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ВСТУП 

 

На сьогодні питання енергоресурсозбереження на промислових 

підприємствах стоїть дуже гостро. Одним з основних напрямів 

енергозбереження є розвиток енергозберігаючих технологій, що базуються на 

застосуванні напівпровідникових елементів як силових ключів силової 

перетворювальної техніки. Залежно від типу перетворювача та методів 

перетворення енергії та керування її параметрами в силових 

напівпровідникових перетворювачах використовуються діоди, тиристори, 

транзистори та гібридні силові схеми. Застосування перетворювачів енергії на 

повністю керованих силових напівпровідниках дозволяє отримати високі 

значення комутованої потужності, високий ККД, низькі масогабаритні 

показники та високу надійність. Широке застосування керованих 

напівпровідників дозволяє здійснити економічне перетворення електроенергії й 

відкриває широкі можливості для створення сучасних тиристорних чи 

транзисторних перетворювальних пристроїв. 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

здатності самостійно й творчо розв’язувати задачі, пов’язані з вибором чи 

проектуванням напівпровідникових перетворювачів енергії для задач керування 

двигунами постійного та змінного струму. 

Мета проведення лабораторних занять полягає в закріпленні знань, 

отриманих на лекціях, завдяки дослідженню властивостей і характеристик 

перетворювачів енергії та характеристик силових напівпровідникових ключів у 

складі цих перетворювачів. 

Унаслідок виконання лабораторних робіт студенти повинні  

знати: принципи роботи найбільш розповсюджених напівпровідникових 

перетворювачів енергії;  

уміти: проводити оцінювання якості режимів роботи транзисторних ключів, 

вибирати методи захисту від перенапруг та методів охолодження силових 

ключів у складі напівпровідникових перетворювачів енергії. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Дослідження режимів роботи тиристорних перетворювачів 

постійного та змінного струму 

Мета: ознайомлення з методами побудови та принципами роботи 

тиристорних регуляторів постійного та змінного струму, дослідження вихідних 

характеристик перетворювачів. 

Короткі теоретичні відомості 

Тиристорні перетворювачі напруги призначені для перетворення змінного 

струму й напруги одного рівня в змінний чи постійний струм та напругу іншого 

рівня без зміни частоти. Вони знайшли широке розповсюдження для живлення 

як активного, активно-індуктивного, так і активно-індуктивного навантаження з 

проти-ЕРС. Регулювання напруги в таких системах відбувається унаслідок 

зміни кута відкриття силових ключів. 

Широке використання тиристорних перетворювачів напруги пояснюється 

їх високими енергетичними та експлуатаційними показниками: незначні втрати 

енергії; високий коефіцієнт посилення за струмом та потужністю; низька 

інерційність; малі габарити та вага; висока надійність. До недоліків 

тиристорних перетворювачів напруги слід віднести: пульсації вихідної напруги; 

низький коефіцієнт потужності під час глибокого регулювання напруги; 

викривлення в мережах живлення. 

Тиристорні перетворювачі постійного струму знайшли широке 

застосування у керуванні технологічними механізмами в машинобудівній, 

металургійній промисловості, у транспорті (електровози, тепловози, трамваї, 

тролейбуси). Такі перетворювачі виконуються для нереверсивних і реверсивних 

електроприводів та використовуються під час керування колами збудження, 

якірними колами електроприводів з великим діапазоном регулювання 

швидкості. 

Основні переваги керованих випрямлячів: високі коефіцієнт підсилення 

та ККД, мала потужність керування й висока швидкодія. Недоліки керованих 
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випрямлячів: пульсації вихідної напруги, низький коефіцієнт потужності під 

час глибокого регулювання напруги, висока чутливість до перенапруги, 

викривлення в мережах живлення, підвищений рівень випромінювання 

радіоперешкод. 

Для можливості регулювання середнього значення випрямленої напруги 

на навантаженні може бути використана несиметрична мостова схема.. Так, в 

однофазній схемі (рис. 1.1, а) ввімкнені два тиристори VS1, VS2 та два діоди 

VD3, VD4. Використання несиметричних (напівкерованих) мостових 

перетворювачів має низку переваг: простота керування; широкий діапазон 

регулювання вихідної напруги; високий рівень вихідної напруги. 

TV
dL

dR

3VD

фU2
du di

2VS1VS

4VD

1i

 

 
а) б) 

Рисунок 1.1 – Схема силової частини напівкерованого мостового  

випрямляча (а) та часові діаграми його роботи (б) 

 

Розглянемо роботу наведеної напівкерованої мостової схеми з активно-

індуктивним навантаженням. У схемі завжди працюють діод і тиристор: VS1, 

VD3 та VS2, VD4. На проміжку часу θ1 – θ2 (рис. 1.1, б) струм проводить 

тиристор VS1 і діод VD3. При θ = θ2 напруга U2ф змінює знак, відбувається 
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комутація струму навантаження в анодній групі йі струм id переходить з діода 

VD3 на VD4. Тиристор VS1 проводить струм до моменту θ = θ3, коли подається 

імпульс керування на тиристор VS2. З цього проміжку часу струм навантаження 

протікає через тиристор VS2 і діод VD4. 

Отже, від моменту проходження через нуль синусоїди вторинної напруги 

до моменту ввімкнення іншого тиристора (рис. 1.1, б, заштриховані області) 

струм навантаження проводять послідовно з’єднані тиристор і діод. Наприклад, 

у проміжку θ3 – θ2 струм проходить через тиристор VS1 і діод VD4 в інтервалі 

θ – θ1 – через тиристор VS2 і діод VD3 і т. д. Оскільки в зазначені проміжки часу 

навантаження закорочене, випрямлена напруга дорівнює нулю, а струм 

навантаження id підтримується завдяки енергії, запасеної в індуктивності Ld. 

Унаслідок цього в кривій первинного струму i1 (рис. 1.1, б) є інтервали, коли 

i1 = 0. 

Перша гармоніка первинного струму i1 зрушена відносно напруги U2ф, на 

кут φ1 = 0,5 α. У результаті cosφ1 у цій схемі вище, ніж у мостових симетричних 

схемах, що містять повне число тиристорів. Крива випрямленої напруги ud 

(рис. 1.1, б) має таку ж форму, як у разі активного навантаження. Отже, 

застосування напівкерованих мостових випрямлячів дозволяє здійснювати 

регулювання середнього значення напруги на навантаженні. 

Для завдання регулювання діючого значення напруги змінного струму на 

навантаженні широкого розповсюдження знайшли тиристорні реґулятори 

напруги (ТРН) – пристрої призначені для перетворення змінного струму й 

напруги одного рівня в змінний струм і напругу іншого рівня без зміни частоти.  

Тиристорні перетворювачі змінного струму знайшли широке 

розповсюдження в системах плавного пуску асинхронних чи синхронних 

електродвигунів, що є складовою частиною електроприводів таких агрегатів, як 

компресор, вентилятор (димосос), насос та ін. Їх використання дозволяє 

здійснювати необмежену кількість плавних пусків ненавантажених або 

навантажених двигунів з обмеженням пускового струму від одного до трьох 

значень номінального струму залежно від параметрів навантаження з 

подальшим їх перемиканням на живлення від промислової мережі. 
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Схеми ТРН (рис. 1.2) містять два зустрічно-паралельно ввімкнених 

тиристори і дозволяють комутувати однофазну чи трифазну мережу змінного 

струму й регулювати величину струму та напруги на навантаженні.  

