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ВСТУП
Якість елементної бази автоматизованого електропривода (ЕП) значною
мірою визначається його показниками (точність, діапазон регулювання,
динамічні

та

енергетичні

показники).

На

сучасному

етапі

системи

автоматизованого електропривода характеризуються використанням силових
напівпровідникових перетворювачів, високоточних датчиків, різних логічних та
обчислювальних пристроїв, що виконуються на базі аналогових, цифрових
мікросхем та мікроконтролерів.
Метою проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни
«Елементи автоматизованого електропривода» є закріплення студентами
теоретичних знань та набуття практичних навичок роботи з сучасними
елементами ЕП, набуття навичок обробки експериментальних даних та
визначення параметрів обладнання.
Під час проведення лабораторних робіт студенти повинні визначати
швидкість обертання за допомогою електромашинного та фотоелектричного
датчиків швидкості; вимірювати струм і напругу за допомогою датчиків,
розраховувати якісні показники струму та напруги; працювати з системою
імпульсно-фазового керування тиристорами; набувати навичок керування
двигунами постійного струму за допомогою тиристорних перетворювачів,
реверсивних та нереверсивних широтно-імпульсних перетворювачів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
характеристики, структурні схеми та функціональні властивості елементів
автоматизованого електропривода; будову, основні технічні характеристики та
параметри елементів, які складають керуючу, вимірювальну і перетворюючу
техніку електропривода; будову систем збору та обробки даних; принципи
керування силовими ключами систем імпульсно-фазного керування; схеми і
режими роботи широтно-імпульсних перетворювачів постійного струму,
перетворювачів частоти, тиристорних регуляторів напруги; уміти: визначити
потрібні для одержання необхідних властивостей електропривода загалом
характеристики його складових елементів; розрахувати та вибирати за
каталогами необхідні елементи систем автоматизованого електропривода,
елементи гальванічної розв’язки, перетворювальні елементи та ін.
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Лабораторна робота № 1
Тема. Дослідження електромашинного та фотоелектричного датчиків
швидкості
Мета:

ознайомлення

з

принципом

роботи

і

структурою

електромашинного та фотоелектричного датчиків швидкості, порівняння
характеристик і показників вимірювання швидкості обертання.
Короткі теоретичні відомості
У

електроприводі

вимір

швидкості

зводиться

здебільшого

до

вимірювання швидкостей обертання вузлів і деталей для створення умов їхньої
роботи в бажаному режимі. У разі прямолінійного руху вимір швидкості часто
також може бути зведений до виміру швидкості обертання.
Електромашинні датчики швидкості
Тахогенератори (ТГ) – електричні машини, які працюють у генераторному
режимі та призначені для перетворення швидкості обертання на пропорційний
електричний сигнал. Залежність між напругою на виході генератора й кутовою
швидкістю на вході називається вихідною характеристикою.
За своїм принципом дії та конструктивним виконанням тахогенератори не
відрізняються від генераторів постійного та змінного струмів.
Тахогенератори постійного струму виконують із електромагнітним
збудженням або із збудженням від постійних магнітів. Для ТГ зі збудженням
від постійних магнітів не потрібно стороннє джерело живлення, вони майже не
мають температурних похибок, але у таких ТГ не можна регулювати крутизну
вихідної характеристики.
ТГ змінного струму відрізняються відсутністю колектора й щіток, що
сприяє помітному збільшенню терміну служби, а також відсутністю падіння
напруги на щітках і відсутністю паразитних сигналів під час комутацій. Однак
схеми включення таких генераторів звичайно більш складні, тому що вимір
амплітуди вимагає випрямлення і фільтрації вихідного сигналу. Також
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недоліками електромашинних датчиків швидкості є відсутність можливості
вимірів миттєвих значень швидкості обертання.
Імпульсні тахометри кутової швидкості
Дискретні (імпульсні) датчики використовуються в електроприводі
переважно під час регулювання положення і швидкості, якщо вимоги до
точності регулювання не можуть бути задоволені аналоговими датчиками.
Часто доводиться вимірювати швидкість обертання диска на валу.
Поверхня такого диска складається з N рівних секторів, кожний з яких має
характерну оцінку (отвір, щілина, зуб). Як зразок можна використовувати будьяке обертове тіло з періодичною структурою: шестірню, вісь із виїмками,
колесо з лопатками тощо.
Наприклад, оптичний датчик (складається із джерела світла та оптичного
приймача-фотодіода або фототранзистора), поміщений напроти диска, виявляє
проходження позначок і щораз видає імпульсний сигнал з частотою,
пропорційній швидкості обертання, і з амплітудою, що не залежить від цієї
швидкості.
Діапазон вимірів залежить від числа n стрибкоподібних змін властивостей
обертового тіла, наприклад, від числа зубів колеса N.
Мінімальна вимірювана швидкість тим менша, чим більше N, тоді як
максимальна вимірювана швидкість тим вища, чим менше N. Типові діапазони
вимірів становлять від 50 до 500 об/хв для колеса з 60 зубами й від 500 до 10
000 об/хв для колеса з 15 зубами.
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Рисунок 1.1 – Принцип дії імпульсного датчика швидкості
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Цифрами позначено: 1 – джерело світла (лампа накалювання або
світлодіод); 2 – фокусуюча лінза; 3 – диск із прорізями; 4 – фотоелемент
(фототранзистор, фоторезистор, фотодіод); 5 – блок формування імпульсів; 6 –
вал датчика.
Опис лабораторного стенда
Лабораторний стенд складається із двох з’єднаних валами двигунів
постійного струму зі збудженням від постійних магнітів. Один з ДПС, що
живиться

від

широтно-імпульсного

перетворювача,

є

досліджуваним,

швидкість обертання його контролюється за допомогою електромашинного та
фотоелектричного датчика швидкості.
Другий ДПС є тахогенератором. Окрім цього на валу досліджуваного
двигуна закріплений зубчастий диск, охоплений оптичною парою імпульсного
датчика швидкості. Структурна схема лабораторного стенда зображена на
рис. 1.2.
Імпульсний датчик, що живиться від джерела постійного струму
напругою +5 В, дозволяє контролювати напрямок обертання та формує
імпульсний сигнал вимірювання швидкості. Перетворювач «Частота-напруга»
формує аналоговий сигнал

вимірювання швидкості, що пропорційний

імпульсному сигналу.

Рисунок 1.2 – Структурна схема лабораторного стенда
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Рисунок 1.3 – Схема фотоелектричного датчика швидкості

Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись зі структурою та порядком виконання роботи на
лабораторному стенді. Отримати допуск викладача для проведення роботи на
стенді.
2. Зняти експериментальні дані вимірювання швидкості за допомогою
тахогенератора постійного струму. Виконати запис осцилограм проведених
дослідів. Визначити середнє значення сигналу U СЕР , розмах коливання напруги

U , період TТГ і частоту fТГ пульсацій для різних показників швидкості
обертання. Дані експериментів занести до таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Експериментальні дані вимірювання швидкості
№
пор.

U СЕР , В

TТГ , с

U , В

fТГ , с-1

1
…
n

3. Зняти експериментальні дані вимірювання швидкості за допомогою
фотоелектричного датчика швидкості. Виконати запис осцилограм проведених
дослідів. Визначити швидкість обертання вала, використовуючи цифровий
сигнал датчика. Порівняти показники цифрового та аналогового сигналу та
визначити передавальний коефіцієнт фотоелектричного датчика швидкості.
Дані експериментів та розрахунків занести до таблиці 1.2.
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Таблиця 1.2 – Експериментальні дані вимірювання швидкості
№
пор.
1
…
n

TЦ , с

f Ц , с-1,

n , об/хв

UA, В

K ПЕР

4. Провести порівняння сигналів вимірювання швидкості за допомогою
аналогового виходу фотоелектричного датчика швидкості і тахогенератора
постійного струму у статичному та динамічному режимах. Виконати запис
осцилограм проведених дослідів.
5. Скласти звіт лабораторної роботи, письмово відповісти на контрольні
питання за завданням викладача.
Обробка експериментальних даних
1. Визначити середнє значення сигналу U СЕР тахогенератора постійного
струму, амплітуду U , період TТГ і частоту fТГ 
осцилограм

проведених

дослідів.

1
пульсацій за допомогою
TТГ

Осцилограма

вихідного

сигналу

ТГ

постійного струму зображена на рис. 1.4.

Рисунок 1.4 – Визначення показників сигналу
тахогенератора постійного струму

2. Визначити період TЦ

та частоту імпульсів

fЦ 

1
TЦ

цифрового

сигналу фотоелектричного датчика швидкості. Осцилограма вихідного сигналу
фотоелектричного датчика швидкості зображена на рис. 1.5.
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Рисунок 1.5 – Визначення показників цифрового сигналу
фотоелектричного датчика швидкості

3. Визначити швидкість обертання вала двигуна за допомогою формули:
n

60  f Ц
60

,
TЦ  N
N

(1.1)

де N – кількість зубців диска.
Осцилограми

цифрового

та

аналогового

вихідних

сигналів

фотоелектричного датчика швидкості зображені на рис. 1.6.

Рисунок 1.6 – Визначення показників цифрового та аналогового сигналів
фотоелектричного датчика швидкості

4. Визначити

передавальний

коефіцієнт

аналогового

сигналу

фотоелектричного датчика швидкості за допомогою формули:

K ПЕР 

n
.
UA
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(1.2)

5. Порівняти сигнали вимірювання швидкості аналогового виходу
фотоелектричного датчика швидкості і тахогенератора постійного струму в
динамічному режимі та зробити висновки (рис. 1.7).

Рисунок 1.7 – Порівняння показників аналогового сигналу фотоелектричного
датчика швидкості та сигналу тахогенератора в динамічному режимі

Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схема лабораторного стенда.
3. Осцилограми і таблиці експериментальних даних.
4. Результати проведених розрахунків.
5. Висновки до роботи.
Контрольні питання
1. Наведіть призначення та класифікацію датчиків швидкості.
2. Яка конструкція та принцип дії електромашинних датчиків швидкості?
3. Наведіть переваги та недоліки електромашинних датчиків швидкості.
4. Яка конструкція та принцип дії імпульсних фотоелектричних датчиків
швидкості?
5. Яка різниця між фотоелектричними датчиками на відбиття від
фотоелектричних датчиків на просвіт?
6. Як

розраховується

швидкість

обертання

електромашинних та імпульсних датчиків швидкості?
Література: [1, с. 12–36; 2, с. 85–102; 3, с. 41–68].
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вала

за

показниками

Лабораторна робота № 2
Тема. Дослідження датчиків струму та напруги
Мета:

ознайомлення

з

принципом

роботи

й

структурою

трансформаторних, резистивних і заснованих на ефекті Холла датчиків струму
та напруги.
Короткі теоретичні відомості
У

системах

керування

автоматизованого

ЕП

найбільш

широко

застосовуються три типи датчиків струму та напруги: резистивні, засновані на
ефекті Холла й трансформаторні; останні можуть бути використані тільки в
ланцюгах змінного струму. Датчики, реалізовані на базі зазначених способів,
мають свої переваги й недоліки, що визначають галузі їхнього застосування.
Резистивні датчики – недорогі, лінійні та точні. Однак їм властиві втрати,
внесені до ланцюга виміру, відсутність гальванічної розв’язки, обмеження
смуги пропускання частот, обумовлене паразитною індуктивністю більшості
потужних резисторів, а також саморозігрів і термо ЕРС за великих струмів, що
знижують точність вимірювання. Низькоіндуктивні вимірювальні резистори
істотно дорожчі, але можуть бути використані для вимірювання струмів у
діапазоні частот до декількох мегагерц. Для посилення або обробки напруги
датчика необхідний диференціальний підсилювач або компаратор, що володіє
достатнім коефіцієнтом підсилення. Для захисту системи вимірювання
резистивні датчики потребують використання гальванічної розв’язки, тобто
передачі сигналу без електричного контакту. Найбільш сучасними є системи з
використанням оптичної гальванічної розв’язки.
Ефект Холла полягає в появі напруги на кінцях смужки провідника або
напівпровідника, розташованого перпендикулярно силовим лініям магнітного
поля (рис. 2.1). Для міді напруга Холла становить ±24 мкВ/Тл, для
напівпровідника – понад ±110 мВ/Тл (з урахуванням напрямків магнітного поля
і струму), що цілком достатньо для побудови промислових датчиків струму та
напруги, головними перевагами яких є відсутність внесених утрат і «природна»
гальванічна розв’язка. У датчиках, заснованих на ефекті Холла, покращена
перешкодозахищеність, оскільки відхідний сигнал – струм – пропорційний
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прикладеному магнітному полю, а не напрузі. Порівняно з резистивними
датчиками, прилади на основі ефекту Холла мають більш вузький частотний
діапазон, паразитну напругу зсуву (у деяких конструкціях), високу вартість і
для роботи потребують зовнішнього джерела живлення.
На рис. 2.2 схематично зображений датчик струму на основі ефекту Холла
– замкнутого типу відповідно, де Iprimary – струм у первинному ланцюзі, Isecondary –
струм у вторинному ланцюзі, Vout – вихідна напруга підсилювача, пропорційна
струму в первинному ланцюзі. Датчики замкнутого типу (з компенсувальною
обмоткою) забезпечують високу точність, у кілька разів більш широку смугу
пропущення і не мають вихідного зсуву за нульового струму. Їхня чутливість
прямо пропорційна числу витків компенсаційної обмотки.

