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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 автоматизовані 

електроприводи характеризуються використанням силових напівпровідникових 

перетворювачів, високоточних датчиків, різних логічних та обчислювальних 

пристроїв, що виконуються на базі аналогових, цифрових мікросхем та 

мікроконтролерів. 

Метою проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Елементи 

автоматизованого електропривода» є закріплення студентами теоретичних 

знань та набуття практичних навичок розрахунку параметрів елементів 

електромеханічних систем. 

Під час проведення практичних робіт студенти повинні виконувати 

обробку експериментальних даних; обробляти сигнали датчиків швидкості, 

струму, напруги; вибирати елементи систем керування силовими 

перетворювачами; використовувати принципи формування керувальних 

сигналів у перетворювачах частоти з автономними інверторами. 

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 і ін. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Дослідження схем і принципу дії перетворювачів частота-

напруга та напруга-частота 

Мета: ознайомлення з принципами перетворення аналогових сигналів на 

частотні та зворотними перетвореннями в задачах автоматизованого 

електропривода. 

Короткі теоретичні відомості 

Для передачі сигналів на великі відстані без спотворення інформаційного 

параметр доцільно використовувати дискретні сигнали, що можуть бути 

отримані з аналогових за допомогою спеціалізованих мікросхем – 

перетворювачів напруга-частота (ПНЧ), які дозволяють перетворювати вхідну 

напругу на частоту вихідних імпульсів. 

Як перетворювач напруга-частота може бути використана мікросхема 

КР1108ПП1, спрощена функціональна схема якої зображена на рис. 1.1.  

 
Рисунок 1.1 – Типова схема включення і діаграми сигналів ПНЧ КР1108ПП1 
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ПНЧ включає в себе підсилювач 1A , компаратор 2A , одновібратор, 

джерело стабільного струму 0I , аналоговий ключ s  і вихідний транзистор VT . 

Для побудови ПНЧ мікросхему слід доповнити двома конденсаторами 1C , 2C  

та двома резисторами 1R , 2R . Елементи 1R , 1C , 1A  утворюють інтегратор. 

Конденсатор 2C  задає тривалість імпульсу одновібратора ( 2kCt  , де k  

визначається характеристиками мікросхеми). Імпульси струму 0I  

зрівноважують струм, викликаний вхідною напругою inU : 

 02
1

IkC
R

TU in  , (1.1) 

звідки: 

 
210

1
CRkI

U
T

f in . (1.2) 

Стабільність характеристики перетворення ПНЧ залежить від 

стабільності зовнішніх елементів 1R , 2C  і внутрішніх параметрів k , 0I  

мікросхеми.  

За допомогою розглянутого ПНЧ можна перетворювати від’ємний сигнал 

напруги, але для цього потрібно змінити підключення вхідного сигналу 

(рис. 1.2), тобто, пряме перетворення біполярних сигналів у мікросхемі не 

передбачено.  

 
Рисунок 1.2 – Схема включення ПНЧ КР1108ПП1 за від’ємної вхідної напруги 
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Перетворювачі напруга-частота (ПНЧ) є найбільш простим засобом 

перетворення сигналів для багатоканальних систем введення аналогової 

інформації в пристрої збору даних, що забезпечує високу 

перешкодозахищеність і простоту гальванічної розв’язки.  

Мікросхема ПНЧ може бути використана для зворотного перетворення 

частота-напруга (ПЧН). Рис. 1.3 ілюструє включення КР1108ПП1 для роботи в 

режимі інтегрувального ЦАП, вихідна напруга якого пропорційна середнім 

значенням частоти вхідного сигналу.  

 
Рисунок 1.3 – Схема включення КР1108ПП1 в режимі ПЧН 

 

Перетворювачі частота-напруга знайшли широке розповсюдження у 

задачах автоматизованого електроприводу. Вони використовуються разом з 

оптичними датчиками положення та швидкості. Разом з датчиками зазвичай 

використовуються спеціальні кодові диски або стрічки, які кріпляться до деталі, 

швидкість і напрямок обертання якої необхідно виміряти. Оскільки вихід 

оптичних датчиків являє собою частотний сигнал, то за допомогою ПЧН він 

перетворюється в аналоговий сигнал, що може бути використаний для 

побудови аналогових замкнутих систем керування ЕП. 

Принцип дії оптичних датчиків ґрунтується на перериванні або 

віддзеркаленні інфрачервоного (ІЧ) променя оптично непрозорим об’єктом, що 
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знаходяться у полі огляду датчика. Усі ці прилади поділяються за принципом 

дії на три групи: датчики просвітленого типу (на переривання), датчики 

відбивного типу та ІЧ енкодери. Залежно від конструкції та принципу дії 

датчики положення мають різний діапазон спрацьовування, різну точність і 

розраховані на виявлення об’єктів з різних матеріалів. 

Датчики на відображення призначені для визначення положення і 

вимірювання швидкості обертання об’єкта. Вони інтегрують в одному корпусі 

ІЧ випромінювач і ІЧ фотоприймач, які закріплені в корпусі під певним кутом. 

Кут перетину оптичних полів випромінювача і приймача становить робочу 

область датчика. Якщо в неї потрапляє об’єкт, то на фототранзистор потрапляє 

відбитий сигнал, що призводить до збільшення вихідного струму. Зазвичай такі 

датчики мають малу робочу відстань спрацювання.  

Щілинні ІЧ оптичні датчики мають відведені на певній відстані один від 

одного ІЧ випромінювач і ІЧ приймач, оптичні осі яких спрямовані один на 

одного. Відстань між випромінювачем і приймачем (щілина в корпусі датчика) 

і становить робочу область датчика. У звичайному робочому режимі 

випромінювач світить на фотоприймач, який підтримує на виході високий 

струм. У разі появи непрозорого об’єкта в робочій області датчика промінь 

переривається і струм на фотоприймачі падає. Прикладом щілинного датчика 

може бути оптичний датчик BPI-3C2-17 (рис. 1.4–1.5). 

 

 
Рисунок 1.4 – Структурна схема 

датчика BPI-3C2-17 (1 – анод; 2 – 

катод; 3 – колектор; 4 – емітер) 

Рисунок 1.5 – Принципова схема 

включення датчика BPI-3C2-17 
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Відмінність енкодерних датчиків (рис. 1.6) від оптичних і щілинних 

датчиків полягає в кількості вбудованих у корпус пар випромінювач-приймач. 

Наявність двох випромінювачів і приймачів дозволяє не тільки визначати 

переміщення та кут повороту, але й швидкість і напрям обертання. 

 

Ви
пр
ом
іне
нн
я

 
а) б) 

Рисунок 1.6 – Принципова схема включення (а) та функціональна схема (б) 

оптичного датчика положення фірми Honeywell 

 

Завдання до теми 

1. Здійснити вибір та розрахувати елементи системи вимірювань 

швидкості обертання вала електродвигуна у складі автоматизованого 

електропривода. 

2. За каталожними даними обрати фотоімпульсного датчика кутової 

частоти обертання. Розрахувати елементи системи перетворювань вихідних 

частотних сигналів датчиків на аналогові, використовуючи додаткову 

літературу. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте необхідність перетворення аналогових сигналів на 

частотні. 

2. Як у перетворювачі напруга-частота відбувається перетворення 

додатних аналогових сигналів? 
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3. Як у перетворювачі напруга-частота відбувається перетворення 

від’ємних аналогових сигналів? 

4. Як у перетворювачі частота-напруга відбувається перетворення 

частотних сигналів на аналогові? 

5. Яка конструкція та принцип дії імпульсних фотоелектричних датчиків 

швидкості? 

6. Надайте порівняльну характеристику імпульсних датчиків швидкості. 

7. Як відбувається вимірювання швидкості двигуна за допомогою 

імпульсних датчиків? 

8. Поясніть принцип дії фото-імпульсного датчика швидкості, який 

працює на відображення. 

9. Наведіть характерні відмінності імпульсних енкодерних датчиків від 

оптичних і щілинних. 

10. Як може бути визначений коефіцієнт передачі оптичного датчика 

швидкості? 

Література: [1, с. 38–55; 2, с. 36–78; 3, 9. 138–142; 4, с. 98–103; 7, с. 201–203]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Дослідження схем включення та основних параметрів датчиків 

струму і 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 електропривода найбільш 

широко застосовуються три типи датчиків струму та напруги: резистивні, 

датчики, засновані на ефекті Холла, й трансформаторні датчики. Зазначені 

датчики мають свої переваги й недоліки, що визначають галузі їхнього 

застосування.  
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Резистивні датчики. Вимірювання сигналів струму за допомогою 

резистивних датчиків ґрунтується на встановленні шунта в коло вимірювань 

(рис. 2.1).  

inI
outU

R

 
Рисунок 2.1 – Схема ввімкнення шунта під час вимірювання струму 

 

Шунт є низькоомним опором і є найпростішим вимірювальним 

перетворювачем струму на напругу. Шунт характеризується номінальним 

значенням вихідного струму inI  та номінальним значенням вихідної напруги 

outU . Їхнє відношення визначає номінальний опір шунта: 

 
in

out
I

UR  . (2.1) 

Шунти застосовують здебільшого у колах постійного струму та під час 

вимірювань низькочастотних сигналів. Під час вимірювання змінних струмів як 

шунт може використовуватися конденсатор, якщо навантаження має ємнісний 

характер, або індуктивність, за індуктивного характеру навантаження. 

Вимірювання сигналів напруги за допомогою резистивних датчиків 

ґрунтується на використанні подільників напруги (рис. 2.2).  

outU

inU

1R

2R

 
Рисунок 2.2 – Схема резистивного подільника напруги 
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Подільники напруги призначені для отримання певного співвідношення 

між вхідною напругою inU  та вихідною outU  і використовуються на 

постійному та змінному струмах. Вони виконуються на параметричних 

елементах: резисторах, конденсаторах, індуктивностях. 

Рівняння перетворення, чи коефіцієнт перетворення резистивного 

подільника напруги на постійному струмі, має вигляд: 

 
)/(1

1

2121

2

1

2

RRRR
R

U
U

K R 



 , (2.2) 

де 1R  і 2R  – опори резисторів верхнього і нижнього плечей подільника. 

На змінному струмі коефіцієнт перетворення в загальному випадку є 

комплексною величиною та визначається за рівнянням: 

 
)/(1

1

211

2

ZZU
U

K R 





, (2.3) 

де 1Z  і 2Z  – повні опори відповідних плечей подільника.  

Для посилення або обробки сигналів напруги з виходів резистивних 

датчиків струму та напруги необхідний диференційний підсилювач або 

операційний підсилювач з 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 мікросхем оптичної 

гальванічної розв’язки, що, наприклад, може бути забезпечено використанням 

мікросхем серії HCPL 78ХХ (рис. 2.3). 

inI
0I

1DDV 2DDV

1Gnd 2Gnd

outV

outV
inV

inV

 
Рисунок 2.3 – Схема виводів підсилювача з гальванічною 

розв’язкою HCPL 7800A 
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Резистивні датчики струму широко використовуються під час побудови 

систем захисту силових перетворювачів постійної та змінної напруги. 

Датчики, засновані на ефекті Холла. Компенсаційний датчик струму 

фірми «LEM» типу LA–25–NP, заснований на ефекті Холла, використовується 

для перетворення сигналів постійного, змінного та імпульсних струмів на 

пропорційний вихідний струм з гальванічною розв’язкою між силовими та 

вимірювальними колами. 

In

Out

1 - 5

6 - 10

+

-

M

+15 V

-15 V

GndHR

 
Рисунок 2.4 – Схема підключення датчика струму LA–25–NP 

 

Номінальний вихідний струм SNI  має знак «+» тоді, коли вхідний струм 

PI  протікає від виводів 1, 2, 3, 4, 5 до виводів 10, 9, 8, 7, 6. 

Таблиця 2.1 – Паспортні характеристики датчиків LA–25–NP 
Електричні параметри Точністно-динамічні характеристики 

PNI  Номінальний струм 25 А x  
Точність перетворення 

за PNI , 25AT  ºС ±0,5 % 

PI  
Діапазон 

перетворень 
0..±36 А L  Нелінійність < 0,2 % 

Величина 
навантажувального 

опору 
minHR  maxHR  Середнє Максимальне 

0..±25 А 100 320 Ом 

OI  

Початковий вихідний 
струм за 0PI , 

25AT  ºС  ±0,05 ±0,15 мА HR  
За 

 ±15 V 0..±36 А 100 190 Ом OMI  
Струм зміщення, після 

перевантаження ( PNI3 ) ±0,05 ±0,15 мА 

SNI  
Номінальний 
аналоговий 

вихідний струм 
25 мА 

0 ºС.. 
+70ºС 

±0,1 ±0,35 мА 

CV  Напруга живлення 
(±5 %) 

±15 V 

OTI  Температурний 
дрейф -

40ºС.. 
+85ºС 

 ±1,2 мА 

CI  Струм живлення SNI10  мА rt  
Час затримки за 
 90 % від maxPI  < 1 мкС 

dV  
Електрична міцність 

ізоляції, 50 Гц,  
1 хв. 

2,5 кВ dtdi  
Швидкість наростання 

вхідного струму 
> 50 А/мкС 

bV  Робоча напруга 600 В f  Частотний діапазон 0..150 кГц 
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Таблиця 2.2 – Схеми з’єднання первинних витків 

Первинний струм 

№ Номінальний 
струм PNI , А 

Максимальний 
струм PI , А 

Номінальний 
вихідний 

струм SNI , 
mА 

Коефіцієнт 
трансформації 

NK  
Схема включення 

1 25 36 25 1/1000 

 

2 12 18 24 2/1000 
12345

109876

In

Out
 

3 8 12 24 3/1000 

 

4 6 9 24 4/1000 

 

5 5 7 25 5/1000 

 
 

Переваги датчиків струму фірми LEM: точність, лінійність, низький 

температурний дрейф, оптимальний час затримки, широкий частотний 

діапазон, висока перешкодозахищеність, висока перевантажувальна здатність. 

Компенсаційний датчик напруги заснований на ефекті Холла фірми 

«LEM» LV–25–P, побудований за принципом перетворення вхідного струму, 

пропорційного прикладеній напрузі (постійної, змінної, імпульсної), на 

пропорційний вихідний струм з гальванічною розв’язкою між силовими та 

вимірювальними колами. 

In

Out
M

GndHR
HT

HT

1R

 
Рисунок 2.5 – Схема підключення датчика напруги LV–25–P 
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Таблиця 2.3 – Паспортні характеристики датчиків LV–25–P 
Електричні параметри Точністно-динамічні характеристики 

PNI  

Номінальний 
вхідний струм 

(ефективне 
значення) 

10 мА 

PNI , 
25AT  

ºС, 
CV =±15 

V 

±0,8 % 

PI  Діапазон 
перетворень 0.. ±10 мА 

Величина 
навантажувального 

опору 
minHR  maxHR  

±10 мА 30 190 Ом За 
  ±12 V ±14 мА 30 100 Ом 

x  Точність 
перетворення PNI , 

25AT  
ºС, 

CV =±15 
V 

±0,9 % 

±10 мА 100 350 Ом L  Нелінійність < 0,2 % 

Сер. Макс. 

