере отыра, 6.3 өрнектен аламыз:
U s1 



Ud
.
3 6 cos  s1

(6.4)

Сонымен, жүктемедегі кернеу қорек көзінің кернеуі (Ud = const) тұрақты
болған кезде тұрақты болып қалмайды, ол шамамен жүктеменің қуат
коэффициентіне кері пропорциональ өзгереді.
Егер АТИ жүктемесі айнымалы ток машинасы болса, онда оның
білігіндегі моменттің өзгеруі оның шықпаларындағы кернеудің айтарлықтай
өзгеруіне әкеледі. Сондықтан АТИ бар электр жетегінің іс жүзіндегі
жүйесінде қозғалтқыштағы кернеуді тұрақтандыруға немесе машинаны
қажетті магнит ағынымен қамтамасыз ету мақсатымен оны берілген заңдылық
бойынша реттеуге бағытталған әр түрлі кері байланыстар пайдаланылады.
Автономды кернеу инверторы
Автономды кернеу инверторы (АКИ) – ол, оның шықпасындағы
кернеуінің пішіні тек қана тиристорлардың (транзисторлардың) ауыстырлып
қосылу ретімен анықталатын, ал тогының пішіні жүктеменің сипатына тәуелді
болатын инвертор. АКИ кернеу көзінен (ЭҚК) қоректендірілуі керек. АКИ
реактивті жүктемеге жұмыс істеген кезде жүктеме мен тұрақты кернеу көзі
арасында реактивті энергияның ауысуы қамтамасыз етілуі керек, ол үшін
АКИ кірмесіне сиымдылығының шамасының үлкендігі жеткілікті болатын
конденсаторды параллель орнатады, ал қарсы-параллель ауыстырылып
қосылатын АКИ сұлбасына кері түзеткіш деп аталатын түзеткіш қосылады.
Бұл токқа жүктемеде кернеуге қатысты фаза бойынша ығысып ағып өтуіне
мүмкіндік береді.
6.3-суретте толығымен басқарылатын тиристорлардан жасалған бір
фазалы АКИ сұлбасы және активті индуктивті жүктемедегі кернеуі мен
ондағы токтыңпішінідері көрсетілген, сондай-ақ тиристорлардың және
диодтардың жұмыс істеу интервалдары көрсетілген. АКИ үшін шықпалық
кернеудің кірмелікке мағыналас тәуелділігі және шықпалық кернеудің
жүктеменің өзгеруі мен оның қуат коэффициентіне іс жүзіндегі тәуелсіздігі
оған тән ерекшелік. Бұл айнымалы ток қозғалтқышына жұмыс істеген кездегі
АКИ
айтарлықтай
құндылығы
болады
және
айнымалы
ток
қозғалтқыштарының жылдамдығын тұйықталмаған басқару жүйелерінде және
қозғалтқыштар тобын қоректендірген кезде пайдалану артықшылығын
қамтамасыз етеді.
АКИ қоректенетін қозғалтқыш генераторлық жұмыс режіміне өткен
кезде АКИ кірмесіндегі токтың бағыты өзгереді (егер кері түзеткіштің
шықпасы АКИ кірмесіне қосылса), бірақ тұрақты ток звеносындағы кернеудің
полярлығы өзгермейді.
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6.3 сурет – Бір фазалы кернеу инверторының сұлбасы, кернеудің және токтың
диаграммалары
Дегенмен АКИ қоректендіретін түзеткіш арқылы жүретін ток, ол бір
жақты өткізетін болғандықтан өзінің бағытын өзгерте алмайды. Сондықтан
энергияны желіге беру мүмкін болмайды, және айнымалы ток машинасы
өндіретін энергия тұрақты ток звеносында жиналатын болады – сүзгінің
конденсаторында, ол ондағы кернеудің рұқсат етілмеген мәнге дейін өсуіне
әкеледі. Энергияны тұрақты ток звеносынан қоректендіруші желіге беру үшін
түзеткіштегі токтың бағытын өзгерту керек, ол реверстелетін түзеткш
жағдайында ғана мүмкін болады, яғни сұлбаға негізгі түзеткішке қарсыпараллель қосылатын желімен жетектелетін инвертор кіргізу қажет.
Энергияны қозғалтқыштан желіге беруді ұйымдастырудың тағы бір әдісі
инвертордың кері түзеткішінің шықпасын жетектегі инвертор арқылы
қоректендіруші желігі қосу болады.
Үш фазалы етіп орындалған кернеу инверторының ток инверторынан
айырмашылығы олардағы электр магниттік үрдістердің және осыған сәйкес
сұлбаның жұмыс режімдерінің сипаты өте күрделі болады. Үш фазалы кернеу
инверторларының жұмысына мынадай, жүктемені жалғау сұлбасы (жұлдызша
немесе үшбұрышша), шықпалық кернеуді реттеу тәсілдері, жүктеменің
сипаты және т.б. секілді факторлар әсер етеді.
Инвертор толығымен басқарылатын элементтермен (тиристорлармен)
орындалған кездегі, сұлбаның активті шығыны нөл болғандағы, ал әрбір
транзистордың ашық жағдайдайының ұзақтылығы  тең болған кездегі
қарапайым жағдайды қарастырамыз (6.4 сурет). Жүктеме активті-индуктивті
және үшбұрышпен жалғанған.
Транзисторларды 6.4-суретте көрсетілген ретпен ауыстырып қосу
инвертордың шықпасында пішіні төртбұрышты болатын кернеудің
қалыптасуына әкеледі, олардың бірінші гармониклары бір-бірінен 2 / 3 тең
бұрышқа ығысқан, және кернеудің үш фазалы симметриялы жүйесін құрады.
Жүктеме сипаты активті-индуктивті болу себебінен, токтар кернеулерден фаза
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бойынша қалады. Энергияны жүктемеден тұрақты ток көзіне қайтару үшін
сұлбада Д1 – Д6 кері диодтар қарастырылған. Сұлбадағы желілік шықпалық
кернеудің әсерлік және орташа мәндері:
Uж 
U ж.op