Рисунок 2.1 – Виникнення ЕРС
Холла

Рисунок 2.2 – Датчик струму замкнутого типу

Датчики на базі трансформаторів звичайно працюють на частоті мережі
(50, 60 або 400 Гц) і не можуть використовуватися у ланцюгах постійного
струму. Такі датчики мають невелику вартість порівняно з датчиками,
заснованими на основі ефекту Холла. Трансформаторні датчики напруги
працюють у режимі неробочого ходу, тобто опір вторинної обмотки R2   .
Трансформаторні датчики струму, навпаки, працюють у режимі короткого
замикання, опір вторинної обмотки R2  0 .
До переваг трансформаторних датчиків варто віднести відсутність
внесених утрат і напруги зсуву за нульового струму, а також гальванічну
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розв’язку з високою пробивною напругою. Окрім того, вони не мають потреби
в додатковому джерелі живлення. Недоліком трансформаторних датчиків є
насичення осердя за наявності в первинному струмі постійної складової, що
призводить до деградації точності перетворення. Для вирішення цієї проблеми
під час виготовлення сердечника використовують матеріали з високою
магнітною проникністю, що збільшує фазовий зсув у колі виміру, зменшує
динамічний діапазон і термостабільність.
Опис лабораторного стенда
Лабораторний стенд складається із двох плат датчиків струму та напруги,
джерела живлення датчиків (+ 5 В), знижувального трансформатора живлення
активно-індуктивного навантаження, струм і напруга якого досліджується.
Окрім того, лабораторний стенд містить затискачі для під’єднання зовнішнього
джерела живлення і навантаження. Вибір відповідного типу живлення і
навантаження здійснюється за допомогою перемикання тумблерів.
Плата датчиків струму зображена на рис. 2.3.

Рисунок 2.3 – Принципова схема датчиків струму
Плата датчиків струму містить:
1) струмовий шунт ( R  0,2

Ом) із підсилювачем з гальванічною

розв’язкою типу HCPL7800 (рис. 2.4);
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2) трансформатор струму;
3) датчик струму, заснований на ефекті Холла LA 25-np (рис. 2.5).

Рисунок 2.4 – Схема виводів підсилювача з гальванічною
розв’язкою HCPL 7800A

Рисунок 2.5 – Схеми ввімкнення датчика струму LA 25-np та напруги LV 20-p

Таблиця 2.1 – Характеристики датчиків струму та напруги фірми LEM
Тип

Діапазон

датчика

вимірювання

LA 25-np

0±36 А

LV 20-p

10 В–500 В

Номінальний

Вихідний

Точність

струм

вимірювання

25 А

25 мА

0,5 %

10 мА

25 мА

1%

вхідний
струм

Частотний

Напруга

діапазон

живлення

0,2 %

0-150 кГц

±15 В

0,2 %

0-150 кГц

±15 В

Лінійність

Плата датчиків напруги містить (рис. 2.6):
1) дільник напруги ( R1  1 МОм, R2  3,5 кОм) із підсилювачем з
гальванічною розв’язкою типу HCPL7800;
2) трансформатор напруги;
3) датчик напруги, заснований на ефекті Холла LV 20-p.
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Рисунок 2.6 – Принципова схема датчиків напруги

Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись зі структурою та порядком виконанняроботи на
лабораторному стенді. Отримати допуск викладача для проведення роботи на
стенді.
2. Зняти експериментальні дані вимірювання струму та напруги (внутрішнє
джерело живлення) за допомогою трансформаторних, резистивних і заснованих
на ефекті Холла датчиків. Виконати запис осцилограм проведених дослідів.
Визначити середнє U СЕР , діюче U Д значення сигналу, амплітуду U , період T і
частоту f напруги та струму. Дані експериментів занести до таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 – Експериментальні дані вимірювання струму та напруги

U СЕР ,
В

І СЕР , U Д ,
В

В

Трансформаторний
Резистивний
LEM
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ІД ,

U MAX ,

І MAX ,

В

В

В

T,с

f , с-1

3. Порівняти сигнали струмів і напруги різних типів датчиків.
4. Скласти звіт з лабораторної роботи, письмово відповісти на контрольні
питання за завданням викладача.
Обробка експериментальних даних
1. Визначити середнє ( U СЕР , I СЕР ) і діюче ( U Д , I Д ) значення сигналу
датчиків напруги і струму можна, використовуючи масив даних записаних
сигналів за формулами:

U СЕР

UД 

1

N

1
N

N

 ui ;

I СЕР

i 1

N

 ui2 ;

IД 

i 1

1

N

1
N

N

 ii ;

(2.1)

i 1

N

 ii2 ,

(2.2)

i 1

де ui , ii – миттєві значення напруги і струму, N – кількість точок за період
сигналу.

Рисунок 2.7 – Осцилограми сигналів струму та напруги, знятих за допомогою
резистивних датчиків під час живлення від внутрішнього джерела
2. Розрахувати коефіцієнт несинусоїдності сигналів струмів і напруги,
розклавши отриманий сигнал у ряд Фур’є, використовуючи формулу:

K HC ( U ) 

1 k 2
 uk
N k 2
;
U1

K HC ( I ) 
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1
N

k

 ik2
k 2

I1

.

(2.3)

3. Визначити передавальний коефіцієнт датчиків струму та напруги,
заснованих на ефекті Холла. Коефіцієнт передачі датчика струму LA 25-np:

K СТР 

I
U ВИХ
1
 ВХн 
,
I ВХ
I ВИХн RВИХ

(2.4)

де I ВХн  25 А – номінальний струм, I ВИХн  25 мА – вихідний струм
(табл. 2.1), RВИХ  200 Ом (рис. 2.5).
Коефіцієнт передачі датчика напруги LV 20-p:

K НАПР 

U ВИХ
I
1
 ВХн 
,
U ВХ
I ВИХн RВИХ

(2.5)

де I ВХн  10 мА – номінальний струм, I ВИХн  25 мА – вихідний струм (табл. 2.1),

RВИХ  2000 Ом (рис. 2.6). I ВХн визначає максимальне значення вимірюваної
напруги U ВХн  I ВХн  RВХ , тоді:

K НАПР 

U ВХн
1

.
RВИХ I ВИХн RВИХ

(2.1)

4. Визначити дійсне значення виміряних струмів і напруг, перемноживши
значення сигналів датчиків, заснованих на ефекті Холла, на передавальний
коефіцієнт.
5. Визначити передавальний коефіцієнт трансформаторних і резистивних
датчиків струму та напруги K ПЕР 

U ВИХ
.
U ВХ

Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схема лабораторного стенда.
3. Осцилограми і таблиці експериментальних даних.
4. Результати проведених розрахунків.
5. Висновки до роботи.
Контрольні питання
1. Опишіть принцип роботи і характеристики резистивних датчиків
струму та напруги.
2. Як використовується ефект Холла під час вимірювання струму та
напруги?
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3. Як відбувається вимірювання напруги за допомогою датчиків на основі
ефекту Холла?
4. Наведіть структурну схему датчика напруги компенсаційного типу.
5. Наведіть схеми підключення і особливості роботи трансформаторних
датчиків.
6. Зробіть порівняльну характеристику використаних у лабораторній
роботі датчиків.
7. Як визначити середнє і діюче значення сигналу датчиків напруги і
струму?
Література [1, с. 26–43; 2, с. 142–181; 4, с. 114–136].
Лабораторна робота № 3
Тема. Дослідження вимірювальних комплексів електромеханічних
систем
Мета:

ознайомлення

з

принципом

роботи

й

структурою

чотириканального блока датчиків струму та напруги.
Короткі теоретичні відомості
Необхідність вимірювання миттєвих значень сигналів струму, напруги,
потужності тощо під час розв’язання різних завдань електротехніки та
електромеханіки виникла з розвитком перетворювальної техніки, високоточних
систем керування, систем випробувань і діагностики електричних машин.
Сучасна наука і техніка висуває все більш жорсткі вимоги до засобів
вимірювань. Серед них найбільш важливими є підвищення точності, швидкодії
та автоматизації процесу вимірювань.
Однією з істотних складових раціональної побудови вимірювальнодіагностичних

комплексів

(ВДК)

є

правильний

вибір

первинних

перетворювачів сигналів. Так званим «бюджетним» вирішенням цього питання
може бути побудова вимірювального каналу напруги на основі резистивних
шунтів і мікросхем гальванічної розв’язки та побудова вимірювального каналу
струму на датчиках Холла. Низька вартість і простота використання датчиків
роблять їх прийнятними для використання у навчальному процесі у складі
ВДК. Структурна схема вимірювального комплексу зображена на рис. 3.1.
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«Бюджетним» вирішенням вибору АЦП для застосування у навчальному
процесі може бути модуль mDAQ компанії «Холіт™ Дейта Системс», що є
пристроєм

збору

аналогових

і

цифрових

даних.

Цей

пристрій

є

багатофункціональним вимірювальним модулем, який підключається до ПК
через інтерфейс USB 1.1. Мікросистема збору даних mDAQ містить
восьмиканальний 10 розрядний модуль АЦП з максимальною частотою
дискретизації 100 кГц, два канали ЦАП (ШІМ) ±10 В і універсальні канали
дискретного В/В (ТТЛ), які індивідуально конфігуруються на введення або
виведення.
Опис лабораторного стенда

Рисунок 3.1 – Структурна схема вимірювального комплексу:
БД – блок датчиків; ДН – датчик напруги; РДН – резистивний дільник
напруги; ПГР – підсилювач з гальванічною розв’язкою; ДС – датчик струму;
ПК – персональний комп’ютер; ПКП – підсилювач з програмованим
коефіцієнтом посилення; USB – шина ПК
Технічні характеристики блока датчиків струму та напруги (БДСН)
Усі вимірювальні канали струму та напруги мають гальванічну ізоляцію
від силових ланцюгів і від напруги живлення. Основні характеристики БДСН
наведені в табл. 3.1.
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Таблиця 3.1 – Характеристики БДСН
Датчик струму

Датчик напруги

Діапазон вхідних величин

-50 А – 0 – +50 А

-400 В – 0 – +400 В

Діапазон вихідних величин

-12 В – 0 – +12 В

-12 В – 0 – +12 В

Частотний діапазон

13 кГц

85 кГц

Точність вимірювань

<2%

<1%

Нелінійність

<5%

< 0,1 %

Вхідний опір

< 0,001 Ом

> 1 МОм

Допустима напруга ізоляції

3 кВ

1 кВ

Робочі діапазони температур

-20 – +85 °С

-40 – +100 °С

Опис схемних рішень побудови БДТН:
– плата датчиків струму (рис. 3.2) побудована на основі датчиків струму
фірми

Allegro

MіcroSystems

типу

ACS750LCA-050.

Датчик

струму

ACS750LCA-050 виконаний на основі ефекту Холла. Характеристики датчика
струму наведені в табл. 3.2;
Таблиця 3.2 – Характеристики датчика струму ACS750LCA-050
Лінійний діапазон виміру

±50 А

Вхідний опір

130 мкОм

Вихідний опір

1–2 Ом

Напруга живлення

+5В

Споживаний струм

10 мА

Допустима напруга ізоляції

3 кВ

Частотний діапазон

13 кГц

Вхідна напруга

0–5 В

Напруга, що відповідає нульовому струму

2,5 В

Зсув нуля вихідної напруги

±75 мВ

Нелінійність, не більше

5%

Точність виміру

2%

Температурний дрейф

4,6 мкВ/°С
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Рисунок 3.2 – Принципова схема чотириканальної плати датчиків струму

– блок датчиків напруги (рис. 3.3) грунтується на підсилювачах з
гальванічною розв’язкою типу HCPL 7800A. Основні технічні характеристики
наведені в табл. 3.3.
Таблиця 3.3 – Основні технічні характеристики HCPL 7800A
Частотний діапазон

85 кГц

Вхідна напруга

±200 мВ
(±300 мВ max)

Зсув вхідної напруги, не більше

0,9 мВ

Нелінійність, не більше

0,3 %

Точність виміру

1%

Вихідна напруга: – мінімальне;

1,18 В

– середнє;

2,39 В

- максимальне

3,61 В

Температурний дрейф

4,6 мкВ/°С

Напруга живлення

+5В

Вхідний опір

530 кОм
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Рисунок 3.3 – Принципова схема чотириканальної плати датчиків напруги.

Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись з принципом роботи й структурою чотириканального
блока датчиків струму та напруги.
2. Для вимірювання струмів і напруги трифазного асинхронного двигуна
скласти схему, зображену на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 – Принципова схема під’єднання блока датчиків
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3. Зняти експериментальні дані пуску, неробочого ходу та гальмування
асинхронного двигуна.
4. Обробити

експериментальні

дані

для

визначення

електричних

параметрів роботи АД.
5. Скласти звіт лабораторної роботи, письмово відповісти на контрольні
питання за завданням викладача.
Обробка експериментальних даних
На підставі отриманих за допомогою дослідів значень струмів і напруг
(рис. 3.5) кожної фази статора будуються залежності, які характеризують
роботу асинхронного двигуна. Аналіз експериментальних даних проводиться за
допомогою пакета MathCAD.
Оскільки дослідні дані зображені масивами, то їх обробку доцільніше
проводити в дискретному вигляді.
U , BI 10, A
UB

UC

UA

IC

IA

IB

t ,с

Рисунок 3.5 – Напруги та струми фаз статора АД

Трифазна напруга розкладається на ортогональні складові:
– проекція вислідного вектора напруги на вісь Х:

2
1
1
u xj  u Aj  u Bj  uCj ;
3
3
3

(3.1)

– на вісь Y:

u yj 

1
1
u Bj 
uCj .
3
3

(3.2)

Обвідна напруг статора, або модуль вектора напруги статора:
2
u Sj  u xj
 u 2yj .
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(3.3)

Струм статора розкладається так само:
– проекція вислідного вектора струму на вісь Х:

2
1
1
i xj  i Aj  i Bj  iCj ;
3
3
3

(3.4)

– на вісь Y:

i yj 

1
1
i Bj 
iCj .
3
3

(3.5)

Обвідна струмів статора, або модуль вектора струму статора:
2
i j  i xj
 i 2yj .

(3.6)

Для згладжування сигналів і фільтрації випадкових сплесків необхідно
застосувати стандартні функції пакета MathCAD.
Обвідні струмів і напруг статора АД зображені на рис. 3.6 і 3.7:

Рисунок 3.6 – Обвідні струмів і напруг статора за прямого пуску АД

Рисунок 3.7 – Обвідні струмів і напруг статора АД під час гальмування
після відключення живлення
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Споживану активну потужність можна розрахувати за формулою:

P (t )  u A (t )  i A (t )  u B (t )  iB (t )  uC (t )  iC (t ) .
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схема лабораторного стенда.
3. Осцилограми і таблиці експериментальних даних.
4. Результати проведених розрахунків.
5. Висновки до роботи.
Контрольні питання
1. Опишіть конструкцію блока датчиків струму та напруг.
2. Наведіть коротку характеристику обладнання лабораторного стенда.
3. Як отримати обвідні струмів і напруг статора АД, використовуючи
експериментальні дані, отримані на лабораторному стенді?
4. Надайте характеристику перехідним процесам АД, що були отримані
під час проведення лабораторної роботи?
Література: [1, с. 26–43; 2, с. 142–181; 5, с. 76–101].

Лабораторна робота № 4
Тема. Дослідження

систем

імпульсно-фазного

керування

тиристорами
Мета: дослідження схеми та принципу дії тиристорного регулятора
напруги з системою вертикального керування.
Короткі теоретичні відомості
Тиристор є керованим напівпровідниковим діодом, якому властиві два
стійких стани: відкритий, коли прямий опір тиристора дуже малий та струм у
його колі залежить від напруги джерела живлення та опору навантаження, і
закритий, коли його прямий опір великий та струм складає одиниці міліампер.
У разі зворотних напруг тиристор «поводитися» як звичайний діод.
Наявність електрода керування дозволяє відкривати тиристор. Для цього
необхідно по колу електрод керування-катод пропустити струм керування Iк.
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Мінімальний

струм

керування,

необхідний

для

відкриття

тиристора,

називається струмом випрямлення.
Таблиця 4.1 – Основні параметри тиристорів
Символ

Symbol
[unit]

U зв. max
[В]

VDRM [V]

I a. ном
[А]

IT(RMS)
[А]

I і. ном [А]

I 2t

Py [Вт]

U a [В]
I у. вкл
[мА]
U к. вкл
[В]

I 2t
PG(AV)
[W]
VT [V]
IGT [А]

Параметр

Parameter

Найбільше значення зворотньої напруги.
Вентиль варто вибрати за цим параметром
з урахуванням можливих перенапруг
Номінальне значення анодного струму (за
період)
Максимально припустиме значення
імпульсного струму за 0,02 с., що
становить I a. ном
Термічна стійкість елемента

Repetitive peak
off-state
voltages
RMS on-state
current

Потужність керування
Пряме падіння напруги
Струм керування тиристора необхідний
для відмикання

VT [V]

Напруга керування тиристора

I уд [А]

I H [mА]

Утримувальний струм тиристора, нижче
якого тиристор защіпається за U у  0

I a. ут [А]

I D [mА]

Струм витоку у закритому стані

tвкл [мс]

t gt

Час включення

I 2t for fusing
Average gate
power
On-state voltage
Gate trigger
current
Gate trigger
voltage
Holding current
Off-state
leakage current
Gate controlled
turn-on time

Час відновлення керованості після
запирання

t вост [мс]

Rt [ом]

Rta j - a

dI а
dt
[А/c]
dU а
dt
[В/c]

dIT
dt
[А/µs]
dVD
dt
[V/µs]

Тепловий опір вентиля у стаціонарному
режимі
Максимально припустима швидкість зміни
анодного струму
Максимально припустима швидкість зміни
анодної напруги за замкненого стану
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Thermal
resistance
junction to
ambient
Repetitive rate
of rise of onstate current
Critical rate of
rise of on-state
voltage

Тиристорний регулятор напруги (ТРН) – пристрій, призначений для
перетворення змінного струму й напруги одного рівня на змінний струм і
напругу іншого рівня без зміни частоти.
Два

зустрічно-паралельно

включених

тиристори

дозволяють

комутирувати однофазну мережу змінного струму й регулювати величину
струму й напруги на навантаженні.

Рисунок 4.1 – Схеми тиристорних регуляторів напруги

Якщо навантаженням є активний опір, то струм повторює за формою
напругу й припиняється за зміною знака напруги на аноді (рис. 4.2 а). Якщо
навантаження носить активно-індуктивний характер, то форма струму в колі
навантаження не повторює форму напруги, оскільки виникає ЕРС самоіндукції,
що перешкоджає наростанню і спаданню струму. Тому струм протікає через
вентиль деякий час після зміни знака напруги живлення (рис. 4.2 б).

Рисунок 4.2 – Характеристика зміни напруги й струму тиристорного регулятора
напруги: а) за активного та б) активно-індуктивного навантаження
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Кут  називається кутом регулювання, a λ – кутом провідності, φ – кутом
навантаження.
Імпульсні способи регулювання можна розділити на:
1)

регулювання зі зміною кута відмикання або запирання тиристорів,

регулювання зі зрушенням за основною гармонікою;
2)

регулювання без порушення симетрії кривої;

3)

широтноімпульсне регулювання;

4)

комбіновані способи регулювання.

До основних переважелів ТРН належить низька вартість тиристорів
(порівняно із транзисторами), простота та надійність регуляторів і схем
керування. Основними недоліками тиристорних регуляторів є використання
одноопераційних вентилів і пов’язаний із цим низький коефіцієнт потужності
та наявність вищих гармонік вихідної напруги. До того ж коефіцієнт
потужності зменшується зі збільшенням глибини регулювання напруги.
Для керування роботою тиристорів використовуються різні схеми, що
забезпечують відкривання тиристора у визначений момент часу.
Після відкривання тиристора коло керування не впливає на його стан,
тому керування тиристором може здійснюватися імпульсами невеликої
тривалості (сотні мікросекунд), що дозволяє спростити схеми керування і
знизити потужність на електроді керування.
Існує кілька методів керування тиристорами: амплітудний, фазовий, фазоімпульсний тощо. Одним з видів фазо-імпульсного методу є так зване
вертикальне керування. Воно полягає в тому, що на вході генератора імпульсів
здійснюється порівняння (рис. 4.3) постійної напруги (1) і пилкоподібної
напруги (2), період якої дорівнює напівперіоду мережі живлення. У момент
рівності цих напруг генерується імпульс (3) керування тиристором. Змінна за
величиною напруга може мати синусоїдальну, трикутну чи пилкоподібну
(рис. 4.3) форму. Зміна моменту виникнення імпульсу керуавння, тобто
зрушення його фази, може здійснюватися трьома різними способами: зміною
швидкості наростання змінної напруги, зміною його початкового рівня і зміною
величини постійної напруги (1а).
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1
1а

t
Uкер.

3
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Рисунок 4.3 – Часові діаграми роботи СІФК
Структурна схема системи вертикального керування наведена на рис. 4.4.
Вона містить блок синхронізації (БС), який керує генератором пилкоподібної
напруги (ГПН), і запускає його в момент появи на тиристорі прямої напруги,
системою порівняння (СП), який порівнює величину напруги керування Uкер. і
пилкоподібної напруги з виходу ГПН. У момент рівності цих напруг формувач
імпульсів (ФІ) генерує імпульс напруги керування, який підсилюється у блоці
вихідного підсилювача (БВП) і через гальванічний розв’язок поступає на
електрод керування тиристора.

Рисунок 4.4 – Структурна схема системи вертикального керування

Опис лабораторного стенда
Стенд виконано з однією системою, яка керує тиристорами, що можуть
перемикатись зі схеми однофазного тиристорного регулювання змінної напруги
(рис. 4.5 а) у схему однофазного двонапівперіодного випрямляча (рис. 4.5 б).
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а)

б)

Рисунок 4.5 – Схема силової частини стенда: а) включення у схему
однофазного тиристорного перетворювача змінної напруги; б) включення у
схему двонапівперіодного випрямляча
Розглянемо

один

канал

системи

імпульсно-фазового

керування,

реалізований у лабораторному стенді.
Блок

синхронізації

(рис.

4.6)

виконаний

на

основі

мікросхеми

гальванічної розв’язки типу H11L1, що входами 1 і 2 через вхідний опір R3
під’єднана до мережі живлення. Вхідний опір розраховується, з урахуванням
номінального струму гальванічної розв’язки

R вх 

I ном  50 мА , за формулою

U вх
, де U вх – вхідна напруга синхронізації тиристорів. Потужність
I ном

2
вхідного опору дорівнює: PRвв  I ном
Rвх . До 6 виходу мікросхеми H11L1

приєднане джерело живлення і опір R1 підтяжки вихідного сигналу до логічної
одиниці. Вихідний сигнал синхронізації (рис. 4.6) з 4 ніжки розв’язки подається
на електрод керування транзистора генератора пилкоподібної напруги (ГПН).

а)

б)

Рисунок 4.6 –Принципова схема блока синхронізації а); часові діаграми
роботи блока синхронізації б)
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ГПН складається із конденсатора і опору R13 , параметри яких визначають
період генерованого ШІМ сигналу TШІМ 

1
, до того ж період TШІМ має
RC

перевищувати половину періоду напруги мережі TШІМ  0 ,01 с. Система
імпульсно-фазового керування, реалізована на мікросхемі TL494, порівнює
величину напруги ГПН і напруги завдання, яку формує резистор керування R12 .
У момент рівності напруг у мікросхемі TL494 відмикається вмонтований
транзистор між виводами C1  E1 , запалюючи гальванічну розв’язку DD31
блока вихідного підсилювача (БВП). Підсилювач імпульсів виконано з
використанням силової оптотранзисторної розв’язки з живленням від DC/DC
перетворювача. Струм гальванічної розв’язки обмежується опором

R14 .

Відкрита гальванічна розв’язка замикає коло електрода керування тиристора,
струм якого обмежується опором R6 .

Рисунок 4.7 – Принципова схема тиристорного регулятора напруги

Під час використання як силового ключа симістора, блок вихідного
підсилювача може бути виконаний на мікросхемі МОС 3020. Схема
підключення вихідного підсилювача для задач керування симістором за
активного характеру навантаження зображена на рис. 4.8 та за активноіндуктивного навантаження – на рис. 4.9.
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Рисунок 4.8 – Підключення вихідного підсилювача для задач керування
симістором за активного характеру навантаження

Рисунок 4.9 – Підключення вихідного підсилювача для задач керування
симістором за активно-індуктивного характеру навантаження
Захист тиристорів від перевантаження за напругою, обумовленого
процесами комутації в схемі регулятора, можливий завдяки включенню
паралельно вентиля додаткових захисних RC ланцюгів (снаберів). Захисну
ємність

C0

вибирають з урахуванням умови забезпечення допустимої

швидкості зміни зворотної напруги за формулою: C0 

10 I a
, де I a –
U зв.max

максимальний анодний струм перед комутацією, U зв.max – найбільше значення
зворотної напруги.
Опір R0 вибирається на напругу заряду захисного конденсатора і
необхідну потужність розсіюваної енергії. Величина R0 обмежується знизу
допустимою амплітудою струму ввімкнення тиристора, а зверху – швидкістю
повного розряду C0 упродовж відкритого стану тиристора:

R  10
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U зв.max
.
Ia

Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись зі структурою та порядком роботи на лабораторному
стенді. Отримати допуск викладача для проведення роботи на стенді.
2. Під’єднати до затискачів тиристорного регулятора напруги блок
датчиків. Зняти експериментальні дані регулювання напруги для різних кутів
керування тиристорами. Виконати запис осцилограм проведених дослідів.
Визначити середнє U СЕР , діюче U Д значення сигналу, амплітуду U , період T і
частоту f напруги та струму.

