
 

5. Порівняння параметрів трифазних та багатофазних випрямлячів вентильних ге-
нераторів. Базові величини, параметри джерела живлення та захисних ланок вентилів.  

 
Порівняльний аналіз трифазних та m-фазних вентильних генераторів (ВГ) проводиться 

при допущеннях: результуюча ЕРС якірної обмотки ВГ Еδ синусоїдальна; ЕРС джерела жив-
лення (джерела) випрямляча Ei = Eδ; індуктивний опір джерела рівний індуктивному опору 
розсіювання обмотки якоря; приймаються незмінними геометрія ВГ, число полюсів, число 
зубців якоря, крок обмотки, коефіцієнт заповнення паза міддю, величина індукції повітряно-
го зазору. При цьому однаковими будуть коефіцієнт укорочення kу  та ЕРС на один виток обмотки 
якоря ew , магнітна провідність пазу λ. Приймається незмінним число витків w, послідовно спо-
лучених в одній фазі якірної обмотки. 

 
ЕРС 3-фазної та m-фазної якірних обмоток ВГ:                           Ei3 = kуkp3wew;  
                                                                                                            Eim = kуkpmwew, 
                                                                                                                                 

де kp3, kpm – коефіцієнти розподілу обмоток.  
     Тому                                                                                                   Eim = Ei3·kpm /kp3. 

Опори обмотки якоря пропорційний числу фаз:                            xim = mxi3 /3.  
                                                                                                             rim = mri3 /3.    
                                                                                                             zim = mzi3/3. 

Напруги холостого ходу 3-фазного m-фазного та випрямлячів: i3d0d03 EUU
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де  Ei3, Eim – діючі значення результуючих ЕРС 3-фазного та m-фазного ВГ. 
У відносних одиницях навантаження (в.о.н.) 3-фазного мостового випрямляча базовими 

величинами приймаються напруга холостого ходу Ud0 та струм КЗ випрямляча Idk. Ці ж ве-
личини приймаються базовими при порівняльному аналізі багатофазних випрямлячів. 

Напруги випрямлячів в системі в.о.н.:                                          
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Струм КЗ 3-фазного мостового випрямляча                                 
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Струм КЗ m-фазного мостового випрямляча                                 Idkm = Idk. Idkm* = Idkm /Idk =1. 
Параметри захисних 3-фазного мостового випрямляча:   
мінімальне значення ємкості                                                          2

fmin3 iC 4 /9L  ; 

                                                                                                           τ/L3R ifm3  .  

 
При вказаних параметрах величина напруги на вентилях перевищує амплітуду лінійної 

напруги джерела живлення ≈30 %.  
Для зменшення напруги на вентилях приймають:                      fmin3CFf3 CkC  ; 

                                                                                             fm3 fm3 RFR R / k , 

де  kCF = 2  5, kRF   kCF. 
Ємкість захисної ланки m-фазного мостового випрямляча         Cfm ≈ 3Cf3 /m. 
Захисні ємкості в нульових випрямлячах приблизно в два рази більші, ніж в мостових. 

активний опір (на межі аперіодичного та періодичного  
режимів перехідного процесу) 