 
Рисунок 1.2 – Схеми силових частин тиристорних регуляторів напруги 

 

Якщо навантаження має лише активний характер, то струм повторює за 

формою напругу й припиняється у разі зміни знака напруги на аноді (рис 1.3, 

а). Якщо навантаження має активно-індуктивний характер, то форма струму в 

колі навантаження не повторює форму напруги, оскільки виникає ЕРС 

самоіндукції, що перешкоджає наростанню й спаданню струму. Тому струм 

навантаження протікає через тиристор деякий час після зміни знака напруги 

живлення (рис 1.3, б), а тиристор вимкнеться лише у разі спаду струму 

навантаження до нуля. Кут  називається кутом регулювання, a λ – кутом 

провідності, φ – кутом навантаження. 

  
а) б) 

Рисунок 1.3 – Характеристика зміни напруги й струму тиристорного регулятора 

напруги: з активним (а) та активно-індуктивним (б) навантаженням 
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До основних переваг тиристорних перетворювачів слід віднести низьку 

вартість тиристорів (порівняно із транзисторами), простоту й надійність 

реґуляторів і схем керування. Основними недоліками тиристорних реґуляторів є 

використання одноопераційних вентилів і пов’язаний із цим низький коефіцієнт 

потужності й наявність вищіх гармонік вихідної напруги. До того ж коефіцієнт 

потужності зменшується зі збільшенням глибини реґулювання напруги. 

Для керування роботою тиристорів використовуються різні схеми, що 

забезпечують відкривання тиристора у визначений момент часу. Після 

відкривання тиристора  коло керування не впливає на його стан, тому 

керування тиристором може здійснюватися імпульсами невеликої тривалості 

(сотні мікросекунд), що дозволяє спростити схеми керування й знизити 

потужність на керуючому електроді. 

Хід роботи 

1. Ознайомитись зі структурою та порядком роботи на лабораторному 

стенді. Отримати допуск викладача для проведення роботи на стенді. 

2. Під’єднати до затискачів тиристорного перетворювача напруги блок 

датчиків. На лабораторному стенді зібрати схему тиристорного перетворювача 

постійного струму. Зняти експериментальні дані регулювання напруги для 

різних кутів керування тиристорами. Виконати запис осцилограм проведених 

дослідів. Визначити середнє СЕРU , діюче ДU  значення сигналу, амплітуду U , 

період T  і частоту f  напруги і струму.  



 
Рисунок 1.4 – Осцилограми сигналів струму та напруги навантаження під час 

роботи напівкерованого тиристорного перетворювача постійного струму 

 

3. Експериментально–отримані дані занести до таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Експериментальні дані вимірювання струму і напруги 

№  
пор. α СЕРU , 

В 
СЕРІ , 
В 

ДU ,  
В 

ДІ ,   
В 

MAXU , 
В 

MAXІ , 
 В 

1        
…        
n        

 

4. За отриманими експериментальними даними побудувати регулювальну 

характеристику тиристорного перетворювача постійного струму )( fUСЕР . 

5. На лабораторному стенді зібрати схему тиристорного перетворювача 

змінного струму. Зняти експериментальні дані регулювання напруги для різних 

кутів керування тиристорами. Виконати запис осцилограм проведених дослідів. 

Визначити середнє СЕРU , діюче ДU  значення сигналу, амплітуду U , період T  і 

частоту f  напруги і струму.  

 
Рисунок 1.5 – Осцилограми сигналів струму та напруги навантаження під час 

роботи тиристорного перетворювача змінного струму 

 

6. Експериментально–отримані дані занести до таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 – Експериментальні дані вимірювання струму і напруги 

№ 
пор. α СЕРU , 

В 
СЕРІ , 
В 

ДU ,  
В 

ДІ ,   
В 

MAXU , 
В 

MAXІ , 
 В 

1        
…        
n        
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7. За отриманими експериментальними даними побудувати регулювальну 

характеристику ТРН )(fU Д  . 

8. Скласти звіт лабораторної роботи, письмово відповісти на контрольні 

питання за завданням викладача. 

Зміст звіту 
1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Осцилограми та таблиці експериментальних даних. 

3. Результати проведених розрахунків. 

4. Регулювальні характеристики тиристорних перетворювачів постійного 

та змінного струму. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 
1. Наведіть переваги та недоліки тиристорних перетворювачів напргуи. 

2. Наведіть класифікацію керованих випрямлячів. 

3. Охарактеризуйте експлуатаційні властивості керованих випрямлячів. 

4. Поясніть принцип дії тиристорів та наведіть їх класифікацію. 

5. Охарактеризуйте сферу застосування тиристорних перетворювачів в 

автоматизованому електроприводі. 

6. Наведіть структурні схеми однофазних тиристорних перетворювачів 

постійного струму та надайте їм характеристику. 

7. Наведіть структурні схеми трифазних тиристорних перетворювачів 

постійного струму та надайте їм характеристику. 

8. Наведіть структурні схеми однофазних тиристорних перетворювачів 

змінного струму та надайте їм характеристику. 

9. Наведіть структурні схеми трифазних тиристорних перетворювачів 

змінного струму та надайте їм характеристику. 

10. Охарактеризуйте сигнали струму та напруги тиристорного регулятора 

напруги під час активного та активно-індуктивного навантаження. 

Література: [1, с. 35–67; 2, с. 121–140; 4, с. 100–124]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження режимів роботи керованих випрямлячів 

Мета роботи: аналіз характеристик режиму випрямлення та режиму 

інвертування керованих випрямлячів, ознайомлення з принципами роботи 

ведених мережею інверторів. 

Короткі теоретичні відомості 

У керованому випрямлячі можна організувати режим роботи, за яким 

енергія буде передаватися від кола постійного струму в мережу. Умови, за яких 

такий режим може бути реалізований, такі: у навантаженні має бути ввімкнена 

велика індуктивність; ЕРС навантаження має бути спрямована згідно з 

напрямком напруги на виході випрямляча. Такі умови можуть виникати у 

реверсивних керованих випрямлячах під час керування двигуном постійного 

струму по колу якоря. 

Процес перетворення енергії постійного струму на енергію змінного 

струму називають інвертуванням. Інвертори, ведені мережею, здійснюють таке 

перетворення з передачею енергії в мережу змінного струму, тобто розв’язують 

завдання, обернене випрямленню. 

Ведені мережею інвертори працюють на мережу, у якій є інші джерела 

електроенергії. Комутація вентилів у них здійснюється завдяки напрузі цієї 

мережі. Частота на виході інвертора дорівнює частоті мережі, а напруга – 

напрузі мережі. 

Найбільш часто ведені інвертори застосовуються, коли потрібно віддати 

механічну енергію, запасену в махових масах електродвигуна і робочої 

машини, назад у мережу. Гальмування електропривода, що так здійснюється, є 

найбільш енергетично ефективним. 

