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ВСТУП 

 

Метою дисципліни «Комплектні електроприводи» є поглиблення 

спеціальної підготовки інженера-електромеханіка широкого профілю, набуття 

студентами цілісного підходу при аналізі режимів роботи електромеханічних 

систем, сприяння закріпленню та поглибленню теоретичних знань. 

Після вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

 конструкцію та принцип роботи комплектних електроприводів;  

 силову частину та систему керування комплектними 

електроприводами; 

 головні технічні характеристики комплектних електроприводів; 

 головні принципи формування статичних, динамічних та енергетичних 

характеристик комплектних електроприводів; 

 побудову та принцип дії вузлів, призначених для обробки інформації в 

системах автоматичного регулювання комплектних електроприводів; 

уміти: 

 проводити розрахунки параметрів комплектних електроприводів та їх 

вузлів; 

 проводити розрахунок синтезу найважливіших елементів систем 

автоматичного регулювання; 

 вибирати двигун і комплектний електропривод. 

При виникненні труднощів під час виконання звіту до контрольної 

роботи необхідно звернутись за консультацією до викладача. Графік їх 

проведення знаходиться на кафедрі систем автоматичного управління та 

електропривода. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

1.1 Лабораторна робота № 1 

Тема. Дослідження роботи комплектного електропривода на базі 

перетворювача частоти АВВ типу ACS 300 

Мета: вивчення структури лабораторного комплексу та отримання 

характеристик частотно-регульованого електропривода. 

Основні теоретичні відомості 

Частотне керування належить до економічного способу керування 

асинхронним двигуном, що полягає у взаємозалежному регулюванні частоти  

1f  і напруги  1U  на затисках статора. Частотою 1f  визначається значення 

швидкості обертового полюса статора   1 р   і, отже, швидкість обертання 

ротора АД     (з урахуванням ковзання S). Напруга 1U  визначає величину 

магнітного потоку АД і задається у функції частоти. 

Під законами частотного керування розуміють співвідношення між 

частотою і напругою, що подаються на статор АД, тобто функціональні 

залежності )f(U
11

, та визначальні характеристики і режим роботи двигуна. 

Закони частотного керування реалізуються в  розімкнутій системі частотно-

регульованого електропривода, функціональну схему якої показано на рисунку 

1.1. На схемі позначено: ПЧ – перетворювач частоти, АД – асинхронний 

двигун, 
знзчзш U,U,U – завдання швидкості, частоти і напруги ЧРП, ФП – 

функціональний перетворювач, що реалізує закон частотного керування. 

На лабораторному стенді (рис. 1.2) для дослідження частотно-

регульованого привода встановлений перетворювач частоти ACS 300, що 

використовується для регулювання швидкості обертання асинхронних двигунів 

потужністю 0,55...1,1…11кВт із короткозамкненим ротором. Він побудований 

за схемою автономного інвертора напруги з проміжною ланкою постійного 

струму з некерованим випрямлячем та регулюванням вихідної напруги 

широтно-імпульсною модуляцією. 
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Рисунок 1.1  Функціональна схема частотно-регульованого електропривода 
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Рисунок 1.2  Схема лабораторної установки 

 

Двигун постійного струму (ДПС) зі збудженням від постійних магнітів 

працює в режимі динамічного навантаження, інтенсивність якого регулюється 

опором Rнав. Навантажувальний момент на валу складається з моменту 

механічних втрат та з електромагнітного моменту, що створюється ДПС. 
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На цій схемі внутрішні реле перетворювача (схематично винесені з ПЧ) 

позначені як К1 та К2. Контакт К1 замикається, якщо ПЧ підключений до 

мережі, К2  якщо двигун не знаходиться в стані зупинки. Таким чином К1 

блокує підключення АД до ПЧ, якщо ПЧ не підключено до мережі, К2 блокує 

відключення АД від ПЧ до моменту його повної зупинки.  

Основні технічні характеристики перетворювача частоти ACS 300: 

 номінальна напруга при частоті мережі 50 Гц  208 ... 240 В 

 номінальний вихідний струм  5,5 А; 

 струм короткочасного перевантаження  8,3 А; 

 частота живильної мережі  48...63 Гц; 

 основний коефіцієнт потужності  0,98; 

 частота на виході ТПЧ  0...500 Гц; 

 номінальна напруга двигуна  200...240 В. 

Основні технічні характеристики асинхронного двигуна АОЛС 2-21-4: 

 .НОМP .=1,3 кВт;  

 .НОМU .=220 В;  

 .НОМf =50 Гц;  

 .НОМI .=6,1 А;  

 
.НОМ

n .=1300 об/хв; 

 
.НОМ

cos .=0,8.  

У перетворювачі із проміжною ланкою постійного струму змінна напруга 

перетворюється в керованому або некерованому випрямлячі на постійну, 

згладжується у фільтрі, а потім поступає на автономний інвертор, де 

відбувається зворотне перетворення – у змінну напругу необхідної частоти 

(рисунок 1.3). 

 

АД
Автономний

інвертор
Випрямлювач3 ф. Фільтр

 
 

Рисунок 1.3  Структурна схема перетворювача частоти із проміжною ланкою 

постійного струму 
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В автономних інверторах напруги (АІН) форма струму залежить від 

навантаження, а форма напруги визначається порядком перемикання вентилів. 

Будуються такі інвертори, як правило, за трифазними мостовими схемами  

(рис. 1.4). Щоб згладити пульсації напруги в колі постійного струму такого 

інвертора паралельно до входу встановлюють конденсатор фільтра. При 

активно-індуктивному навантаженні із приходом сигналу на відкривання 

транзистора напруга, що прикладена до фази, буде протинаправлена струму 

фази, тому струм, доки не спаде до нуля, буде протікати крізь діод, увімкнений 

зустрічно-паралельно транзисторові. Якщо джерелом живлення АІН є 

випрямляч, а навантаження має досить високу індуктивність, то встановлення 

конденсатора фільтра є обов’язковим, щоб забезпечити коло струму, що буде 

проходити крізь діоди.  

IGBT1
VD1

VD1 VD1 VD1

VD1VD1

C1
Ud

+

-

Id

IGBT2

IGBT3 IGBT5

IGBT6IGBT4

3 ф. АД

A B C

B
3 ф.

Сеть

 
Рисунок 1.4  Схема АІН 

 

Якщо випрямляч є некерованим, то можна використовувати ШІМ 

(широтно-імпульсну модуляцію) напруги фази, перемикаючи ключі інвертора 

за відповідними алгоритмами, або встановити додатковий ключ у колі 

постійного струму та регулювати напругу інвертора за допомогою ШІР 

(широтно-імпульсної регулювання) вихідної напруги ланки постійного струму. 

Графіки імпульсної напруги U , що подається на обмотку АД при ШІМ за 

синусоїдальним законом та середньої напруги за період модуляції .СЕРU  

показано на рис. 1.5. 
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Рисунок 1.5  Формування напруги при регулюванні її рівня за 

допомогою ШІМ, керуванням ключами інвертора 

 

Судячи з графіків регулювати рівень змінної напруги можна 

співвідношенням між часом провідного та непровідного стану вентилів, тобто 

завдяки системі керування інвертором. Для зменшення впливу вищих гармонік 

частоту модуляції вибирають щонайменше в 12 разів більшою за потрібну 

частоту вихідної напруги. 