Рисунок 4.10 – Осцилограми сигналів струму та напруги, знятих за допомогою
резистивних датчиків під час живлення від зовнішнього джерела
3. Експериментально отримані дані занести до таблиці 4.2.
Таблиця 4.2 – Експериментальні дані вимірювання струму та напруги
№

U кер ,

пор

В

α

U СЕР , І СЕР ,
В

В

UД,

ІД ,

U MAX ,

І MAX ,

В

В

В

В

4. За отриманими експериментальними даними побудувати регулювальну
характеристику ТРН U Д  f (  ) та U кер  f () .
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5. Скласти звіт лабораторної роботи, письмово відповісти на контрольні
питання за завданням викладача.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схема лабораторного стенда.
3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних.
4. Результати проведених розрахунків.
5. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Охарактеризуйте

сферу

застосування

ТРН

в

автоматизованому

електроприводі.
2. У чому полягає принцип вертикального керування тиристорами?
3. Надайте характеристику амплітудного методу керування тиристорами.
4. Поясніть принципи формування сигналів керування за горизонтального
методу керування тиристорами.
5. Поясніть принципи підсилення імпульсів керування за допомогою
трансформаторних схем.
6. Поясніть принцип дії блока синхронізації.
7. Як здійснюється захист тиристора від перенапруг?
8. Поясніть принцип роботи СІФУ, побудованого на мікросхемі TL494.
Література: [1, с. 98–125; 2, с. 51–73; 4, с. 201–234].

Лабораторна робота № 5
Тема. Дослідження

систем

керування

нереверсивним

широтно-

імпульсними перетворювачами
Мета: ознайомлення

з

будовою,

схемотехнічною реалізацією та

принципом роботи нереверсивного широтно-імпульсного перетворювача.
Короткі теоретичні відомості
Одним із способів регулювання напруги споживачів є метод імпульсного
регулювання напруги. Існує два способи імпульсного регулювання: перший –
широтно-імпульсна модуляція напруги (ШІМ) – зміна інтервалу провідності
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ключа за постійної частоти включення, другий – частотно-імпульсна модуляція
напруги (ЧІМ) – зміна частоти перемикань за постійного інтервалу провідності.
При цьому регулюється відносний час провідності ключа, від чого також
залежить величина середньої напруги на навантаженні.
Перетворювачі,

що

дозволяють

здійснювати

широтно-імпульсне

регулювання напруги на навантаженні, називають широтно-імпульсним
перетворювачем (ШІП).
Функціональна

схема та

часові діаграми роботи нереверсивного

послідовного широтно-імпульсного перетворювача зображені на рис. 5.1.
Uн
VT1

t0

Uср

T

a

t

Imax

Ivs1

Iн

Uн
C

Imin

Ud

VD1

Iср
t

IVT1

Iн

t

б

IVD1

t

а)

б)

Рисунок 5.1 – Схема нереверсивного ШІП (а) та його часові
діаграми роботи (б)

Під час аналізу широтно-імпульсних перетворювачів уважаємо що:
вентилі є ідеальними ключами із часом перемикання, який наближається до
нуля, внутрішній опір джерела дорівнює нулю.
Середнє значення напруги на навантаженні:
t
t
1
U н  U d dt  U d 0  U d  ,
T0
T
0

(5.1)

t0
– коефіцієнт заповнення імпульсів, t0 – час включеного стану
T
вентиля, T – цикл роботи ШІП.
де  
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Опис лабораторного стенда
Схема лабораторного стенда з дослідження нереверсивного широтноімпульсного перетворювача напруги зображена на рис. 5.2.
Силова частина перетворювача побудована на основі UltraFast IGBT
транзисторного ключа. IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) являє собою
біполярний p-n-p транзистор, керований від порівняно низьковольтного
MOSFET-транзистора (MOSFET – польові транзистори з ізольованим затвором)
з індукованим каналом (рис. 5.3).

Рисунок 5.2 – Схема лабораторного стенда з дослідження ШІП

а)

б)

Рисунок 5.3 – Еквівалентна схема ІGBT транзистора (а) та його умовнографічні позначення (б)
ІGBT є компромісним технічним рішенням, що дозволило об’єднати
позитивні якості як біполярних (мале спадання напруги у відкритому стані,
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високі робочі напруги), так й MOSFET-транзисторів (мала потужність
керування, високі швидкості комутації).
У той же час утрати в них зростають пропорційно струму, а не квадрату
струму, як у польових транзисторів. Максимальна напруга ІGBT-транзисторів
обмежена тільки технологічним пробоєм і вже на сьогодні випускаються
прилади з робочою напругою до 4000 В, при цьому залишкова напруга на
транзисторі у включеному стані не перевищує 2–3 В. У лабораторному стенді
як силовий ключ використовується ІGBT транзистор IRG4BC20KD з
паспортними характеристиками, що наведені в табл. 5.1.
Таблиця 5.1 – Параметри UltraFast IGBT ключа IRG4BC20KD
Symbol

Parameter
Collector-to-Emitter
Voltage

VCES

Параметр
Максимальна напруга
На колектор-емітерному
переході
Тривалий струм колектора
за TC = 25 °C
Тривалий струм колектора
за TC = 100 °C

600 V

Continuous Collector
16 A
Current
Continuous Collector
IC (TC = 100 °C)
9,0 A
Current
Pulsed Collector
ICM
Піковий струм колектора
32 A
Current
Diode Continuous
Тривалий прямий струм
IF (TC = 100 °C)
7,0 A
Forward Current
діода
Diode Maximum
IFM
Піковий прямий струм діода
32 A
Forward Current
Short Circuit
tsc
Час спрацювання
10 μs
Withstand Time
Maximum Power
Максимальна потужність
PD (TC = 25 °C)
60 W
Dissipation
розсіювання
Gate-to-Emitter
VGE
Напруга керування
± 20 V
Voltage
Operating Junction
Діапазон робочих
-55 to
TJ , TSTG
and Storage
температур
+150 °C
Temperature Range
Optimized for high operating
Виконаний для роботи з частотами
frequencies > 5.0 kHz
комутації > 5,0 кГц
IC (TC = 25 °C)

Система керування лабораторного стенда побудована на мікросхемі
TL494, що являє собою ШІМ-контролер, з фіксованою частотою роботи.
Модуляція

ширини

вихідних

імпульсів
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досягається

порівнянням

пилкоподібної напруги на конденсаторі C1 з сигналом керування, що
подається на неінвертуючий вхід мікросхеми через дільник напруги R1  R2
(рис. 5.2). Значення опорів дільника обираються таким чином, щоб напруга на
вході змінювалася в діапазоні від 0 до 3,3 В.
Подана система керування є гальванічно розв’язаною від силових кіл, що
забезпечується оптопарою H11L1, за сигналами керування, та DC/DC
перетворювачем за живленням елементів.
Для

керування

ІGBT

транзистором

у

лабораторному

стенді

використаний драйвер ІR2104 компанії Іnternatіonal Rectіfіer (ІR) (рис. 5.4).
Вихідні струми драйверів ІR дозволяють використати їх у силових
перетворювальних пристроях потужністю до 3–5 кВт.
У лабораторному стенді керування силовим транзистором побудовано за
принципом керування верхнім транзистором напівмоста, що ґрунтується на
встановленні бутстрепного каскаду живлення ( VDb , Cb ) на половину драйвера.

VDb

600 V

Vcc
In
SD

VT

Vcc

VB

In
SD

Ho
Vs

Com

Lo

Cb

VT

Рисунок 5.4 – Схема ввімкнення драйвера ІR2104 напівмоста з одним входом

Підключення драйверів до вхідних кіл силових транзисторів зводиться до
вирішення питань конструктивного характеру, для мінімізації паразитних
індуктивностей монтажу, а також використання додаткових схемних рішень –
для регулювання швидкості перемикання силового ключа.
Регулювання

швидкості

перемикання

транзисторів

досягається

увімкненням резистора послідовно між виходом драйвера та входом ключа.
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Зазвичай значення опору цього резистора подається у довідковій літературі
фірми-виробника для кожного типу силового ключа.
Для захисту ІGBT транзисторів від комутаційних перенапруг у колі
колектор-емітер варто застосовувати захисні (снаберні) RC- і RCD-кола,
установлені безпосередньо на силових вентилях.
У поданій схемі лабораторного стенда передбачений плавний заряд
ємності кола постійного струму C5 через обмежувальний резистор R12
(рис. 5.2). Для зниження пульсацій випрямленої напруги у колі постійного
струму використовується ємнісний фільтр C5 . Ємність електролітичного
конденсатора C5 обирається за умови допустимих пульсацій напруги кола
постійного струму на рівні 10–20% від номінальної напруги цього кола та
залежить від навантаження ШІП.
Для спостереження за зміною вихідної напруги у лабораторному стенді
використані малогабаритні лампи накалювання та мікродвигун постійного
струму ДПН 30–Н1–О2.
Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись зі структурою та порядком виконання роботи на
лабораторному стенді. Отримати допуск викладача для проведення роботи на
стенді.
2. Зняти

експериментальні

дані

роботи

нереверсивного

широтно-

імпульсного перетворювача:
– порівняти сигнали керування з пилкоподібною напругою генератора
ШІМ (рис. 5.5) та дослідити модуляцію ширини вихідних імпульсів (рис. 5.6);

Рисунок 5.5 – Осцилограми напруги керування і генератора ШІМ
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Рисунок 5.6 – Осцилограма імпульсів керування на виході генератора TL494

– дослідити імпульси керування на виході оптопари H11L1 (рис. 5.7);

Рисунок 5.7 – Осцилограма імпульсів керування на виході оптопари H11L1

– дослідити принципи формування сигналів керування затвором IGBT
транзисторів (рис. 5.8);

Рисунок 5.8 – Осцилограма імпульсів керування на виході драйвера ІR2104

– дослідити зміну напруги кола постійного струму зі збільшенням
навантаження (рис. 5.9);

Рисунок 5.9 – Осцилограма напруги ланки постійного струму
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– дослідити сигнали напруги на навантаженні (рис. 5.10).

EPC

t0

T

Рисунок 5.10 – Осцилограма напруги на навантаженні

3. Виконати запис осцилограм проведених дослідів.
4. Визначити величину напруги керування U K , вихідної напруги
навантаження U H та коефіцієнт заповнення імпульсів  . Експериментальні
дані занести до таблиці 5.2.
Таблиця 5.2 – Експериментальні дані роботи ШІП
№
пор.

UK , В

t0

UH , В



1
…
n

5. Скласти звіт з лабораторної роботи, письмово відповісти на контрольні
питання за завданням викладача.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схема лабораторного стенда.
3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних.
4. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Охарактеризуйте способи регулювання постійної напруги. Як залежить
напруга на виході ШІП від коефіцієнта заповнення імпульсів?
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2. Поясніть принцип формування сигналів керування у генераторах ШІМ.
3. Обґрунтуйте

необхідність

використання

гальванічної

розв’язки

силових кіл та сигналів керування.
4. Поясніть необхідність використання шунтового діода у силовій схемі
нереверсивного ШІП.
5. Охарактеризуйте

переваги

ІGBT

транзисторів

порівняно

з

біполярними.
6. Охарактеризуйте способи керування IGBT транзисторами.
7. Надайте загальну характеристику драйверів ІGBT транзисторів.
8. Поясніть

принцип

формування

сигналу

керування

верхнім

транзистором напівмоста.
9. Який спосіб захисту транзистора використаний у лабораторному
стенді?
Література: [6, с. 153–197; 7, с. 58–78; 8, с. 352–392].

Лабораторна робота № 6
Тема. Дослідження систем керування та режимів роботи реверсивних
широтно-імпульсних перетворювачів
Мета: ознайомлення

з

будовою,

схемотехнічною

реалізацією

та

принципом роботи реверсивного широтно-імпульсного перетворювача.
Короткі теоретичні відомості
Реверсивні імпульсні перетворювачі постійної напруги надають змогу
здійснювати безконтактне плавне регулювання та реверсування струму в
споживачах

постійного

струму.

Зазвичай

реверсивні

перетворювачі

виконуються за мостовою схемою (рис. 6.1), у одну діагональ якої подається
постійна напруга від джерела живлення U d , а в іншу – вмикається
навантаження. Зустрічно-паралельно транзисторним ключам вмикаються діоди,
що забезпечують протікання струму в активно-індуктивному навантаженні під
час розмикання ключів.
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Для реверсивних (мостових) перетворювачів застосовують три способи
керування ключами: симетричний, несиметричний та почерговий.