Розглянемо роботу однофазного мостового керованого випрямляча 

(рис. 2.1). Змінна напруга підводиться до однієї діагоналі моста, а навантаження 

підключається до іншої – між точкою з’єднання катодів двох тиристорів, що 

утворюють катодну групу, і точкою з’єднання анодів двох тиристорів, що 

утворюють анодну групу. 
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Рисунок 2.1 – Однофазний керований випрямляч 

 

Тиристори, що пропускають струм попарно, з’єднані між собою і з 

навантаженням послідовно. До кожної пари входить один тиристор з катодної 

групи і один – з анодної. Пропускає струм та пара, у якої на цей момент часу 

анод вентиля катодної групи має більш високий потенціал, а катод вентиля 

анодної групи – більш низький. Випрямлений струм проходить по 

навантаженні протягом обох напівперіодів змінного струму. 

У режимі випрямлення джерелом енергії є мережа змінного струму. Тому 

крива споживаного з мережі струму ( 1I ) відстає від напруги живлення ( 1U ) на 

кут 20  . На першому (позитивному) напівперіоді змінної напруги струм 

тече через тиристори 3,1 VSVS , а на другому (негативному) напівперіоді струм 

тече через тиристори 4,2 VSVS . 

Часові діаграми роботи мостового керованого випрямляча при 20    

наведено на рис. 2.2, де 11, IU  – напруга та струм мережі живлення, 31, yy UU  і 

42 , yy UU  – сигнали керування тиристорами, 22 , IU  – напруга та струм 

навантаження. 
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Рисунок 2.2 – Часові діаграми роботи однофазного керованого випрямляча  

при 20    

 

Показником споживання енергії мережею є фазовий зсув струму 1I  

відносно напруги ( 1U ) на кут  2 . Це означає, що на першому 

(позитивному) напівперіоді змінної напруги струм має протікати через 

тиристори 4,2 VSVS , а на другому (негативному) напівперіоді струм має 

протікати через тиристори 3,1 VSVS . У цьому випадку досягається передача 

енергії в мережу. Такий режим роботи мостового керованого випрямляча 

спостерігається зі зміною кута керування тиристорами в діапазоні  2 . 

Часові діаграми роботи випрямляча на цьому діапазоні зміни кута керування 

наведено на рис. 2.3, де 11, IU  – напруга та струм мережі живлення, 31, yy UU  та 

42 , yy UU  – сигнали керування тиристорами, 22 , IU  – напруга та струм 

навантаження. 
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Рисунок 2.3 – Часові діаграми роботи однофазного керованого випрямляча  

при  2  

 

Закривання робочого тиристора під час відкривання іншого тиристора у 

веденому інверторі здійснюється під дією зворотної напруги. Очевидно, до 

робочого тиристора під час відкривання іншого тиристора буде прикладена 

зворотна напруга тільки в тому випадку, якщо тиристор буде відкриватися в 

момент, коли на підключеній до нього обмотці діє напруга позитивної 

полярності. Іншими словами, реальне значення кута   під час роботи 

інвертора, виходячи з умови запирання тиристорів, має бути меншим на деякий 

кут  , тобто   . Якщо ж тиристор відкривати при   , то умова для 

закривання тиристора не буде виконана, цей тиристор залишиться у відкритому 

стані, створивши коротке замикання кола з послідовно ввімкненими вторинною 

обмоткою трансформатора і джерелом постійного струму. Таке явище 

називають зривом інвертування або перекиданням інвертора. 
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Кут  , що відраховується вліво від точок природного відкривання, 

називають кутом випередження відкривання тиристорів. З кутом затримки 

відкривання   він пов’язаний співвідношенням 

   , (2.1) 

чи 

   . (2.2) 

Узагальнена регулювальна характеристика (рис. 2.4) відображає 

регулювальні властивості керованих випрямлячів і ведених мережею 

інверторів. Зі зміною кута керування   від 0 до 2
  перетворювач працює як 

випрямляч, а зі зміною   від 2
  до   – як інвертор, ведений мережею. 

2
 



dU

 
Рисунок 2.4 – Узагальнена регулювальна характеристика  

керованого випрямляча 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися зі структурою та порядком роботи на лабораторному 

стенді. Отримати допуск викладача для проведення роботи на стенді. 

2. Зняти експериментальні дані роботи мостового керованого випрямляча: 

– дослідити сигнали струму та напруги мережі в режимах випрямлення та 

інвертування; 

– дослідити сигнали керування тиристорами в режимах випрямлення та 

інвертування; 
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– дослідити сигнали струму та напруги на навантаженні в режимах 

випрямлення та інвертування. 

3. Виконати запис осцилограм проведених дослідів. 

4. Змінюючи кут керування тиристорами  , провести дослідження 

роботи керованого випрямляча в режимах випрямлення та інвертування. 

5. Зняти середні значення струму та напруги з різними кутами керування 

тиристорами. Експериментальні дані занести до таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Експериментальні дані роботи керованого випрямляча 

Режим випрямлення Режим інвертування 
№ пор.   серU  cерI  №   серU  cерI  

1    1    
…    …    
n    n    

 

6. За експериментальними даними побудувати регулювальну 

характеристику керованого випрямляча. 

7. Скласти звіт з лабораторної роботи, відповісти на контрольні питання 

за завданням викладача. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схема експериментальної установки. 

3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних. 

4. Регулювальна характеристика керованого випрямляча. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Поясніть відмінність між режимом випрямлення та інвертуванням у 

керованих випрямлячах. 

2. Охарактеризуйте умови, які роблять можливим виникнення режиму 

інвертування. 

3. Наведіть часові діаграми роботи однофазного мостового випрямляча в 

режимі інвертування. 
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4. Наведіть часові діаграми роботи однофазного мостового випрямляча в 

режимі випрямлення. 

5. Визначте регулювальну характеристику однофазного мостового 

інвертора, веденого мережею. 

6. Поясніть причини виникнення аварійних режимів роботи інверторів, 

ведених мережею. 

Література: [1, с. 98–103; 2, с. 201–203; 3, с. 238–242]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження режимів роботи послідовного імпульсного 

перетворювача постійного струму 

Мета роботи: ознайомлення з принципом роботи нереверсивного 

послідовного імпульсного перетворювача постійного струму, визначення 

регулювальних характеристик перетворювача. 

Короткі теоретичні відомості 

Для живлення споживачів електричної енергії, які потребують 

регулювання підведеної до них напруги, широкого розповсюдження набули 

імпульсні перетворювачі напруги. Вони перетворюють сталу за значенням 

постійну чи змінну напругу на регульовану величину періодичним 

підключенням навантаження до джерела живлення. Тривалість такого 

підключення можна змінювати, регулюючи тим самим середнє або діюче 

значення підведеної до навантаження напруги. Під час розгляду силового 

ключа як ідеального з підключеннямі навантаження до джерела живлення 

напруга на ньому дорівнює напрузі джерела, а при відключенні – нулю. 