HR  

За ±15 V 
±14 мА 100 190 Ом OI  Початковий вихідний 

струм за 0Pi , 25AT  ºС,  ±0,15 
мА 

SNI  Номінальний 
вихідний струм 25 мА 0 ºС.. 

+25ºС 
±0,06 
мА 

±0,25 
мА 

CV  Напруга живлення 
(±5 %) ±12..15 В 

OTI  
Температурний 

дрейф OI  +25ºС.. 
+70ºС 

±0,06 
мА 

±0,25 
мА 

CI  Струм живлення SNI10  мА 

dV  
Електрична 

міцність ізоляції, 
50 Гц, 1 хв. 

2,5 кВ 
rt  Час затримки 40 мкС 

 

Принцип дії датчика ґрунтується на тому, що вхідна напруга подається на 

вхід датчика через зовнішній резистор 1R  (рис. 2.5), величина якого 

вибирається з урахуванням із номінального вхідного струму датчика. 

Оптимальна точність вимірювань досягається за номінальних значень 

вхідного струму. Величина зовнішнього вхідного резистора має бути обрана 

такою, щоб за номінального рівня перетворюваної напруги вхідний струм 

датчика дорівнював 10 мА. 

Приклад: вхідна напруга 250PNV  В: 

– 251 R  кОм, 2,5 Вт, 10PNI  мА, точність ±0,8 % від PNV  (за 25AT  ºС,); 

– 501 R  кОм, 1,25 Вт, 10PNI  мА, точність ±1,6 % від PNV  (за 25AT  ºС,) 

Сфери використання датчиків струму та напруги, основаних на ефекті 

Холла, фірми «LEM»: частотно-керований електропривод змінного струму; 

перетворювачі для приводів постійного струму; системи керування роботою 
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акумуляторних батарей; програмовані джерела живлення; джерела 

безперебійного живлення; джерела живлення для зварювальних автоматів. 

Як датчик струму на основі ефекту Холла може бути використаний 

датчик фірми Allegro MіcroSystems, наприклад, ACS750LCA-050, 

функціональна схема якого наведена на рис. 2.6. Характеристики датчика 

ACS750LCA-050 наведено в табл. 2.4. 

PI

PI

 
Рисунок 2.6 – Функціональна схема інтегрованих датчиків струму компанії 

Allegro MicroSystems 

 

Таблиця 2.4 – Характеристики датчика струму ACS750LCA-050 

PI  Лінійний діапазон 
виміру 

±50 А f  Частотний 
діапазон  

13 кГц 

primaryR  
Вхідний опір 

( 100PI  А, 25AT  

ºС) 

130 мкОм )Q(OUTV  
Напруга, що 
відповідає 

нульовому струму 
2,5 В 

OUTR  
Вихідний опір 
( 21,IOUT  мА) 

1..2 Ом OEV  Зсув нуля вихідної 
напруги 

±75 мВ 

CCV  Напруга живлення + 5 В LINE  Нелінійність 5 % 

CCI  Споживаний струм 10 мА TOTE  Точність 
вимірювань 

2 % 

ISOV  Допустима напруга 
ізоляції, 60 Гц, 1 хв. 

3 кВ OTU  Температурний 
дрейф 

4,6 мкВ/°С 

 

Оскільки датчик струму має однополярне живлення +5 В, то вихідні 

сигнали зсунуті на 2,5 В. Для розв’язання проблеми зсуву початкового рівня 

сигналів може бути використана схема, що зображена на рис. 2.7.  
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In
Out

-15 V

1R

2R

3R

4R

5R

 
Рисунок 2.7 – Схема зсуву рівня вихідної напруги 

 

Трансформаторні датчики. Для задач вимірювання сигналів струму та 

напруги широкого розповсюдження знайшли трансформаторні датчики, які 

використовуються у системах релейного захисту та системах контролю 

енергоспоживання. 

Трансформатори струму (рис. 2.8) використовують для розділення 

первинних та вторинних кіл, а також для приведення величини струму до рівня, 

зручного для вимірювань (стандартний номінальний струм вторинної обмотки 

дорівнює 1 чи 5 А). У номінальному режимі трансформатори струму працюють у 

режимі, який наближений до режиму короткого замикання.  

 
 

Рисунок 2.8 – Трансформаторний 

датчик струму 

Рисунок 2.9 – Трансформаторний 

датчик напруги 

 

У системах релейного захисту основною вимогою до трансформаторів 

струму є точність трансформації вихідного сигналу струму з похибками, які не 

перевищують допустимі, а саме: за струмом I  10 %, а за кутом   – 7 . 
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Як і трансформатори струму, так і трансформатори напруги (рис. 2.9) 

виконують дві функції: здійснюють гальванічне розділення первинних та 

вторинних кіл, також змінюють величину напруги до зручного рівня 

вимірювань (стандартна номінальна напруга вторинної обмотки 100 або 57 В). 

Трансформатори напруги працюють у режимі, наближеному до режиму 

неробочого ходу. 

До переваг трансформаторних датчиків належить відсутність внесених 

втрат і напруги зсуву за нульового струму, а також гальванічна розв’язка з 

високою пробивною напругою. Окрім того, вони не мають потреби в 

додатковому джерелі живлення. Недоліком трансформаторних датчиків є 

насичення стрижня за наявності в первинному струмі постійної складової, що 

призводить до зменшення точності перетворення. Для розв’язання цієї проблеми 

під час виготовлення стрижня використовують матеріали з високою магнітною 

проникністю, що збільшує фазовий зсув у колі вимірювань, зменшує динамічний 

діапазон і термостабільність. 

Завдання до теми 

1. Побудувати систему вимірювань миттєвих значень сигналів струму та 

напруги електродвигуна в складі автоматизованого електропривода на основі 

резистивних датчиків. 

Розрахувати номінальні значення опорів та коефіцієнтів перетворення. 

2. Побудувати систему вимірювань миттєвих значень сигналів струму та 

напруги електродвигуна в складі автоматизованого електропривода за 

допомогою датчиків на основі ефекту Холла. 

Вибрати за каталожними даними датчики струму та напруги на основі 

ефекту Холла. Розрахувати коефіцієнти перетворення датчиків. 

3. Побудувати систему вимірювань миттєвих значень сигналів струму та 

напруги електродвигуна в складі автоматизованого електропривода за 

допомогою трансформаторних датчиків. 

Вибрати за каталожними даними трансформатори струму і напруги та 

розрахувати їх коефіцієнти перетворення. 
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Контрольні питання 

1. Поясніть необхідність вимірювання сигналів струму та напруги в 

системах автоматизованого електропривода. 

2. Наведіть класифікацію датчиків струму та напруги. 

3. Як здійснюється вимірювання струму за допомогою резистивних 

датчиків? 

4. Перелічіть переваги та недоліки резистивних датчиків струму. 

5. Охарактеризуйте принципи вимірювання напруги з допомогою 

резистивних датчиків. 

6. Надайте характеристику резистивного подільника напруги. Наведіть 

коефіцієнт перетворення резистивного подільника на постійному та змінному 

струмі. 

7. Як забезпечується гальванічна ізоляція вихідних сигналів резистивних 

датчиків? 

8. Поясніть принцип дії датчиків струму та напруги, основаних на ефекті 

Холла. 

9. Охарактеризуйте датчики струму компенсаційного типу. Наведіть його 

структурну схему. 

10. Як відбувається вимірювання напруги за допомогою датчиків на 

основі ефекту Холла? 

11. Наведіть структурну схему датчика напруги компенсаційного типу. 

12. Перелічіть переваги та недоліки датчиків струму та напруги, 

основаних на ефекті Холла. 

13. Як забезпечується вимірювання струму за допомогою 

трансформаторних датчиків? 

14. Поясніть принцип вимірювання напруги за допомогою 

трансформаторних датчиків. 

15. Перелічіть переваги та недоліки трансформаторних датчиків струму 

та напруги. 

Література: [1, с. 58–75; 2, с. 66–78; 3, с. 138–142;]. 
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Практична робота № 3 

Тема. Обробка експериментальних даних у пакеті MathCAD 

Мета: набуття навичок обробки експериментальних даних за допомогою 

математичного пакета MathCAD і визначення інтегральних показників сигналів 

струму та напруги асинхронного двигуна. 

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 вимірювально-

діагностичних 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. 

Для застосування у навчальному процесі як модуль АЦП 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. 
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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 

 

Послідовність виконання практичних робіт 

Методичні вказівки щодо виконання практичної роботи № 3 

1.1 Обробка експериментальних даних за допомогою математичного 

пакета MathCAD. 

Завантаження текстового файлу Prim.txt: 

Insert  Component  File Read or Write  Read from a file  указується шлях 

до файлу  Готово. 

Визначення довжини матриці текстового файлу:  

 0: AlengthN  . 

Визначення діапазону обчислення змінних: 

1..0:  Ni . 

Коефіцієнти датчиків напруги та струму статора АД: 

75:ku , 5:ki . 
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Виділення стовпців із загальної матриці А, що відповідають фазним 

струмам і напругам АД: 

kiAIckiAIbkiAIa

kuAUckuAUbkuAUa




543

210

:::

:::
. 

Виключення постійних складових експериментальних сигналів: 

)(:
)(:

ImeanII
UmeanUU


 . 

Побудова графіків сигналів. 

  
а) б) 

Рисунок 3.2 – Осцилограми напруг (а) та струмів (б) неробочого ходу АД 

 

1.2 Розрахунок інтегральних показників сигналів (для кожної фази 

окремо): 

– середнє значення напруги та струму фаз АД: 

 





1

11-N
1:

N

i
imean UU , 






1

11-N
1:

N

i
imean II ; (3.1) 

– діюче (ефективне) значення напруги та струму фаз АД: 

  





1

1

2

1
1:

N

i
irms U

N
U ,  






1

1

2

1
1:

N

i
irms I

N
I . (3.2) 

1.3 Розрахунок коефіцієнтів несинусоїдності. 

Виділення періодів експериментальних сигналів (рис. 3.3): 

)2,1,2,1,(: kkmmAsubmatrixA  , 

де 21 m,m  – номери першого та останнього рядка загальної матриці А, що 

відповідають періодові сигналу; 21 k,k  – номери першого та останнього 

стовпця загальної матриці А. 
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Фаза А Фаза В Фаза С 

Рисунок 3.3 – Періоди сигналів струму та напруги фаз АД 

 
Розкладання періодів сигналів на гармонічні складові (рис. 3.4): 

– задається кількість гармонік n  та діапазон обчислення nj ..1,0: ; 

– записується функція «швидкого перетворення Фур’є» (для кожної фази 
окремо): 

)(: UCFFTUf  , )(: ICFFTIf  . 
 

   
Фаза А Фаза В Фаза С 

Рисунок 3.4 – Гармонічні складові сигналів струму та напруги фаз АД 

 

Розраховуються коефіцієнти несинусоїдності: 

 
 

%
Uf

Uf
:kU

n

j
j

100
1

2

2



 , 

 
%

If

If
:kI

n

j
j

100
1

2

2



 , (3.3) 

де 1Uf  та 1If  значення перших гармонік напруги та струму відповідно. 

1.4. Розрахунок обвідних сигналів струму та напруги АД. 

  
а) б) 

Рисунок 3.5 – Осцилограми напруг (а) та струмів (б) під час пуску АД 
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а) б) 

Рисунок 3.6 – Осцилограми напруг (а) та струмів (б) під час гальмуванні АД 

 

Проекції вислідних векторів напруги і струму на вісь Х: 

 iiii UcUbUaUx
3
1

3
1

3
2:  , iiii IcIbIaIx

3
1

3
1

3
2:  . (3.4) 

Проекції вислідних векторів напруги і струму на вісь Y: 

 iii UcUbUy
3

1
3

1:  , iii IcIbIy
3

1
3

1:  . (3.5) 

Обвідні напруг і струмів статора, або модуль вектора напруги і струму 

статора АД: 

    22: iii UyUxUs  ,    22: iii IyIxIs  . (3.6) 

U

I

 

U

I

 
а) б) 

Рисунок 3.7 – Обвідні напруг і струмів статора під час пуску (а)  

та під час гальмування (б) АД 

 

1.5 Розрахунок електромагнітного моменту асинхронного двигуна. 

Електромагнітний момент асинхронного двигуна може бути 

розрахований за виразом: 

 ,
0

 i
i

PemMem  (3.7) 

де 0  – синхронна швидкість обертання  pnf /20  ; Pem  – електромагнітна 

потужність, без урахування втрат у сталі. 
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Електромагнітна потужність визначається за рівнянням: 

 iiiiiii IccdIbbdIaadPem  , (3.8) 

де cdbdad  ,,  – похідні потокозчеплення статора двигуна, що 

розраховуються як: 

 














,
;
;

RcIcUccd
RbIbUbbd
RaIaUaad

iii

iii

iii

 (3.9) 

де RcRbRa ,,  – опори фаз асинхронного двигуна. 

Осцилограму розрахункового електромагнітного моменту асинхронного 

двигуна наведено на рис. 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Електромагнітний момент АД 

 

1.6 Розрахунок коефіцієнта потужності асинхронного двигуна. 

Коефіцієнт потужності асинхронного двигуна може бути визначений 

через ортогональні складові вектора струму та напруги (3.4, 3.5) з виразу: 

 


























xj

yj

xj

yj
j i

i
arctg

u
u

arctg . (3.10) 

Графічне зображення коефіцієнта потужності наведено на рис. 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Розрахункове значення коефіцієнта потужності  
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Завдання до теми 

1. Отримати у викладача файл експериментальних даних перехідних 

процесів асинхронного двигуна та виконати обробку у математичному пакеті 

MathCAD. 

2. Розрахувати інтегральні показники сигналів струму та напруги, вивести 

осцилограми миттєвих значень експериментальних сигналів, побудувати 

обвідні сигналів та охарактеризувати перехідні процеси асинхронного двигуна. 

3. Розрахувати електромагнітний момент та коефіцієнт потужності 

асинхронного двигуна, побудувати відповідні сигнали та провести аналіз 

отриманих результатів. 

Контрольні питання 

1. Наведіть коротку характеристику обладнання лабораторного стенда. 

2. Поясніть принципи побудови вимірювальних систем параметрів 

електромеханічних систем. 

3. Наведіть структурну схему вимірювального комплексу для 

використання у навчальному процесі та охарактеризуйте його складові частини. 

4. Як визначити середнє та діюче значення сигналів напруги і струмів? 

5. Як визначити коефіцієнти несинусоїдності сигналів струму та напруги? 