ACS 300 забезпечує наступні режими: пуск уперед, пуск назад, зупинка, 

динамічне гальмування, плавне регулювання частоти обертання двигуна. У 

пристрої передбачений захист від струмів короткого замикання, від струмів 

перевантаження, від роботи на зниженій напрузі від перенапруги мережі. 

Керування перетворювачем ведеться через панель керування. Її 

зовнішній вигляд показано на рис. 1.6.  

На ньому зображено:  

1  Перший символ напису. Коли він мерехтить, це вказує на режим 

установки параметрів після натискання кнопки «Режим». 

2  Назва параметра. 

3  Значення параметра. 

4  Кнопки «Збільшення» та «Зменшення». Використовуються для 

перегляду списків параметрів і установки значень параметрів. 
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5  Світлодіод «Несправність». Загоряється, коли виникає несправність у 

приводі. 

6  Світлодіод «Дистанційне керування». Горить, коли ACS 300 

знаходиться в режимі керування через блок уведення/виводу (дистанційне 

керування). Не горить, коли керування ACS 300 здійснюється з панелі 

(локальне керування). Для перемикання режимів натиснути й утримувати 

кнопку «Remote» доки не  погасне світлодіод. 

7  Кнопка «Дистанційне керування» («Remote»). Використовується для 

вибору дистанційного або локального керування. 

8  Кнопка «Напрямок». Дозволяє звернути напрямок обертання двигуна. 

9  Світлодіоди «Напрямок». Вказують напрямок обертання двигуна або 

напрямок, у якому двигун буде обертатися після запуску.  

10  Кнопка «Старт/Стоп». Включає або зупиняє двигун. 

11  Кнопка «Режим». Використовується для перемикання режимів 

вибору й установки параметрів. 

REMOTE

OC FREQ        7.2Hz

1 2 3

11
4

5

6

9 7

10
7

8

FAULT

 
Рисунок 1.6  Зовнішній вигляд панелі керування 
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Основні дії, які можна виконувати за допомогою кнопок панелі наведені 

в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1  Основні призначення кнопок панелі керування 

Кнопка 

панелі 
Функція 

 

 
Перехід між режимами відображення та установки параметрів та 

перехід між сторінками меню. 

 Запуск  або зупинка двигуна. 

 Зміна напрямку обертання двигуна (реверс). 

 

 
У режимі відображення  перехід до попереднього параметра 

(угору), у режимі установки  збільшення значення параметра. 

 

 
У режимі відображення  перехід до наступного параметра 

(униз), у режимі установки  зменшення значення параметра. 

 

 
Перехід до параметра «OUTPUT f» (треба натиснути і тримати 

одночасно обидві кнопки протягом трьох секунд). 

 
REMOTE

 

Світлодіод «Дистанційне керування» вказує на те , що ACS 300 

знаходиться в режимі дистанційного керування.  Для керування 

з передньої панелі ACS 300 світлодіод горіти не повинен. Для 

перемикання режимів натиснути й утримувати кнопку «Remote» 

до погасання світлодіода. 

 

 

Світлодіоди напрямку вказують поточний напрямок обертання 

двигуна. Коли двигун знаходиться в стані зупинки, світлодіоди 

мерехтять рідко, коли ACS 300 змінює напрямок обертання 

двигуна – світлодіоди мерехтять часто. 

 

Усі параметри перетворювача, що можуть бути відображені на табло, 

поділені на чотири сторінки. Щоб переходити від одного параметра до іншого 

використовують кнопки «Зменшення», «Збільшення» та «Режим».  

При підключенні перетворювача до мережі на панелі з’являється напис 

«PAGE 1 (*P2)». Це означає, що на табло відображається заголовок першої 

сторінки меню користувача. Щоб перейти до параметрів, що знаходяться на 
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ній, потрібно використовувати кнопки «Зменшення» та «Збільшення»: для 

переходу до наступних параметрів сторінки натискати кнопку «Зменшення», 

попередніх  «Збільшення». Для переходу до наступної сторінки потрібно 

вийти на заголовок сторінки і натиснути кнопку «Режим». 

Щоб з будь-якого місця меню повернутись до параметра «OUTPUT f» 

першої сторінки необхідно натиснути одночасно і утримувати декілька секунд 

кнопки «Збільшення» та «Зменшення». 

Наочно систему меню параметрів та правила переходу між ними 

показано на рисунку 1.7. 

PAGE 4    (*P1)PAGE 2       (*P3)

2 ACC 1

2 I LIMIT

2 IR COMP

DC HOLD

VERSION

P.LOCK

PAGE 3        (*P4)

OUTPUT V

2 RELAY

F SUPERV

OUTPUT f

REF FREQ

SPEED RPM

TEMP MOD

HOURS

PAGE 1          (*P2)

 
Рисунок 1.7  Система меню параметрів перетворювача 

 

Переходи між рядками та сторінками виконуються в режимі 

відображення. Щоб замінити або встановити параметр, треба перейти в режим 

установки. Для цього потрібно вибрати рядок, у якому відображається 

потрібний параметр, і натиснути кнопку «Режим». Робота в режимі установки 

буде супроводжуватися мерехтінням першого символу дисплея. Змінювати 

значення параметрів можна за допомогою кнопок «Зменшення» та 

«Збільшення». Одинарне натискання кнопки «Зменшення» дозволяє зменшити 

значення параметра на одну поділку, а кнопки «Збільшення»  збільшити. 

Якщо тримати кнопку не відпускаючи, тоді зміна параметра буде відбуватися з 

прискоренням. У разі, коли значення параметру не є числовим, натискання цих 

кнопок призведе до переходу до наступної (кнопка «Збільшення») або 
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попередньої (кнопка «Зменшення») установки зі списку можливих. Після 

встановлення необхідного значення параметра, потрібно перейти до режиму 

відображення натисканням кнопки «Режим». Мерехтіння першого символу на 

дисплеї зникне, засвідчуючи  про те, що значення параметра записане до 

пам’яті. 

Приклад роботи з панеллю керування показано на рисунку 1.8. 

PAGE 1            (* P2)

PAGE 2            (* P3)

START ACC RAMP

  TART FLYINGS

  TART AUTO BOOSTS

I LIMIT    6.5A

OUTPUT V 0V

OUTPUT f 0.0Hz

  TART ACC RAMPS

Перехід до 2-ої сторінки

Перехід вниз до параметра

 START 2-ої сторінки

Перехід до режиму установки параметрів

Зміна значення параметра START

Перехід до режиму відображення параметрів

Перехід до параметра OUTPUT f  1-ої  сторінки

Перехід до заголовку 1-ої сторінки

NOM RPM         1300

 

Рисунок 1.8  Приклад роботи із панеллю керування у режимі запуску з 

автоматичним підвищенням пускового струму 

 

Перелік основних параметрів перетворювача та їх розміщення на 

сторінках наведено в таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2  Перелік основних параметрів, що розташовані на 1-ій та   

2-ій сторінці панелі керування перетворювача 

 

Параметр Діапазон значень Описання 

Сторінка 1 

OUTPUT f вивід на дисплей Вихідна частота перетворювача 

LOС FREQ fMIN …fMAX Задання значення вихідної частоти 

перетворювача 

SPEED вивід на дисплей Обчислена швидкість двигуна 

OUTPUT І вивід на дисплей Струм двигуна (похибка - 10 %).  