Існує два способи імпульсного керування: 

– широтно-імпульсна модуляція (ШІМ) характеризується тим, що середнє 

значення вихідної напруги змінюється завдяки співвідношенню між часом 

імпульсу iмпt  і часом паузи між ними 0t  у разі постійного періоду constT  , 

тобто з постійною частотою комутації ключа constTf iмп  /1 ; 
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– частотно-імпульсна модуляція (ЧІМ) характеризується тим, що ширина 

імпульсу (або паузи) залишається постійною, а частота проходження імпульсів 

є змінною величиною var/1  Tf iмп . 

Перетворювачі, що дозволяють здійснювати широтно-імпульсне 

регулювання напруги на навантаженні, називають широтно-імпульсними 

перетворювачами (ШІП). 

Залежно від можливості зміни полярності напруги на навантаженні ШІП 

поділяються на: 

– нереверсивні, що перетворюють напругу на імпульсну з постійною 

амплітудою й полярністю, але з різною тривалістю; 

– реверсивні, що перетворюють напругу на імпульсну з постійною 

амплітудою, різною тривалістю й полярністю за один період. 

Вихідна напруга імпульсних перетворювачів постійного струму являє 

собою послідовність однополярних імпульсів напруги прямокутної форми 

(рис. 3.1) з тривалістю iмпt  та паузою між ними 0t . Сума цих відрізків часу 

становить період проходження імпульсів вихідної напруги 0ttT iмп  , а 

співвідношення між ними впливає на значення вихідної напруги. Форма 

вихідного струму залежить від характеру навантаження. 

 

tімп t0
Т

u(t)
i(t)

Uсер Uд

u(t)
i(t)

t

 
Рисунок 3.1 – Напруга та струм імпульсного перетворювача 

 

Середнє значення напруги на навантаженні під час живлення від 

імпульсного перетворювача з широтно-імпульсною модуляцією може бути 
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розраховане за виразом 

   d
імп

d

імпt

dсер U
T

tUdtU
T

U
0

1 , (3.1) 

де dU  – напруга джерела живлення; 
T

tімп  – коефіцієнт заповнення імпульсів; 

імпt  – час увімкненого стану вентиля; T  – цикл роботи ШІП. 

Отже, змінюючи величину коефіцієнта заповнення імпульсів, на виході 

широтно-імпульсного перетворювача можна отримати різні значення середньої та 

діючої напруги на навантаженні, які не залежать від його характеру. 

Нереверсивні ШІП можна розділити на дві групи: паралельні та 

послідовні. У послідовних імпульсних перетворювачах робочий транзисторний 

ключ вмикається послідовно з навантаженням. Характерною особливістю 

послідовних ШІП є неможливість отримання напруги на їх виході вище 

напруги джерела живлення. 

На рис. 3.2 наведено схему нереверсивного перетворювача постійної 

напруги з послідовним увімкненням транзистора. 

 
Рисунок 3.2 – Схема нереверсивного послідовного перетворювача  

 

Під час аналізц широтно-імпульсних перетворювачів прийнято 

припущення, що транзистори є ідеальними ключами із часом перемикання, 

значення якого наближається до нуля, внутрішній опір джерела живлення 

дорівнює нулю. 

Часові діаграми роботи послідовного перетворювача на активно-

індуктивне навантаження наведено на рис. 3.3. У той час, коли транзистор VT 
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відкритий, енергія споживається від джерела живлення (напрямок струму 

зображений суцільною лінією). У разі замикання транзистора струм 

навантаження за рахунок ЕРС самоіндукції зберігає свій напрямок, 

замикаючись через зворотний діод VD (напрямок струму показано штриховою 

лінією). 

 
Рисунок 3.3 – Часові діаграми роботи нереверсивного послідовного 

перетворювача 

 

Регулювальна характеристика послідовного імпульсного перетворювача 

зображена на рис. 3.4. 



d
n

U
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Рисунок 3.4 – Регулювальна характеристика послідовного імпульсного 

перетворювача 
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Для захисту силових елементів від перенапруг, що виникають під час 

розриву кола живлення, на вході широтно-імпульсного перетворювача 

встановлюється фільтр нижніх частот, який є конденсатором С (рис. 3.2). У 

схемах, де напруга dU  створюється вхідним випрямлячем, ємність С згладжує 

пульсації напруги. 

Нереверсивні широтно-імпульсні перетворювачі з послідовним 

увімкненням транзисторного ключа набули широкого розповсюдження для 

живлення якірних кіл двигунів постійного струму, оскільки вони забезпечують 

їх роботу у двигунному режимі.  

Хід роботи 
1. Ознайомитися зі структурою та порядком роботи на лабораторному 

стенді. Отримати допуск викладача для проведення роботи на стенді. 

2. Зняти експериментальні дані роботи послідовного імпульсного 

перетворювача: 

– дослідити сигнали керування силовим транзистором; 

– дослідити сигнали струму та напруги у разі активного навантаження; 

– дослідити сигнали струму та напруги у разі активно-індуктивного 

навантаження.  

– дослідити сигнали напруги в ланці постійного струму. 

3. Змінюючи час відкритого стану транзистора імпt , провести дослідження 

роботи послідовного імпульсного перетворювача. Виконати запис осцилограм 

проведених дослідів. 

4. Визначити середнє ( серU , серI ) значення сигналу напруги і струму, 

використовуючи масив даних записаних сигналів за виразами: 
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де iu , ii  – миттєві значення напруги і струму; N  – кількість точок за період 

сигналу. 

Експериментальні дані занести до таблиці 3.1. 



 23 

Таблиця 3.1 – Експериментальні дані роботи послідовного імпульсного 

перетворювача 

Навантаження № 0t    серU  серI  
1     

…     Активне 
n     
1     

…     Активно-
індуктивне n     

 

5. За експериментальними даними побудувати регулювальну 

характеристику послідовного імпульсного перетворювача. 

6. Скласти звіт з лабораторної роботи, відповісти на контрольні питання 

за завданням викладача. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схема лабораторного стенда. 

3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних. 

4. Регулювальна характеристика послідовного імпульсного 

перетворювача. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Надайте загальну характеристику імпульсних перетворювачів напруги. 

2. Охарактеризуйте способи імпульсного керування та наведіть 

класифікацію імпульсних перетворювачів постійної напруги. 

3. Як формується напруга та струм на навантаженні в імпульсних 

перетворювачах напруги? 

4. Наведіть класифікацію нереверсивних імпульсних перетворювачів 

напруги. 

5. Як визначається середнє та діюче значення напруги в нереверсивних 

імпульсних перетворювачах? 
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6. Поясніть принцип дії послідовного імпульсного перетворювача. 

Наведіть часові діаграми його роботи. 

7. Визначте регулювальну характеристику послідовного перетворювача 

енергії. 

Література: [5, с. 298–303; 8, с. 301–313]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження режимів роботи паралельного імпульсного 

перетворювача постійного струму 

Мета роботи: ознайомлення з принципом роботи нереверсивного 

паралельного імпульсного перетворювача постійного струму, визначення 

регулювальних характеристик перетворювача. 