6. Як отримати обвідні струмів і напруг статора асинхронного двигуна, 

використовуючи експериментальні дані, отримані на лабораторному стенді? 

7. Надайте характеристику перехідним процесам АД, що були отримані 

під час проведення лабораторної роботи? 

8. Охарактеризуйте розглянуті перехідні процеси асинхронного двигуна. 

9. Як визначити електромагнітну потужність асинхронного двигуна на 

основі експериментально-виміряних сигналів струму та напруги? 

10. Як розраховується електромагнітний момент асинхронного двигуна? 

11. Наведіть методику розрахунку коефіцієнта потужності асинхронного 

двигуна. 

Література: [1, с. 48–51; 2, с. 126–131; 7, с. 201–203]. 
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Практична робота № 4 

Тема. Вибір і розрахунок підсилювально-перетворюючих елементів 

термоелектричних датчиків 
Мета: ознайомлення з послідовністю вибору та розрахунку 

підсилювально-перетворювальних елементів систем автоматизованого 

електропривода. 

Короткі теоретичні відомості 
Для задач вимірювання температури у вузлах електромеханічних систем 

широкого розповсюдження набули термоелектричні датчики, які належать до 

датчиків генераторного типу. Їх робота ґрунтується на термоелектричному 

явищі – появі термоелектрорушійної сили (термо-ЕРС). Сутність цього явища 

така: якщо скласти електричне коло із двох різних металевих провідників (або 

напівпровідників), з одного кінця провідники спаяти (рис. 4.1 а), а місце 

з’єднання (спай) нагріти, то в такому колі виникає ЕРС. Ця ЕРС буде 

пропорційна температурі місця спаю (різниці температур місця спаю та 

вільних, неспаяних, кінців). Коефіцієнт пропорційності залежить від матеріалу 

провідників та у певному інтервалі температури залишається постійним. Коло, 

складене із двох різних матеріалів, називають термопарою; провідники, що 

становлять термопару, називають термоелектродами; місця з’єднання 

термоелектродів – спаями. 

2

1  

2

1

2

 

2

1

3

3

 
а) б) в) 

Рисунок 4.1 – Схеми ввімкнення термопар 

 

Для виміру термо–ЕРС у коло термопари вмикають вимірювальний прилад 
(наприклад, мілівольтметр). Мілівольтметр вмикають, розімкнувши вільний спай 
(рис. 4.1 б), або в розрив одного з термоелектродів (рис. 4.1 в). 
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Термо-ЕРС, що виробляється термопарою, є різницею двох термо-ЕРС: 

 1e  – термо-ЕРС гарячого спаю за температури 1  та  2e  – термо-ЕРС 

холодного спаю за температури 1 , тобто : 

    21  eeE .  

До матеріалів для термоелектродів термопар, окрім вимоги отримання 

великого значення термо-ЕРС, висувають й інші вимоги. Найбільш важливим з 

них є забезпечення взаємозамінності. Це означає, що термопари такого самого 

типу повинні мати за однакових температурах таку саму термо-ЕРС. У цьому 

разі заміна термопари не повинна призвести до переналаштування або 

переградуювання вимірювальних приладів. 

Найбільшого поширення набули термопари типу ТХА (хромель-алюмель) 

і типу ТХК (хромель-копель). Залежність термо-ЕРС цих термопар від 

температури зображена на рис. 4.2. Вони здатні працювати в окислювальному 

середовищі, оскільки під час нагрівання створюється тонка захисна плівка, яка 

перешкоджає проникненню кисню всередину металу. Окрім перерахованих 

матеріалів, для термопар використовуються й інші, менш поширені, але такі, 

що мають свої переваги. Для вимірювання високих температур застосовують 

термопару з тугоплавких металів – вольфраму та молібдену. У таблиці 4.1 

наведено основні типи термопар та їх характеристики. 

 


 

Рисунок 4.2 – Залежності термо-ЕРС від температури 
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Таблиця 4.1 – Залежність термо-ЕРС термопар від температури 

Термо-ЕРС, мВ 
Температура, С Платинородій-

платина 
Хромель-
алюмель Хромель-копель 

-20 -0,109 -0,77 -1,27 
0 0 0 0 

50 0,301 2,02 3,35 
100 0,640 4,10 6,95 
400 3,244 16,40 31,49 

1100 10,745 45,16 – 
 

Послідовність виконання практичних робіт 

Методичні вказівки щодо виконання практичної роботи № 4 

Виконати розрахунок пристрою спряження (ПС) датчика температури з 

аналогово-цифровим перетворювачем (АЦП). Джерелом сигналу для ПС є 

термопара (ТП). Вихідні дані для розрахунку: 

– Ct 500..100  – діапазон температури; 

– СмкВK /20  – температурний коефіцієнт термо-ЕРС ТП; 

– ВU пш 10  – напруга повної шкали АЦП; 

– С2  – максимально припустима похибка виміру температури; 

– мВU п 2  – амплітуда перешкоди з частотою 50 Гц на клемах датчика; 

– смуга пропускання 10..0f Гц за нерівномірності у смузі не більш 

dB31  ; 

– амплітуда перешкоди на виході ПС не більш пшU01,0 . 

З урахуванням умови завдання за Ct 500max   напруга на виході ПС 

дорівнює ВU пш 10 , при цьому термо-ЕРС термопари: 

 maxmax KtEE  , (4.1) 

01.05001020 6
max  E  В. 

Загальний коефіцієнт підсилення K  ПС: 

 
maxE

UK пш , (4.2) 
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1000
01,0

10
K . 

Напруга перешкоди вихпU _  на виході ПС без фільтра складе: 

  KUU пвихп _ ,  (4.3) 

21000102 3
_  

вихпU  В. 

Оскільки амплітуда перешкоди пU  не повинна перевищувати 1 % від 

значення вихідної напруги ПС, тобто, 1,01001,001,0  пшU  В, то на виході 

ПС необхідно встановити фільтр нижніх частот (ФНЧ) зі згасанням 2  на 

частоті 50 Гц не менше, ніж: 

 
пш

вихп

U
U




01,0
_

2  разів,  (4.4) 

20
1,0

2
1001,0

2
2 


  разів, 

або в децибелах: 
2620log202   dB. 

Згасання сигналу на dB26  є невеликим, тому можна застосувати фільтр 

Баттерворта, що забезпечує АЧХ, яка монотонно спадає. Необхідно визначити 
мінімальний порядок фільтра n , що відповідає вимогам. Мінімальний порядок 
фільтра обирається з вимог забезпечення максимально допустимого затухання 
у полосі пропускання ( 31   dB) і мінімально допустимого затухання у полосі 

затримування ( 262   dB), та визначається виразом, виду: 

  
 з

n






1

10

lg2
110lg 2

, (4.5) 

 51
10

105011 









зз

TW , (4.6) 

де зTW  1  – максимально допустима ширина перехідної 

області; 501   Гц, 10з  Гц – відповідно частота перешкоди і верхня 

гранична частота смуги пропускання. 
Підставивши визначені дані у (4.5), отримаємо: 

 
  8,1

4,1
6,2

5lg2
110lg 6,2




n . 
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Отже, для порядку фільтра обираємо найближче більше дійсне значення, 
у результаті, може бути використаний фільтр 2-го порядку. 

Отже, ПС буде складатися з послідовно ввімкнених масштабувального 
підсилювача (МП) та ФНЧ Баттерворта 2-го порядку.  

Масштабувальний підсилювач виконаємо на основі схеми ОП без 
інвертування вхідного сигналу, що характеризується найбільшим вхідним 
опором. Для збереження позитивної полярності вихU  ФНЧ також повинен мати 

позитивний коефіцієнт посилення. Даній умові відповідає схема ФНЧ на основі 
джерела напруги, керованого напругою (ДНКН), рисунок 4.3. 

Якщо коефіцієнт підсилення K  реалізувати за допомогою МП, то за 

вимірюваної температури, близькій до maxt ,  підсилювач може вийти з лінійної 

області, отже необхідно частину підсилення реалізувати за допомогою ФНЧ. 
Візьмемо 2фнчK , у цьому випадку: 

 
фнч

мп K
KK  , (4.7) 

500
2

1000
мпK . 

Для ФНЧ Баттерворта 2-го порядку значення коефіцієнтів B  та C : 
4142,1B , 00,1C . 

 
Рисунок 4.3 – Схема фільтра Баттерворта нижніх частот 2-го порядку на ДНКН 

 

Значення ємності 2C  вибираємо близьким до значення 0,1
10
1010


з

 мкФ. 

Беремо 0,12 C  мкФ. Номінальне значення 1C  має задовольняти нерівності: 

   
C

CKCBC фнч 4
2141 2   мкФ;  (4.8) 

   5,1
4
0,11244142,11 2 C  мкФ. 



 32 

Беремо 0,11C  мкФ. 
Визначаємо опір резистора 1R : 

 
    зфнч fCCCCKCBBC

R



22142142

21
22

, (4.9) 

   
 

6 2 12 12

6
6 6

4

21
1,4142 1 10 (1,4142) 4 2 1 10 4 10 6,28 10

2 0,0773 10
1,4142 10 1,4142 10 62,8

7,73 10 77,3

R

Ом

кОм

  

 

 
         

   
   

  

 

Беремо найближче стандартне значення ряду Е192 7,771R  кОм. 
Знаходимо опір R2: 

 22121
12

зfRCCC
R


 , (4.10) 

7
5

6 6 3 2

1 102 1 31 10 131
10 10 77 3 10 3 14 100 762 15

R , Ом кОм
, , ,     

    
. 

Беремо найближче стандартне значення 1322R  кОм. 
Визначаємо опори резисторів 3R  та 4R : 

 
 

 1
21

3





фнч

фнч

K
RRK

R , (4.11) 

 
 

2 77 3 131
3 416 6

2 1
,

R , кОм
 

 


, 

  214 RRKR фнч  ,  (4.12) 

 4 2 77,3 131 416,6R кОм    . 

Вибираємо 41743 RR  кОм. 

Похибка С2  на виході ПС відповідає похибці на виході ФНЧ вихU , 

що дорівнює: 
  KKUвих , (4.13) 

6 3 320 10 10 2 40 10 40вихU мВ         . 
Прийнявши резистори типу С2–29В та конденсатори типу К71-4, у яких 

похибка номіналів не перевищує 0,01 %, можна вважати, що похибка вихідної 
напруги вихU  обумовлена типом операційного підсилювача і не більше: 

 знзнфнчфнч UUKU 2 , (4.14) 
де знU  – напруга зміщення нуля. 
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Прийнявши, що фнчU , обумовлене знU  застосовуваного ФНЧ, не має 

перевищувати 1/3 загальної похибки вихU , тобто: 

 вихфнч UU 
3
1 , (4.15) 

звідки отримаємо: 

мВВUU вих
зн 7107

2
1040

3
1

23
1 3

3






 


. 

За визначеними даними вибираємо мікросхему ОП типу К14ОУД14 з 
напругою  зміщення нуля 5знU  мВ, знехтувавши малими вхідними струмами 

( 5вхI нА ) і низькою споживаною потужністю ( 1nI мА ). Високий коефіцієнт 

підсилення ( 350 10K   ) дозволяє зневажити його впливом на точність 
коефіцієнта передачі фільтра. 

Масштабвальний підсилювач виконаємо за схемою, наведеною на рис. 4.4. 

 
Рисунок 4.4 – Схема масштабувального підсилювача 

 

У даній схемі 4R  призначений для початкового балансування ОП, 1R  – 
для точного регулювання підсилення МП під час настроювання. Щоб значення 

вихU  на виході ФНЧ не перевищувало значення, визначеного за формулою 

(4.15), зміщення нуля знU ОП МП не має перевищувати: 

 





K
UU вих

зн ,  (4.16) 

3
6

3

40 10 40 10 40
10знU В мкВ




     

Візьмемо як ОП МП К140УД17А з 70знU мкВ . Під час регулювання за 

допомогою 4R  знU  може бути знижено більше, ніж на порядок.  
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Коефіцієнт підсилення масштабувального підсилювача визначається за 

формулою: 

 1
21

3





RR
RK мп . (4.17) 

Якщо номінальне значення 500мпK , то: 

3 3500 1 499
1 2 1 2
R R

R R R R
   

 
. 

Звідси 3 499 1 2R (R R )  . 

Прийнявши 1 2 1R R кОм  , що дозволяє знехтувати впливом вхідних 

струмів ОП, одержимо 3 499R кОм  (Е192). Задавши діапазон регулювання K  

у межах 10%  від номінального значення, отримаємо 1 220R Ом , 2 900R Ом . 

Остаточно для ряду Е192 отримаємо 2 909R Ом  3 499R кОм . Як 1R  

використовуємо прецизійний 40-оборотний підстроювальний резистор типу 

СП5–2, 2R  та 3R  – типу С2–29 В. 

Завдання до теми  

Провести розрахунок пристрою спряження термопари з АЦП, 

використовуючи дані з таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 – Варіанти завдань  

№ варіанта Діапазон температур, C  K , /мкВ C   , C  nU , мВ 
1 50...400 C  40 3 5 
2 100...800 C  50 1,5 4 
3 50...1000 C  60 2 6 
4 50...400 C  30 2,5 7 
5 100...800 C  10 1 3 
6 100...400 C  50 3 5 
7 50...800 C  60 1,5 4 
8 100...1000 C  20 2 6 
9 50...400 C  10 2,5 7 
10 0...800 C  30 1 3 
11 50...800 C  40 3 5 
12 20...400 C  50 1,5 4 
13 20...800 C  60 2 6 
14 50...1000 C  30 2,5 7 
15 20...400 C  10 1 3 
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Контрольні питання 

1. Яку функцію виконують датчики первинної інформації в системах 

автоматизованого електропривода? 

2. Які датчики використовують для вимірювання температури? 

3. Розкрийте зміст явища термоелектрики. 

4. Як визначається термо-ЕРС термопари? 

5. Які існують типи термопар, матеріалів, що використовуються для 

термопар? 

6. Від чого залежить вибір порядку фільтра? 

7. Що таке перехідна область, від чого вона залежить?  

8. Наведіть схеми можливих масштабувальних підсилювачів та надайте їх 

характеристику. 

9. Як визначають коефіцієнти підсилення масштабувальних підсилювачів, 

з інвертуванням та без інвертування вхідного сигналу? 

10. Наведіть основні параметри для вибору типу ІМС ОП? 

Література: [3, с. 20–30; 10, с. 228–259; 11, с. 154–171]. 

 

Практична робота № 5 
Тема. Вибір і розрахунок підсилювально-перетворювальних 

елементів терморезистивних датчиків 

Мета: ознайомлення з послідовністю вибору та розрахунку 

підсилювально-перетворювальних елементів систем автоматизованого 

електропривода. 

