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Синхронна машина
.define Fc 50
.define p 2
Синхронний збудник
.define pw 16
Джерело живлення
.define Ai 42
.define Fi Fc*pw/p
.define alf (0)*pi/180
.MODEL 3PHASEA SIN (F=Fi A=Ai PH=alf)
.MODEL 3PHASEB SIN (F=Fi A=Ai PH=pi*4/3+alf)
.MODEL 3PHASEC SIN (F=Fi A=Ai PH=pi*2/3+alf)
.define zi 4
.define kr 0.
.define xi zi/sqrt(1+kr**2)
.define Lip xi/(2*pi*Fi)
.MODEL Li IND (L=Lip)
.define Rip kr*xi
.MODEL ri RES (R=Rip)
Діоди та захисні ланки
.MODEL MR2510 D (TT=5.8267u)
.define Udp 1000/Udo
.define tw
5.8267u
.define Cfmin (4/9)*(tw**2)/Lip
.define Rfpm sqrt(3)*tw/Cfmin

7

.define kcf 0
.define krf 0.6*kcf+0.01
.define Cfp kcf*Cfmin
.define Rfp Rfpm/krf
.MODEL Cf CAP (C=Cfp)
.MODEL Rf RES (R=Rfp)
Навантаження
.MODEL Rn RES (R=0)
.MODEL Ln IND (L=3)
.MODEL Rdn RES (R=0G)
Базові величини
.define Udo 3*sqrt(3)*Ai/pi
.define
Idk Ai/zi
Величини в в.о.н.
.define ea v(Va)/Udo
.define eb v(Vb)/Udo
.define ec v(Vc)/Udo
.define ia i(Ra)/Idk
.define ib i(Rb)/Idk
.define ic i(Rc)/Idk
.define un V(11,7)/Udo
.define in i(Rn)/Idk
.define uD1 v(D1)/Udo
.define iD1 i(D1)/Idk

Рис. 2.1 – Схема трифазного мостового випрямляча, параметри схеми

а

б
Рис. 2.2 – Напруги та струми випрямляча без захисних ланок
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Рис. 2.3 – Напруги та струми випрямляча з захисними ланками
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Рис. 2.4 – Визначення часу відновлення запираючих властивостей вентиля
та амплітуди зворотного струму вентиля
Висновки (приклад)
1. При відсутности захисної ланки вентилів при kr = 0 величина напруги навантаження ud*
найбільша при струмі id*  0,75. Найбільша величина ud приблизно в 15 разів більша напруги
холостого ходу випрямляча.
2. При холостому ході випрямляча напруга навантаження рівна величині Ud0 тільки за відсутності захисної ланки. При наявності захисної ланки напруга холостого ходу випрямляча
рівна величині подвійної амплітуди напруги джерела живлення.
3. Час відновлення запираючих властивостей діода W = 5.7 10 6 сек = 5.7 u.
4. Величини амплітуд зворотного струму вентиля, визначені по діаграмам струмів через
діоди та по аналітичній формулі, практично співпадають.