VT 3

VT1

VD3

VD1

Ud

C
VD 4

Zн

VT 4

VT 2

VD 2

Iн


Рисунок 6.1 – Принципова схема транзисторного широтно-імпульсного
перетворювача

За симетричного керування почергово відкриваються ключі VT1–VT6,
потім VT3–VT4. Коли відкриті VT1–VT2, енергія споживається від мережі та
забезпечується вказана полярність напруги на навантаженні. Часові діаграми
роботи наведено на рис. 6.2.
U kVT 1VT
, 2

t

U kVT 3 ,VT 4
t

Uн

t
Iн

t
t0
T

Рисунок 6.2 – Часові діаграми роботи ШІП за симетричного керування

Під час закриття ключів VT1–VT2 і відкриття VT3–VT4 (момент часу t 0 )
напруга на навантаженні реверсується, а струм навантаження завдяки ЕРС
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самоіндукції зберігає свій напрям і замикається через зворотні діоди VD3–VD4
на джерело живлення. Потім у момент часу Т знову відкривається перша пара
транзисторів VT1–VT2. Змінюючи інтервали позитивного та негативного
імпульсів напруги, можна регулювати значення і полярність напруги на
навантаженні. Середнє значення вихідної напруги визначають за виразом:

U н  U d 2  1 ,

(6.1)

або:

Uн  Ud
де  

t0
Т

t імп1  t імп 2
,
T

(6.2)

– коефіцієнт регулювання позитивного імпульсу; tімп1 , tімп 2 –

тривалість імпульсу позитивної та негативної напруг відповідно.
У ШІП із симетричним керуванням середня напруга U н на виході
дорівнює нулю, коли  = 0,5.
Недоліком симетричного регулювання є зміна знака миттєвих значень
вихідної напруги та істотні пульсації напруги на навантаженні, що потребує
досить великої індуктивності згладжувального дроселя. Тому такий спосіб
керування застосовується в перетворювачах невеликої потужності.
Пульсації зменшуються, якщо на інтервалі tімп 2 створюється нульовий
рівень (пауза) вихідної напруги, і тому вона має форму однополярних імпульсів
позитивної чи негативної полярності. Таку форму дістають за несиметричного
керування. При цьому для створення вихідної регульованої напруги певної
полярності ключів у одній колонці моста відкриваються почергово у протифазі,
а в іншій – один транзистор постійно відкритий, а інший – закритий. Часові
діаграми роботи наведені на рис. 6.3.
Так, для створення вихідної напруги з указаною полярністю постійно
відкритим має бути ключ VT2, а закритим – VT3. Ключем керування є VT1,
який у протифазі працює з ключем VT4. Для активно-індуктивного
навантаження за відкритого ключа VT1 (на інтервалі 0  t  t0 ) струм
споживається від джерела живлення і протікає крізь ключі VT1 та VT2.
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Рисунок 6.3 – Часові діаграми роботи ШІП за несиметричного керування

Під час закриття VT1 у момент часу t 0 (у цей час одержує відкривльний
імпульс також ключ VT4) струм навантаження, зберігаючи свій напрям,
замикається через ключ VT2, спільну мінусову шину та зворотний діод VD4.
Напруга на навантаженні при цьому дорівнює нулю (інтервал t 0  t  T ).
Черговий імпульс вихідної напруги створюється за повторного відкриття VT1.
Для забезпечення напруги протилежної полярності у протифазі керуються
ключі VT2 і VT3, а постійно відкритим є ключ VT4. Тоді ключем керування є
VT3, а розрядний контур створюється через VT4–VD2 та мінусову шину.
Опис лабораторного стенда
Схема лабораторного стенда з дослідження реверсивного широтноімпульсного перетворювача напруги зображена на рис. 6.5.
У лабораторному стенді як силові ключі використовуються UltraFast
ІGBT транзистори IRG4BC20KD.
Система керування побудована на

основі симетричного способу

керування ключами в мостових перетворювачах. Як генератор імпульсів
використовується мікросхема TL494. Цей ШІМ-контролер дозволяє формувати
два протифазних імпульсних сигнали.
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Рисунок 6.5 – Схема лабораторного стенда з дослідження реверсивного ШІП

Гальванічна розв’язка сигналів керування здійснюється оптопарою
H11L1, а для розв’язання елементів схеми за живленням використовується
додаткове джерело живлення.
Під час побудови системи керування напівмостовими та мостовими
перетворювачами необхідно, щоб сигнали схеми керування мали захисну паузу
(dead time). Це пов’язано з тим, що в момент подачі закривального імпульсу
транзистор VT1 не встигає одразу закритися, а в цей момент транзистор VT2
відкривається (рис. 6.6). У результаті через обидва транзистори протікає
наскрізний струм, який подібний до струму короткого замикання, та
моментально виводить із ладу обидва транзистори. Тому схема керування
повинна «рознести» моменти комутації силових ключів (рис. 6.7).
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Рисунок 6.6 – Наскрізний струм у

Рисунок 6.7 – Спосіб захисту від

мостових схемах

наскрізних струмів

Для керування ІGBT транзистором у лабораторному стенді використаний
драйвер напівмоста ІR2104 з одним входом. У цій мікросхемі у вихідних
сигналах керування передбачено встановлення часу запізнення на ввімкнення
та вимкнення. Часові діаграми роботи драйвера зображені на рис. 6.8.
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Рисунок 6.8 – Часові діаграми роботи драйвера ІR2104:
а) інверсивний вихід, б) неінверсивний вихід

Для

регулювання

швидкості

перемикання

транзисторів

також

використовуються додаткові однонаправлені кола, що ввімкнені послідовно
між виходом драйвера та входом силового ключа.
Принцип керування верхнім транзистором напівмоста грунтується на
встановленні бутстрепного каскаду живлення на половину драйвера.
Захист ІGBT-транзисторів від комутаційних перенапруг у колі колекторемітер побудований на снаберних RC-колах, установлених безпосередньо на
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силових вентилях.
У поданій схемі для зниження пульсацій випрямленої напруги у колі
постійного струму використовується ємнісний фільтр C12 . Для спостереження
за зміною вихідної напруги у лабораторному стенді використовується
мікродвигун постійного струму ДПН 30–Н1–О2.
Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись зі структурою та порядком виконання роботи на
лабораторному стенді. Отримати допуск викладача для проведення роботи на
стенді.
2. Зняти

експериментальні

дані

роботи

нереверсивного

широтно-

імпульсного перетворювача:
– порівняти сигнал керування з пилкоподібною напругою генератора
ШІМ (рис.6.9) та дослідити модуляцію ширини вихідних імпульсів (рис. 6.10);

Рисунок 6.9 – Осцилограми напруги керування і генератора ШІМ
U k1

t

Uk 2

t

Рисунок 6.10 – Осцилограма імпульсів керування на виході генератора TL494

– дослідити імпульси керування на виході оптопари H11L1 (рис. 6.11);
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U k1

t

Uk2

t

Рисунок 6.11 – Осцилограма імпульсів керування на виході оптопари H11L1

– дослідити принципи формування сигналів керування затвором IGBT
транзисторів першого напівмоста (рис. 6.12);
U kVT 1

t

U kVT 2

t

Рисунок 6.12 – Осцилограма імпульсів керування першого напівмоста

– дослідити принципи формування сигналів керування затвором IGBT
транзисторів другого напівмоста (рис. 6.13);
U kVT 3

t
U kVT 4

t

Рисунок 6.13 – Осцилограма імпульсів керування першого напівмоста

– дослідити зміну напруги кола постійного струму під час збільшення
навантаження (рис. 6.14);
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Рисунок 6.14 – Осцилограма напруги ланки постійного струму
– дослідити сигнали напруги та струму на якорі двигуна (рис. 6.15, 6.16).

t

Рисунок 6.15 – Осцилограма напруги на якорі двигуна

t

Рисунок 6.16 – Осцилограма струму на якорі двигуна

3. Виконати запис осцилограм проведених дослідів.
4. Визначити величину напруги керування U K , вихідної напруги
навантаження U H та коефіцієнт заповнення імпульсів  . Експериментальні
дані занести до таблиці 6.1.
Таблиця 6.1 – Експериментальні дані роботи РШІП
№
пор.
1
…
n

UK , В

t0

UH , В



5. Скласти звіт з лабораторної роботи, письмово відповісти на контрольні
питання за завданням викладача.
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Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схема лабораторного стенда.
3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних.
4. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Надайте порівняльну характеристику нереверсивних та реверсивних
перетворювачів постійної напруги.
2. Охарактеризуйте симетричний спосіб керування транзисторами в
реверсивних мостових схемах перетворювачів постійної напруги.
3. Охарактеризуйте несиметричний спосіб керування транзисторами в
реверсивних мостових схемах перетворювачів постійної напруги.
4. Охарактеризуйте почерговий спосіб керування транзисторами в
реверсивних мостових схемах перетворювачів постійної напруги.
5. Поясніть принцип формування сигналів керування у генераторах ШІМ.
6. Поясніть значення гальванічної розв’язки силових кіл та сигналів
керування.
7. Надайте характеристику драйвера керування напівмостом.
8. Поясніть необхідність використання фільтрувальної ємності в ланці
постійного струму.
Література: [6, с. 153–197; 7, с. 58–78; 8, с. 352–392].

Лабораторна робота № 7
Тема. Дослідження комутаційних характеристик IGBT транзисторів.
Мета:

ознайомлення

з

принципами

формування

робочої

точки

транзисторного ключа за різних типів навантаження, розрахунок утрат енергії
під час увімкнення та вимкнення силових транзисторів.
Короткі теоретичні відомості
Силові напівпровідникові ключі характеризуються двома основними
станами: увімкненням та вимкненням. Перехід з одного стану в інший
відбувається за короткий проміжок часу, який зазвичай несумірний з періодом
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перемикання. Тим не менш, процеси перемикання суттєво впливають на
загальні втрати енергії, а також на надійність роботи транзисторів. У
ввімкненому стані пряма напруга транзистора мінімальна, а струм визначається
параметрами

навантаження.

У

вимкненому

стані

струм

транзистора

мінімальний та визначається його внутрішнім опором, а напруга задається
джерелом живлення. У процесі перемикання напруга і струм транзистора
одночасно змінюються у взаємно протинапрямлених вимірах. У перехідному
процесі транзистор знаходиться певний час у стані з високою напругою і
значним прямим струмом, що призводить до значних потужностей втрат. Якщо
час перемикання не лімітовано, то частка потужності втрат під час перемикання
у загальній потужності втрат може стати значною.
Миттєві значення струму та напруги транзистора, що характеризують його
стан у кожний момент часу в будь-якому з основних станів або у процесі
перемикання, визначають положення робочої точки на площині вольт-амперних
характеристик. Послідовний перехід у часі від однієї робочої точки до іншої
оцінюється траєкторією робочої точки. Траєкторія робочої точки залежить від
параметрів електричної схеми, а для керованих напівпровідникових ключів
також і від параметрів сигналів керування. На рис. 7.1 наведено траєкторії
переміщення робочих точок транзистора для різних типів навантаження.
I

RC

RL

ОБР
R

U

Рисунок 7.1 – Траєкторія переміщення робочої точки
для різних типів навантаження

Застосування додаткових кіл формування траєкторії зміни робочої точки
транзистора у процесах перемикання дозволяє знизити втрати, а також
виключити паразитні сплески струму та напруги.
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На сьогодні для керування ІGBT транзисторами широко застосовуються
драйвери силових транзисторів. Підключення драйверів до вхідних кіл силових
транзисторів з ізольованим затвором зводиться до вирішення питань
конструктивного

характеру

для

мінімізації

паразитних

індуктивностей

монтажу, а також використання додаткових схемних рішень для регулювання
швидкості перемикання силового ключа і виключення впливу ефектів
зворотного зв’язку між вхідними та вихідними колами транзистора.
Регулювання

швидкості

перемикання

транзисторів

з

ізольованим

затвором здійснюють за допомогою резистора, включеного послідовно між
вихідним вузлом драйвера і вхідний колом ключа. Для ключів з високою
швидкістю перемикання, до яких відносяться і МДП- і IGBT транзистори,
застосування

обмежувальних

резисторів

за

великих

амплітуд

струму

навантаження є необхідною умовою безпечної роботи. Зазвичай мінімально
необхідний опір цього резистора вказується у довідковій інформації виробника
на кожен тип силового транзистора.
Ряд силових напівпровідникових перетворювачів вимагає роздільного
керування швидкістю увімкнення та вимкнення транзисторів. Наприклад, під
час використання ключа в перетворювачах з двигунами для обмеження кидків
струму, у пускових режимах і в режимах зменшення швидкостей обертів
двигуна збільшують тривалість процесу ввімкнення силових ключів. Для
обмеження сплесків напруги під час індуктивного вимкнення обмежують
швидкість замикання транзистора. У цьому випадку використовують або
односпрямовані додаткові кола (рис. 7.2), або драйвери з роздільними каналами
сигналів керування увімкнення та вимкнення.