Короткі теоретичні відомості 

Робота електродвигунів вимагає їх надійного захисту від перегріву 

обмоток, що дозволяє підвищити як безпеку експлуатації, так і надійність та 

термін служби електроприводів. З урахуванням усіх чинників, які призводять 

до нагрівання електродвигуна, найбільш надійним захистом є температурний 

захист. 
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Широкого розповсюдження у промислових системах температурного 

захисту електроприводів набули терморезистори. Вони належать до 

параметричних датчиків температури, оскільки їх активний опір залежить від 

температури, та застосовуються для вимірювання температури в широкому 

діапазоні від – 270 до 1600 °С. 

Розрізняють металеві та напівпровідникові терморезистори. Металеві 

терморезистори виготовляють із чистих металів: міді, платини, нікелю, заліза, 

рідше з молібдену й вольфраму. Для більшості чистих металів температурний 

коефіцієнт електричного опору становить приблизно 3105,64   C/1 , тобто у 

разі збільшення температури на 1 °С опір металевого терморезистора 

збільшується на 0,4–0,65 %. Найбільшого поширення набули мідні та платинові 

терморезистори. 

Опір металевого провідника залежить від температури: 

 TCeR  ,  

де C  – постійний коефіцієнт, що залежить від матеріалу та конструктивних 

особливостей провідника,   – температурний коефіцієнт опору. 

Мідні терморезистори випускаються серійно і позначаються ТРМ 

(терморезистори мідні) з відповідним градуюванням. Вони виконуються з 

дроту діаметром не менше 0,1 мм та покритою емаллю для ізоляції. 

Для платинових терморезисторів, які застосовуються у більш широкому 

діапазоні температур, ніж мідні, варто враховувати залежність температурного 

коефіцієнта опору від температури. Платинові терморезистори випускаються 

серійно і позначаються ТРП (терморезистори платинові) з відповідним 

градуюванням. Платина застосовується у вигляді неізольованого дроту 

діаметром 0,05–0,07 мм. 

Широке застосування у автоматиці одержали напівпровідникові 

терморезистори, які називають термісторами. Матеріалом для їх виготовлення є 

суміші оксидів марганцю, нікелю і кобальту; германію та кремнію з різними 

домішками. 

Порівняно з металевими терморезисторами, напівпровідникові мають менші 

розміри та більші значення номінальних опорів. Термістори мають на порядок 
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більший температурний коефіцієнт опору (до 2106   C/1 ). Але цей коефіцієнт 

– від’ємний, тобто під час збільшення температури опір термістора зменшується. 

Істотний недолік напівпровідникових терморезисторів порівняно з металевими – 

нелінійність температурного коефіцієнта опору. З підвищенням температури він 

дуже падає, тобто термістор має нелінійну характеристику. 

Основною характеристикою терморезистора є залежність його опору від 

абсолютної температури Т: 

 TBAeRT / ,  

де А – постійний коефіцієнт, що залежить від матеріалу й конструктивних 

розмірів термістора; В – постійний коефіцієнт, що залежить від фізичних 

властивостей напівпровідника. 

Серійно випускаються мідно-марганцеві (ММТ) і кобальт-марганцеві 

(КМТ) термістори. На рис. 5.1 зображено залежності опору від температури для 

термісторів цих типів і для порівняння – для мідного терморезистора. 

Електричний опір термістора за навколишньої температури +20 °С називають 

номінальним або холодним опором. 



R
R

 
Рисунок 5.1 – Залежність опору термісторів та мідного  

терморезистора від температури 

 

Термістори застосовують у схемах автоматики, які можна розділити на 

дві групи. До першої групи належать схеми з термісторами, опір яких 
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визначається тільки температурою навколишнього середовища. Струм, що 

проходить при цьому через термістор, настільки малий, що не викликає 

додаткового розігріву термістора. До другої групи належать схеми з 

термісторами, опір яких змінюється завдяки власному нагріванню (струм, що 

проходить через термістор, розігріває його). Оскільки у разі підвищення 

температури опір зменшується, струм збільшується, що призводить до ще 

більшого виділення теплоти. 

Для вимірювань температури за допомогою терморезисторів широкого 

розповсюдження набула мостова схема Уітсона, яка є найпопулярнішою 

схемою, що використовується для вимірювання зміни опору (рис. 5.2). 

 
Рисунок 5.2 – Принципова схема моста Уітсона 

 

Імпеданси Z  можуть бути як активними, так і реактивними, тобто вони 

можуть бути і звичайними опорами, і конденсаторами, а також індукторами. 

Для резисторів імпеданс завжди дорівнює R , для ідеального конденсатора 

fcZ 
2
1 , а для індукції fLZ  2 , де f  – частота струму, що протікає через 

елемент. Вихідна напруга моста визначається такими співвідношенням: 

 опвих U
zz

z
zz

zU 
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3

21

1 , (5.1) 

де опU  – опорна напруга. 

Міст уважається збалансованим, якщо виконується така умова: 

 
4

3

2

1
z
z

z
z
 . (5.2) 
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Вихідна напруга збалансованого мосту дорівнює нулю. У разі зміни 

імпедансу в будь-якому з плечей моста, він виходить зі стану рівноваги, і 

залежно від того, збільшився чи зменшився цей імпеданс, на виході моста 

виникає або додатна, або від’ємна напруга. 

Послідовність виконання практичних робіт 

Методичні вказівки щодо виконання практичної роботи № 5 

Як термонагрівач термостата використовується резистивний нагрівач 4R  

(рис. 5.3). Вмикання і вимикання нагрівача здійснюється регулятором, а саме 

оптотиристором. Джерелом вимірювального сигналу є напівпровідниковий 

терморезистор з параметрами:  

– Ctном
30  – номінальна температура термостата; 

– ОмRном 3900  – номінальний опір терморезистора; 

– 2103   – негативний температурний коефіцієнт опору (ТКО). 

Вимірювання температури здійснюється за мостовою схемою. Похибка 

підтримання температури С2 . 

Принципова схема термостата наведена на рисунку 5.3. 

R4R3

R1

R2
R5 R6

R7

R8 R9
R10

R11

VD1

VD2 VD3

VT1DA1


Eж

+e

 
Рисунок 5.3 – Принципова схема пристрою термостата 

 

У одне плече вимірювального моста включений вимірювальний 

терморезистор 3R .  
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Інші три резистори мосту беремо близькими за значенням до номR  

кОмRRR 9.38112  , усі резистори прецизійні, типу С2–29. Резистор 7R  

використовується для точного встановлення значення номt  термостата, його 

значення беремо  рівним %5,2  від номінального значення 3R : 

 
100

%5,237 


RR , (5.3) 

ОмR 5,97
100

5,239007 


 . 

Беремо найближче стандартне значення ОмR 1007   типу СП5–2. 

Напруга живлення вимірювального моста подається в одну діагональ з 

прецизійного стабілітрона Д818Е, через резистор 1R . Визначимо значення 1R : 

 

ном

ст
ст

стж

мст

R

R
UI

UE
II

UR






 11 , (5.4) 

де ВEж 15  – напруга живлення вимірювального моста, ВU ст 1,9  – 

напруга стабілізації на затискачах стабілітрона, мАI ст 10  – струм стабілізації, 

мI  – струм через вимірювальний міст. 

 ОмR 478

3900
1,91010

1,9151
3








.  

Потужність, що розсіюється на 1R :  

 
1

2
1

1 R
UP R

R  , (5.5) 

ВтPR 072,0
478

9,5 2

1   

Застосовуємо резистор типу МЛТ–0,125–510 Ом. 

Сигнал, що відповідає вимірюваній температурі, знімається з іншої 

діагоналі моста. Під час вимірювання температури убік зменшення С2 , 

вихідна напруга U , що знімається з діагоналі моста, визначається виразом:  

 
t

стст
RR
RUUU



8

8
2

, (5.6) 

де  tRR номt  1  – зміна опору терморезистора від температури. 
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   BU 13,042,455,4
2103139003900

39001,9
2
1,9

2 






. 

Для керування транзисторним ключем вихідна напруга з моста 

BU 13,0  має бути підсилена до значення BUVT 14 . Розрахуємо коефіцієнт 

підсилення: 

 
U

U
U
UK VT

вх

вих


 , (5.7) 

108
13,0

14
K . 

Підсилювач реалізовуємо на основі схеми підсилювача з інвертуванням 
вхідного сигналу. Беремо ОП DA1типу К140УД17 з дрейфом напруги зсуву не 

більше 1,6мкВ С  . 

З урахуванням коефіцієнта підсилення, розрахуємо значення опорів 
підсилювача. 

Беремо 9R  типу МЛТ–0,125–1 кОм, тоді з 
9

65
R

RRK 
  визначимо 

KRRR  965 , кОмRR 108108100065  . 

Задавши діапазон регулювання K  в межах 10%  від номінального 

значення, беремо кОмR 476  , кОмR 825 . Як 6R  використовуємо 

прецизійний 40-оборотний підстроювальний резистор типу СП5–2. Беремо 5R  

типу МЛТ–0,125–82 кОм. 

Як регулятор використовуємо тиристорні оптопари VD1  і VD2  типу ТЕ–

12,5. Аноди і катоди оптотиристорів з’єднані між собою у зустрічно 

рівнобіжному включенні. Для надійного відімкнення оптотиристора необхідний 

струм керування мАI k 20 , який забезпечує транзисторний ключ 1VT . 

Транзистор 1VT  може бути кременевим, будь-якого типу, за умови що 

мАII kk 20max  , ВEU жkз 15max  . Використовуємо транзистор КТ315В, 

що має Iкmax = 150 мА, Uкзmax = 30 В, Рк ≤ 150 мВт, h21єmin = 50. 

Розрахуємо опір резистора 10R : 

  
k

VDVDVT
I

UUUR 3210 
 , (5.8) 
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  ОмR 550
2020

5,15,111410 3 






. 

Потужність розсіювання Вт
R

U
P R

R 22,0
550
11

10

22
10

10  . 

Застосовуємо стандартне значення МЛТ–0,5–510 Ом. 

На підставі наведених розрахунків складемо схему електричну 

принципову. 

Завдання до теми 

Розрахувати пристрій термостата згідно з методикою розрахунку, 

використовуючи дані з таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 – Варіанти завдань на проектування термостата 

№ варіанта кОмRном ,  1,  с  С,  Ctном
,  

1 2,8 2102   2 40 
2 2,7 2103   3 20 
3 4,3 2104   1,5 25 
4 2,6 2102   0,5 42 
5 4,3 2105   1 30 
6 3,8 2103   2,5 40 
7 2,6 2106   2 20 
8 2,3 2101   1 25 
9 3,6 2103   1,5 42 
10 3,3 2102   2 30 
11 2,8 2104   3,5 40 
12 3,6 2105,2   1,5 20 
13 3,1 2102   2 25 
14 4,6 2106   3,5 42 
15 5,3 2104   3 30 

 

Контрольні питання 

1. Як забезпечується вимірювання неелектричних величин у системах 

автоматизованого електропривода? 

2. Що належить до неелектричних параметрів систем автоматизованого 

електропривода? 
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3. Надайте класифікацію датчиків неелектричних величин залежно від 

явища перетворення неелектричної величини на електричну. 

4. Поясніть значення датчиків температури в системах автоматизованого 

електропривода. 

5. Наведіть класифікацію терморезисторів. 

6. Охарактеризуйте принцип дій металевих терморезисторів. З яких 

матеріалів вони виготовляються? 

7. Надайте характеристику напівпровідникових терморезисторів. 

8. Поясніть принцип дії позисторів. 

9. Перелічіть переваги та недоліки позисторів. 

10. Поясніть принцип дії термоелектричних датчиків. 

11. Наведіть основні схеми ввімкнення термопар. 

12. Перелічіть вимоги, що висуваються до датчиків температури. 

13. Наведіть приклади застосування резистивних мостових схем. 

14. Для чого у схемі призначений емітерний повторювач? 

15. Які елементи використовуються як регулятори нагрівального 

пристрою? 

Література: [2, с. 5–52; 10, с. 216–225]. 

 

Практична робота № 6 

Тема. Розрахунок та вибір елементів силових кіл тиристорних 

перетворювачів енергії 

Мета: набуття навичок вибору напівпровідникових ключів тиристорних 

перетворювачів енергії та вивчення методів їх захисту від аварійних режимів 

роботи. 

Короткі теоретичні відомості 

Тиристори є найбільш потужними напівпровідниковими ключами, 

здатними комутувати кола з напругою до 5 кВ і струмами до 5 кА з частотою не 

більше 1 кГц. На сьогодні розроблено велику кількість різновидів тиристорів, що 

вирізняються швидкодією, методами керування, напрямком струмів у провідному 
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стані. Серед них слід зазначити такі типи: 

– тиристор-діод, який еквівалентний тиристору із зустрічно-паралельно 

ввімкненим діодом (рис. 6.1 б); 

– діодний тиристор (діністор), що переходить у провідний стан у разі 

перевищення певного рівня напруги, прикладеної між анодом та катодом 

(рис. 6.1 в); 

– симетричний тиристор або симістор, який еквівалентний двом 

зустрічно-паралельно ввімкненим тиристорам (рис. 6.1 г); 

– швидкодієвий інверторний тиристор (час вимкнення 5–50 мкс); 

– тиристор з польовим керуванням за допомогою електрода керування, 

наприклад, на основі комбінації МОП-транзистора з тиристором; 

– оптотиристор, керування яким відбувається за допомогою світлового 

потоку. 

    
а) б) в) г) 

Рисунок 6.1 – Умовно-графічне позначення тиристорів:  

a) тиристор; б) тиристор-діод; в) діодний тиристор (динистор); г) симістор 

 

Як силові елементи керування широкого розповсюдження також набули 

симістори (рис. 6.1 г). Симістор – напівпровідниковий елемент, призначений 

для комутації навантаження у мережі змінного струму. Він являє собою 

двонапрямлений тиристор і має три електроди: один керувальний і два основні 

для пропускання робочого струму. Особливістю симістора є здатність 

проводити струм як від анода до катода, так і у зворотному напрямку. 

На відміну від тиристорів, симістор може керуватися як позитивним, так і 

негативним струмом між затвором та катодом. Ця властивість дозволяє 

симістору працювати в усіх чотирьох квадрантах (рис. 6.2). Для керування 

режимом роботи симістора використовується низьковольтний сигнал, що 
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подається на електрод керування симістора. При подачі напруги на електрод 

керування симістор переходить із закритого стану у відкритий і пропускає 

через себе струм. У стандартних колах керування фазою змінного струму, таких 

як регулятори яскравості та регулятори швидкості обертання, керування 

проводиться завжди у квадрантах 1+ та 3- (рис. 6.2), у яких комутувальні 

параметри симістора однакові. 
 

  GTI

  GTI

  GTI

  GTI

GTI GTI
1+1-
3+3-

Позитивний напівперіод
+

--
Негативний напівперіод  

Рисунок 6.2 – Варіанти керування симісторами 

 

Розрахунок та вибір напівпровідникових ключів, що використовуються у 

перетворювальних приладах, проводиться на основі необхідних експлуатаційних 

характеристик та за ідеалізації силових ключів, у яких час увімкнення, час 

вимкнення та падіння напруги дорівнює нулю. 

