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МАЛОПОТУЖНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ - 

ВИСОКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА НАДІЙНІСТЬ 

 

Тимошенко Г. А., Рясна О. В., ст. викладачі, СНАУ, м. Суми 

 

Стригальні машинки МСУ200 з вбудованим в рукоятку трифазним 

асинхронним електродвигуном (200 Гц, 36 В, 100 Вт, 12 000 об/хв.) не 

рідкість. Правда, злегка допрацьовані, зі зміцнюючою втулкою на кабелі 

живлення. Популярна ця техніка і в суміжних територіях, де 

використовується стригалями овець і верблюдів, а також фахівцями, що 

займаються після консерваційними очищеннями каракулевих шкурок. В 

якості штатного джерела електроенергії для неї служить трифазна мережа 

напругою 380 В, до якої МСУ200 підключають через електромашинні 

перетворювачі ИЭ9401А і ИЭ9403 [3].  

Використання її у домашньому господарстві утруднене, так як для 

машинки необхідний перетворювач частоти - досить простий і надійний 

перетворювач. Зробивши його на базі трифазного синхронного генератора з 

кігтьоподібним ротором Г273А, який використовують на автомобілях МАЗ і 

КамАЗ. Номінальна напруга постійного струму, підтримуване вбудованим 

інтегральним реле-регулятором Я120АТ, становить 28 В, що відповідає 

величині лінійної напруги 20,8 В. Фазні обмотки статора з'єднані за схемою 

«зірка» [1]. Нульова точка виведена для живлення обмотки збудження 

напругою 14 В. Лінійної напруги 20,8 В для живлення машинки недостатньо, 

необхідно  36 В [2].  

Перевага даної схеми, крім простоти, в тому, що у генератора лінійна 

напруга холостого ходу підвищена. А це сприяє кращим умовам запуску 

машинки (рис. 1).  

 

Рисунок 1  Спрощена схема перетворювача частоти 
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 Для приводу генератора необхідний однофазний електродвигун 

потужністю не менше 500 Вт. Якщо такого не має, можна використовувати 

трифазний потужністю 800...1000 Вт і переробити для роботи в однофазному 

режимі. 

Співвідношення розмірів привідних шківів для отримання 

необхідної частоти обертання (2000 хв-1) генератора, а отже, і необхідної 

частоти струму ми отримуємо з відомого співвідношення 
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 де  1n
—частота обертання генератора, хв -1 ; 

  2n
—частота обертання приводного двигуна, хв -1; 

  1d
—діаметр шківа генератора, мм; 

  2d
—діаметр шківа двигуна, мм. 

Якщо у нас, припустимо, діаметр шківа генератора 1d
= 105 мм і ми 

маємо двигун, частота обертання якого 2n
= 2850 хв-1 то необхідний діаметр 

шківа приводного двигуна отримаємо з виразу. 
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 П'ятирічний термін експлуатації перетворювача показав його 

високу надійність. 
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