а)
б)
в)
Рисунок 7.2 – Обмеження швидкості перемикання транзисторів: під час
увімкнення (а), під час вимкнення (б), під час розділення процесів увімкнення і
вимкнення (в)
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Обмеження

швидкості

перемикання

призводить

до

збільшення

динамічної потужності втрат. Залежність енергії перемикання від величини
включеного послідовного опору в колі затвора, а також вплив цього опору на
часові параметри перемикання подаються у довідковій літературі.
Загалом робота силових напівпровідникових ключів характеризується
наявністю утрат, що можна розділити на: утрати в перехідних процесах під час
увімкнення та вимкнення, у ввімкненому чи вимкненому стані, у вхідному колі
керування. Для аналізу складових втрат використовується імпульс прямого
струму ключа (рис. 7.3).
IM

I

90% I M

10% I M

t1

t2

t3

t4

t

Рисунок 7.3 – Форма імпульсу прямого струму через транзистор

Струмові навантаження характеризуються такими часовими параметрами:
– t P  t 3  t 2 – тривалість прямого струму;
– t R  t 2  t1 – час наростання прямого струму;
– t F  t 4  t 3 – час спаду прямого струму.
Типові варіанти кривих струму та напруги в перехідному процесі
ввімкнення напівпровідникового ключа для активного та індуктивного
навантаження наведено на рис. 7.4.
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i

i

i

uCOND

uCOND
tR

0

tR

0

t

а)

t

б)

Рисунок 7.4 – Криві перехідного процесу ввімкнення під час роботи
транзистора на активне (а) та індуктивне навантаження (б)
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Енергія втрат на ввімкнення EON визначається за виразом:
t2

EON   i (t )u (t )dt .

(7.1)

t1

Сигнали струму та напруги в перехідному процесі під час вимкнення
транзисторного ключа наведено на рис. 7.5.
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Рисунок 7.5 – Криві перехідного процесу вимкнення під час роботи транзистора
на активне (а) та індуктивне навантаження (б)

Енергія втрат на вимкнення EOFF визначається за виразом:
t4

EOFF   i (t )u (t )dt .

(7.2)

t3

Енергія втрат у робочому режимі ECOND визначається за виразом:
t3

ECOND   i (t )u (t )dt .

(7.3)

t2

Після визначення енергії втрат у статичному та динамічному режимах
визначаються сумарні втрати. Для ключів з мінімальними втратами в колі
керування енергію загальних утрат E 0 можна розрахувати як суму статичних і
динамічних втрат:

E0  EON  EOFF  ECOND .

(7.4)

Для силових біполярних транзисторів енергія додаткових утрат на
керування E y оцінюється за виразом:

E y  U IN ( sat ) I IN t P ,

(7.5)

де U IN (sat ) – вхідна напруга на переході керування у режимі насичення, I IN –
амплітуда вхідного струму.
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Для потужних польових транзисторів і ключів з ізольованим затвором
додаткові втрати на керування визначаються виразом:

E y  QGU IN ,

(7.6)

де QG – заряд, накопичений у вхідній ємності затвора; U IN – напруга у
вхідному колі ключа.
З урахуванням утрат на керування, сумарна енергія втрат визначається
виразом:

E0  E y  EON  EOFF  ECOND .
За заданою частотою перемикання

f

(7.7)

середня потужність утрат у

структурі ключа PAV розраховується за виразом:

PAV  fE0 .

(7.8)

Опис лабораторного стенда
Структурну

схему

експериментальної

установки

з

дослідження

комутаційних характеристик IGBT зображено на рис. 7.6. Вона складається з
драйвера керування транзисторами (IR 2104), схеми підключення вихідного кола
драйвера до вхідного кола транзистора, силового IGBT (VT) та шунтувального
діода (VD). Напруга живлення лабораторного стенда складає 24 В.

Рисунок 7.6 – Структурна схема експериментальної установки

57

Подана лабораторна установка дозволяє досліджувати режими роботи
силового транзистора на активно-індуктивне та активне навантаження, що
забезпечується за допомогою контакту К 1.1, який шунтує індуктивну складову
навантаження Ln .
Дослідження режимів роботи силового транзистора забезпечується
зображено структурою схеми підключення вихідного кола драйвера до вхідного
кола транзистора. Вона дозволяє проводити дослідження різних кіл формування
робочої точки транзистора з різними параметрами елементів ( R1  24 Ом,

R2  400 Ом), призначених для обмеження швидкості перемикання ключів.
Для проведення досліджень необхідно проводити вимірювання сигналів
напруги на ключі та струму через ключ, останнє забезпечується установленням
шунтувального опору ( Rш ).
Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись зі структурою та порядком виконання роботи на
лабораторному стенді.
2. Зняти експериментальні сигнали струму та напруги під час увімкнення
та вимкнення транзистора і побудувати характеристики:
– формування робочої точки транзистора при роботі на активне
навантаження;
– формування робочої точки транзистора під час роботи на активноіндуктивне навантаження.
3. Провести дослідження впливу різних варіантів підключення вихідного
кола драйвера до вхідного кола силового транзистора на втрати енергії під час
увімкнення та вимкнення напівпровідникового ключа.
4. Виконати запис осцилограм проведених дослідів.
5. Визначити час увімкнення ( t ON ) і вимкнення ( t OFF ) транзистора та
розрахувати втрати енергії під час увімкнення ( EON ) та вимкнення ( EOFF )
ключа. Експериментальні дані занести до таблиці 7.1.
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Таблиця 7.1 – Бланк для запису експериментальних даних

t ON

Умови роботи

Активноіндуктивне
навантаження

EON

EOFF

1
…
n
1
…
n

Коло
керування

Активне
навантаження

t OFF

Обробка експериментальних даних
Завантаження експериментальних даних:
Insert  Component  File Read or Write  Read from a file  указується шлях
до файла  Готово.
Визначення довжини матриці текстового файлу:

 .

N : length A

0

Визначення діапазону обчислення змінних:

i : 0..N  1 .
Виділення стовпців із загальної матриці А, що відповідають струму та
напрузі через ключ:
1

U : A , I : A

2

.

Визначити мінімальні значення сталих струму та наруги, за якими
скорегувати експериментальні сигнали:

U  U  U min , U  I  Im in
Побудувати експериментальні сигнали струму та напруги (рис. 7.7).
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Рисунок 7.7 – Експериментальні сигнали струму та напруги
під час увімкнення ключа
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250

Побудувати сигнали струму та напруги залежно від часу:

i 250010 9
t1 
, t  0,110 9..250010 9
N 1
u (t )  l int erp(t1,U , t ) .
i (t )  l int erp(t1, I , t ) .
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Рисунок 7.8 – Експериментальні сигнали струму та напруги
під час увімкнення ключа

Побудувати залежність утрат потужності під час увімкнення та
вимкнення
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Рисунок 7.9 – Потужність утрат під час увімкнення ключа

Визначити значення потужності втрат під час увімкнення ключа:
t2

E   P(t )dt .
t1

Параметри t1 , t 2 вибираються згідно з рис. 7.3.
Визначити середню потужність утрат у структурі ключа:

EON  E  f  3600 .
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Потужність

утрат

під

час

вимкнення

транзистора

визначається

аналогічно.
Розраховані параметри заносяться до таблиці 7.1.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схема лабораторного стенда.
3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних.
4. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Охарактеризуйте можливі причини виникнення утрат енергії під час
роботи силових транзисторів.
2. Надайте

характеристику

траєкторії

переміщення

робочої точки

транзистора для різних типів навантаження.
3. Надайте характеристику додаткових захисних кіл для формування
траєкторії ввімкнення транзистора.
4. Надайте характеристику додаткових захисних кіл для формування
траєкторії вимкнення транзистора.
5. Поясніть, як здійснюється підключення вихідного кола драйвера
керування до вхідного кола силового транзистора.
6. Як забезпечується розділення часу ввімкнення та часу вимкнення
силових транзисторів?
7. За

якими

часовими

параметрами

характеризуються

струмові

навантаження транзисторів?
8. Охарактеризуйте перехідні процеси ввімкнення та вимкнення силового
транзистора під час роботи на активне та активно-індуктивне навантаження.
9. Наведіть вирази для визначення енергії втрат під час увімкнення та
вимкнення силового транзистора.
Література: [7, с. 253–263; 9, с. 158–178].
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Лабораторна робота № 8
Тема. Дослідження

методів

захисту

IGBT

транзисторів

від

перенапруги
Мета: ознайомлення
транзисторів

від

з

перенапруг

основними
та

методами

визначення

захисту

силових

впливу захисних кіл

на

характеристики процесів увімкнення/вимкнення ключового елемента.
Короткі теоретичні відомості
Силові напівпровідникові ключі можуть вийти з ладу або унаслідок
електричного пробою, обумовленого високою напругою, або унаслідок
теплового пробою через перегрів струмами. При цьому зазвичай пробій
напівпровідникового ключа призводить до виникнення аварії та протікання
великих струмів у непошкоджених ключах.
Режими, що характеризуються протіканням великих аварійних струмів,
можна розділити на дві групи: зовнішні аварії, викликані коротким замиканням у
навантаженні або в мережі живлення, та

внутрішні аварії,

зумовлені

пошкодженням окремих напівпровідникових ключів, або порушеннями в
системах керування перетворювачами. При цьому часто зовнішні аварії
призводять до пошкоджень ключів і до розвитку внутрішніх аварій.
Розробка силового перетворювача електричної енергії вимагає ретельної
конструктивної проробки, компактного розміщення силових елементів, мінімізації
електричних зв’язків між ними. Це пов’язано з тим, що силові напівпровідникові
ключі схильні до потенційного пробою, і якщо вхідну напругу, що подається на
ключ, можна легко врахувати, то перенапруги, що виникають на паразитних
індуктивностях схеми, підлягають прогнозуванню набагато гірше.
Зазвичай пробій транзисторного ключа напругою можна розділити на
пробій переходу «затвор-емітер» і переходу «колектор-емітер».
Перенапруга

на

переході

«затвор-емітер»

може

бути

викликана

несправністю драйвера чи наводками на лінії зв’язку драйвера з транзистором.
Для уникнення цих проблем достатньо між затвором і емітером установити
обмежувач напруги (зазвичай на 18 В); ємність затвора сама знизить dU/dt до
значень, з якими впорається обмежувач, до того ж у більшості транзисторів
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затвор виходить з ладу за напруги не менше 35..45 В, а отже, є істотний запас
для гасіння імпульсу перенапруги. Єдина обов'язкова вимога – обмежувач має
бути встановлений якомога ближче до транзистора. Стосовно типу обмежувача
і взагалі вибору між стабілітроном і обмежувачем, то різниці тут майже немає.
Перенапруги на переході «колектор-емітер». Якщо струмові причини
виходу з ладу силових напівпровідників надають час на прийняття рішення про
захист, то перенапруги цього не дозволяють зробити, тому що для транзистора
достатньо всього кілька наносекунд, щоб вийти з ладу, а за такий час жоден
захист підключитися не встигне. Тому з перенапругами слід боротися іншими
способами. Існує два основних способи боротьби: активний та пасивний.
Активний передбачає таке керування транзистором, за якого мінімізуються
викиди напруги; до нього належать активний захист і плавне вимикання.
Активний захист зазвичай підключається за необхідності, а відповідно, не
призводить до збільшення динамічних утрат у штатному режимі роботи, але
поступається своєю швидкодією і простотою реалізації пасивному захисту.
Пасивний захист, на відміну від активного, включений завжди, незалежно від
того, чи потрібен у даний момент захист, чи ні. Цей захист може бути поданий
двома способами: зниження dU/dt і обмеження викидів напруги. До першого
належать різні снабери, до другого – варистори та обмежувачі.
Щодо причин виникнення перенапруг: якщо у схемі імпульсного
перетворювача (рис. 8.1 а) є паразитна індуктивність Ls , то під час
проходження струму i D (рис. 8.2 б) у ній буде накопичуватись енергія. Ця
індуктивність може мати значну величину, наприклад, у випадках, коли
конденсатор з’єднується з іншою частиною схеми довгими проводами. У
момент закриття транзистора VT струм колектору переривається, але енергія,
накопичена в паразитній індуктивності, прагне його підтримати, тому виникає
викид напруги між колектором та емітером, утворюючи деяку «добавку» U S до
напруги U in :

U DS  U S U in .
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(8.1)

Через

діод

VD

починає

протікати

струм,

емітер

транзистора

підключається до загального провідника схеми, тому «добавка» у чистому
вигляді «додається» до вхідної напруги.

а)
б)
Рисунок 8.1 – Імпульсний перетворювач напруги з паразитною
індуктивністю монтажних провідників
Чим вища швидкість спаду струму колектора, тим більшу величину
«добавки» напруги можна отримати, тим небезпечнішим стає режим роботи
ключового транзистора.
Для підвищення надійності схеми та зниження допустимої величини напруги
«колектор-емітер» у схему перетворювача вводиться конденсатор (рис. 8.2), виводи
якого підключені безпосередньо до колектора транзистора VT і нижнього (за
схемою) виводу розрядного діода VD. Цей конденсатор уводиться для того, щоб
«погасити» енергію, накопичену в паразитній індуктивності.

Рисунок 8.2 – Захист від індуктивних викидів за допомогою конденсатора

Накопичена паразитною індуктивністю енергія має бути поглинена
конденсатором, перетворившись у невелику «добавку» до вхідної напруги
імпульсного перетворювача.
Задавшись величиною допустимої «добавки», можна визначити величину
захисного конденсатора. Зазвичай конденсатор вибирають неполярним,
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оскільки паразитна індуктивність його обкладок і виводів набагато менша, ніж
у полярних (електролітичних) конденсаторів.
Для захисту силового ключового елемента від перенапруг широко
використовуються захисні RC (рис. 8.3 а) або RCD (рис. 8.3 б) кола.