Розрахунок та вибір силових напівпровідникових ключів відбувається за 

такими вихідними даними: 

– максимально допустима амплітуда імпульсної робочої напруги чи 

постійної робочої напруги, що прикладається до одного напівпровідникового 

ключа чи декількох ключів, з’єднаних у групу; 

– максимально допустимий струм вихідного кола ключа, що включає в 

себе середні, імпульсні та ударні струмові параметри ключа, а також струми 

витоку в закритому стані; 

– максимально допустимі швидкості зміни струму і напруги, відповідно у 
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відкритому та закритому станах ключа, а також паразитні ємності та 

індуктивності; 

– частота імпульсів струму еквівалентного вентиля; 

– кут відпирання, кут провідності та форма струму ключа; 

– необхідна тривалість імпульсів керування; 

– часові параметри ввімкнення та вимкнення, які характеризують 

тривалість перехідних процесів та їх складові етапи; 

– спосіб охолодження ключа (природне чи штучне охолодження) та вид 

охолоджувального середовища (повітряне чи водне середовище); 

– максимальна та мінімальна температура середовища охолодження; 

– число температурних циклів роботи силового ключа. 

Також вибір напівпровідникових ключів необхідно проводити так, щоб за 

всіх можливих умов його роботи значення будь-якого впливу на ключ не 

перевищувало допустимі значення відповідних параметрів. За кожним 

параметром між його допустимим значенням та значенням фактичного впливу 

на ключ за даним параметром необхідно мати певний запас за всіх можливих 

експлуатаційних умов роботи. 

Запас за кожним із параметрів вибирається з умови отримання необхідних 

техніко-економічних показників перетворювального приладу, при цьому 

вибраний напівпровідниковий ключ буде мати параметри, за яких 

забезпечуються прийнятні значення потужності втрат та достатня його 

перевантажувальна здатність за основними впливами. Загалом можна 

виокремити такі техніко-економічні показники: 

– мінімальна потужність втрат під час експлуатації; 

– економія енергії; 

– висока надійність; 

– погоджений оптимум за затратами та надійністю. 

Рекомендовані коефіцієнти запасу за головними параметрами 

напівпровідникових ключів, залежно від техніко-економічних показників, 

подано в таблиці 6.1. 



 47 

Таблиця 6.1 – Рекомендовані значення коефіцієнтів запасу 

Коефіцієнти запасу 
Показник 

За напругою За струмом За температурою 

0,5..0,6 
Мінімальна потужність втрат 

0,4..0,5 
0,4..0,6 1 

0,6..0,67 
Економічність у виробництві 

0,4..0,5 
0,8..1 1 

0,4..0,5 
Надійність 

0,3..0,4 
0,5..0,7 0,7..0,8 

Погоджений оптимум 0,5..0,6 0,6..0,8 0,8..0,9 

 

Захист напівпровідникових ключів. Структура тиристорів та симісторів є 

критичною до швидкостей наростання прямого струму di/dt і прямої напруги 

du/dt. Під час переходу напівпровідникових ключів із закритого стану в 

провідний зовнішнім колом може бути викликаний значний струм. Водночас 

миттєвого падіння напруги на виводах ключів не відбувається. Отже, одночасно 

є напруга і струм, що розвивають миттєву потужність, яка може досягти 

значних величин. Енергія, розсіяна в малому просторі, викличе різке підвищення 

температури у структурі тиристорів та симісторів. Якщо критична температура 

буде перевищена, то відбудеться руйнування ключа, викликане надмірною 

швидкістю наростання струму di/dt. 

Обмеження також поширюються на зміну напруги двох категорій: на 

du/dt відповідно до закритого ключа та на du/dt за відкритого ключа (останнє 

також називають швидкістю перемикання). 

Надмірна швидкість наростання напруги, прикладеної між виводами 

закритого ключа, може викликати його відкриття за відсутності сигналу на 

електроді керування, що пояснюється наявністю внутрішньої ємності. Однак це 

не є основною причиною несвоєчасного відкриття. Максимальна величина du/dt 

під час перемикання ключа зазвичай дуже мала, і занадто швидка зміна напруги 
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на його виводах у момент відключення може відразу ж викликати нове 

ввімкнення. Отже, ключ знову відкривається у той час коли повинен закритися. 

Тому для захисту тиристорів зазвичай використовують різні схеми, які в 

динамічних режимах здійснюють захист від неприпустимих значень di/dt та 

du/dt. Для цього зазвичай використовують RC-кола (снабери) (рис. 6.3 а, 6.3 б) 

чи RCD-кола (рис. 6.3 в), що підключаються паралельно тиристору чи 

симістору. Існують різні схемотехнічні модифікації RC-кіл і методики 

розрахунку їх параметрів для різних умов використання тиристорів та 

симісторів. 

   
а) б) в) 

Рисунок 6.3 – Типові схеми захисту тиристорів (а), симісторів (б) на основі RC-

кіл та RCD-кіл (в) 

 

Розрахунок параметрів снаберних кіл залежить від декількох параметрів, 

серед яких – величина струму навантаження, значення індуктивності та 

номінального опору навантаження, робочої напруги, характеристик тиристора 

чи симістора. Зазвичай під час вибору елементів захисних кіл (демпферних кіл) 

використовують такий підхід. 

1. Захисну ємність 0C  вибирають з умови забезпечення допустимої 

швидкості зміни анодної напруги:  

 
,

0

КР

TM

dt
du

IC








  (6.1) 

де TMI  – максимальний анодний струм перед комутацією; 
КРdt

du






  – критична 

швидкість наростання анодної напруги. 
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2. Опір 0R  обирається на напругу, до якої заряджається захисний 

конденсатор, і на необхідну потужність розсіювання енергії. Величина 0R  

обмежена знизу допустимою амплітудою струму ввімкнення ключа, а зверху – 

швидкістю повного розряду 0C  протягом тривалості відкритого стану ключа nt : 

 
0

0
0

3C
tR

I
U n

TO
 , (6.2) 

де 0U  – напруга на захисному конденсаторі перед увімкненням ключа, TOI  – 

допустимий струм увімкнення ключа. 

Значення захисного опору має бути набагато меншим (або одного 

порядку), ніж величина повного навантаження, будучи досить високим для 

того, щоб обмежити струм розряду конденсатора для дотримання 

максимального значення di/dt у момент відключення. 

Потужність, що розсіюється на резисторі, визначається формулою: 

 fUCP 000 5.0 , (6.3) 

де f  – частота комутації ключа. 

3. Демпферний діод вибирається за класом напруги, що відповідає 

силовому ключу та середньому струмові на порядок меншому, ніж середній 

струм ключа. Цей діод має бути високочастотним з швидким відновленням. 

Сумарна потужність, що розсіюється на ключі та в демпферному колі, 

постійна і визначається струмом навантаження та індуктивністю анодного кола. 

Тому чим більша потужність, що виділяється на 0R , тим менша потужність 

втрат у структурі ключа, що покращує умови його вимкнення. 

Захист симісторів від перенапруг також може бути забезпечений за 

допомогою ввімкнених паралельно нелінійних елементів, опір яких 

зменшується під час збільшення напруги. За великої напруги на ключі вони 

шунтують його силове коло. Через високу крутизну імпульсів перенапруг вони 

можуть бути усунені за допомогою металооксидних варисторів (рис. 6.4). 
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Рисунок 6.4 – Захист симісторів за допомогою варистора 

 

Додатковий захист, що заслуговує уваги, може бути забезпечений за 

допомогою варистора, підімкненого до виводів індуктивного навантаження. 

Інший варистор, увімкнений паралельно мережі живлення, затримує 

перешкоди, що поширюються з мережі живлення. Схема комбінованого 

захисту напівпровідникового ключа наведена на рис. 6.5. 

 
Рисунок 6.5 – Комбінований захист напівпровідникового ключа 

 

Завдання до теми 

1. Відповідно до варіанта завдання (табл. 6.2) розрахувати та вибрати 

силові тиристорні ключі для пристрою плавного пуску асинхронного двигуна. 

Під час розрахунків максимальний струм тиристрора визначається як 

nTM II 5,2  ( nI  – номінальний струм двигуна   cos3 nnn UPI ). Параметри 

силових тиристорних ключів наведені в додатку А (табл. А.1). 

2. Для вибраних тиристорних ключів розрахувати параметри та вибрати 

захисниі демпферниі кола. 

3. Згідно з довідковою літературою вибрати варистори для захисту 

тиристорних ключів. 
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Таблиця 6.2 – Варіанти завдання для розрахунку 

№ пор. nU , В nP , кВт  cos  
1 220 0,25 0,8 0,75 
2 220 0,5 0,7 0,8 
3 220 0,75 0,6 0,85 
4 220 1 0,85 0,75 
5 220 1,5 0,85 0,9 
6 220 2 0,7 0,85 
7 220 2,2 0,6 0,81 
8 220 3 0,87 0,9 
9 220 3,5 0,86 0,7 

10 220 5,5 0,78 0,8 
11 220 0,25 0,85 0,9 
12 220 0,5 0,7 0,85 
13 220 0,75 0,6 0,81 
14 220 1 0,87 0,9 
15 220 1,5 0,86 0,7 
 

Контрольні питання 

1. Наведіть переваги та недоліки тиристорних перетворювачів напруги. 

2. Наведіть класифікацію керованих випрямлячів. 

3. Поясніть принцип дії тиристорів та наведіть їх класифікацію. 

4. Охарактеризуйте особливості роботи симісторів. 

5. За якими параметрами розраховують та вибирають силові 

напівпровідникові ключі? 

6. Як вибирається коефіцієнт запасу? Наведіть рекомендовані значення 

коефіцієнтів запасу. 

7. Поясніть необхідність установлення додаткових кіл захисту силових 

тиристорів. 

8. Наведіть типові схеми захисту тиристорів. 

9. Як розраховуються снаберні кола тиристорів? 

10. Наведіть типові схеми захисту симісторів. 

11. Наведіть схеми захисту силових напівпровідникових елементів за 

допомогою варисторів. 

Література: [5, с. 38–55; 6, с. 36–78; 7, с. 138–142; 8, с. 98–103]. 
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Практична робота № 7 

Тема. Дослідження схем та принципу дії генераторів ШІМ 

Мета: ознайомлення з принципом формування сигналів керування у 

нереверсивних та реверсивних перетворювачах постійної напруги. 

Короткі теоретичні відомості 

Для побудови системи керування реверсивними та нереверсивними 

широтно-імпульсними перетворювачами постійної напруги необхідно 

створити джерело ШІМ сигналів керування, що може бути досягнено 

використанням мікросхеми TL494, яка є ШІМ-контролером з фіксованою 

частотою роботи. Типова схема включення мікросхеми TL494 зображена на 

рис. 7.1. 

 
Рисунок 7.1 – Типова схема включення мікросхеми TL494 

 

Для встановлення вихідної частоти внутрішній генератор пилкоподібної 

напруги вимагає наявності лише двох зовнішніх компонентів – опору 4R  та 

ємності 1C  (рис. 7.1). Частота генератора визначається за формулою: 

 
14

11
CR
,f г 

 . (7.1) 

Модуляція ширини вихідних імпульсів досягається порівнянням 

пилкоподібної напруги на конденсаторі 1C  з сигналом керування, що подається 

на неінвертувальний вхід мікросхеми (рис. 7.2) через дільник напруги 21 RR   
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(рис. 7.1). Значення опорів дільника вибираються так, щоб напруга на вході 

змінювалася в діапазоні від 0 до 3,3 В. 

t

t

t

2Q

1Q

зU

TСU

 
Рисунок 7.2 – Часові діаграми роботи мікросхеми TL494 

 

Незалежні вихідні транзистори мікросхеми забезпечують можливість 

роботи вихідного каскаду за схемою зі спільним емітером (рис. 7.3) або за 

схемою емітерного повторювача (рис. 7.4). 

  
а) б) 

Рисунок 7.3 – Конфігурація виходу за схемою зі спільним емітером а) схема 

підключення; б) часові діаграми вихідної напруги 

 
 

а) б) 
Рисунок 7.4 – Конфігурація виходу за схемою емітерного повторювача:  

а) схема підключення; б) часові діаграми вихідної напруги 
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Вихідний каскад мікросхеми TL494 працює в однотактному або 

двотактному режимі з можливістю вибору режиму за допомогою спеціального 

входу. Вбудована схема контролює кожен вихід і забороняє видачу здвоєного 

імпульсу в двотактному режимі. У двотактному режимі мікросхема формує два 

вихідних імпульсних сигнали, що знаходяться у протифазі та які 

використовуються як сигнали керування реверсивними широтно-імпульсними 

перетворювачами. Схема включення мікросхеми TL494 двотактному режимі 

зображена на рис. 7.5. 

 
Рисунок 7.5 – Схема включення мікросхеми TL494 

 

У двотактному режимі роботи мікросхема формує захисну паузу в 

вихідних сигналах керування за допомогою компаратора регулювання 

«мертвого» часу, що має зсув 120 мВ та обмежує мінімальний «мертвий» час на 

виході близько 4 % тривалості циклу пилоподібної напруги. У результаті 

максимальна тривалість робочого циклу складає 96 % у тому разі, якщо вивід 

13 заземлений, і 48 % в тому разі, якщо на вивід 13 подана опорна напруга. 

Збільшити тривалість «мертвого» часу на виході можна, подаючи на вхід 

регулювання «мертвого» часу (4) постійну напругу в діапазоні 0..3,3 В (рис. 7.6).  

 
Рисунок 7.6 – Схема регулювання «мертвого» часу 
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ШІМ-компаратор регулює ширину вихідних імпульсів від максимального 
значення, визначеного входом регулювання «мертвого» часу, до нуля, коли 
напруга зворотного зв’язку змінюється від 0,5 до 3,5 В. Значення величини 
«мертвого» часу може бути розраховано за виразом: 

 

















2

118045
R
RDC . (7.2) 

Завдання до теми 
1. За каталожними даними вибрати мікросхему керування нереверсивним 

широтно-імпульсним перетворювачем постійного струму. Вибрати елементи 
генератора та розрахувати частоту модуляції імпульсів керування. 

2. За каталожними даними вибрати мікросхему керування реверсивним 
широтно-імпульсним перетворювачем постійного струму. Вибрати елементи 
генератора та розрахувати частоту модуляції імпульсів керування. Розрахувати 
елементи, що входять до складу каскаду схеми регулювання «мертвого» часу у 
вихідних імпульсах керування. 

Контрольні питання 
1. Поясніть принцип дії послідовного імпульсного перетворювача. 

Наведіть часові діаграми його роботи. 
2. Поясніть принцип дії паралельного імпульсного перетворювача. 