2
Ud ;
3
2
 Ud .
3

(6.5)

Желілік кернеудің гармоникалық құрамдарының амплитудалары:
U n, м 

2 3U d
,
n

(6.6)

мұндағы n = 1, 5, 7 … - жоғары гармоникалардың нөмірлері.
Инвертордың шықпасындағы желілік токтардың лездік және әсерлік
мәндері, сондай-ақ транзисторлардағы және кері диодтардағы токтардың
мәндері жүктеме параметрлерінің функциясы болады және күрделі
трансцендентті теңдеулермен жазылады.
Инверторларда желі мен жүктеме жақтарындағы әртүрлі ауытқу
факторлары кезінде оны берілген деңгейде тұрақтандыруға немесе жиіліктіреттелетін электржетектерінде жиілікке тәуелді берілген заңдылық бойынша
реттеу талаптарына байланысты шықпалық кернеуді реттеу қажеттілігі пайда
болады.

6.4 сурет –Үш фазалы кернеу инверторының сұлбасы
Кернеу инвертордың шықпасындағы басқарылатын түзеткіштің
көмегімен немесе инвертордың өзімен ендік-импульстік модуляция әдісімен
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реттелуі
мүмкін.
Бұл
әдіс
қазіргі
кездегі
жиіліктік-реттелетін
электржетектерінде жиі қолданылады.
Ендік-импульстік әдіспен реттейтін автономды кернеу инверторының
жұмыс істеу принціпін 6.5- суретте көрсетілген балама сұлбаның көмегімен
қарастырған ыңғайлы болады. Сұлбада жүктеме ZН екі кернеу көзі UИ/2мен
шалаөткізгіштік кілттен К құрылған көпірдің диагоналына қосылған, кілт 1
жағдайдан 2 жағдайға тасымалдаушы жиілік немесе коммутация жиілігі fКдеп
аталатын үлкен жиілікпен ауыстырылып қосылады. Егер кілттің 1 жағдайда
болатын уақыты ∆t1 кілттің 2 жағдайда болатын уақытына ∆t2 тең болса, онда
кернеудің жүктемедегі орташа мәні нөлге тең болады. Жалпы жағдайда
жүктемедегі кернеудің коммутация жиілігінің периодындағы орташаланған
мәні:
uн , f 