Короткі теоретичні відомості 

У паралельних ШІП силовий транзисторний ключ вмикається паралельно 

навантаженню. Характерною особливістю паралельних перетворювачів є 

можливість отримання напруги на навантаженні, що перевищує за величиною 

напругу джерела живлення. Схема нереверсивного перетворювача з паралельним 

увімкненням транзистора зображена на рис 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Схема нереверсивного паралельного перетворювача 

 

Часові діаграми роботи паралельного перетворювача на активно-

індуктивне навантаження наведено на рис. 4.2.на той час, коли транзистор VT 

замкнений, напруга джерела живлення через діод VD прикладається до 
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навантаження. Під час перемикання робочого транзистора з певним 

коефіцієнтом заповнення імпульсів   в моменти, коли він відімкнений, напруга 

джерела живлення прикладається до дроселя L і в ньому запасається енергія 

(напрямок струму дроселя L зображено суцільною лінією). 

У разі замикання транзистора струм дроселя L, що підтримується ЕРС 

самоіндукції дроселя, протікає через діод та навантаження, віддаючи енергію, 

яка була запасена в період відімкненого стану транзистора. 
 

 
Рисунок 4.2 – Часові діаграми роботи нереверсивного паралельного 

перетворювача 

 

Середнє значення напруги на навантаженні, з живленням від 

паралельного імпульсного перетворювача з широтно-імпульсною модуляцією, 

може бути розраховано за виразом 
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Регулювальна характеристика паралельного імпульсного перетворювача 

зображена на рис. 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Регулювальна характеристика паралельного 

 імпульсного перетворювача 

 

Зазначений вираз для визначення середньої напруги на навантаженні (4.1) 

та регулювальна характеристика паралельного імпульсного перетворювача 

(рис. 4.3) характерні для ідеального перетворювача. Однак реальні схеми 

паралельних перетворювачів не дозволяють значно збільшити напругу на 

виході через наявність паразитних параметрів схеми, до яких можна віднести: 

активний опір обмотки індуктивності, опір ключового елемента у відкритому 

стані, прямий опір діода. З урахуванням усіх паразитних опорів остаточний 

вираз для визначення середнього значення напруги на навантаженні з 

живленням від реального паралельного імпульсного перетворювача з широтно-

імпульсною модуляцією може бути записаний: 
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де nR  – опір навантаження; VDLVTL rrrrr   – загальний опір зарядного та 

розрядного кола. 

Цей вираз справедливий для кр  , де кр  – критичний коефіцієнт 

заповнення імпульсів, з перевищенням якого регулювальна характеристика 

набуває спадного характеру. Це відбувається через те, що спад напруги на 

паразитному опорі r  уже не може бути компенсований наростанням струму в 
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індуктивності. Через це використовувати наведений вираз на спадній ділянці 

регулювальної характеристики неможливо. 

Критичний коефіцієнт заповнення визначається з виразу 
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Сімейство регулювальних характеристик з різним співвідношенням опору 

навантаження та паразитних опорів зображено на рис. 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Регулювальна характеристика реального паралельного 

імпульсного перетворювача 

 

З наведеної регулювальної характеристики видно, що неможливо 

отримати нескінченно велике значення напруги на навантаженні у разі 

обмеженої напруги живлення. На практиці коефіцієнт заповнення імпульсів 

беруть не більше 0,8–0,9, а коефіцієнт підвищення напруги – не більше 5. 

За допомогою схеми імпульсного перетворювача енергії з паралельним 

увімкненням силового транзисторного ключа можна реалізувати режим, у 

якому енергія, накоплена на навантаженні, буде віддаватися в мережу 

живлення. Такий режим роботи виникає, коли як навантаження 

використовується двигун постійного струму, який працює в режимі генератора. 

Схема силової частини такого перетворювача наведена на рис. 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Схема нереверсивного паралельного перетворювача з 

можливістю рекуперації енергії в мережу 

 

У разі ввімкнення транзистора VT струм у колі навантаження 

збільшується, у такому разі індуктивність L накопичує енергію. Після 

вимкнення транзистора VT струм навантаження замикається через діод VD. 

Енергія повертається в джерело живлення. Напрям струму nI  змінюється, а 

напруга зберігає свій знак ( 0,0  яя IU ), тому передача енергії йде тепер від 

двигуна до джерела живлення. Щоб забезпечити рекуперацію енергії в мережу 

під час гальмування машини й зменшення проти-ЕРС, потрібно підтримувати 

напругу на навантаженні більше напруги джерела живлення, що забезпечується 

збільшенням коефіцієнта заповнення імпульсів. 

Об’єднуючи схеми послідовного та паралельного імпульсних 

перетворювачів, можна отримати нереверсивний електропривод, 

характеристики якого розташовуються в I та II квадрантах. 

Хід роботи 
1. Ознайомитися зі структурою та порядком роботи на лабораторному 

стенді. Отримати допуск викладача для проведення роботи на стенді. 

2. Зняти експериментальні дані роботи паралельного імпульсного 

перетворювача: 

– дослідити сигнали керування силовим транзистором; 

– дослідити сигнали струму та напруги у разі активного навантаження; 

– дослідити сигнали напруги в ланці постійного струму. 
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– дослідити сигнали струму та напруги у разі активно-індуктивного 

навантаження. 

3. Змінюючи час відкритого стану транзистора імпt , провести дослідження 

роботи паралельного імпульсного перетворювача. Виконати запис осцилограм 

проведених дослідів. 

4. Визначити середнє ( серU , серI ) значення сигналу напруги і струму, 

використовуючи масив даних записаних сигналів за виразами 
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де iu , ii  – миттєві значення напруги і струму; N  – кількість точок за період 

сигналу. 

Експериментальні дані занести до таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Експериментальні дані роботи паралельного імпульсного 

перетворювача 

Навантаження № 0t    серU  серI  
1     

…     Активне 
n     
1     

…     Активно-
індуктивне n     

 

5. За експериментальними даними побудувати регулювальну 

характеристику паралельного імпульсного перетворювача. 

6. Скласти звіт з лабораторної роботи, відповісти на контрольні питання 

за завданням викладача. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схема лабораторного стенда. 

3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних. 

4. Регулювальна характеристика імпульсного перетворювача. 

5. Висновки щодо роботи. 
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Контрольні питання 

1. Надайте загальну характеристику імпульсних перетворювачів напруги. 

2. Охарактеризуйте способи імпульсного керування та наведіть 

класифікацію імпульсних перетворювачів постійної напруги. 

3. Наведіть класифікацію нереверсивних імпульсних перетворювачів 

напруги. 

4. Наведіть схему нереверсивного паралельного імпульсного 

перетворювача та часові діаграми його роботи. 

5. Як визначається середнє значення напруги на навантаженні 

імпульсного паралельного перетворювача енергії. 

6. Охарактеризуйте регулювальну характеристику паралельного 

перетворювача енергії. 

7. Поясніть, що таке критичний коефіцієнт заповнення імпульсів. 

8. Який максимальний коефіцієнт підвищення напруги зазвичай 

установлюється в паралельних імпульсних перетворювачах? 

9. Охарактеризуйте сфери застосування паралельних імпульсних 

перетворювачів постійного струму. 