а)
б)
Рисунок 8.3 – Захисні RC (а) та RCD (б) кола силових транзисторів

RC і RCD-снабери не мають істотних переваг порівняно з одиночним
конденсатором. Водночас до конденсатора висувають вимоги: конденсатор має
бути встановлений якомога ближче до силових виводів колектора та емітера
транзистора; бажано, щоб конденсатор не закручувався, а паявся, оскільки
кріплення притиском значно знижує ефективність снабера. Ефективність
снабера знижується також, якщо конденсатори набрані послідовно (з причини
збільшення паразитного активного опору), або паралельно, оскільки три
конденсатори по 0,1 мкФ не еквівалентні одному на 0,33 мкФ; оптимальний
варіант – установка одного конденсатора.
Другий варіант пасивного захисту – обмеження. Якщо сенс снабера
полягає у зниженні dU/dt і у зменшенні пікової амплітуди викиду напруги, то
сенс обмеження полягає в «обрізанні» напруги на ключовому елементі на
встановленому рівні. Це може бути виконано за допомогою елементів, які різко
знижують свій опір у разі перевищення напруги між своїми електродами вище
заданого рівня. Одним з таких елементів є варистор. Варисторами називають
напівпровідникові резистори, електричний опір яких істотно залежить від
прикладеної напруги.
У нормальному режимі роботи опір варистора досить великий і він не
впливає на схему. У разі різкого збільшення напруги вище заданого рівня
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відбувається спрацьовування елемента і його опір на декілька порядків
зменшується, що призводить до «гасіння» викидів напруги. На рис. 8.4
показано способи ввімкнення варистора для захисту ключового транзистора VT
від потенційного пробою.

а)

б)

Рисунок 8.4 – Захист транзисторів за допомогою варисторів

Для задачі обмеження напруги на ключовому елементі широкого
застосування набули супресори. Супресори дозволяють «поглинути» більшу
кількість енергії, швидше спрацьовують, більш надійно фіксують напругу.
Супресори – це захисні діоди, які за принципом дії та характеристиками
аналогічні стабілітронам. Їх повна назва – Transient Voltage Supressor
(заглушувач напруг перехідних процесів). Супресори виготовляють як в
односпрямованому, так і у двонаправленому виконаннях. На рис. 8.5 наведено
схеми

підключення

супресора

для

захисту

силових

транзисторів

від

потенційного пробою.

а)

б)

Рисунок 8.5 – Захист транзисторів за допомогою супресорів

Супресори швидше спрацьовують і більш надійно фіксують напругу
спрацьовування, ніж варистори. Час спрацювання супресорів становить десятки
пікосекунд.
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Рекомендації з установлення обмежувачів аналогічні рекомендаціям для
снаберів. Обмежувачі можна набирати послідовно (але не паралельно), до того ж
такий спосіб зручний не тільки для підбору необхідної напруги, а і для
збільшення максимальної потужності. Наприклад, чотири обмежувачі на 1,5 кВт
і 200 В будуть у два рази потужнішими, ніж два таких же обмежувачі на 400 В,
хоча їх номінальна напруга пробивання залишиться такою ж. Номінальну
напругу пробивання обмежувача слід вибирати з урахуванням того, що воно має
бути на 30 % вище номінальної напруги живлення та на 30 % нижче допустимої
напруги переходу «колектор-емітер» транзистора. Варіювання від цієї точки в
той чи інший бік залежить від того, що є критичним: або перегрів обмежувачів (а
з цього випливає збільшення габаритів), або ризик пробою силового транзистора.
Однак обмежувачі мають істотний недолік – низька швидкодія, оскільки
затримка їх спрацьовування складає від 10 нс до декількох десятків нс. Сучасні
транзистори мають тривалість вимкнення в 20..30 нс, а це означає, що,
наприклад, якщо живлення 600 В і обмежувач на 800 В, тривалість наростання
напруги від 800 В до 1200 В (пробій для транзистора) становитиме менше 10 нс;
обмежувач просто не встигне спрацювати, якщо вийде з ладу силовий
транзистор. Отже, тривалість вимкнення транзистора має становити не менше
50 нс, а краще 100 нс. Тому, якщо не «підготувати» схему унаслідок зниження
dU/dt, то сенсу від обмежувачів не буде. Знизити ж dU/dt можна або тим самим
снабером, або унаслідок затягування вимкнення імпульсу керування. Тільки тоді
обмежувач зможе захистити силовий транзистор.
Опис лабораторного стенда
Структурну схему експериментальної установки щодо дослідження методів
захисту IGBT від перенапруг зображено на рис. 8.6. Вона складається з драйвера
керування транзисторами (IR 2104), силового IGBT (VT), шунтувального діода
(VD), паразитних індуктивностей ( Ls1 , Ls 2 ) та захисних кіл транзистора,
підключених до колектора та емітера напівпровідникового ключа. Напруга
живлення лабораторного стенда складає 24 В.
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Рисунок 8.6 – Структурна схема експериментальної установки
Подана лабораторна установка дозволяє досліджувати методи захисту
силового транзистора від перенапруг під час роботи на активно-індуктивне та
активне навантаження, що забезпечується за допомогою контакту К 1.1, який
шунтує індуктивну складову навантаження Ln .
Дослідження

режимів методів захисту силового

транзистора

від

перенапруг забезпечується установленими паразитними індуктивностями, які
шунтуються контактами К 1.2 і К 1.3 та поданою структурою схеми
підключення снаберних кіл, що надає можливість проводити дослідження
ефективності застосування RC, RCD, варисторів ( RU 1 , RU 2 ) та супресорів
(VD 2 , VD 3 ) як захисних кіл.
Для проведення досліджень необхідно проводити вимірювання сигналів
напруги на ключі та струму через ключ, останнє забезпечується установленням
шунтувального опору ( Rш ).
Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись зі структурою та порядком виконанням роботи на
лабораторному стенді.
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2. Дослідити режими роботи транзисторного ключа за наявності
паразитної індуктивності на колекторі транзистора (рис. 8.7 а).

а)
б)
Рисунок 8.7 – Схеми розташування паразитної індуктивності

3. Згідно з рис. 8.8, змінюючи захисні кола транзистора (RCD-коло,
супресор, варистор), визначити кидки напруги ( uon , uoff ), час увімкнення та
вимкнення ( t on , toff ), час виходу у сталий режим роботи під час увімкнення та
вимкнення ( ts _ on ,

ts _ off ), динамічні втрати енергії за годину роботи

перетворювача ( Eon , Eoff ). Експериментальні дані занести до таблиці 8.1.
u

uoff

t

uon
toff

ts _ off

t on

ts _ on

Рисунок 8.8 – Критерії оцінювання роботи IGBT

4. Дослідити режими роботи транзисторного ключа за наявності
паразитної індуктивності на емітері транзистора (рис. 8.7 б).
5. Змінюючи захисні кола транзистора (RCD-коло, супресор, варистор),
визначити кидки напруги, час увімкнення та вимкнення, час виходу у сталий
режим роботи під час увімкнення та вимкнення, динамічні втрати енергії за
годину роботи перетворювача. Експериментальні дані занести до таблиці 8.1.
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6. Дослідити режими роботи транзисторного ключа за наявності
паразитної індуктивності на колекторі та емітері транзистора.
7. Змінюючи захисні кола транзистора (RCD-коло, супресор, варистор),
визначити кидки напруги, час увімкнення та вимкнення, час виходу у сталий
режим роботи під час увімкненні та вимкнення, динамічні втрати енергії за
годину роботи перетворювача. Експериментальні дані занести до таблиці 8.1.
Таблиця 8.1 – Бланк для запису експериментальних даних
Умови роботи
Паразитна
індуктивність
на колекторі
Паразитна
індуктивність
на емітері
Паразитна
індуктивність
на колекторі
та емітері

Захисне
коло
–
RCD
Супресор
Варистор
–
RCD
Супресор
Варистор
–
RCD
Супресор
Варистор

uon ,

uoff ,

t on ,

В

В

с

toff , t s _ on , t s _ off , E on , E off ,
Вт
с
с
с
Вт

8. Скласти звіт з лабораторної роботи, письмово відповісти на контрольні
питання за завданням викладача.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схема лабораторного стенда.
3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних.
4. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Поясніть методи захисту силових транзисторів від перенапруги на
переході «затвор-емітер».
2. Яка різниця між активним та пасивним методами захисту транзисторів
від перенапруг переходу «колектор-емітер»?
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3. Поясніть

причини

виникнення

перенапруги

в

імпульсних

перетворювачах енергії.
4. Наайте характеристику застосування RC і RCD-снаберів.
5. Охарактеризуйте такий метод пасивного захисту як обмеження.
6. Поясніть принцип дії варисторів та можливість їх застосування від
перенапруг в імпульсних перетворювачах енергії.
7. Поясніть принцип дії супресорів та можливість їх застосування від
перенапруг в імпульсних перетворювачах енергії.
Література: [6, с. 137–162; 7, с. 352–376].

Лабораторна робота № 9
Тема. Дослідження теплових режимів роботи IGBT
Мета: отримання навичок з розрахунку теплових режимів роботи
силових напівпровідникових елементів та ознайомлення з основними методами
охолодження силових IGBT.
Короткі теоретичні відомості
Робочий режим силових напівпровідникових ключів характеризується
наявністю утрат, які складаються з утрат в перехідних процесах під час
увімкнення та вимкнення, утрат у ввімкненому чи вимкненому стані та втрат у
вхідному колі керування. Електрична потужність Pd , що виділяється у
напівпровідниковому кристалі, розсіюється у вигляді тепла, яке має бути
відведено від p  n переходів. Надійність приладу безпосередньо залежить від
максимальної температури напівпровідникової структури, а спосіб відведення
тепла визначає залежність температури від виділеної потужності. Загалом
випадку електричну потужність, що виділяється у напівпровіднику, можна
знайти за виразом:

Pd  hAT ,

(9.1)

де h – коефіцієнт теплопередачі; A – площа поперечного перерізу каналу
передачі тепла; T – різниця температур на кінцях цього каналу.
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Тепловий канал виходить з невеликого об’єму напівпровідникового
кристалу, у якому він виникає, проходить через кілька шарів різних матеріалів, з
яких виготовляють термокомпенсатори (вольфрам, молібден), прокладки (срібло,
олово), основу (мідь), охолоджувач (алюміній, силумін), і відводиться у
навколишнє середовище. Кожен з цих шарів володіє певною характеристикою
теплопередачі та чинить опір проходженню теплового потоку, унаслідок чого
створюється перепад температур між напівпровідниковою структурою та
кожним із зазначених шарів. Тепловий розрахунок з урахуванням теплових
параметрів усіх різних шарів являє собою досить непросту багатовимірну задачу.
Для характеристики теплопередавальних властивостей напівпровідників
уводиться поняття теплового опору, а під час розрахунків використовуються
моделі, що імітують відвід тепла на основі аналогії між рівняннями
теплопередачі

і

законом

Ома.

При

цьому

перепад

температур

T

уподібнюється різниці потенціалів, тепловий опір Rth – електричному опору, а
потік теплової потужності Pd – струму в колі (рис. 9.1).
Відповідно

до

наведеної

аналогії

опір

ділянки

тепловідведення

визначається як:

Rth 

Wo( Mo )
Ag ( Sn )

Si

T 1

.
Pd hA

(9.2)
Pd

Pd
Tj

Cu

Tc

Al

Rth _ jc

Rth _ ch

Th

Rth _ ha



Rth _ ja

Ta

Рисунок 9.1 – Схема визначення теплового опору силового
напівпровідникового приладу
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Напрям теплового потоку через послідовність конструктивних елементів
можна зобразити еквівалентним колом з послідовним з’єднанням теплових
опорів, відповідних ділянок кола (рис. 9.1):

Rth _ jc 

T j  Tc
Pd

; Rth _ ch 

Tc  Th
T T
; Rth _ ha  h a ,
Pd
Pd

(9.3)

де T j , Tc , Th , Ta – температури структури, корпусу, охолоджувача, середовища
охолодження;

Rth _ jc ,

«напівпровідникова

Rth _ ch ,

Rth _ ha

–

структура-корпус

теплові

опори

ділянок

напівпровідника»,

кола

«корпус

напівпровідника-контактна поверхня охолоджувача», «контактна поверхня
охолоджувача-середовище охолодження».
Результуючий

тепловий

опір

кола

«структура

напівпровідника-

середовище охолодження» визначається згідно з виразом:

Rth _ ja  Rth _ jc  Rth _ ch  Rth _ ha 

T j  Ta
Pd

.