MIN FREQ 0,0…200(500)(Гц) 
1) 

Мінімальна вихідна частота 

MAX FREQ 0,0...200 (500) (Гц) 
1)

 Максимальна вихідна частота 

ACC TIME 1 0,1…1800(с) Час наростання частоти від мін. значення до 

максимального 

DEC TIME 1 0,1…1800(с) Час зменшення частоти від mакс. значення до 

мінімального 

NOM RPM 0...19999 (об/хв.) Номінальна швидкість двигуна 

NOM FREQ 50...400 (Гц) Номінальна частота живлення двигуна 

NOM VOLT 200...…240(В) 
 

Номінальна напруга двигуна  

COS PHI 0,40...0,99 Номінальний коефіцієнт потужності двигуна 

SUPPLY 

VOLT
2)

 

380...480 (У) Напруга живлення перетворювача 

Сторінка 2 

OUTPUT V Вивід на дисплей Вихідна напруга перетворювача 

I   LIMIT 0,5 1,5 Iн 
Номінальний струм ЭД (Iн) – для теплового 

захисту і для автоматичного настроювання  

режиму «Optimum» 

START Acc Ramp / Flying / Auto 

Boost / Fly+ Boost  

Режим запуску двигуна 

STOP Coasting / Dec Ramp/ DC 

Brake /Dec+Brake 

Режим зупинки  двигуна 

RAMP Linear/FastS/ Medium 

S/Slow S 

Вибір форми прискорення/ уповільнення 

частоти при пуску/зупинці 

IR COMP Off/0,1...60 V/Auto (У) Функція збільшення моменту обертання при 

малих швидкостях 

DC BRAKE t 1...250 (с) Тривалість гальмування постійним струмом 

U/f RATIO Linear/Square/Optimum Закон частотного регулювання 

MOTOR   I 0,5 1,5 Iн Граничний вихідний струм перетворювача 

(зав.вуст. 1,5 Iн ) 
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Такі параметри перетворювача як номінальні параметри двигуна (NOM 

RPM, NOM FREQ, NOM VOLT та COS PHI), закон частотного регулювання 

(U/f RATIO), напругу живлення перетворювача (SUPPLY VOLT), режими 

запуску та зупинки двигуна (START та STOP) і вид форми 

прискорення/уповільнення частоти при запуску/зупинці (RAMP) можна 

змінювати лише тоді, коли перетворювач знаходиться в стані зупинки. Якщо 

намагатися змінити їх на працюючому двигуні, який працює,  на дисплеї 

з’явиться напис «START IS ACTIV!». 

Параметр «NOM VOLT» можна встановлювати тільки в межах 20 В від 

значення параметра «SUPPLY VOLT». 

Значення параметрів ACC TIME 1 та DEC TIME 1 відповідають 

проміжкам години, протягом яких частота вихідної напруги збільшується від 

«MIN FREQ» до «MAX FREQ» при пуску (ACC TIME 1) і зменшується від 

«MAX FREQ» до «MIN FREQ»  при зупинці  (DEC TIME 1). 

Максимальна вихідна частота ACS 300 визначається, відповідно до 

номінальної частоти двигуна: якщо NOM FREQ = 50...100 Гц, тоді               

MAX FREQ  200 Гц; коли NOM FREQ = 101…400Гц, MAX FREQ  500 Гц. 

Установки параметра START задають режим запуску двигуна. Його 

можливі установки: ACC RAMP, FLYING, AUTO BOOST, FLY+BOOST.  

Якщо встановлено значення режиму пуску ACC RAMP, запуск 

відбувається із постійною зміною прискорення відповідно до установки 

параметра сторінки 1 «ACC TIME 1». 

Установка FLYING використовується для запуску двигуна, що вже 

обертається, наприклад, у приводі вентилятора. Привід плавно вмикається на 

поточній частоті обертання замість того, щоб починати з нульової частоти. 

Вибір такого значення параметра дозволяє приводу працювати в умовах 

короткочасного відключення мережної напруги. 

Для приводів із великим пусковим моментом потрібно встановлювати 

режим запуску AUTO BOOST. У цьому режимі автоматично збільшується 
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значення пускового струму на частотах у діапазоні 0...20 Гц, або доки не буде 

досягнуто встановленого опорного значення швидкості. 

Умикання режиму FLY+BOOST означає одночасне вмикання функції 

пуску «на льоту» та автоматичного збільшення пускового струму. 

Значення параметра STOP установлює режим зупинки двигуна, що 

використовується. Його можливі установки: COASTING (напруга 

відключається і двигун обертається за інерцією до зупинки), DEC RAMP 

(постійне уповільнення відповідно до установки параметра сторінки 1 «DEC 

TIME 1»), DC BRAKE (гальмування постійним струмом), DEC + BRAKE та 

DEC + HOLD. 

Коли значення параметра «STOP» дорівнює «DC BRAKE» або «RAMP + 

HOLD», параметр DC BRAKE t задає тривалість подачі на двигун постійної 

напруги в секундах. Якщо час гальмування є занадто малим, то після 

закінчення цього часу двигун буде зупинятися за інерцією. 

Параметр RAMP дозволяє вибирати форму функції 

прискорення/уповільнення при запуску/зупинці двигуна. Можливими є 

наступні значення параметра: LINEAR, FAST S, MEDIUM S, SLOW S          

(рис. 1.9). За .ПРИСКt .на рис. 1.9 позначено час прискорення 
.ВИХ

t  вихідна частота 

ACS 300, 
.зад

f .  задана вихідна частота. Установка LINEAR застосовується 

для приводів, де потрібна лінійна функція прискорення/уповільнення. Коли 

тривалість періоду прискорення/уповільнення менше 1 секунди застосовують 

установку FAST S, від 1 до 1,5 секунд  MEDIUM S, від 1,5 до 15 секунд  

SLOW S. 

Параметр IR COMP дозволяє збільшувати момент, що розвивається 

двигуном, при швидкості обертання від 0,1 Гц до номінальної швидкості 

двигуна. Його можливі установки: OFF (компенсація відключена),             

0,1...60…60В (напруга компенсації, задана користувачем), AUTO (напруга 

компенсації встановлюється автоматично для підтримки потокового значення 

зменшення струму). 
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U

 
Рисунок 1.9  Форма кривих 

прискорення/ уповільнення 

Рисунок 1.10  Вихідна напруга 

перетворювача з компенсацією U  та 

без
 
неї U  

 

На рисунку 1.10 прийняті наступні позначення: 
.НОМ

U ., .НОМ
f .  

номінальні напруга та частота двигуна (NOM VOLT і NOM FREQ); U   

додаткова напруга; .КОМПU .  напруга компенсації (IR COMP). 

Для здійснення компенсації «IR» до двигуна прикладається додаткова 

напруга, що зменшується із збільшенням частоти за законом:  

.НОМ

.ПОТ.НОМ

.КОМП
f

ff
UU  ,    (1.1) 

де U   додаткова напруга; 
.КОМП

U   значення напруги компенсації (значення 

параметра IR COMP); 
.НОМ

f   номінальна частота живлення двигуна; 
.ПОТ

f   

поточна вихідна частота перетворювача. 