Література: [5, с. 254–280; 6, с. 301–313; 10, с. 121–132;]. 
 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження режимів роботи реверсивного імпульсного 

перетворювача постійного струму 

Мета роботи: ознайомлення з принципом роботи реверсивного 

імпульсного перетворювача постійного струму, визначення регулювальних 

характеристик перетворювача. 

Короткі теоретичні відомості 

Реверсивні перетворювачі постійної напруги надають можливість 

здійснювати безконтактне плавне регулювання та реверсування струму в 

споживачах постійного струму. Зазвичай, реверсивні перетворювачі 

виконуються за мостовою схемою (рис. 5.1, а), в одну діагональ якої подається 
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постійна напруга від джерела живлення dU , а в іншу – вмикається 

навантаження. Зустрічно-паралельно транзисторним ключам вмикаються діоди, 

що забезпечують протікання струму в активно-індуктивному навантаженні під 

час розмикання ключів. 

Для реверсивних (мостових) перетворювачів найбільш широкого 

застосування знайшли три способи керування ключами: симетричний, 

несиметричний та почерговий. На практиці також можуть застосовуватися 

деякі модифікації зазначених законів керування. Але в будь-якому з 

перелічених методів керування можна виділити дві основні фази роботи, це 

період корисної роботи та період холостого ходу. 

Період виконання корисної роботи, тобто ввімкненого стану 

перетворювача, за всіма законами керування виглядає майже однаково і 

зводиться до того, що один з транзисторів верхнього плеча одного напівмоста 

та протилежний йому (по діагоналі) транзистор нижнього плеча іншого 

напівмоста відкриваються і через навантаження починає протікати струм. 

Період холостого ходу також реалізується завдяки комбінаціям відкритих 

та закритих транзисторів. Саме від обраного закону керування залежить те, 

струм якої величини та протягом якого часу буде протікати через ті чи інші 

елементи схеми. Особливістю періоду холостого ходу є те, що навіть якщо 

напруга джерела живлення подається на елементи схеми, то ніякої корисної 

роботи у цей час не виконується, а енергія витрачається на деякі «сервісні» 

операції, які забезпечують правильну роботу перетворювача.  

Одним з найбільш розповсюджених методів керування мостовими ШІП є 

симетричний метод керування чи «фіксована протифаза» (Lock anti-phase 

drive). Його основною перевагою є те, що він дозволяє майже повністю 

виключити протікання струму через зворотні діоди, що позитивно 

відображається на теплових втратах схеми. Принцип роботи перетворювача із 

симетричним керуванням базується на підключенні навантаження під час 

холостого ходу до напруги протилежної полярності. Тобто, якщо у момент часу 
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імпtt   відкриті транзистори 2VT  та 3VT , то в момент холостого ходу пtt   

відкриваються транзистори 1VT  та 4VT  (рис 5.1, а).  





 
 

а) б) 

Рисунок 5.1 – Напрямки протікання струму (а), та часові діаграми роботи (б) 

ШІП із симетричним керуванням 

 

Отже, напруга на навантаженні має форму послідовних двополярних 

імпульсів (рис 5.1, б), у той час як струм діодів майже завжди залишається 

таким, що дорівнює нулю (окрім короткого проміжку часу під час перемикання 

транзисторів). Змінюючи тривалість позитивних та негативних імпульсів, 

можна регулювати значення й полярність напруги на навантаженні. У ШІП із 

симетричним керуванням середня напруга nU  на виході дорівнює нулю, коли 

коефіцієнт заповнення імпульсів дорівнює 0,5. 

Недоліком симетричного способу керування є зміна знаку миттєвих 

значень вихідної напруги, що призводить до зміни напрямку протікання струму 

і, як наслідок, виникнення моменту двигуна, протилежного основному. Також 

значним недоліком є істотні пульсації напруги на навантаженні, що потребує 

досить великої індуктивності згладжувального дроселя. Тому такий спосіб 

керування застосовується в перетворювачах невеликої потужності.  

Керування транзисторами мостового перетворювача може бути 

забезпечено також використанням несиметричного методу керування 

(Sign/Magnitude). В цьому разі, як і за симетричним керуванням, у момент часу 
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імпtt   мають бути відкритими два транзистори на протилежних кінцях 

діагоналі моста 2VT  та 3VT  (рис 5.2, а). Струм у колі навантаження у цей 

момент зростає від нуля до максимального значення.  




 

 
а) б) 

Рисунок 5.2 – Напрямки протікання струму (а) та часові діаграми роботи (б) 

ШІП під час несиметричного керування 

 

Протягом періоду холостого ходу транзистор верхнього плеча 

залишається відкритим, а транзистор нижнього – закривається. Струм у колі 

продовжує текти, зберігаючи свій напрямок через транзистор 3VT  та зворотній 

діод 1VD . У цьому випадку струм не може протікати через діод 2VD , оскільки 

прямий струм діоду протилежний напрямку струму якоря двигуна. Як тільки 

струм стане дорівнювати нулю, діод 1VD  закриється і на виводах двигуна 

встановиться напруга на рівні проти-ЕРС. 

Діод 1VD  проводить струм протягом холостого ходу до тих пір, доки він 

не знизиться до нуля. Тобто він починає проводити струм з моменту його 

найбільшого значення і проводить його майже протягом усього циклу 

керування. Це означає що, розсіювана діодом теплова енергія досить значна, що 

є небажаним під час роботи перетворювача.  

Для зменшення навантаження на діод можна використати модифікований 

метод несиметричного керування. У такому випадку замість транзистора 3VT  

відкритим протягом усього циклу роботи може залишатися транзистор 2VT  

(рис. 5.3). Це призведе до того, що діод 4VD  почне проводити струм, беручи на 
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себе розсіювання теплової енергії. У такому разі всі параметри роботи такої 

схеми залишаються аналогічними, як і для попереднього випадку. Але через те, 

що перемикання транзисторного ключа в такому режимі доволі повільне, як і 

протікаючі в ньому перехідні процеси, починають зростати втрати на 

перемикання. Через це частіше використовують перший варіант 

несиметричного керування.  





 

 
а) б) 

Рисунок 5.3 – Напрямки протікання струму (а) та часові діаграми роботи (б) 

ШІП під час модифікованого несиметричного керування 

 

Якщо ж частота перемикання транзисторів досить низька і втратами на 

перемикання можна знехтувати, є можливість зменшити кількість енергії, яка 

буде розсіюватися на діоді завдяки почерговому вмиканню транзисторів 2VT  

та  3VT . Це призведе до того, що така ж кількість теплової енергії буде 

розсіюватися не на одному діоді, а на двох: 1VD  та 4VD . За несиметричного 

керування на навантаженні напруга формується у вигляді однополярних 

імпульсів, і середня напруга перетворювача в цьому випадку дорівнює нулю, 

тільки коли 0 . 

Недоліком такого способу керування є те, що транзистори верхнього 

плеча 1VT  та 3VT  завантажені за струмом набагато більше, ніж нижні. Цей 

недолік ліквідується під час почергового керування.  
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Для керування транзисторами мостового перетворювача також може бути 

використаний почерговий метод керування, за яким відкриваються два ключі, 

розташовані на протилежних сторонах моста, тоді як друга пара ключів 

постійно закрита (рис. 5.4, а). Якщо керування здійснюється ключами VT1 та 

VT2, то ключі VT3 та VT4 закриті. У такому разі ключі VT1 та VT2 

відкриваються не одночасно, як за симетричним керуванням, а зі зсувом у 

часі, що дорівнює періоду вихідних імпульсів напруги перетворювача (рис. 