Наведіть часові діаграми його роботи. 
3. Поясніть принцип дії багатоактних імпульсних перетворювачів 

напруги. 
4. Наведіть приклад реалізації джерела формування сигналу широтно-

імпульсної модуляції. 
5. Поясніть принцип формування сигналів керування у генераторах ШІМ. 
6. Як змінюється частота ШІМ сигналу в генераторах? 
7. Охарактеризуйте принцип будови системи керування нереверсивними 

перетворювачами. 
8. Охарактеризуйте принцип будови системи керування реверсивними 

перетворювачами. 
9. Як формується величина «мертвого» часу в генераторах? 
Література: [2, с. 58–101; 3, с. 238–242; 4, с. 198–203; 9, с. 87–98]. 
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Практична робота № 8 

Тема. Вибір елементів систем керування силовими транзисторними 

перетворювачами 

Мета: ознайомлення з принципами вибору елементів силових 

транзисторних перетворювачів. 

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 

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-імпульсними 

перетворювачами (ШІП). Як силові ключі таких перетворювачів доцільно 

використовувати IGBT транзистори. Стандартні позначення транзисторів 

компанії Іnternatіonal Rectіfіer (IR) наведено на рис. 8.1. 

 
Рисунок 8.1 – Позначення IGBT транзисторів компанії IR 

 

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 і MOSFET-транзисторів (мала потужність 

керування, високі швидкості комутації). 

На сьгодні відома велика кількість способів керування ключами 

перетворювальних пристроїв, що відрізняються складністю технічних рішень. 

Взагалі до схем керування затвором IGBT висуваються такі вимоги: 

– напруга затвора під час відмикання має бути на 15-20 В вище напруги 

шини живлення; 

– драйвер повинен керуватись логічним сигналом, зв’язаним із 

сигнальною шиною загального живлення транзистора; 

– потужність, що розсіює схема керування, повинна бути малою 

порівняно із загальною потужністю розсіювання; 

– схема керування має забезпечувати достатні струми перезаряду кола 

затвора, що гарантують високі динамічні характеристики транзистора. 

У таблиці 8.1 наведено основні схемні рішення, що використовуються для 

розв’язання перелічених задач. 

Таблиця 8.1 – Способи керування IGBT транзисторами 

Назва Базова схема Особливості 

Драйвер з 

«плаваючим» 

джерелом 

живлення 

 

– не обмежена тривалість 

імпульсу керування; 

– необхідність ізольованого 

джерела живлення для кожного 

транзистора верхнього плеча; 

– необхідний високовольтний 

швидкодієвий каскад зсуву 

рівня. 

Імпульсний 

трансформатор 

 

– обмежена тривалість 

імпульсу керування; 

– частота перемикання 

обмежена паразитними 

параметрами обмоток. 
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Продовження таблиці 8.1 

Назва Базова схема Особливість 

Зарядний насос 

 

– складний контроль напруги 

та тривалості імпульсу 

керування; 

– може використовуватися у 

простих релейних схемах з 

невеликими перепадами 

напруги. 

Бутстрепне 

живлення 

 

– тривалість імпульсу 

керування обмежена 

номіналом бутстрепної 

ємності; 

– необхідні умови для 

постійної перезарядки ємності; 

– необхідний високовольтний 

швидкодієвий каскад зсуву 

рівня. 

 

Найбільш широкого розповсюдження з поданих методів керування ІGBT 

транзисторами дістав метод з використанням драйвера з бутстрепним 

каскадом живлення.  

Особливу увагу слід приділити вибору елементів бутстрепного каскаду, 

що представляється діодом bVD  та ємністю bC . Заряд, нагромаджений в 

бутстрепній ємності, імітує «плаваюче» джерело живлення половини драйвера, 

що належить до верхнього ключа. Величина бутстрепної ємності 

розраховується за виразом: 
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15 , (8.1) 

де gQ  – величина заряду затвора, qbsI  – споживаний струм вихідного каскаду 

мікросхеми у статичному режимі, f  – частота імпульсів ШІМ, lsQ  – циклічна 
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зміна заряду драйвера, )leak(cbsI  – струм витоку бутстрепної ємності, ccV  – 

напруга живлення системи керування, fV  – падіння напруги на бутстрепному 

діоді, lsV  – падіння напруги на транзисторі нижнього рівня у напівмостовій 

схемі. 

Установлений бутстрепний діод bVD  має бути високовольтним, його 

зворотна напруга визначається напругою живлення силової шини. Окрім того 

для нормальної роботи в режимі ШІМ він має бути швидкодієвим, мати малий 

зворотній струм, також повинен мати хороші характеристики зворотного 

відновлення. 

Прикладом таких драйверів можуть бути драйвери ІR2104 та ІR2110 

компанії Іnternatіonal Rectіfіer (ІR), схеми підключення яких наведені на 

рис. 8.2. Паспортні характеристики зазначених драйверів наведені в таблиці 8.2. 

Вихідні струми драйверів ІR дозволяють використати їх у силових 

перетворювальних пристроях потужністю до 3..5 кВт. У таблиці 8.3 наведено 

опис виводів драйверів керування напівмостовими схемами. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 8.2 – Схеми підключення драйверів ІR2104 (а) та ІR2110 (б) 
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Таблиця 8.2 – Характеристики драйвера компанії ІR 

Тип драйвера ІR2104 ІR2110 

Призначення Драйвер напівмоста з 
одним входом 

Драйвер напівмоста з 
двома входами 

Напруга зсуву рівня 600 В 500 В 
Струм ввімк./вимк. 130/270 мА 2/2 А 
Діапазон напруги 

живлення 10..25 В 10..25 В 

Час затримки 
ввімк./вимк. 680/150 нс 120/94 нс 

Час спрацювання 520 нс 10 нс 

Додаткові функції 
Under Voltage Lock Out – захист від зниження напруги 

живлення; 
Shut Down – вхід вимкнення 

 

Таблиця 8.3 – Опис виводів драйверів IR2104 та ІR2110 

Вивід Опис виводу Вивід Опис виводу 

ddV  Живлення мікросхеми HO  Вихід на затвор транзистора 
верхнього плеча 

In  
Логічний вхід для керування 
транзисторами верхнього та 

нижнього плеча (IR2104) 
LO  Вихід на затвор транзистора 

верхнього плеча 

inH  
Логічний вхід для керування 

транзистором верхнього плеча 
(ІR2110) 

bV  «Плаваюча» напруга джерела 
живлення 

inL  
Логічний вхід для керування 

транзистором верхнього плеча 
(ІR2110) 

SD  Логічний вхід відключення 

ssV  Земля вхідної логічної частини ccV  
Напруга живлення 

низьковольтної частини 
драйвера 

sV  
Спільний вивід виходу 

драйвера, що знаходиться під 
високою напругою 

Com  
Спільний вивід виходу 

драйвера, що знаходиться під 
низькою напругою 

 
Як драйвери силових транзисторів можуть бути використані також 

мікросхеми HCPL 3120, паспортні характеристики яких наведено в таблиці 8.4. 

Схема керування напівмостом з використанням зазначених драйверів 

зображена на рис. 8.3. 
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Таблиця 8.4 – Характеристики драйвера HCPL 3120 

Параметр Символ Значення параметра Одиниця 
вимірювання 

Напруга живлення CCV  15..30 В 
Вихідний струм outI  2..2,5 А 

Напруга зсуву рівня iormV  630 В 
Час спрацьовування PHLt  500 нс 

Час увімкнення rt  0,1 мс 
Час вимкнення ft  0,1 мс 

Діапазон робочих температур AT  -40..100 C  
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Рисунок 8.3 – Керування напівмостом транзисторів  

з використанням драйвера HCPL 3120 
 

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 імпульсу, який 
закривається, транзистор VT1 не встигає одразу закритися, а в цей момент 
транзистор VT2 відкривається (рис. 8.4). У результаті через обидва транзистори 

протікає наскрізний струм, який близький до струму короткого замикання, та 
виводить із ладу обидва транзистори. Тому схема керування має «рознести» 
моменти комутації силових ключів (рис. 8.5). 

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. 
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Рисунок 8.4 – Наскрізний струм у 

мостових схемах 

Рисунок 8.5 – Спосіб захисту від 

наскрізних струмів 

 

Регулювання швидкості перемикання транзисторів досягається унаслідок 

увімкнення резистора послідовно між виходом драйвера та входом ключа. 

Зазвичай значення опору цього резистора подається у довідковій літературі 

фірми-виробника для кожного типу силового ключа. 

Під час розробки силового перетворювача необхідно гальванічно 

розв’язати силову частину та канал керування за сигналами керування, що 

може бути забезпечено встановленням оптопари, наприклад, H11L1 (рис. 8.6), 

та за живленням елементів, що може бути здійснено за допомогою DC/DC 

перетворювача. 

 
Рисунок 8.6 – Типова схема включення оптопари H11L1 

 
Завдання до теми 

1. Згідно з завданням викладача за каталожними даними (додаток А, 
табл. А.2) вибрати силовий транзистор, навести його електричні та часові 

параметри. 
2. Вибрати елементи системи керування затвором силового 

транзисторного ключа у складі нереверсивного імпульсного перетворювача 
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постійного струму. Побудувати схему підключення драйвера, розрахувати 

елементи бутстрепного живлення (бутстрепна ємність і діод Шотки) та вибрати 
параметри обмежувальних резисторів на ввімкнення та вимкнення. 

3. Вибрати елементи системи керування затвором силового 
транзисторного ключа у складі реверсивного імпульсного перетворювача 

постійного струму з симетричним законом керування. Побудувати схему 
підключення драйвера, розрахувати елементи бутстрепного живлення 
(бутстрепна ємність і діод Шотки) та вибрати параметри обмежувальних 

резисторів на ввімкнення та вимкнення. 

Контрольні питання 
1. Охарактеризуйте переваги ІGBT порівняно із біполярними. 

2. Надайте характеристику способам керування IGBT транзисторами. 
3. Поясніть принцип формування сигналу керування верхнім 

транзистором напівмоста. 
4. Поясніть необхідність формування затримки часу ввімкнення та 

вимкнення у мостових перетворювачах. 
5. Поясніть метод керування IGBT з використанням бутстрепного каскаду 

живлення. 

6. Наведіть приклади підключення драйверів керування до силових IGBT. 
7. Як визначають параметри бутстрепного каскаду? 
8. Як забезпечуєть обмеження швидкості перемикання IGBT? 

9. Поясніть значення гальванічної розв’язки силових кіл та сигналів 
керування. 

Література: [6, с. 153–197; 7, с. 58–78; 8, с. 352–392]. 

 

Практична робота № 9 

Тема. Розрахунок та вибір елементів силових кіл транзисторних 

перетворювачів енергії 

Мета: набуття навичок вибору напівпровідникових ключів 

транзисторних перетворювачів енергії та вивчення методів їх захисту від 

аварійних режимів роботи. 
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Короткі теоретичні відомості 

Силові напівпровідникові ключі можуть вийти з ладу або внаслідок 

електричного пробою, обумовленого високою напругою, або внаслідок 

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. 

Через чутливість напівпровідникових елементів до перевантажень, 

коротких замикань та перенапруг для забезпечення надійної роботи 

перетворювачів до систем захисту висувають такі основні вимоги: 

– максимальну швидкодію для обмеження аварійних струмів за 

тривалістю та амплітудою; 

– обмеження усіх видів зовнішніх і внутрішніх перенапруг до 

допустимого рівня; 

– відключення пошкодженої ділянки не має призводити до виникнення 

додаткових навантажень на робочі ключі і неприпустимих перенапруг на них; 

– можливість застосування автоматичного повторного ввімкнення 

перетворювачів після спрацювання захисту за умови ліквідації аварійного 

процесу. 

Перехідні процеси в колах напівпровідникових перетворювачів 

супроводжуються виникненням перенапруги зазвичай зумовленими різкою 

зміною струму в індуктивностях. До основних видів перенапруг, що впливають 

на напівпровідникові ключі, можна віднести: 

– перенапруги, зумовлені фізичними процесами в напівпровідникових 

ключах у моменти комутації струму; 
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– комутаційні перенапруги, що виникають у моменти відключення кіл з 

індуктивностями; 

– перенапруги, зумовлені резонансними явищами в перетворювачах; 

– зовнішні перенапруги, що надходять з мережі живлення. 

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 

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 швидкість протікання 

перехідних процесів за струмом у разі виходу з ладу силових напівпровідників 

надають час на прийняття рішення про захист, то перенапруги цього не 

дозволяють зробити, оскільки для транзистора достатньо всього кілька 

наносекунд, щоб вийти з ладу, а за такий час жоден захист не встигне 

спрацювати. Тому з перенапругами слід боротися іншими методами. 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.  
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Найпростіший спосіб організації активного захисту – це плавне вимикання 

транзистора. Зазвичай для формування плавного вимикання між вихідним колом 

драйвера та затвором транзистора встановлюється резистор великого номіналу. 

Результатом є тривалий режим розряду ємності затвора і, тим самим, менша 

швидкість 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 пасивного захисту. 

Пасивний захист, на відміну від активного, увімкнений завжди, незалежно від 

того, чи потрібен у даний момент захист, чи ні. Цей захист може бути поданий 

двома способами: зниження dU/dt і обмеження перенапруги. До першого 

належать різні снабери, до другого – варистори та обмежувачі. 

Розглянемо причини виникнення перенапруг в імпульсному 

перетворювачі напруги, схема якого наведена на рис. 9.1. 

  
а) б) 

Рисунок 9.1 – Імпульсний перетворювач напруги з паразитною  

індуктивністю монтажних провідників 

 

Якщо у схемі перетворювача (рис. 9.1 а) є паразитна індуктивність sL , то 

під час проходження струму Di  (рис. 9.1 б) у ній буде накопичуватись енергія. 

Ця індуктивність може мати значну величину, наприклад, у випадках, коли 

конденсатор з’єднується з іншою частиною схеми довгими провідниками. У 

момент закриття транзистора VT  струм колектора переривається, але енергія, 

накопичена в паразитній індуктивності, прагне його підтримати, тому виникає 

викид напруги між колектором та емітером, утворюючи деяку «добавку» SU  до 

напруги inU : 

 inSDS UUU  . (9.1) 
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Через діод VD  починає протікати струм, емітер транзистора 

підключається до загального провідника схеми, тому «добавка» у чистому 

вигляді «додається» до вхідної напруги. 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 sC  (рис. 9.2), 

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 9.2 – Захист від індуктивних викидів за допомогою конденсатора 

 

Накопичена паразитною індуктивністю енергія має бути поглинена 

конденсатором, перетворившись на невелику «добавку» до вхідної напруги 

імпульсного перетворювача. Задавшись величиною допустимої «добавки», 

можна визначити величину захисного конденсатора. Зазвичай конденсатор 

вибирають неполярним, 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. 9.3 а) або RCD (рис. 9.3 б) кола. 