Параметр U/f RATIO задає закон частотного регулювання, що буде 

використовуватися в перетворювачі та може набувати значення LINEAR 

(лінійний закон, тобто f/U =const), SQUARE (квадратичний закон, 

2f/U =const) або OPTIM (напруга на двигуні буде автоматично 

підтримуватися такою, щоб мінімізувати втрати в двигуні та рівень шуму). 
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Методичні рекомендації щодо виконання роботи 

Для запобігання ураження електричним струмом необхідно пам’ятати, 

що клеми для підключення двигуна до ACS 300 знаходяться під небезпечно 

високою напругою незалежно від того, працює двигун чи ні. 

Основну увагу при вивченні документації на ACS 300 треба звернути на 

інформацію про алгоритм керування, при установці параметрів і щодо 

параметрів привода. 

Необхідно розібратися в способах керування перетворювачем. Чітко 

усвідомити призначення і користування кнопками панелі керування. 

Потрібно знати призначення елементів сигналізації та навчитися 

переводити панель керування з режиму контролю на режим заміни параметрів і 

назад. Необхідно звертати увагу на обмеження зони параметрів відповідно до 

інструкції щодо ACS 300. Уважно вивчити пуск двигуна з панелі керування, 

зупинку, реверс, режим динамічного  гальмування, час його продовження. 

Усі параметри перетворювача розділені на чотири сторінки. Навчитися 

переходити від параметрів однієї сторінки до параметрів інших сторінок. 

Необхідно навчитися переводити параметр зі стану контролю в стан запису 

його величини в пам’ять перетворювача.  

Дуже важливим є параметр IR-comp. Він дозволяє ввести компенсацію IR 

до двигуна шляхом додаткового збільшення напруги. Це необхідно  для 

підтримки магнітного потоку, а отже і перевантажувальної здатності двигуна 

на визначеному рівні при зниженні частоти напруги, що подається на статор. 

Але з цим параметром потрібно поводитися обережно. Тому що, якщо рівень 

компенсації занадто великий, то двигун може перегрітися і навіть зупинитися, 

може спрацювати захист від перевантаження за струмом. Це наслідок  

перенасичення магнітної системи АД. 

Необхідно чітко усвідомити значення параметрів «Linear», «Square», 

«Optimum», їхнє застосування для різних механізмів. 
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При використанні параметра «IR-comp» необхідно пам’ятати, що він 

дозволяє додатково збільшити напругу, яка підводиться до двигуна. Це 

необхідно  для підтримки магнітного потоку, а отже і перевантажувальної 

здатності двигуна на визначеному рівні при зниженні частоти напруги яка 

підводиться на статор. До цього параметра потрібно ставитися обережно. Якщо 

рівень компенсації занадто великий, двигун може перегрітися і навіть 

зупинитися. Може спрацювати захист від перевантаження по струму. Це 

наслідок  перенасичення магнітної системи АД. 

Порядок включення і відключення стенда 

1. Увімкнути автоматичний вимикач QF1, тим самим під’єднати 

перетворювач до мережі. 

2. Для підключення двигуна до перетворювача натиснути кнопку ПУСК. 

3. Для запуску перетворювача натиснути кнопку  на панелі керування 

перетворювача. 

4. Зупинка та відключення стенда відбувається у зворотній 

послідовності. 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з технічними характеристиками перетворювача         

ACS 300.  

2. Установити параметри асинхронного електропривода (АД і ПЧ). У 

таблиці 1.2 ці параметри виділені жирними. Максимальний струм 

електропривода не повинен перевищувати номінальний струм перетворювача 

двигуна. При виконанні лабораторних робіт значення струму може бути 

рекомендоване меншим за номінальне. 

4. Установити закон частотного керування «Linear». Режим IR-comp  має  

бути відключений. Зняти характеристики 11
FfU  і 11 FfI  при 

мінімальному навантаженні на валі АД (якірний ланцюг навантажувальної 

машини розімкнутий вимикачем QF2 на рис. 1.2) і при постійному моменті, що 

створює навантажувальна машина в режимі електродинамічного гальмування. 
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Навантаження контролювати за величиною якірного струму навантажувальної 

машини, який необхідно виставити на близьке до максимально можливого 

значення при мінімальному значенні частоти напруги АД (10Гц) і 

мінімальному значенні опору навантажувального резистора 
.НАВR  (рис. 1.2). 

При збільшенні частоти напруги АД, і, відповідно, частоти обертання вала АД, 

значення якірного струму навантажувальної машини необхідно підтримувати 

незмінним за рахунок збільшення опору навантажувального резистора 
.НАВR . 

Частоту напруги АД змінювати в діапазоні 10 70Гц із кроком 10Гц.  Значення 

струму і напруги на вході АД знімати з дисплея перетворювача ACS 300 

(параметри OUTPUT І і OUTPUT V). Результати вимірів занести до таблиці 1.3. 

5. Установити закон частотного керування «Square». Режим IR-comp  

повинен бути відключений. Зняти характеристики fU
1

 і fI
1

 при 

мінімальному навантаженні на валі АД і при постійному моменті, що створює 

навантажувальна машина в режимі електродинамічного гальмування. 

Методика аналогічна, як у п.4. Результати вимірів занести до таблиці 1.3. 

6. За результатами вимірів побудувати залежності fU
1

 і fI
1

 

для обох законів (в одних координатних осях). 

 

Таблиця 1.3 

 

F1, 

Гц 
Linear ( f/U =Const) , U  (в) Square ( 2f/U =Const), U(в) 

 Струм якоря НМ  
0нмI  

Струм якоря НМ 
0нмI  

Струм якоря НМ 
0нмI  

Струм якоря НМ 
0нмI  

 ,U1
 B 

1I , A 
1U , B 

1I , A 
1U ., B 

1I , A 
1U ., B 1I , A 

10         

20         

:         

70         
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Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета і хід роботи. 

3. Схеми лабораторного стенду. 

4. Таблиці експериментальних даних. 

5. Графічні залежності fU  і fI  за даними таблиці 1.3. 

6. Висновок до лабораторної роботи. 

Контрольні питання 

1. Як відбувається регулювання частоти та вихідної напруги в АІН із 

вхідним некерованим та керованим випрямлячем?  

2. Для чого силовим транзисторам або тиристорам у схемі АІН потрібно 

встановлювати діоди зустрічно-паралельно? 

3.  Які функції виконує конденсатор фільтра?  

4. Назвіть основні функції перетворювача АС 300, розташованні на 

сторінках меню, та опишіть їх призначення. 

5. Які параметри перетворювача не можна установлювати на двигуні 

який працює?  

6. Які номінальні параметри потрібно встановлювати при роботі із    

ACS 300?  

7. Як уведення недостовірних параметрів може вплинути на 

працездатність системи? 

8. Чим обґрунтована необхідність зміни амплітуди напруги живлення зі 

зміною частоти  напруги живлення?  

9. Що розуміють під законом частотного керування? 

Література: [1, 2, 4]. 
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1.2 Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження роботи комплектного електропривода на базі 

тиристорного перетворювача «КЕМРОН» 

Мета: вивчення структури лабораторного комплексу та отримання 

характеристик комплектного електропривода. 