(9.4)

Для підвищення навантажувальної здатності за заданої максимальної
температури структури прагнуть зменшити загальний тепловий опір. У силових
напівпровідникових приладах основну частку в загальному тепловому опорі
становить опір «охолоджувач-середовище» Rth _ ha , що досягає 70–80 %; опір
«структура-корпус» становить 15–25 % і решту частки – опір «корпусохолоджувач».
Опір «корпус-охолоджувач» Rth _ ha є нестабільним і залежить від типу
корпусу, площі контакту, сили стискання корпусу з охолоджувачем, типу
теплопровідного прошарку між корпусом і охолоджувачем. Як прошарок може
бути використаний спеціальний силіконовий мастильний матеріал. Іноді це
може бути електроізолювальна прокладка. Як теплопровідні прокладки можуть
використовуватися слюда, оксид алюмінію, оксид берилію. Застосування
теплопровідного мастильного матеріалу зменшує опір «корпус-охолоджувач» у
3-5 рази, а установка електроізолювальної прокладки збільшує цей опір у
4–8 рази.
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Тепловий опір «охолоджувач-середовище охолодження» залежить від
типу

охолоджувача

та

середовища

охолодження.

Найбільш

часто

використовують повітряні охолоджувачі, які називають радіаторами.
Ефективне зниження опору досягається за обдуву конструкції. Якщо
повітряний потік ламінарний, то відвід теплоти пропорційний квадратному
кореню зі швидкості повітряного потоку, якщо потік турбулентний – швидкості
в ступені 0,8. Найбільш інтенсивно опір знижується за швидкості обдування
6 м/с. За швидкості більше 12 м/с зниження опору є незначним, тому для
загальної економії не застосовують швидкість обдування вище цього значення.
Наведені вирази для теплового опору належать до сталого теплового
режиму. У перехідних режимах тепловий стан напівпровідника залежить від
теплопередачі,

теплоємності конструкції та змінюється у часі поширенням

теплового потоку по конструкції. Він характеризується перехідними тепловими
опорами «перехід-середовище» Z (th) _ tja та «перехід-корпус» Z (th) _ tjc .
За відомим значенням Z (th) _ tja для конкретних часових інтервалів t
відповідно з виділеною потужністю утрат Pd можна розрахувати температуру
напівпровідникової структури в момент t :

T jt  Ta  Pd Z (th ) _ tja .

(9.5)

Перевищення температурою структури температури охолоджувального
середовища визначається згідно з виразом:

T jt  T jt  Ta  Pd Z (th) _ tja .

(9.6)

Методика розрахунку така: нехай необхідно розрахувати перевищення
температури структури T j 2 у момент t 2 над температурою середовища
охолодження Ta за умови, що на інтервалі t0  t1 у напівпровіднику виділяється
гріюча потужність утрат Pd (рис. 9.2 а). На цьому інтервалі температура
підвищується на T j1 . Потім на інтервалі t1  t 2 температура спадає та
перевищення її в момент t 2 складе T j 2 . Для розрахунку T j 2 у момент t 2
умовно збільшують тривалість імпульсу потужності та припускають, що на
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інтервалі t1  t 2 розсіюється негативна потужність того ж абсолютного значення

Pd (рис. 9.2 6).
Pd
T j
Ta

Pd

T j

 T j1

T j 2

T j

Pd

T j2
Pd

Ta

t

t2 P
d T 
j2

t1

t0

t

t2

t1

t0

Pd
T j

а)

б)

Рисунок 9.2 – Графіки зміни потужності втрат і температури для розрахунку
підвищення температури напівпровідникової структури

Перевищення температури структури у цьому разі визначається:

T j 2  T j2  T j2  Pd Z (tth)t _ tja   Pd Z (tth)t _ tja ,
2

де

Z (tth)t_ tja , Z (tth)t_ tja
2

0

2

1

0

2

(9.7)

1

– значення перехідного теплового опору «перехід-

середовище охолодження», що відповідають інтервалам часу t 2  t0 та t 2  t1 і
які визначаються за залежністю Z (th) _ tja f t  із заданим охолодженням.
Або ж можна записати:





T j 2  Pd Z 20  Z 21 .

(9.8)

У таблиці 9.1 наведено розрахункові співвідношення для визначення
температури напівпровідникової структури за різних режимах роботи.
Таблиця 9.1 – Визначення температури напівпровідникової структури
Режим роботи
напівпровідникового
приладу
1

Діаграма

Розрахункові формули

2

3

Pd

Pd

Безперервне
навантаження

t

Tj

Tj

Ta

t
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T j  Ta  Pd RT

Продовження таблиці 9.1
1

2
Pd

Pd

Одноразовий
імпульс

3

Tj

T j1

Ta

Tj

Ta

Pd

Tj
t

T

Pd

Pd ( ov )

Tj
Ta

роботою
Імпульсне

Pd

Tj

t

T j  Ta  Pd RT 

Tj

 ( Pd ( ov )  Pd )Z tn

t

tn

Pd

Pd ( ov )

перевантаження, що
слідує за


RT


1

Z


T

 Pd  T
T


 Z T  Z


t



слідує за
безперервною

T j  Ta

Pd

Довга серія

Перевантаження, що

t

t2

t1

t0

Pd

навантаження

T j 2 Ta  Pd Z 2 0  Z 21 

Tj 2

навантаження

імпульсів

T j1  Ta  Pd Z1 0

t

 

P 
  d  Z tn 

T
P

d ( ov ) 
 





 1  Z
 Z T  Z 
  T  T 


t
Tj



безперервною
роботою

Ta

t

T

T j  Ta  Pd RT 

Відведення від напівпровідникових приладів потужності нагрівання, що
досягає сотень ват і навіть декількох кіловат, здійснюється системою
охолодження, до складу якої входять охолоджувач і середовище охолодження.
Як середовище охолодження зазвичай використовують повітря, масло або воду.
Порівняльна теплопередача системи, у якій використовується в якості
середовища

охолодження

повітря,

масло

чи

воду,

характеризується

співвідношенням 1:10:100, тобто найкраще відведення тепла досягається за
передачі від металу охолоджувача до охолоджувальної води.
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Способи охолодження напівпровідникових приладів різноманітні та
можуть грунтуватися на їх прямій (безпосередній) взаємодії із зовнішнім
середовищем охолодження або на застосуванні проміжного контуру з
теплоносієм. Залежно від реалізації рухів середовища охолодження щодо
охолоджувача розрізняють природне і примусове охолодження.
Природне охолодження досягається завдяки конвекції за вільного руху
повітряного потоку уздовж поверхонь охолоджувача та самого приладу.
Охолоджувач
150x150x150 мм

повітряного
забезпечує

охолодження
за

природного

з

розмірами

приблизно

охолодження

розсіювання

потужності до 220 Вт. Застосування примусового охолодження дозволяє за
допомогою цих же охолоджувачів розсіювати потужність більшу в 3–4 рази.
За примусового охолодження середовище охолодження (повітря або
рідина) переміщається за допомогою вентилятора або насоса. Примусове
охолодження може бути повітряним або рідинним, найчастіше водним. Водяне
охолодження дозволяє розсіювати великі потужності порівняно з повітряним
охолодженням.
Загалом теплообмін між твердим тілом і газоподібним середовищем
підклягає закону Ньютона-Рихмана:

Pn   k S s (Ts  T A )
де

(9.9)

Pn – теплова потужність утрат, яку радіатор повинен розсіяти в

навколишньому середовищі; S s – ефективна площа поверхні радіатора; Ts –
температура радіатора; T A – температура навколишнього середовища;  k –
коефіцієнт конвективного теплообміну між радіатором і середовищем.
З даного рівняння величина зворотна добутку площі поверхні радіатора
на коефіцієнт теплообміну – це тепловий опір «радіатор-середовище»:

Rth _ sA 

1
.
k Ss

(9.10)

Конвективна складова теплообміну значною мірою залежить від того, яка
конструкція радіатора, яким чином розташований радіатор у перетворювачі, чи
обдувається він примусово. У таблиці 9.2 наводяться розрахункові формули
коефіцієнта теплообміну для найбільш поширених на практиці випадків.
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Таблиця 9.2 – Розрахункові формули для визначення коефіцієнта
теплообміну
Плоска поверхня
орієнтована вертикально:

 k  A2 4

радіатора,

Ts T A
D

Плоска
поверхня
радіатора,
орієнтована горизонтально, нагрітою
стороною вгору:

Ts  T A
D
Плоска
поверхня
радіатора,
орієнтована горизонтально, нагрітою
стороною вниз:

 k  1,3 A2 4

Ts T A
D
Плоска поверхня радіатора, що
обдувається потоком повітря зі
швидкістю V :

 k  0,7 A2 4

 k  0,66

V
V h
для
 10 5
 h


V h
V 
 k  0,032   для
 10 5

h
 – теплопровідність матеріалу радіатора;
 – кінематичний коефіцієнт в’язкості
середовища (для повітря  1,3310 5 )
h – висота радіатора (за напрямом потоку)
Значення коефіцієнта A2 для повітряного середовища вибирається за
значенням середньої температури Tcp з таблиці 9.3. Середня температура
визначається зі співвідношення:

Tcp 

Ts  T A
.
2
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(9.11)

Коефіцієнт теплообміну конвективним способом чисельно дорівнює
потужності, що розсіюється одиницею поверхні радіатора за умовної різниці
між температурою радіатора і температурою середовища в 1 °С.
Таблиця 9.3 – Значення коефіцієнта A2

Tcp , C

0

10

20

30

40

60

80

100

120

140

150

A2

1,42

1,4

1,38

1,36

1,34

1,31

1,29

1,27

1,26

1,25

1,24

Опис лабораторного стенда
Структурну схему експериментальної установки щодо дослідження
теплових режимів роботи IGBT зображено на рис. 9.3. Вона складається з
драйвера керування транзисторами (IR 2104), трьох силових IGBT (VT1- VT3),
шунтувального

діода

(VD),

активного

навантаження

( Rn ),

трьох

термоелектричних датчиків температури. Напруга живлення лабораторного
стенда складає 24 В.

Рисунок 9.3 – Структурна схема експериментальної установки
Подана лабораторна установка дозволяє проводити дослідження теплових
режимів роботи та методів охолодження силових IGBT у складі імпульсних
перетворювачів енергії. Лабораторний стенд дозволяє проводити дослідження
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температури транзистора без застосування систем охолодження VT1, із
застосуванням системи природного охолодження VT2 (на тепловідвідну поверхню
транзистора встановлено радіатор) та із застосуванням системи примусового
охолодження VT3 (на тепловідвідну поверхню транзистора встановлено радіатор,
що обдувається потоком повітря).
Перемикання між досліджуваними режимами роботи забезпечується
контакторами К 1.1 та К 2.1. Дослідження температури транзистора без
застосування систем охолодження відбувається з незадіяними перемикачами К 1.1
та К 2.1, для дослідження системи природного охолодження необхідно задіяти
перемикач К 1.1, а для дослідження системи примусового охолодження задіяними
мають бути перемикачі К 1.1 та К 2.1.
Для можливості контролю струму навантаження у лабораторному стенді
передбачено встановлення амперметра. Вимірювання температури силових
транзисторів забезпечується установленими термоелектричними датчиками.
Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись зі структурою та порядком виконання роботи на
лабораторному стенді.
2. Змінюючи через рівні проміжки часу значення струму через
транзисторний ключ зняти експериментальні дані режимів нагрівання IGBT:
– без застосування системи охолодження;
– із застосуванням системи природного охолодження;
– із застосуванням системи примусового охолодження.
Експериментальні дані занести до таблиці 9.4.
Таблиця 9.4 – Експериментальні дані
Спосіб
охолодження

Струм навантаження, А
0

0,2

0,4

0,6

Температура транзистора
–
Природне
Примусове
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0,8

1

3. За результатами експериментальних досліджень побудувати графіки
залежності температури транзисторного ключа від струму навантаження.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схема лабораторного стенда.
3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних.
4. Висновки щодо роботи.
Контрольні питання
1. Поясніть причини нагріву силових напівпровідникових ключів у складі
силових перетворювачів енергії.
2. Як

визначається

електрична

потужність,

що

виділяється

у

напівпровіднику?
3. Надайте визначення поняття тепловий опір.
4. Поясніть, як здійснюється розрахунок теплового опору силового
напівпровідника.
5. Охарактеризуйте напрям теплового потоку транзистора.
6. Надайте характеристику складових частин у загальному тепловому
опорі напівпровідника.
7. Поясніть різницю між поняттями теплового опору та перехідного
теплового опору.
8. Охарактеризуйте методи охолодження силових транзисторів.
9. Надайте характеристику природного та примусового охолодження.
Література: [8, с. 172–201; 10, с. 325–362].
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Види занять

Лекції
Практичні заняття: виконання, захист
Лабораторні роботи: виконання, захист
Поточний контроль: змістовий модуль № 1 –
10 балів; змістовий модуль № 2 – 10 балів;
самостійна робота, реферати – 10 балів

5-й семестр
залік
Максимальна
сума балів
10
30
30
30

6-й семестр
іспит
Максимальна
сума балів
10
20
20
30

–
100

20
100

Іспит
Усього

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90–100
82–89
74–81
64–73
60–63
35–59

0–34

Оцінка за національною шкалою
Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Для іспиту, курсового проекту
(роботи), практики

Для заліку

Відмінно
Добре
Задовільно

FX

Незадовільно з можливістю
повторного складання

F

Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
навчальної дисципліни
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Зараховано
Не зараховано з
можливістю
повторного
складання
Не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
навчальної
дисципліни
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