5.4, б). Таким самим інтервалом визначається й момент закриття цих ключів. 

У результаті частота роботи кожного ключа у два рази менша, ніж частота 

вихідної напруги.  




  

а) б) 

Рисунок 5.4 – Напрямки протікання струму (а) та часові діаграми роботи (б) 

ШІП під час почергового керування 

 

У ті моменти, коли відкриті обидва ключі 1VT , 2VT , енергія споживається 

від джерела живлення й забезпечується зазначена полярність на навантаженні. У 

разі закриття ключа 1VT  енергія, накопичена в індуктивності навантаження, 

розряджається через відкритий ключ 2VT , спільну мінусову шину та зворотний 

діод транзистора 4VT . Напруга на навантаженні в цей час дорівнює нулю. Потім у 

момент імпtt   знову відкривається ключ 1VT  і навантаження підмикається до 

джерела живлення, але після закриття ключа VT2 розряд енергії проходить 

контуром 1VT –плюсова шина–зворотний діод транзистора 3VT , забезпечуючи 

нуль напруги на виході. З реверсом вихідної напруги аналогічно працюють ключі 

43 VTVT   та зворотні діоди транзисторів 21 VTVT  . 
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Отже, за почергового керування вихідна напруга має вигляд 

однополярних імпульсів певної полярності, як і за несиметричним керуванням. 

В обох випадках зменшуються пульсації вихідної напруги й габарити 

згладжувальних дроселів у колі навантаження. 

Аналізуючи розглянуті закони керування, можна судити, що за 

симетричним та несиметричним керуванням забезпечується двосторонній 

обмін енергією між джерелом живлення й навантаженням, а за почерговим 

керуванням – лише в одному – від джерела живлення до навантаження. 

Хід роботи 
1. Ознайомитись зі структурою та порядком роботи на лабораторному 

стенді. Отримати допуск викладача для проведення роботи на стенді. 

2. Зняти експериментальні дані роботи нереверсивного широтно-

імпульсного перетворювача: 

– дослідити принципи формування сигналів керування затвором IGBT 

транзисторів першого напівмоста); 

– дослідити принципи формування сигналів керування затвором IGBT 

транзисторів другого напівмоста; 

– дослідити зміну напруги кола постійного струму зі збільшенням 

навантаження; 

– дослідити сигнали напруги та струму на активно-індуктивному 

навантаженні. 

3. Виконати запис осцилограм проведених дослідів.  

4. Для різних значень коефіцієнта заповненя імпульсів   визначити 

середнє ( серU , серI ) значення сигналів напруги і струму. Експериментальні дані 

занести до таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 – Експериментальні дані роботи реверсивного імпульсного 

перетворювача 

№ пор. імпt  пt    серU  серI  
1      

…      
n      
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5. За експериментальними даними побудувати регулювальну 

характеристику реверсивного імпульсного перетворювача. 

6. Скласти звіт з лабораторної роботи, відповісти на контрольні питання 

за завданням викладача. 

Зміст звіту 
1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схема лабораторного стенда. 

3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних. 

4. Регулювальна характеристика імпульсного перетворювача. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Надайте порівняльну характеристику нереверсивних та реверсивних 

перетворювачів постійної напруги. 

2. Охарактеризуйте симетричний спосіб керування транзисторами в 

реверсивних мостових схемах перетворювачів постійної напруги. 

3. Охарактеризуйте несиметричний спосіб керування транзисторами в 

реверсивних мостових схемах перетворювачів постійної напруги. 

4. Охарактеризуйте почерговий спосіб керування транзисторами в 

реверсивних мостових схемах перетворювачів постійної напруги. 

5. Поясніть принцип формування сигналів керування в генераторах ШІМ. 

6. Поясніть значення гальванічної розв’язки силових кіл та керувальних 

сигналів. 

7. Надайте характеристику драйвера керування напівмостом. 

8. Поясніть необхідність використання фільтрувальної ємності в ланці 

постійного струму. 

9. Як визначається середнє значення напруги в реверсивних імпульсних 

перетворювачах? 

10. Як забезпечується захист мостових схем імпульсних перетворювачів 

напруги від наскрізних струмів? 

Література: [6, с. 153–197; 7, с. 58–78; 9, с. 245–263]. 
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Лабораторна робота № 6 

Тема. Дослідження режимів роботи трифазних автономних інверторів 

напруги 
Мета: ознайомлення з принципом роботи дволанкового перетворювача 

частоти з автономним інвертором напруги та методами формування вихідної 

синусоїдної ШІМ. 

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. 

Електроприводи із частотним керуванням за своїми регулювальними 

властивостями не поступаються електроприводам постійного струму, а за 

економічними та малогабаритними показниками здебільшого переважають їх. 

Такий тип перетворювача містить керований чи некерований випрямляч, 

на виході якого встановлюється ємнісний фільтр для згладжування форм 

випрямленої напруги та автономний інвертор, що може працювати як джерело 

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

Схеми силової частини перетворювачів частоти дуже різноманітні, і 

застосування тієї чи іншої схеми визначається конкретними вимогами до 

привода змінного струму. У сучасних перетворювачах частоти як силові ключі 

використовують тиристори чи силові транзистори. 

У загальному випадку до перетворювачів частоти висувають такі вимоги: 

висока надійність і простота схеми; високий коефіцієнт корисної дії; мінімальна 

потужність установленого електромеханічного обладнання; широкий діапазон 

незалежного регулювання вихідної напруги й частоти; сталість вихідної 

напруги під час зовнішних впливів; можливість рекуперації енергії в 

гальмівних режимах; близька до синусоїди форма вихідної напруги. 

Використання в системах автоматизованого електропривода 

перетворювачів частоти з двигунами змінного струму забезпечує такі 

показники: економічність роботи у разі одночасної можливості широкої зміни 

швидкості та навантаження, широкий діапазон регулювання швидкості як вниз, 
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так і вгору від номінальної, підвищене значення перевантажувальної здатності 

за моментом і висока швидкодія під час регулювання параметрів режиму 

(струму, швидкості або положення ротора) машини. 

Найбільш поширеною схемою силової частини інвертора є трифазна 

мостова схема (рис. 6.1), що складається із шести керованих транзисторних 

ключів (ТК1–ТК6).  