Основні теоретичні відомості 

Використана в електроприводі «КЕМРОН» схема випрямлення з 

нульовим виводом (m=6) порівнянно з іншими випрямними схемами 

(однофазними, трифазними, трифазними з нульовим виводом і т.д.) 

характеризується значно меншими пульсаціями. Трансформатор має шість 

вторинних обмоток включених у подвійний зиґзаґ. На відміну від шестифазних 

схем з нульовим виводом (первинні обмотки трансформатора з’єднані зіркою)  

ця схема (вторинні обмотки з’єднані в подвійний зиґзаґ)  не має такого 

важливого недоліку  як виникнення в магнітопроводі трансформатора  

змушеного потоку намагнічування  постійний у трифазній схемі та змінний 

триразової частоти в шестифазній схемі. У даному випадку, навіть якщо 

первинна обмотка з’єднана зіркою, потік вимушеного намагнічування 

відсутній. 

При увімкненні первинної обмотки трансформатора в трикутник у шес-

тифазній схемі випрямляча вторинний струм повністю трансформується на 

первинну обмотку, тому що, по-перше, кожна фаза трансформатора зв’язана з 

первинною мережею самостійно, і, по-друге, режим роботи первинної обмотки 

є симетричним щодо обох напівперіодів. 

Струм у первинній обмотці виникає за умов протікання струму в кожній 

із секцій вторинної обмотки, розміщеної на тому самому сердечнику. Отже 

чином, загальна  тривалість  протікання  первинного струму за напівперіод 

складає 2 60° = 120°. 
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Рисунок 2.1  Векторна діаграма вторинних напруг для шестифазної схеми 

випрямлення зі з’єднанням вторинних обмоток у подвійний зиґзаґ 
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Рисунок 2.2  Діаграма  увімкнення тиристорів при спільному і роздільному 

керуванні 

 

Шестифазна схема випрямлення з подвійним зиґзаґом має переваги 

порівняно зі звичайною шестифазною схемою (зі з’єднанням первинної 

обмотки в трикутник): краще використання трансформатора, менший нахил 

зовнішньої характеристики. Однак основний недолік шестифазної схеми з 
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нульовим виводом залишається, а саме, несприятливе співвідношення між 

середнім ( аI ) і максимальним ( m.аI ) значеннями анодного струму, що 

призводить до більш гіршого, порівняно з іншими видами випрямних схем, 

використання вентилів за струмом. Через цей недолік шестифазна випрямна 

схема з подвійним зиґзаґом застосовується досить рідко. 

Тиристорний перетворювач 

виконаний за двоконтурною 

схемою підпорядкованого 

регулювання з регуляторами 

швидкості і струму. 

Керування тиристорним 

перетворювачем  

погоджене нелінійне на 

низьких швидкостях і 

роздільне на високих 

швидкостях (n > 300 об/хв). 

Також передбачене 

адаптивне керування 

коефіцієнтами підсилення 

контуру швидкості на 

низьких швидкостях 

керування. 

При погодженому 

спільному керуванні 

комплектами тиристорів 

імпульси, що відмикають, 

подаються до обох груп 

тиристорів, одна з яких 

Рисунок 2.3  Силова схема електропривода 

«КЕМРОН» 
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працює у випрямному, а інша – в інверторному режимах, залежно від напрямку 

обертання електродвигуна. 
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Рисунок 2.4  Схеми заміщення ТП: а) випрямний режим, б) інверторний 

режим 

 

Для рівноважного стану схеми можна записати 

,

;

UUвEдв

UUвЕдв
 

де ΔU- спадання напруги на тиристорах, звідки 

,2cos0cos0

;2

UdUdU

UUвEи
 

де α – фазовий кут відкривання тиристорів. 

Кут  в інверторному режимі більше 90
0
. Для зручності аналізу цей кут 

звичайно замінюють кутом випередження запалювання , який пов’язаний з  

наступним співвідношенням:  

β = 180º – . 

Назва «кут випередження запалювання» пов’язана з тим, що у 

інверторному режимі цей кут показує, наскільки момент подачі відкриваючого 

тиристор імпульсу випереджує момент природного запалювання тиристора у 

цьому режимі. 

0

02
coscos

dU

U
 . 

При погодженому спільному керуванні комплектами тиристорів 
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можливий зрівняльний струм, що замикається усередині випрямної та 

інверторної груп вентилів, минаючи ланцюг навантаження, і може бути 

безупинний чи гранично безперервний. У такому разі, навіть за умов 

відсутності струму навантаження усувається зона переривистих струмів і 

зовнішні характеристики стають лінійними. 

При спільному погодженому керуванні, навіть якщо допустити, що 

середня випрямлена напруга випрямляча й інвертора однакові, миттєві напруги 

не однакові, і для обмеження зрівняльного струму на необхідному рівні 

вмикаються зрівняльні дроселі. Індуктивність зрівняльних дроселів 

вибирається такою, щоб зрівняльний струм не перевищував 10% Іном. Чим 

більше L, тим менше іур, однак, при цьому зменшується швидкодія привода, 

тому що збільшується індуктивність якірного ланцюга електричного двигуна. 

При реверсах електропривода може з’являтися динамічний зрівняльний 

струм через невідповідності напруг двох груп вентилів у перехідному режимі. 

Динамічний зрівняльний струм потім буде зменшуватися до значення 

статичного іур. Величину зрівняльного струму можна значно зменшити за 

рахунок нелінійного узгодження груп вентилів. 

Співвідношення кутів регулювання вентильних груп, що забезпечує той 

чи інший характер зрівняльного струму повинне зберігатися у всьому діапазоні 

зміни кутів регулювання. Для цього необхідно враховувати вимушене 

обмеження напруги в інверторному режимі  й обмежувати напругу у 

випрямному режимі залежно від кута βmin. 

αmin  ≥  βmin . 

Зрівняльний струм має максимальне значення при струмі навантаження, 

який дорівнює нулю; зі збільшенням навантаження зрівняльний струм 

зменшується. 

Узгодження характеристик вентильних груп визначає також вид 

зовнішніх характеристик реверсивного тиристорного перетворювача із 

узгодженим керуванням. 
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На рисунку 2.5 показано зовнішні характеристики з різними 

узгодженнями характеристик вентильних груп. 

Ud

1

2

3

 

Рисунок 2.5   Зовнішні характеристики з різними узгодженнями 

характеристик вентильних груп, де 0  – початковий кут при Uу = 0 

 

При α0 = 90º  характеристика лінійна (крива 1). Зі збільшенням 0 

характеристика стає нелінійною (крива 2). Нелінійність найбільше виявляється 

при 0 = 120
0
 (крива 3). 

Лінійність зовнішніх характеристик реверсивного ТП і зрівняльний 

струм пов’язані загальною умовою – узгодженням характеристик зовнішніх 

груп. 

При 90º < α0   зовнішні характеристики стають нелінійними, а 

зрівняльний струм зменшується. Такий метод одержав назву нелінійного 

узгодження. При роздільному керуванні вентильні групи працюють роздільно. 
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Рисунок 2.6  Схема заміщення тиристорного перетворювача: а) інверторний 

режим, б) випрямний режим. 

 

Процес реверсу струму при роздільному керуванні відбувається в такий 

спосіб: зміною напруги працюючої вентильної групи струм навантаження 



 28 

зменшується до 0. Керуючі імпульси знімаються з працюючої групи тиристорів 

і після штучної паузи подаються на іншу групу. 