U н t1  t2

,
2


(6.7)

мұнда   t1  t2 - коммутация жиілігінің периоды.
Егер тұрақты тасымалдаушы жиілік кезінде t1 мен t2 арасындағы
қатынасты синусоидалы заңдылыққа сәйкес өзгертсе:

 t1  t2  /    sin st,

(6.8)

онда, жүктемедегі кернеудің орташа мәні де синусоидалы заңдылық бойынша
өзгеретін болады:

uн , f 

Uн
 sin s t ,
2

(6.9)

мұндағы s - модуляцияның шеңберлік жиілігі;
 - модуляция жиілігінің периодынды ішінде t1 және t2
интервалының ұзақтығы қандай аралықта өзгеретінін көрсететін модуляция
тереңділігі коэффициенті.
Толық модуляция кезінде    1 t1 және t2 интервалы 0 ден  дейін
өзгереді, ал жүктемедегі кернеудің орташа мәнінің амплитудасы U И / 2 тең
болады.  ерікті мәні кезінде t1 және t2 интервалы модуляция жиілігінің
периоды ішінде 0 ден  дейін өзгереді.
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6.5 сурет – ЕИМ инверторының жұмыс істеу принціпі
Сонымен,  мен f s параметрлерінің мәндерін өзгертіп, тұрақты
тасымалдаушы жиілік пен өзгермейтін қоректендіруші кернеу кезінде
жүктемедегі кернеу мен токтың жиілігін тәуелсіз реттеуді іске асыруға
болады.
Бақылау сұрақтары
1. Автономды кернеу инверторы мен ток инверторының айырмашылығы
неде?
2. Кернеу инверторындағы транзисторларға параллель қосылған
диодтардың қажеттілігін түсіндіріңдер.
3. Қозғалтқыш генератор режиміне ауысқанда кернеу инверторының
сұлбасында не болуы мүмкін?
4. Бір фазалы ток инверторының шықпалық кернеуінің және тогының
түрі қандай болатынын көрсетіңдер.
5. Ендік импульстік модуляциялы АКИ жұмыс істеу принціпін
түсіндіріңдер.
Дәріс 7. Тікелей байланысты жиілік түрлендіргіштері
Дәрістің мазмұны:
- тікелей байланысты түрлендіргіштер;
- олардың активті-индуктивті жүктемедегі жұмысы, кемшіліктері.
Дәрістің мақсаты:
-тікелей байланысты жиілік түрлендіргіштерінің сұлбаларын және
жұмыс істеу принціптерін оқып үйрену.
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Тікелей байланысты түрлендіргіш.
Тікелей байланысты жиілік түрлендіргіші (ТБЖТ) сұлбалық орындалуы
бойынша
реверстік
түрлендіргіштерге
ұқсас
болады.
Мұндай
түрлендіргіштердің негізгі күштік бөлігі қарсы-параллель қосылған
тиристорлар тобы болады, олардың әр біреуі түзеткіш немесе инвертор
режімінде жұмыс істей алады. Мұндай түрлендіргіштер көбінесе табиғи
коммутацияланатын тиристорлардан жасалады және сол себептен шықпалық
кернеуінің жиілігі қоректендіруші желінің жиілігінен аз болады. Бұл жағдай
олардың, шықпалық кернеудің жиілігін төменгі жиілік диапазонында (желінің
өндірістік f = 50 Гц жиілігінен төмен жиілікте) өзгерту жолымен
қозғалтқыштың жылдамдығын жиіліктік реттеу үшін арналған электр
жетегінде жиірек қолданылуына себепші болды.
Тікелей байланысты түрлендіргіштерде кірмелік және шықпалық
кернеулердің фазалар саны оларды топтастырудың маңызды белгісі болады,
өйткені ол түрлендіргіштің сұлбасының құрылымын айтарлықтай дәрежеде
анықтайды. Бұл топтағы көп фазалы түрлендіргіштердің техникалықэкономикалық сипаттамаларының қанағаттанарлық екнін және көп
таралғанын, атап өткен жөн.
Тікелей байланысты және табиғи коммутациялы түрлендіргіштің жұмыс
істеу принціпін үш фазалы желіден қоректенетін және ɑ басқару бұрышымен
активті жүктемеге жұмыс істейтін бір фазалы ТБЖТ мысал ретінде алып
қарастырамыз. Түрлендіргіш желінің фазаларына қарсы-параллель қосылған
үш фазалы екі түзеткіш сұлбасынан тұрады (7.1 сурет). Басқару бұрышы ɑ тең
болатын ашушы импульстер тиристорлардың анодтық және катодтық
топтарына кезектесіп келеді. Ашушы импульстер қоректендіруші желінің
кернеуінің жиілігі бойынша синхрондалған кезде, катодтық топтағы VS1,
VS2,
VS3
тиристорларға
тізбектеліп
беріледі,
ол
жүктемеде
трансформатордың нөлдік шықпасына қатысты кернеудің оң
жарты
толқынын қалыптастырып түзеткіш режімінде жұмыс істейді (ортаңғы нүктелі
үш фазалы сұлба бойынша). Анодтық топтағы VS4, VS5,VS6 тиристорлар
жұмыс істеген кезде жүктемеде трансформатордың нөлдік шықпасына
қатысты кернеудің теріс жарты толқыны қалыптасады. Осылайша жүктемеде
негізгі гармоникасының жиілігі f 2 тең, қоректендіруші желінің жиілігінен f1
тым аз болатын айнымалы кернеу пайда болады.
Үш фазалы-бір фазалық сұлбада әрбір топтың тиристорлары π/3 тең
уақыт интервалы арқылы бір-бірімен коммутацияланады. Сондықтан
коммутация интервалын ескермей шықпалық кернеудің бір жарты
толқынының ұзақтығы үшін келесідей өрнек жазуға болады /2/:
1
2
2