  
а) б) 

Рисунок 9.3 – Захисні RC (а) та RCD (б) кола силових транзисторів 
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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 підключався до клемного з’єднання, 

а паявся, оскільки кріплення притиском значно знижує ефективність снабера. 

Ефективність снабера знижується також, якщо конденсатори набрані 

послідовно, оптимальний варіант – установлення одного конденсатора. 

Ємність конденсаторів має розраховуватися згідно з паразитною 

індуктивністю та індуктивністю навантаження. Однак, як показує практика, 

номінал снаберного конденсатора майже завжди залишається тим самим, 

принаймні, в області керування двигунами різної потужністі від сотень Ватт до 

десятків кіловат. Це 0,1..0,4 мкФ (оптимальні 0,22 і 0,33 мкФ) незалежно від 

двигунів, режимів роботи на напруги живлення. До того ж подальше 

збільшення ємності малоефективне; зміна номіналу з 0,1 мкФ на 0,33 мкФ 

надає виграш у гасінні імпульсу напруги до 50 %, а збільшення ємності ще на 

цілий порядок (до 3,3 мкФ) у кращому разі дасть 10..20 %, а потім ефект гасіння 

і зовсім почне зменшуватися. 

Для захисту ІGBT транзисторів від комутаційних перенапруг у колі 

колектор-емітер варто застосовувати захисні (снаберні) RC- та RCD-кола 

(рис. 9.3), установлені безпосередньо на силових вентилях. 

Для розрахунку захисних кіл транзисторів задаються приростом напруги 

СdU  на ємності за час Спt : 

 max)15,005,0( KCd UU  , (9.2) 

де maxKU  – максимальна напруга на ключі, Спt  – час закриття транзистора (час 

спрацювання), с. 

Вибравши величину струму заряду KmaxСd I),,(I 3010  , А, визначають 

значення захисної ємності dC : 

 СdСпСdd U/tIC  , Ф. (9.3) 
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Під час вибору типу конденсатора враховується, що максимальна напруга 

на конденсаторі може досягати значення KmaxmaxСd UU  . 

Уважаючи, що конденсатор розряджається через резистор dR , 

максимальне значення струму розряду ємності вибираємо рівним струму заряду 

СdI , у результаті знаходимо опір резистора dR : 

 СddR I/UKmax , Ом. (9.4) 

Перевірка умови здійснимості повного розряду ємності: 

 dminиt  3  чи dПmind C/3fR  , (9.5) 

де ddd CR  – стала часу захисного кола, с; min  – мінімальна скважність 

імпульсів; Пf  – частота перетворення, Гц. 

Потужність резистора захисного кола розраховують за виразом: 

 2/fUСP П
2

dRd  , Вт. (9.6) 

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. Зазвичай їх виготовляють з карбіду кремнію. На рис. 9.4 

показано умовно графічне позначення варистора та залежність струму, який 

протікає, від прикладеної між його виводами напруги. 

У нормальному режимі роботи опір варистора досить великий і він не 

впливає на роботу схеми. У разі різкого збільшення напруги вище заданого 

рівня відбувається спрацьовування елемента і його опір на декілька порядків 

зменшується, що призводить до «гасіння» викидів напруги. 

У технічній документації величина поглинутої енергії позначається 

символом maxW . Слід ураховувати, що погашена енергія наводиться у 

розрахунку на одиночний імпульс струму. Окрім параметра поглиненої енергії 
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також наводиться максимальне значення струму, яке варистор може витримати 

без пошкодження – surge current, maxI . 

 

Область 
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Робоча
область 
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UV Ucl
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а) б) 

Рисунок 9.4 – Умовно-графічне позначення варистора у схемах (а) і залежність 

величини струму від прикладеної напруги (б) 
 

Вибір варистора здійснюється за величиною максимальної робочої напруги 

(operating voltage) постійного dcU  або змінного rmsU  струму синусоїдальної 

форми. Момент спрацювання варистора визначається варисторною напругою vU  

(varistor voltage), яка задається за величини струму варистора 1 мА. І, нарешті, у 

технічній документації необхідно звернути увагу на величину напруги обмеження 

варистора clU  (clamping voltage). 

На рис. 9.5 показано способи ввімкнення варистора для захисту 

ключового транзистора VT  від потенційного пробою. 

  
а) б) 

Рисунок 9.5 – 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. 
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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. Односпрямоване 

виконання застосовують для гасіння перенапруг тільки однієї полярності. 

Двонаправлені супресори призначені для гасіння перенапруг обох полярностей. 

Супресор є потужним та швидкодієвим стабілітроном. Умовні графічні 

позначення односпрямованих і двонаправлених супресорів та їх вольт-амперні 

характеристики показані на рис. 9.6. 

 

 

 

 

а) б) в) г) 

Рисунок 9.6 – Вольт-амперні характеристики однонаправленого (а) та 

двонаправленого (в) супресора та їх умовно-графічні позначення (б, г) 

 

Вольт-амперна характеристика супресора дуже схожа на аналогічну 

характеристику стабілітрона, відповідно до цього він і вмикається в схему як 

стабілітрон. Але відмінність супресорів від стабілітронів суттєва: вони 

оптимізовані за мінімумом часу спрацьовування і максимумом поглинання 

потужності. При цьому за зовнішнім виглядом супресор дуже важко відрізнити 

від звичайного діода. Є також схожість з вольт-амперною характеристикою 

варистора з тією лише різницею, що варистор «працює» однаково під час 

протікання прямого і зворотного струму, у той час як типовий однонаправлений 
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супресор в один бік проводить струм так само, як і звичайний 

напівпровідниковий діод. У двонаправлених супресорів вольт-амперна 

характеристика нічим не відрізняється від варисторної. 

Вибір супресора потрібно починати з визначення величини максимальної 

робочої напруги (stand-off voltage), яка позначається в технічній документації як 

rmU . За цієї напруги, прикладеної до зворотно ввімкненого супресора, не 

відбувається його відкривання. Зворотний пробій відбувається за напруги 

пробою (breakdown voltage), позначуваного як brU . Ще один параметр – напруга 

обмеження (clamping voltage) clU  – показує величину напруги з максимальним 

піковим струмом ppi  (peak pulse current). До характеристик прямої провідності 

належать: прямий спад напруги fU  (forward voltage drop) і максимальний 

прямий струм fi  (forward current). 

На рис. 9.7 наведено схеми підключення супресора для захисту силових 

транзисторів від потенційного пробою. 

  

а) б) 

Рисунок 9.7 – Захист транзисторів за допомогою супресорів 

 

Супресори швидше спрацьовують і більш надійно фіксують напругу 

спрацьовування, ніж варистори. Час спрацювання супресорів становить десятки 

пікосекунд. 

Рекомендації щодо встановлення 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 
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і 200 В будуть у два рази потужнішими, ніж два такі самі обмежувачі на 400 В, 

хоча їх номінальна напруга пробивання залишиться такою ж. Номінальну 

напругу пробивання обмежувача слід вибирати, з урахуванням того, що вона 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. 

Завдання до теми 

1. Відповідно до варіанта завдання (табл. 9.1) розрахувати та вибрати 

силові транзисторні ключі для нереверсивного імпульсного перетворювача 

постійного струму. Під час розрахунків максимальний струм транзистора 

визначається як nK II 5,2max   ( nI  – номінальний струм навантаження 

  ndn rUI 12  , Ttімп ). Параметри силових транзисторних ключів 

наведено в додатку А (табл. А.2). 

2. Розрахувати параметри та вибрати елементи захисних демпферних кіл 

для обраних транзисторних ключів. 

3. Згідно з довідковою літературою вибрати варистори та супресори для 

захисту транзисторних ключів. 
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Таблиця 9.1 – Варіанти завдання для розрахунку 

№ пор. dU , В nr , Ом nl , Гн T , с імпt , с 
1 100 5 0,0015 0,001 0,0004 
2 100 10 0,002 0,001 0,0005 
3 100 15 0,0025 0,001 0,0007 
4 100 20 0,003 0,001 0,0008 
5 100 25 0,0035 0,001 0,0009 
6 150 5 0,004 0,002 0,0008 
7 150 10 0,0045 0,002 0,001 
8 150 15 0,005 0,002 0,0012 
9 150 20 0,0055 0,002 0,0015 

10 150 25 0,006 0,002 0,0018 
11 200 5 0,0015 0,0005 0,0002 
12 200 10 0,002 0,0005 0,0003 
13 200 15 0,0025 0,0005 0,0004 
14 200 20 0,003 0,0005 0,00045 
15 200 25 0,0035 0,0005 0,00035 

 
Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте вимоги щодо систем захисту напівпровідникових 

перетворювачів енергії. 

2. Надайте характеристику основних видів перенапруг, що впливають на 

напівпровідникові ключі. 

3. Поясніть методи захисту силових транзисторів від перенапруги на 

переході «затвор–емітер». 

4. У чому полягає відмінність між активним та пасивним методами 

захисту транзисторів від перенапруг у переході «колектор–емітер»? 

5. Поясніть причини виникнення перенапруги в імпульсних 

перетворювачах енергії. 

6. Надайте характеристику застосування RC і RCD-снаберів. 

7. Охарактеризуйте такий метод пасивного захисту, як обмеження. 

8. Поясніть принцип дії варисторів та можливість їх застосування від 

перенапруг в імпульсних перетворювачах енергії. 

9. Поясніть принцип дії супресорів та можливість їх застосування від 

перенапруг в імпульсних перетворювачах енергії. 

Література: [7, с. 253–263; 9, с. 158–178]. 
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Практична робота № 10 

Тема. Вибір елементів систем керування перетворювача частоти з 

проміжною ланкою постійного струму 

Мета: дослідження принципів формування синусоїдної ШІМ, розділення 

імпульсів керування для створення трифазної системи, та способи керування 

транзисторами в трифазних мостових схемах; ознайомлення зі схемотехнічною 

реалізацією та принципом роботи перетворювача частоти з автономним 

інвертором напруги. 

Короткі теоретичні відомості 
В електроприводах змінного струму для задач керування асинхронними 

трифазними двигунами з короткозамкненим ротором широкого 

розповсюдження набули перетворювачі частоти з ланкою постійного струму. 

Такий тип перетворювача містить керований чи некерований випрямляч, на 

виході якого установлюється ємнісний фільтр для згладжування форм 

випрямленої напруги та автономний інвертор, що може працювати як джерело 

напруги (АІН), так і як джерело струму (АІС). 

Найбільш поширеною схемою силової частини автономного інвертора 

(АІ) є трифазна мостова схема (рис. 10.1), що складається з шести керованих 

транзисторних ключів (VT1-VT6).  

1kU 3kU 5kU

2kU 6kU

dU




4kU

 
Рисунок 10.1 – Мостова схема автономного трифазного інвертора 
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Керування частотою напруги на виході перетворювача здійснюється 

унаслідок впливу на систему керування інвертора. Значення амплітуди напруги 

змінного струму на виході інвертора визначається значенням випрямленої 

напруги dU , із якої формується вихідна напруга перетворювача. 

Статорні обмотки АД під час живлення від такого інвертора включаються 

або за схемою «зірка», або за схемою «трикутник». Як у першому, так і у 

другому випадку перемикання транзисторних ключів будь якої фази інвертора 

викликає зміну напруги на всіх обмотках двигуна. 

На сьогодні відома велика кількість різних способів керування силовими 

ключами інвертора. Найбільш простим є спосіб, у якому кутова тривалість 

замкнутого стану ключів (відкритого стану транзисторів, що працюють у 

ключовому режимі) дорівнює   ( 180 ) (рис. 10.2). 
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Рисунок 10.2 – Алгоритм керування АІ за 180  

 

У даному випадку в кожен момент часу замкнуті три ключі. Стан ключів 

змінюється через кожну шосту частину періоду. Форма напруги на фазі А 

навантаження (у разі підключення обмоток статора АД за схемою «зірка») 

зображено на рис. 10.2. 
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Значним недоліком даного способу керування є необхідність 

використання керованого випрямляча для зміни напруги на виході інвертора. 

Для регулювання вихідної напруги самим інвертором використовують 

широтно-імпульсне регулювання (ШІР) та широтно-імпульсну модуляцію 

(ШІМ) на несучій частоті. Найбільш простим способом керування під час ШІР 

є спосіб, за якого як несучу частоту використовують частоту повторень. 

Сигнали керування силовими ключами інвертора та сигнал напруги на виході 

інвертора зображені на рис. 10.3. 
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Рисунок 10.3 – Керування АІ під час ШІР на основній частоті 

 

Протягом кожного періоду повторень для підключення навантаження до 

джерела живлення відкривається три транзистори, а для відключення 

навантаження від джерела живлення перемикаються транзистори одного плеча. 

До того ж закривається той транзистор, що дозволяє відключити всю групу 

анодних чи катодних силових ключів. Так, для відключення навантаження за 

ввімкнених транзисторів VT1, VT3, VT6 транзистор VT6 відключається, а 

транзистор VT5 включається. Такий спосіб керування називають алгоритмом 

одного переключення. 
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Для покращення гармонічного складу вихідної напруги інвертора 

використовують ШІМ на несучій частоті, коли модульованим сигналом є 

синусоїдні чи трапецеїдальні напруги. На рис. 10.4. наведено приклад 

формування синусоїдної ШІМ в автономних інверторах. 
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Рисунок 10.4 – Формування синусоїдної ШІМ на несучій частоті 
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Модульовані напруги керування транзисторами кожного плеча інвертора 

зрушені на 120 . Дані сигнали порівнюються з пилкоподібним несучим 

сигналом та формують сигнали керування. Відповідно до сигналів керування 

транзисторами формується напруга на кожній фазі навантаження. 

Основним недоліком синусоїдальної ШІМ, що формується методом 

порівняння, є невисокий коефіцієнт використання напруги живлення. Для 

підвищення коефіцієнта використання напруги застосовуються так звані 

модифіковані ШІМ, що відрізняються від базової синусоїдальної ШІМ 

наявністю блока попередньої модуляції. При цьому ефективним та разом з тим 

відносно нескладним у реалізації способів передмодуляції є передмодуляція 

способом уведення третьої гармоніки в сигнали задання. Ілюстрація даного 

способу зображена на рис. 10.5. 

2
3

 
Рисунок 10.5 – Передмодуляція сигналу завдання 

 

Під час ШІМ має місце надмірно часте перемикання транзисторів у 

трифазному інверторі. Для усунення цього недоліку достатньо перемикати 

транзистори тільки одного плеча протягом періоду повторень (1/6 періоду 

частоти модуляції). Такі способи модуляції дістали назву векторних. 