Методичні рекомендації щодо виконання роботи 

1. Проведення лабораторної роботи відбувається тільки в присутності 

викладача. 

2. Для проведення роботи необхідно зібрати досліджувану схему згідно з 

рисунком 2.7 (перетворювач типу «КЕМРОН»). 

КЕМРОН

TV

21L

11L 12L

A

A

V

уп
р

ав
л

яю
чи

й
 

ви
м

ір
ю

ва
л

ьн
о

-д
іа

гн
о

-
ст

и
чн

и
й

 к
о

м
п

л
ек

с

ДС

ДН

 

Рисунок 2.7  Функціональна схема електропривода лабораторного стенда 
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3. Дослідження регулювальних характеристик відбувається так. Змінюючи 

напругу керування тиристорним перетворювачем, що контролюється на стенді 

приладом V5, фіксують середнє значення вихідної напруги приладом V2 та 

середнє значення струму приладом  A2.  

4. За допомогою вимірювально-керуючого комплексу фіксують часові 

діаграми зміни струму та напруги навантаження, а також зрівняльного струму 

для декількох параметрів керуючої напруги. 

5. Після проведення експерименту змінюють параметри навантаження та 

повторюють експеримент. 

6. Для режиму навантаження з противо-ЕРС, тобто електричної машини, 

знімають зовнішню характеристику для декількох значень керуючої напруги 

тиристорного перетворювача, змінюючи навантаження на валу двигуна. 

Хід роботи 

Лабораторна робота складається з двох частин: зняття регулювальної 

характеристики з місцевим керуванням та дослідження з дистанційним 

керуванням. 

Місцеве керування. 

Вмикання стенда відбувається комутацією QF1, що знаходиться на 

боковій панелі стенда. 

Напруга на трансформатор подається за допомогою кнопки SA1. 

Перемиканням SB1 дозволяється робота привода «КЕМРОН». 

Змінюючи кут керування тиристорами за допомогою потенціометра R, 

реєструються напруга і струм на виході перетворювача. Дані записують до 

таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Uуер,В 

(V5) 

          

Uя,В 

(V3) 
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Наприкінці експерименту напругу задати нульовою. 

Дистанційне керування. 

Тумблером переключитися з «Місцевого керування» на «ЕОМ». 

Задати сигнал керування: 

 змінити настройки осцилографа, задати кількість точок вимірювань, 

задати канали АЦП і ЦАП: 1АЦП – Uя,  2АЦП – Iя, 8(0)ЦАП – Uкер; 

 задати постійну напругу керування Uкер. 

 Слідкувати за зміною напруги за приладом V5. 

Реєструвати дані досліджень та зберегти їх. 

Наприкінці експерименту напругу керування задати нульовою. 

Усі комутаційні елементи повернути у вихідний стан. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета і хід роботи. 

3. Схеми лабораторного стенду. 

4. Таблиці експериментальних даних. 

5. Висновок до лабораторної роботи. 

Контрольні питання 

1. Навести принципову схему перетворювача «КЕМРОН» та пояснити її 

склад. 

2. Пояснити принципи спільного та роздільного керування вентильними 

групами. 

3. Пояснити принцип формування напруги на обмотках трансформатора, 

що входить до складу електропривода. 

4. Пояснити принципи формування режимів керування групами вентилів, 

залежно від швидкості обертання. 

5. Пояснити залежності коефіцієнта потужності від кута керування  для 

різних режимів навантаження. 

Література: [1, 2, 3, 5]. 
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1.3 Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження роботи комплектного електропривода на базі 

тиристорного регулятора напруги ТСУ–2 

Мета: вивчення структури лабораторного комплексу та отримання 

характеристик комплектного електропривода. 

Основні теоретичні відомості 

На практиці дуже часто застосовують трифазні регулятори змінної 

напруги (у нагрівальних пристроях для систем керування асинхронними 

двигунами й ін.). При комутації трифазних ланцюгів форма напруги і струму 

навантаження залежить від величини кута регулювання  і від схеми з’єднання 

тиристорних елементів. Якщо взяти три однофазних схеми з зустрічно-

пералельними тиристорами і увімкнути їх у кожну фазу трифазної мережі з 

нульовим проводом (на рис. 3.1, а), то отримаємо трифазний тиристорний 

регулятор змінної напруги. При цьому струм через тиристорний елемент у 

кожній фазі не залежить від струму інших фаз і характеризується 

співвідношеннями між кутами:  (кут керування),  (кут провідності) і  (кут 

навантаження). 

При збільшенні кута керування  зменшується тривалість протікання 

струму через тиристор, і при деякому значенні  імпульс струму в одній фазі 

припиняється раніше, ніж відмикається тиристор у наступній фазі. Таким 

чином, можливі інтервали часу, коли струм у навантаженні не протікає. Кут 

провідності  кожного з тиристорів при цьому зменшується до величини, 

меншої за 60°. 

У схемі (рис. 3.1, б) без нульового проводу процеси значно відрізняються 

від розглянутих вище, тому що робота усіх фаз взаємозалежна і для протікання 

струму навантаження необхідне одночасне відмикання тиристорів у декількох 

(двох чи трьох) фазах. 
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Середнє і діюче значення напруги на навантаженні в схемі (рис. 3.1, а) без 

нульового проводу з активним навантаженням визначаються відповідно до 

виразів: 
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Використовуючи вирази Uн.ср і Uн.еф , можна визначити коефіцієнт форми 

напруги Кф для трьох інтервалів зміни кута . 

При активно-індуктивному навантаженні у схемі (рис. 3.1, а) без 

нульового проводу залежно від співвідношення кутів  і  можливі три 

характерні режими роботи, наприклад фази А. 

1. Якщо   , то по навантаженню тече безупинний синусоїдальний 

струм, тому що кожна пара тиристорів (VS1, VS1, VS3, VS4, , У6) незалежно 

комутує фазну напругу. При цьому тривалість протікання струму через кожен 

тиристор  =  і фазна напруга ua ʹ = ua: 

.sin
Z

U
,sinUu

н

m
m

'
a ai   
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Рисунок 3.1  Тиристорні регулятори трифазної змінної напруги з природною 

комутацією (а,б); часові діаграми напруги з активно-індуктивним  

навантаженням: в – для схеми а, г – для схеми б 

 

2. Якщо  < гр, де гр – деякий граничний кут відмикання тиристорів, що 

розділяє можливі режими, то за напівперіод у кривій фазної напруги иа' є шість 

ділянок. При цьому на трьох ділянках иа' = uа (відімкнуті тиристори всіх трьох 
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фаз); на двох – 
2

ab
a

u
u  чи 

2

acu
 (відімкнуті  тиристори у двох фазах); на 

одному иа' = 0 (замкнені тиристори у всіх фазах). 

3. Якщо  > гр, то немає інтервалів одночасної роботи тиристорів усіх 

трьох фаз. При цьому на двох ділянках 
2

ab
a

u
u  чи 

2

acu
 і на двох інших иа' = 0 . 

Третій режим реалізується при гр <  < 150°, тобто максимальний кут          

max = 150°. 

Процес регулювання напруги від максимального значення до нуля для 

цієї схеми відбувається при зміні  у межах  < < 150°. 