n   
2 f2
3
3


 
   2  1 ,
 3

мұнда n – жарты толқындағы синосоидалар учаскелерінің саны.
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(7.1)

Жалпы жағдайда қоректендіруші желідегі фазалардың саны m1 тең
болған кезде, шықпалық және кірмелік кернеулердің жиіліктерінің
арасындағы байланыс келесі қатынаспен өрнектеледі /2/:

f2 

m1 f1
.
2n  m1

а)

(7.2)

б)

а- сұлба; б- активті жүктеме кезіндегі кернеудің диаграммасы
7.1 сурет – Тікелей байланысты жиілік түрлендіргіші
Шықпалық кернеудің f2 жиілігінің n–ің саны өзгерген (n = 1, 2, 3…)
кезде тек қана дискреттік мәндерді қабылдауы мүмкін екенін (7.2) байқауға
болады. Мысалы, қоректендіруші желінің фазалар саны m1 = 3 және жиілігі f1
= 50 Гц болған кезде f2 тек қана дискретті мәндерді қабылдауы мүмкін 30, 23,5
және т.б. Жиіліктің баяу өзгеруін қамтамасыз ету үшін, әуелгі топтардың
жұмысының аяқталуы мен келесі топтардың жұмысының басталуының
аралығында үзіліс  п болуы керек. Бұл жағдайда f1 және f2 жиіліктерінің
арасындағы байланыс келесі қатынаспен өрнектелуі мүмкін /2 /:
f2 

f1m1
.
 2n  m1    п m1

(7.3)