1kU 3kU 5kU

2kU6kU4kU

dU





 
Рисунок 6.1 – Схема силової частини трифазного автономного 

інвертора напруги 

 

Керування частотою напруги на виході перетворювача здійснюється 

впливом на систему керування інвертора, у якій сигнал завдання частоти 

перетворюється в тривалість сигналів керування, що подаються на транзистори 

інвертора відповідно до встановленого алгоритму. Значення амплітуди напруги 

змінного струму на виході інвертора визначається значенням випрямленої 

напруги dU , з якого 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 в 

другому випадку перемикання транзисторних ключів фаз інвертора викликає 

зміну напруги на всіх обмотках двигуна. 
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На цей час відома велика кількість різних способів керування силовими 

ключами інвертора. Найбільш простим з них є спосіб, у якому кутова 

тривалість замкнутого стану ключів (відкритого стану транзисторів, що 

працюють у ключовому режимі) дорівнює   ( 180 ) (рис. 6.2).  
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Рисунок 6.2 – Діаграма стану ключів 

інвертора 

Рисунок 6.3 – Форма напруги на виході 

інвертора 

 

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

змінюється через кожну шосту частину періоду, тривалість якої в одиницях 

часу t  визначається заданим значенням частоти на виході інвертора як 
3


t . 

Отже, зміна сигналу завдання частоти на вході системи керування інвертором 

призводить до зміни цієї тривалості. Послідовність замикання ключів  

1–2–3–4–5–6 (рис. 6.2) відповідає певному напрямку обертання двигуна. Для 

його зміни ця послідовність має бути змінена на зворотну. Форма вихідної 

фазної та лінійної напруги перетворювача з таким способом керування 

зображена на рис. 6.3. 
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З діаграми видно, що існує шість ненульових станів ключів, за яких 

завжди замкнені два парних і один непарний або один парний і два непарних 

транзисторні ключі. Окрім них можуть ще використовуватися два нульових 

стани, за яких замкнуті ключі 1–3–5 або 2–4–6 і всі три фази статора будуть 

замкнені на позитивний або негативний вихід випрямляча, що відповідає нулю 

напруги на навантаженні. Послідовність керування транзисторними ключами 

така: 123, 234, 345, 456, 561, 612. 

Несинусоїдність вихідної напруги перетворювача призводить до 

несинусоїдності струму в статорних обмотках і пульсації моменту двигуна. Ці 

пульсації значною мірою проявляються у разі зниженої частоти й невеликому 

моменті інерції механізму та викликають нерівномірність обертання двигуна, а 

іноді й виникнення крокового режиму, коли двигун обертається із зупинками. 

Отже, несинусоїдний характер напруги на виході випрямляча накладає 

обмеження на можливий діапазон реґулювання швидкості електропривода. 

Тому останнім часом широкого поширення набули перетворювачі частоти з 

ланкою постійного струму, в яких форма струму статора близька до 

синусоїдної, що досягається застосуванням інверторів з широтно-імпульсною 

модуляцією (ШІМ). 

Найбільш поширеним типом перетворювача частоти з ШІМ є 

перетворювач з некерованим випрямлячем напруги в ланці постійного струму. 

У такому разі напруга на вході інвертора не змінюється, а реґулювання вихідної 

напруги здійснюється методом широтно-імпульсної модуляції. 

Під час такого способу керування на інтервалі часу від 0 до 32  на 

керуювальний вхід транзистора (ТК1) подається постійний сигнал, а в інтервалі 

від 32  до   – широтно-імпульсний модульований сигнал – 4 імпульси, 

тривалість яких постійно зменшується (рис. 6.4). У протифазі транзистора ТК1 

перемикається ТК4. Аналогічні сигнали, але з відповідним фазовим здвигом 

поступають на входи інших транзисторний ключів. У разі такого способу 

керування сигнали поступають почергово то на два, то на три транзисторних 

ключі. На рис. 6.5 зображені фазні та лінійні напруги на виході інвертора. 
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Рисунок 6.4 – Діаграма стану ключів інвертора 
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Рисунок 6.5 – Форма напруги на виході інвертора: а) фазна, б) лінійна 

 

Для покращення гармонічного складу вихідної напруги інвертора 

використовують ШІМ на несучій частоті, коли модульованим сигналом є 

синусоїдні чи трапецеїдальні напруги. На рис. 6.6 наведено приклад 

формування синусоїдної ШІМ в автономних інверторах. 
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Рисунок 6.6 – Формування синусоїдної ШІМ на несучій частоті 

 
Модульовані напруги керування транзисторами кожного плеча інвертора 

зсунуті на 120 . Такі сигнали порівнюються з пилкоподібним несучим 

сигналом та формують сигнали керування. Відповідно до сигналів керування 

транзисторами формується напруга на кожній фазі навантаження (рис. 6.6). 
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Основним недоліком синусоїдальної ШІМ, що формується методом 

порівняння, є невисокий коефіцієнт використання напруги живлення. З метою 

підвищення коефіцієнта використання напруги застосовуються так звані 

модифіковані ШІМ, що відрізняються від базової синусоїдальної ШІМ 

наявністю блока попередньої модуляції. У такому разі ефективним та разом з 

тим відносно нескладним у реалізації способів передмодуляції є 

передмодуляція способом уведення третьої гармоніки в сигнали задання. 

Ілюстрація цього способу зображена на рис. 6.7. 

 

2
3

 
Рисунок 6.7 – Передмодуляція сигналу завдання 

 

Загальними недоліками формування сигналів ШІМ способом порівняння 

сигналів керування з опорним є підвищена складність реалізації за необхідності 

отримати високий коефіцієнт використання джерела живлення, а також 

недостатня гнучкість для синтезу оптимальних законів комутації ключів 

інвертора в різних режимах роботи електропривода. 

Хід роботи 

1. Ознайомитись зі структурою та порядком роботи на лабораторному 

стенді. Отримати допуск викладача для проведення роботи на стенді. 

2. Зняти експериментальні дані роботи перетворювача частоти: 

– сигнали формування ШІМ з виходу мікроконтролера; 

– дослідити принципи формування сигналів керування затвором IGBT 

транзисторів інвертора; 

– дослідити сигнали напруги на статорі асинхронного двигуна. 
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3. Виконати запис осцилограм проведених дослідів. 

4. Для різних значень сигналу завдання визначити частоту, середні ( серU , 

серI ) та діючі ( ДU , ДІ ) значення сигналів напруги і струму. Експериментальні 

дані занести до таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 – Експериментальні дані роботи автономного інвертора 

напргуи 

№ 
пор. 

f  серU  
серI  ДU ,  ДІ ,  

1      
…      
n      

 

5. Скласти звіт з лабораторної роботи, письмово відповісти на контрольні 

питання за завданням викладача. 

Зміст звіту 
1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схема лабораторного стенда. 

3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних. 

4. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 
1. надайте загальну оцінку принципів побудови силової частини 

перетворювачів частоти. 

2. Охарактеризуйте спосіб керування транзисторами трифазних 

інверторів з кутовою тривалістю замкнутого стану ключів 180 . 

3. Поясніть принцип керування транзисторами трифазних інверторів з 

широтно-імпульсною модуляцією. 

4. Поясніть різницю між перетворювачами частоти з проміжною ланкою 

постійного струму, у яких використовуються керовані та некеровані 

випрямлячі. 

5. Охарактеризуйте переваги та недоліки перетворювачів частоти з 

проміжною ланкою постійного струму. 

Література: [8, с. 125–197; 10, с. 218–238; 11, с. 98–122]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Види занять Максимальна 
сума балів 

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

30 

Екзамен 20 
Усього  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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