Для визначення закону зміни струму в другому режимі на всіх інтервалах 

необхідно скласти і розв’язати диференціальні рівняння: 

для відімкнутих тиристорів усіх трьох фаз 

нa
a

нmф
'
a ri

d

di
LsinUu ; 

для відімкнутих тиристорів у фазах А і В 

нa
a

нmф
ав'

a ri
d

di
LsinU

u
u 030

2

3

2
; 

для відімкнутих тиристорів у фазах А і С 

нa
a

нmф
ac'

a ri
d

di
LsinU

u
u 030

2

3

2
; 

для замкнених тиристорів у фазі А  

0u '
a . 

Розв’язання наведених рівнянь можна записати для будь-якої ділянки у 

загальному вигляді 

tg

н

ф
'
n

n

n

Aesin
Z

UK
i , (3.1) 
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де n – номер ділянки; A – постійна інтегрування; Knʹ = 2  чи 
2

3
nK ;  – 

кут, що дорівнює 0, 
6

, 
6

 ; n – початкове значення  на n-ій ділянці. 

Постійну інтегрування можна знайти з (3.1) з огляду на те, що початкове 

значення струму на п-ій ділянці дорівнює кінцевому значенню струму на п - 1 

ділянці, тобто :ii k1nnн   

n
н

ф
'
n

kn sin
Z

UK
iA 1 . (3.2) 

З огляду на те, що наприкінці п'ятої ділянки струм дорівнює нулю         

(I5K = 0), і підставляючи у вирази (3.1), (3.2) кінцеві значення струмів на 

попередніх ділянках, знаходимо  із трансцендентного рівняння 

sinesink tg , 

де 

1
2

1

2

1

2

1

2

1

3

2

3

3

2

3

tgtg

tgtgtg

ee

eee
k . 

Аналогічно можна визначити рівняння для струмів для випадку 

0
гр 150 . 

Граничний кут відмикання тиристорів 

2

1

3

2 3tg
гр earctg . 

На рисунку 3.1, б показано схему трифазного тиристорного регулятора з 

трьома діодами. Ця схема відрізняється тим, що для керування всіма 

тиристорами можна використовувати одне джерело керування. У разі 

активного навантаження для зміни струму навантаження від максимального 
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значення до нуля фаза керуючого імпульсу повинна змінюватися від 0 до 150° 

(рис. 3.1, в). При активно-індуктивному навантаженні цей діапазон 

зменшується. 

Методичні рекомендації щодо виконання роботи 

1. Проведення лабораторної роботи відбувається тільки в присутності 

викладача. 

A

ДС

VДН

ви
м

ір
ю

ва
ль

н
о
-к

е
р
у
ю

ч
и
й

к
о
м

п
ле

к
с

A

ДШ

ТРН

ТП

R

 

Рисунок 3.2  Функціональна схема лабораторної установки 

 

2. Для проведення роботи необхідно зібрати досліджувану схему згідно з 

рисунком 3.2 (схема трифазного тиристорного регулятора ТСУ-2). 

3. Дослідження регулювальних характеристик відбувається так. Змінюючи 

напругу керування тиристорним перетворювачем, що контролюється на стенді 

приладом V, фіксують середнє значення вихідної напруги  приладом V та 

середнє значення струму  приладом A, підтримуючи струм навантаження за 

допомогою навантажувальної машини постійним. 
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4. За допомогою вимірювально-керуючого комплексу фіксують часові 

діаграми зміни струму та напруги навантаження для декількох параметрів 

керуючої напруги. 

5. Після проведення експерименту змінюють параметри навантаження та 

повторюють експеримент. 

6. Зовнішню характеристику тиристорного регулятора знімають при 

постійній напрузі керування, фіксуючи зміну вихідної напруги при зміні 

струму навантаження за допомогою навантажувальної машини. 

7. Після проведення експерименту змінюють параметри керуючої напруги 

та повторюють експеримент. 

Хід роботи 

У роботі досліджують характеристики в режимі ручного та 

дистанційного керування. 

Ручне керування. 

1. Підключення мережі живлення здійснюється за допомогою QF1. 

Комутація елементів стенда здійснюється за допомогою натискання SB1, SB3, 

SB5. 

2. Перед початком роботи тумблер установити у положення «Ручне 

керування». 

3. Натиснути кнопку «Вперед». 

4. Регулятором Rкер   змінювати напругу керування, слідкуючи за зміною 

напруги статора асинхронного двигуна (V1). 

5. Отримані дані записати до таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Uз,В  

(V) 

          

Uвих,В 

(V1) 
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6. Натиснути кнопку «Стоп».  

7. Натиснути кнопку «Назад» та повторити дослід, записуючи результати 

до таблиці. 

8. Після закінчення експерименту напругу керування задати нульовою. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета і хід роботи. 

3. Схеми лабораторного стенду. 

4. Таблиці експериментальних даних. 

5. Висновок до лабораторної роботи. 

Контрольні питання 

1. Навести принципову схему трифазного тиристорного регулятора та 

пояснити її склад. 

2. Навести часові діаграми зміни параметрів елементів схеми 

однофазного тиристорного регулятора для активного навантаження в 

некерованому режимі. 

3. Навести часові діаграми зміни параметрів елементів схеми для 

активного навантаження з кутом керування 30
0
. 

4. Навести часові діаграми зміни параметрів елементів схеми для 

активно-індуктивного навантаження з кутом керування 90
0
. 

5. Пояснити залежності коефіцієнта потужності від кута керування (для 

різних режимів навантаження). 

Література: [1, 2, 3, 5, 6]. 
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1.4 Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження роботи комплектного електропривода на базі 

тиристорного перетворювача БУ 3609 

Мета: вивчення структури лабораторного комплексу та отримання 

характеристик комплектного електропривода. 

Основні теоретичні відомості 

Швидкість двигуна постійного струму при незмінному потоці 

визначається напругою мережі живлення і струмом навантаження: 

k

RI

k

U Яd , (4.1) 

де dU  випрямлена напруга; R   сумарний, приведений до кола постійного 

струму, опір випрямляча і двигуна. 

У системі комплектного електропривода (рис. 4.1) напруга регулюється в 

необхідних межах за допомогою системи імпульсно-фазового управління 

тиристорами (СІФУ) і визначається як площа, яка охоплюється кривою анодної 

напруги 2U  за час роботи одного вентиля: 

cos
m

sinU2
m

tdtsinU2
2

m
U 2

m

2

2d , (4.2) 

де m  число умовних фаз випрямляча;   кут регулювання; 2U   фазна 

напруга. 

Значення струму якоря двигуна може бути визначене із співвідношення: 

R

EUU
I d

d , (4.3) 

де U   падіння напруги в тиристорі, яке дорівнює 1,0÷2,0 В; E   ЕРС 

двигуна. 

Значення R  може бути визначене, як 
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2

mx
RRR a

дрЯ , (4.4) 

де дрR   опір дроселя; ax   опір розсіяння фази трансформатора 

Н2

2k
a

I100

U%U
x , (4.5) 

kU   напруга короткого замикання трансформатора живлення; I2  

номінальний фазний струм вторинної обмотки трансформатора. 
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Рисунок 4.1  Схема лабораторного стенду 

 

Враховуючи падіння напруги, швидкісна характеристика двигуна має 

вигляд (рис. 4.2): 

k

URR
2

mx
IcosU дрЯ

a
Я0d

. (4.6) 

Тут 
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m
sinU2

m
U 20d . 