Активті-индуктивті жүктеме кезінде шықпалық кернеудің жарты
толқынының нөл арқылы өтетін сәті жүктеме токтарының нөлге тең болатын
мәндеріне сәйкес келмейді, себебі жүктеменің индуктивтілігі токтың кернеуге
қатысты кешігуіне мүмкіндік туғызады. Бұл жағдайда токтың жүктеме
тізбегінен қоректендіруші желіге өтуін қамтамасыз ету үшін (индуктивтілікте
жиналған энергияны желіге қайтарумен сәйкес келеді, яғни оны
рекуперациялауға), тиісті тиристорлар тобын инверторлік жұмыс режіміне
ауыстырады. Сонымен, өте қарапайым күштік сұлба кезінде де түрлендіргіш
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желімен энергия алмастыруды іске асыруға мүмкіндік жасайды, ол оны төмен
жылдамдықтық жиіліктік-реттелетін электр жетегінде пайдалануға маңызды
себеп болады.

7.2 сурет – Матрицалық жиілік түрлендіргіші (МЖТ)
Тікелей коммутацияаланатын ТБЖТ елеулі кемшіліктері қуат
коэффициентінің төмен болуы және шықпалық кернеудің гармоникалық
құрамдарының сапасының нашар болуы. Дегенмен бұл түрлендіргіштерде
жасанды коммутация әдісін пайдалану бұл параметрлерді айтарлықтай
жақсартуы мүмкін. 7.2-суретте транзисторлық кілттерден құрастырылған
матрицалық типтегі жиілікті тікелей түрлендіргіштің электрлік сұлбасы
көрсетілген, оның шықпалық кернеуі бір полярлы немесе екі полярлы ендік –
импульстік әдісімен үш фазалы шықпалық кернеу жүйесінің орай
жанаушыларынан қалыптасады (7.3 сурет), осылайша шықпалық кернеудің
сапасының жоғары болуына және жиілікті реттеу диапазонының кең болуына
қол жеткізеді. Бұл түрлендіргіш айнымалы токтың рекуперативтік
электржетегі үшін ең перспективтісі болады.
МЖТ негізгі артықшылықтары:
- энергияның екі рет түрлендірілмеуі және қосымша құрылғысыз
рекуперациялану мүмкіндігі;
- динамикалық сипаттамасы жоғары;
- ПӘК (98%) мен қуат коэффициентінің (0,95) мәні жоғары;
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- автономды кернеу инверторының екі буынды түрлендіргішінен
масса-ауқымдылық көрсеткіші анағұрлым жақсы.