На рис. 10.6 показано алгоритм перемикання транзисторів інвертора під 

час векторної модуляції та сигнал фазної напруги на навантаженні. При такому 

способі керування на інтервалі часу від 0 до 32  на вхід керування 

транзисторного ключа (VT1) подається постійний сигнал, а в інтервалі від 32  

до   – широтно-імпульсний сигнал – 4 імпульси, тривалість яких постійно 

зменшується (рис. 10.6). У протифазі транзистору VT перемикається VT2. 
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Аналогічні сигнали, але з відповідним фазовим зрушенням, поступають на 

входи інших транзисторних ключів. 
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Рисунок 10.6 – Алгоритм роботи АІ під час векторної модуляції 

 
Під час реалізації системи керування силовими транзисторами 

трифазного мостового інвертора може бути використаний мікроконтролер 

MC3PHAC, що генерує шість сигналів ШІМ зі змінною напругою та частотою. 

Поданий контролер містить програмне забезпечення для створення систем 

керування асинхронним частотно-регульованим електроприводом. Програмне 

забезпечення цього МК не може бути модифіковане. На рис. 10.7 показано 

типову схему ввімкнення мікроконтролера MC3PHAC. 
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Рисунок 10.7 – Схема підключення мікроконтролера MC3PHAC 
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У поданому контролері адаптація алгоритму керування до конкретного 

типу електропривода здійснюється за допомогою зміни числових констант. 

Задання констант можливо реалізувати двома способами: потенціометрами на 

платі контролера блока керування або від ПК верхнього рівня, зв’язаного з 

платою керування по послідовному інтерфейсу. Паспортні характеристики 

контролера MC3PHAC наведені в таблиці 10.1. 

Таблиця 10.1 – Параметри мікроконтролера MC3PHAC 

Параметр Позначення Значення Одиниця 
вимірювання 

Напруга живлення VDD -0,3..+6,0 В 

Вхідна напруга VIn 
-0,3..VDD 

+3,0 В 

Вхідна підвищена напруга VHi VDD +3,0 В 
Максимальний струм I ±25 A 

Температура 
запам’ятовувального пристрою Tstg -55..+150 ºС 

Максимальний струм від VSS IMVSS 100 мА 
Максимальний струм на VDD IMVDD 100 мА 

Робоча температура TA -40..+105 ºС 
Частота резонатора Fosc 4,0 ±1% MHz 

 
Основні характеристики алгоритму керування, що реалізується 

контролером MC3PHAC: 

– формує 6 ШІМ модульованих сигналів керування драйверами силових 

ключів трифазного мостового інвертора. Форма вихідної напруги 

синусоїдальна, частота комутації транзисторів може варіюватися в межах від 

5,291 до 21,164 кГц. У таблиці 10.2 наведено залежності частоти ШІМ від 

напруги задання.  

Таблиця 10.2 – Вибір частоти ШІМ 

Напруга на вході Відповідна частота Напруга на вході Відповідна частота 
0..1 В 5,291 кГц 2,75..3,5 В 15,873 кГц 

1,5..2,25 В 10,582 кГц 4..5 В 21,164 кГц 
 

У алгоритмі керування передбачена можливість зміни «мертвого» часу 

від 0,5 до 6,0 мкс. Є вхід апаратного захисту силових ключів, високий логічний 

рівень якого переводить сигнали керування вентилями у неактивний стан; 
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– реалізує закон керування const
f

U
  з програмованою користувачем 

вольт-добавкою за нульової частоти (рис. 10.8). Граничне значення частоти f  

може бути встановлене залежно від типу двигуна: 50 або 60 Гц. Допускає 

задання темпу процесу розгону або гальмування: від 0,5 до 128 Гц/с; 

U

f

базоваf

базоваU

 
Рисунок 10.8 – Залежність вихідної напруги від частоти 

 

– поточне значення вставки за швидкістю задається в аналоговому 

вигляді. Відповідний вхід може бути використаний для організації замкнутої за 

швидкістю або за іншим технологічним параметром системи; 

– керування режимами роботи схеми здійснюється за допомогою двох 

логічних сигналів: «пуск/зупинка» та «напрямок обертання». 

Як драйвер керування транзисторами трифазного мостового інвертора 

може бути використаний драйвер IR2233, що являє собою драйвер з 

формуванням імпульсів верхнього і нижнього плеча. Особливості зазначеного 

драйвера: 

– робота за напруги від +600 В до +1200 В; 

– нечутливість до від’ємного переходу напруги du/dt; 

– напруга на затворі від 10 В/12 В до 20 В та до 25V у перехідному 

процесі; 

– блокування каналів керування за зниженої напруги; 

– незалежні 3 напівмостові драйвери; 

– узгоджений розподіл часу затримки для усіх каналів керування. 
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У поданому драйвері передбачено внутрішній захист від одночасної 

подачі активних рівнів сигналів керування на входи силових ключів одного 

напівмоста. У разі виникнення аварії драйвер припиняє подачу всіх сигналів 

керування на інвертор і переходить у стан помилки керування. У таблиці 10.3 

наведено паспортні характеристики драйвера IR2233. 

Таблиця 10.3 – Параметри драйвера 3-фазного моста IR2233 

Параметр Позначення Значення 
Одиниця 

вимірювання 
Напруга живлення VDD 15..25 В 

Вихідний струм IО 200..420 мА 
Допустима швидкість зміни 

напруги зміщення 
dVS/dt 50 В/нс 

Робоча температура TA 150 ºС 
Час увімкнення ton 675 нс 
Час вимкнення toff 425 нс 

Тривалість наростаючого фронту 
під час увімкнення 

tr 80 нс 

Тривалість наростаючого фронту 
під час вимкнення 

tf 35 нс 

 
Типова схема ввімкнення драйвера IR2233 зображена на рис. 10.9. 

 

Cb

VDb

600 В

VT2

VT1Vcc
Hin1,2,3
Lin1,2,3
Fault
Itrip
Flt-Clr
Sd
Cao
Ca-
Vss
Ca+ Com

Lo
1,2,3

Vs
1,2,3

Ho
1,2,3

Vb
1,2,3

Н
ав

ан
т

аж
ен

ня

Vcc
Hin
Lin

Fault

Flt-Clr
Sd

Cao

Gnd
 

Рисунок 10.9 – Типова схема підключення драйвера 
 

У табл. 10.4 наведено загальний опис драйвера керування трифазним 

мостовим інвертором. 
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Таблиця 10.4 – Опис виводів драйвера IR2130 

Вивід Опис виводу Вивід Опис виводу 

HIN1,2,3 

Логічні входи для 
виводів на затвори 

транзисторів верхнього 
плеча 

CA- Негативний вхід 
підсилювача струму 

LIN1,2,3 

Логічні входи для 
виводів на затвори 

транзисторів нижнього 
плеча 

CA+ Позитивний вхід 
підсилювача струму 

FAULT 
Указує на блокування 
від перенапруги або 
зниженої напруги 

VSS Логічна земля 

VCC Логічна фіксована 
напруга низького рівня COM Зворотний сигнал низького 

рівня 

ITRIP Вхід для відключення 
перенапруги VB1,2,3 Напруга високого рівня 

FLT-CLR Логічний вхід скидання 
помилки HO1,2,3 

Виходи на затвори 
транзисторів верхнього 

плеча 

SD Логічний вхід 
відключення VS1,2,3 

Зворотний сигнал напруги 
високого рівня 

CAO Вивід підсилювача 
струму LO1,2,3 

Виходи на затвори 
транзисторів нижнього 

плеча 
 

Завдання до теми 

1. Згідно з завданням викладача побудувати часові діаграми роботи 

силових транзисторів трифазних автономних інверторів напруги. 

Охарактеризувати міжфазні та фазні сигнали напруги і струму на навантаженні.  

2. Вибрати елементи системи керування затвором силового 
транзисторного ключа у складі перетворювача частоти з проміжною ланкою 
постійного струму. Побудувати схему підключення драйвера, розрахувати 

елементи бутстрепного живлення (бутстрепна ємність і діод Шотки) та вибрати 
параметри обмежувальних резисторів на ввімкнення та вимкнення. 
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Контрольні питання 

1. Надайте загальну характеристику перетворювачів частоти з проміжною 
ланкою постійного струму. 

2. Поясніть різницю між перетворювачами частоти з проміжною ланкою 
постійного струму, у яких використовуються керовані та некеровані 

випрямлячі. 
3. Охарактеризуйте переваги та недоліки перетворювачів частоти з 

проміжною ланкою постійного струму. 

4. Надайте загальну оцінку принципів побудови силової частини 
перетворювачів частоти. 

5. Охарактеризуйте спосіб керування транзисторами трифазних 

інверторів за кутової тривалості замкнутого стану ключів 180 . 
6. Поясніть принцип керування транзисторами трифазних інверторів під 

час широтно-імпульсного регулювання на основній частоті. 

7. Поясніть принцип керування транзисторами трифазних інверторів під 
час широтно-імпульсної модуляції на несучій частоті. 

8. Поясніть принцип керування транзисторами трифазних інверторів під 

час векторної модуляції. 
9. Надайте порівняльну характеристику автономних інверторів струму та 

інверторів напруги. 

10. Поясніть необхідність використання зворотних діодів у структурі 
трифазного мостового інвертора. 

11. Надайте характеристику драйвера керування трифазним інвертором. 
12. Поясніть необхідність використання фільтруючої ємності в ланці 

постійного струму. 
Література: [8, с. 172–201; 10, с. 325–362]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

5-й семестр 
залік 

6-й семестр 
іспит 

Види занять 

Максимальна 
сума балів 

Максимальна 
сума балів 

Лекції 10 10 
Практичні заняття: виконання, захист 30 20 
Лабораторні роботи: виконання, захист 30 20 
Поточний контроль: змістовий модуль № 1 – 
10 балів; змістовий модуль № 2 – 10 балів; 
самостійна робота, реферати – 10 балів 

30 30 

Іспит – 20 
Усього  100 100 

 
 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS Для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики Для заліку 

90–100 А Відмінно 
82–89 В 
74–81 С Добре 

64–73 D 
60–63 Е Задовільно 

 
 

Зараховано 

35–59 FX Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

Не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
навчальної дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
навчальної 
дисципліни 
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Додаток А 
Параметри напівпровідникових ключів 

Таблиця А.1 – Параметри силових тиристорів 

керI , mA 
Тип тиристора maxпрI , А maxзвU , В 

увімкнення утримання 
25TTS12 16 1200 45  
40TPS08 35 800 150  
40TPS12 35 1200 150  

BCR16CM 16 600 30  
BT 151 650R 12 650   
BT 151 800R 12 800 40 20 

BT 169D 12 400 6 5 
BTA 16 600B 16 600 50 25 
BTA 26 600A 25 600 150 100 
BTA 26 600B 25 600 100 80 
BTB 16 600B 16 600 100 50 
BTB 24 600B 25 600 100 50 

ESM 740 10 300 50  
IRKT105/10 105 1000   
IRKT105/12 105 1200   
IRKT162/12 160 1200   
IRKT162/16 160 1600   
IRKT41/12 45 1200   
IRKT56/10 60 1000   
IRKT56/12 60 1200   
IRKT71/10 65 1000   
IRKT91/10 95 1000   
IRKT91/12 95 1200   
MAC12M 12 600 35 40 
MAC15M 15 600 35 40 
MAC15N 15 800 35 40 

MAC320A8FP 20 600 75  
MAC8SN 25 600   
MAC9M 8 600 50  
MAC9N 8 800 50  
MCR12N 12 800 20  
MCR25M 25 600 30  
MCR8N 8 800 15  

TM100SZ 100 400   
TYN 408 8 400 15 30 
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Таблиця А.2 – Параметри IGBT транзисторів  

Тип 
транзистрора 

maxceU , 
В 

ceR , 
мОм 

cI , A; 100/25cT  
°C 

geg QQ / , 
нК 

DP , 
Вт; 

IRFB23N20D 200 -/-/100,0 24/17 57,0/27,0 170/- 
IRFB4020PBF 200 -/-/100,0 18/13 18,0/5,3 100/- 
IRFS23N20D 400 -/-/100,0 24/17 57,0/27,0 170/- 

IRFSL23N20D 400 -/-/100,0 24/17 57,0/27,0 170/- 
IRF640N 400 -/-/150,0 18/13 44,7/22,0 150/- 

IRF640NL 200 -/-/150,0 18/13 44,7/22,0 150/- 
IRF640NS 200 -/-/150,0 18/13 44,7/22,0 150/- 
IRFB4103 200 -/-/165,0 17/12 25,0/12,0 140/- 

IRFR15N20D 350 -/-/165,0 17/12 27,0/14,0 140/- 
IRFU15N20D 200 -/-/165,0 17/12 27,0/14,0 140/- 

IRF7450 200 -/-/170,0 -/- 26,0/12,0 -/3 
IRFR13N20D 350 -/-/235,0 14/9,5 25,0/12,0 110/- 
IRFU13N20D 200 -/-/235,0 14/9,5 25,0/12,0 110/- 

IRF630N 350 -/-/300,0 9,5/6,8 23,3/11,3 82/- 
IRFU9N20D 400 -/-/380,0 9,4/6,7 18,0/9,0 86/- 
IRFR220N 200 -/-/600,0 5/3,5 15,0/6,1 43/- 
IRFU220N 350 -/-/600,0 5/3,5 15,0/6,1 43/- 
IRF7464 200 -/-/730,0 -/- 9,5/4,6 -/2,5 
IRF6641 200 -/-/- -/- 34,0/9,5 89/2,8 

IRFB4233PBF 230 -/-/37,0 56/39 120/44 370/- 
IRFB4332PBF 250 -/-/33,0 60/42 99/35 390/- 
IRFP4332PBF 250 -/-/33,0 57/40 99/35 360/- 

IRFP4232 250 -/-/35,7 60/42 160/60 430/- 
IRFB4229PBF 250 -/-/46,0 46/33 72/26 330/- 
IRFI4229PBF 250 -/-/46,0 19/12 73/24 46/- 
IRFP4229PBF 250 -/-/46,0 44/31 72/26 310/- 
IRFS4229PBF 250 -/-/48,0 45/32 72/26 330/- 

IRF7453 250 -/-/230,0 -/- 25,0/11,0 -/2,5 
IRFR12N25D 250 -/-/260,0 14/10 23/12 144/- 
IRFU12N25D 250 -/-/260,0 14/10 23/12 144/- 
IRFP4242PBF 300 -/-/59,0 46/33 165/61 430/- 

IRF3000 300 -/-/400,0 -/- 22,0/11,0 -/2,5 
RFL4315 150 -/-/185,0 -/- 12,0/6,8 -/2,8 
IRF7465 150 -/-/280,0 -/- 10,0/5,0 -/2,5 
IRF5802 150 -/1200,0 -/- 4,5/2,4 2/2 

IRFI4227PBF 200 -/-/22,0 26/17 73,0/21,0 18/- 
IRFBA90N20D 200 -/-/23,0 98/71 160,0/75,0 650/- 

 



 

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Елементи автоматизованого електропривода» для студентів денної 

та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «Бакалавр» 
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