Швидкісні характеристики в системі комплектного електропривода у зоні 

значних струмів аналогічні характеристикам e системі Г Д. Відмінність 

полягає в тому, що в системі комплектного електропривода жорсткість 

характеристик трохи нижча внаслідок відносно значного падіння напруги в 

колі. 

Рівняння механічної характеристики 

2

дрЯ
a

0d

k

RR
2

mx

M
k

UcosU
. (4.7) 

У галузі малих струмів, при невеликих навантаженнях, швидкісні 

характеристики нелінійні, спостерігається різкий підйом швидкості. Це 

викликане тим, що при зменшенні струму навантаження зменшується кількість 

енергії, що запасається в індуктивності. Кут провідності тиристора стає менше 

величини 
m

2
 , унаслідок чого зростає напруга dU . У такому разі 

перетворювач працює в галузі переривчастих струмів. При цьому 

k

URI
m

sin
m

sinU2 ЯЯ2

, (4.8) 

де 
m

2
  кут провідності тиристора. 

Значення граничного струму залежить від кута регулювання та 

параметрів схеми: 

mm
ctg1

fL2x2

sinU2
I

da

2
гр , (4.9) 

де f  частота струму сети; dL  індуктивність якоря двигуна й дроселя, що 

згладжує. 
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Рисунок 4.2  Штучні характеристики двигуна постійного струму в системі 

комплектного електропривода 

 

Потужність на боці постійного струму, Вт: 

ddd IUP . (4.10) 

Момент двигуна, Нм: 

d
д

P
M . (4.11) 

Коефіцієнт потужності перетворювача обумовлюється навантаженням й 

значенням кута регулювання : 

2
coskk im , (4.12) 

де  кут комутації, 
22

ki   коефіцієнт нелінійних викривлень струму. 

2

ad

U3

xI2
cosarccos . (4.13) 

ККД системи 

TдрЯd

ЯЯd

R2RIUU

RIU
, (4.14) 
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де RT   опір фази трансформатора. 

Діапазон регулювання швидкості в системі комплектного 

електропривода: 

min

maxD .    (4.15) 

Методичні рекомендації щодо виконання роботи 

Зняття характеристик комплектного електропривода рекомендовано 

починати з моменту опору xxс MM , а потім поступово збільшувати момент 

опору до номінального моменту опору нс MM . 

При регулюванні кута керування тиристорного перетворювача  напруга 

на обмотці якоря змінюється, таким чином при регулюванні напруги та при 

різних моментах опору одержуємо сімейство швидкісних характеристик 

двигуна Д у системі комплектного електропривода. Одержання механічних 

характеристик двигуна при зміні кута керування здійснюється так само,як 

швидкісних.  

Для зняття швидкісних та механічних характеристик із послаблені 

потоку двигуна  у системі комплектного електропривода при різних 

навантаженнями здійснюється за такою послідовністю: здійснюємо розгін 

двигуна до максимальної швидкості обертання якоря (що контролюємо за 

тахогенератором G) у момент опору xxс MM , потім здійснюється 

регулювання напруги живлення обмотки збудження двигуна. 

У процесі зняття штучних характеристик при регулюванні струму 

збудження двигуна для різних моментах опору, регулювання напруги обмотки 

збудження двигуна здійснюється дуже повільно (контроль здійснювати за 

швидкістю обертання якоря). 

Хід роботи 

1. Записати паспортні дані електричних машин, які входять до 

експериментальної установки, підібрати апаратуру, вимірювальні пристрої і 
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реостати. 

2. Зняти природну швидкісну характеристику ЯIf  двигуна при 

( н= , незмінний кут керування ) для нс M75,00M . 

3. Побудувати штучні характеристики ЯIf  двигуна при ( н= , 

нс M75,00M ) для кута керування  09 ,06 ,03 ,0 . 

4. Зняти штучні характеристики при послаблені поля двигуна 

( 1вв2внв1внв II ,II ,I=I ) при різних значеннях кута керування . 

5. Розрахувати та побудувати механічні характеристики дMf  при 

різний кутах  та при послабленні поля двигуна. 

Увага. Під час виконання роботи струми в якірних колах Д і НМ навіть 

короткочасно не повинні бути більшими (1.5 ... 2) Iн . 

Дані після кожного досліду та розрахунки заносять у таблицю 4.1. 

Значення моменту холостого ходу розраховується за формулою 

н

нн
хх

1P5,0
M , (4.16) 

де 

н

Янн
н

RI-U
k ; нU , нI , яR , н , нн  ,P , дрR , ax   паспортні дані. 

Момент на валу двигуна визначається з виразу (4.11), а момент ХХ  з 

(4.16). 

 

Таблиця 4.1 

Дослідні дані Розрахункові дані 

Ія, А , рад/c Ізб, А Uя, В ,  дM , Н м cM , Н м 

… … … … … … … 
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Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета і хід роботи. 

3. Схема лабораторного стенда. 

4. Таблиця експериментальних даних. 

5. Графічні побудови характеристик для всіх досліджуваних режимів: 

ЯIf , дMf . 

6. Висновок до лабораторної роботи. 

Контрольні питання 

1. Які особистості реалізації комплектного електропривода на базі 

тиристорних перетворювачів? 

2. Який принцип роботи однофазного тиристорного перетворювача 

енергії типу БУ 3609? 

3. Який має вплив тиристорний перетворювач на характеристики 

двигуна постійного струму? 

4. Як розраховується еквівалентний опір комплектного електропривода? 

5. Чим визначається коефіцієнт потужності? Як він впливає на 

енергетичну характеристику комплектного електропривода? 

Література: [1, 2, 3, 5]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

При оцінюванні роботи студентів на лабораторних заняттях беруть до 

уваги якість оформлення звіту з лабораторних робіт, якість відповідей на 

питання звіту, правильність і повноту відповідей на питання, поставлені 

викладачем у процесі захисту лабораторних робіт. 

Бали за виконання лабораторних робіт загалом можуть бути одержані 

лише за умови, що виконано всі передбачені завданням лабораторні роботи та 

складено звіти. 

Кількість балів визначається глибиною наведених пояснень, чіткістю 

формулювань, якістю викладання матеріалу та його оформлення. При цьому 

враховуються правильність оформлення звіту, володіння державною мовою, 

відповідність розрахункового матеріалу та іншого оформлення чинним 

стандартам. Розподіл балів по лабораторних роботах з навчальної дисципліни 

«Комплектні електроприводи» наведено нижче. 

Критерії оцінювання роботи студентів на лабораторних заняттях: 

 відвідування лабораторного заняття – 0,5 бала за заняття; 

 підготовка до лабораторних занять – 0,2 бала за семестр; 

 виконання лабораторних робіт – 0,2 бала за семестр; 

 підготовка звітів до лабораторних робіт – 0,2 бала за семестр; 

 захист лабораторних робіт – 3 бала за роботу; 

 своєчасність захисту лабораторних робіт – 0,2 бала за семестр; 

 активність студента на лабораторних заняттях – 0,2 бала за семестр. 
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