7.3 сурет – Бір полярлы және екі полярлы ЕИМ әдісімен МЖТ шықпалық
кернеуінің қалыптасу принціпі
Бақылау сұрақтары
1. ТБЖТ шықпалық жиілігі желінің қандай параметрлерімен
анықталады?
2. ТБЖТ негізгі кемшіліктерін атаңдар.
3. Бір полярлы ЕИМ деген не?
4. Екі полярлы ЕИМ деген не?
5. МЖТ негізгі артықшылықтарын атаңдар.
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Дәріс 8. Жоғары вольттік жиілік түрлендіргіштері
Дәрістің мазмұны:
- жоғары вольттік жиілік түрлендіргіштерінің электрлік сұлбалары;
- оларда деңгейлер санын өсіру себептері.
Дәрістің мақсаты: жоғары вольттік жиілік түрлендіргіштерінің
сұлбаларының құрылу принціпін және жұмысын оқып білу.
Жоғары вольттік жиілік түрлендіргіштерінің электрлік сұлбаларының
және құрылысының ерекшеліктері көптеген жағдайда қазіргі уақытта
қолданыстағы, түрлендіргіштерді жобалаған кезде пайдаланылатын
шалаөткізгіштік кілттердің техникалық параметрлерімен анықталады. Бұл
кезде жобалаушылар шешуге тура келетін негізгі мақсат, түрлендіргіштерді
жоғары вольттік желіден (6 – 10 кВ) қоректендірген кезде шалаөткізгіштік
кілттердің жұмысының сенімділігін, сондай-ақ оның шықпасында
гармоникалық құрамдары барынша аз болатын ток пен кернеу алуды
қамтамасыз етуге ұмтылу себептеріне байланысты болады. Бұл
түрлендіргіштер
негізінен
жоғары
вольттік
жиіліктік-реттелетін
электржетегінде пайдаланылу себебінен, олардың электрлік сұлбаларының
құрылымы типтік сипатта болады және тиристорлық немесе транзисторлық
кілттердегі ток немесе кернеу инверторларымен көрсетілген.
Қолданыстағышалаөткізгіштік кілттердің рұқсат етілген кернеулер
деңгейіндегі жоғары вольттік инвертор жасау үшін шықпалық кернеудің
көпдеңгейлік қалыптасу принціпін пайдаланады. Бұл кезде іске қосылған
электр қозғалтқышының орамаларындағы коммутациялық асқын кернеудің
төмендеу салдарынан қалыптасатын кернеудің түрін жақсартуға бір мезгілде
қол жеткізіледі.
Көпдеңгейлі сұлба құру принціпі тұрақты ток звеносындағы кернеуді
конденсаторларға бөлумен және транзисторлармен немесе тиристорлармен
жасалған шалаөткізгіштік кілттер тобын тізбектеп қосумен тұжырымдалады.
Көпдеңгейлі инвертор өзінің сұлбасында жұмыстық кернеулері шықпалық
және кірмелік кернеуден аз болатын шалаөткізгіштік аспаптар пайдалануға
мүмкіндік береді. Бұл кезде кілттер коммутациясының жұмыстық жиілігі де
инвертордың шықпалық жиілігімен салыстырғанда азайуы мүмкін, бұл
шалаөткізгіштік кілттердегі щығынды төмендетеді.
Қазіргі уақытта негізінен жоғары вольттік инверторлар сұлбаларының
екі түрі қолданылады: тұрақты ток буынында бекітуші диоттары немесе
конденсаторлары бар қорек көзінде бірнеше деңгейлі кернеуі бар көпдеңгейлі
инвертор және шықпалық фазаларда оқшауландырылған тұрақты ток көздері
бар бір фазалы көпірлік инверторлары тізбектеп жалғанған каскадты
(8.1, б сурет). Бұл сұлбаларды құрастыру үшін элементтік база болатын (GCT,
IGCT, SGST) тиристорлар және затворлары оқшауландырылған IGBT
биполярлы транзисторлар. 8.1, а - суретте тұрақты ток көздері
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оқшауландырылған төрт деңгейлі кернеу инверторының бір фазасының
сұлбасы көрсетілген, ал 8.1,б - суретте тұрақты ток тізбегіндегі кернеуі
берілген бір фазалы инверторларды тізбектеп жалғау жолымен көп деңгейлі
инвертордың бір фазасында кернеудің қалай қалыптасатыны көрсетілген.

а) төрт деңгейлі кернеу инверторының бір фазасының сұлбасы; б) каскадты
көп деңгейлі инвертордың ұяшықтарын жалғау сұлбасы.
8.1 сурет – Көп деңгейлі инверторладың электрлік сұлбалары
m – деңгей алу үшін кернеу бөлгішінде шықпалық кернеудің жарты
толқынына (8.1, а сурет) m – 1 сиымдылықтар қажет, және инвертордың әрбір
иіні саны осындай болатын кілттерден тұрады. Шықпалық кернеудің
қалыптасу принціпі жүктеме фазаларының тұрақты ток көзінің әртүрлі
деңгейдегі кернеуіне қосылуына негізделген. Кірмелік кернеуге тең болатын
инвертордың шықпасындағы максимал кернеу анодттық топтағы бір
фазасының (мысалы А фазадағы) иініндегі барлық кілттер (VT1, VT2, VT3)
және катодтық топтағы басқа бір фазаның (мысалы С фазадағы) барлық
кілттері қосылған кезде пайда болады. Инвертор кілттерін ауыстырып
қосудың тиісті алгоритмін қолданып инвертор фазасындағы көпдеңгейлі
кернеудің қалыптасуы түрі бойынша синусоидалыға жақын болуына қол
жеткізеді. Шықпалық кернеудің әр бір сатысында ендік-импульстік модулдеу
көршілес сатыларға бірнеше рет ауысумен қамтамасыз етіледі, бұл кернеудің
түрін жақсартуға қосымша көмек береді. ЕИМ бес деңгейлік инверторының
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сұлбасы 8.2, а - суретте, ал қалыптасатын кернеу қисығының түрі 8.2, б суретте көрсетілген.
Жиілік түрлендіргішінің шықпалық кернеуінің деңгейлерінің одан әрі
өсуіне бір фазалы инверторлардың ұяларын каскадтап қосу жолымен
көпдеңгейлі технологияны пайдаланған кезде қол жеткізіледі (8.1, б және 8.3
суреттер). Мұндай түрлендіргіштердің негізгі құндылығы шықпалық токтың
және кернеудің түрлерінің іс жүзінде синусоидалы болуы, бұл шықпалық
сүзгілер қоюдан бас тартып және стандартты жалпы өндірістік асинхронды
қозғалтқыштармен үйлесімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

8.2 сурет – Бес деңгейлі инвертордың электрлік сұлбасы және шықпалық
кернеудің диаграммасы
Деңгейлер санын өсіру мақсатымен кернеулерді бөлу, көп орамалы
кірмелік трансформатордың көмегімен жасалады. 6 кВ түрлендіргіште 15 ЖТ
болады, олардың әрбірінің максимал шықпалық кернеуі 690 В. Кернеу
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инверторының күштік ұясы үш фазалы кернеуді трансформатордың үш
бұрышша жалғанған, жеке орамаларынан тұтынады. Шықпадағы тізбектеп
жалғанған бес инвертор максимал кернеуі 3450 В болатын шықпалық
кернеудің бір фазасын құрайды, бұл кездегі ЖТ желілік кернеуі 6000 В (8.3
сурет). Мұндай сұлба түрлендіргіштің шықпалық кернеуінде толықсулар
санын айтарлықтай өсіруге мүмкіндік береді, ол қоректендіруші желідегі
жоғары гармоникалар эмиссиясын айтарлықтай азайтып, және желімен
қосымша сүзгілердің көмегінсіз электрмагниттік үйлесімділік орнатады.
8.4 - суретте көпдеңгейлі түрлендіргіш қуаты 1100 кВА және кернеуі
4160 В асинхронды қозғалтқышқа жұмыс істеген кездегі ток пен кернеудің
қисықтарының түрі көрсетілген.

8.3 сурет – Каскадты жоғары вольттік ЖТ инверторлік ұяларын жалғау
сұлбасы
Мұндай жиілік түрлендіргіштерінің құндылығы сенімділігінің жоғары
болуы, себебі қандай да бір ұя істен шыққан кезде басқару жүйесінің істен
шыққан ұяны автоматты түрде шунттау және қалған ұялардың жұмысын
түзету себебінен түрлендіргіш жұмыстық қабілетін сақтап қалады. Бұл кезде
шықпалық қуат аздап төмендейді. Кемшілігі, құрамында күрделі көп орамалы
трансформатордың болуы.
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8.4 сурет – Көп деңгейлі инвертордың шықпалық тогының және
кернеуінің қисықтарының түрі
Бақылау сұрақтары
1. Төрт деңгейлі кернеу инверторының бір иінінде неше шалаөткізгіштік
кілттер болуы керек?
2. Үш деңгейлі кернеу инверторының тұрақты ток тізбегіндегі
конденсаторлар саны нешеу болуы керек?
3. Бес деңгейлі кернеу инверторында бөлуші диодтардың саны нешеу
болуы керек?
4. Каскадты көп деңгейлі жиілік түрлендіргішінің инверторлік
ұяларының сұлбасын сызыңдар.
5. Көп деңгейлі каскадтық жиілік түрлендіргішінің негізгі
артықшылығын атаңдар.
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