MAIZTASUN - BHIPURTZAILE
ELEKTRONIKOEN ETA KQBRONTE
ALTERNOMO MOTOREEN BITAEtTEZKO
ABIADURA ALDAGARRIZKO
ERAGINGAILUAK JI) n.,a,
Artikulu honen lehen zatian
maiztasun aldagarrizko bihurtzai
le-mota desberdinak aurkeztu genituen,haien funtzionamenduaren
olnarria azalduz.Oraingoan,bakoi

nean jarraitzeko qaitasuna 1
j) Aberiak topatzeko zailtasuna.

rnaiztasun-eremua

tzaren aplikazio-eremua zein izan
litekeen ikusten saiatuko gara.

Horretarako zenbait ezaugarri
izango dugu kontutan:
a) Maiztasun-eremua
b) Sarrerako harmonikoak
C)

Irteerako harmonikoak

d ) Zenbait motore aldi berean

elikatzeko gaitasuna
e) Zirkuituaren konplexutasuna
f) Bihurgailuaren galerak
g) Zarata
h) Potentzia handitarako gaitasg
na
i) Elikadurak huts egindakoan la

Rihurgailuak O Hz-etatik elikadura nagusiaren maiztasuna b
a
'
no ondotxoz gorago arteko maizta
sun-eremaan lan eqitea nahi litza
teke.Zenbait ehundaka Hz-etaraino
ahal balitz.Zoritxarrez hori egiten dutenek beste desabantaila bg
tzu dituzte,hala nola konplexutasun handia edo ta motorean eta bi
hurgailuan bertan sortzen dituzten potentzi,galera handiegiak.

Ez dago bihurgailurik uhin sinusoidal hutsik sortzen duenik.
Tentsio eta korronte ez-sinusoi-

da1 horiek harmonikoak dituzte.

kasu guztietan,irteerako maizta
suna gorena zirkuituak errendi-

Harmonikook,galerak eta rnornen
tu-harmonikoak sortzen dituzte
motorean.

mendu onargarriz funtzionatzeko
eran eta osagaiei eska lezaizki
ekeen eskakizun maximotatik gora
3oan gabe,bihurgailuak eman deza
keen potentziak mugatzen du.

Irteera-maiztasun gehjenetan
momentuaren harmonikoek ez dute
abiadur aldaketa nabaririk sortzen,motorearen ardatzean isladatzen den inertziak leuntzen
dituelako,baina abiadura txikitu ahala,eragin handiagoa dute

Tiristoreak eta morotera do3
zen korronteen konmutagailuak
kritikoak dira funtzionamendura
ko eta hauek denek beren mugak
'I

dituzte goi-maiztasunetan.

abiaduran.

Sei urratseko bihurgailuek,
adibidez,nahiz tentsioz,nahiz
korrontez elikatuek,sei bider
lrteerako rnaiztasuna duten momentu-pultsazioak sortzen dituz
te.Irteerako maiztasuna 50 Hzekoa denean.pultsaziook 300 Hz
-ekoak dira eta ez dezakete a b b
dur aldaketarik eta zaratarik
sor rnotorean.Irteerako maiztasuna 1 Hz-etaraino.jaisten denean,
aldiz,pultsazioak 6 Hz-ekoak dira eta sor ditzakete abiadur a l
daketa asaldagarriak.Zik1obihurgailuaren kasuan ez da hori gertatzen,zeren momentuaren harmoni
koak rnaiztasun handikoak baitira
irteerako maiztasuna txikia denean ere.

Zenbait eta handiagoa izan
maiztasuna,orduan eta lasterrago
piztu eta itzali beharko dute t i
ristoreek.Horrek tiristore-mota
lasterragoak erabiltzea esan nahi du eta tiristore lasterrek ,
garestiagoak izateaz gainera,bec
te parametro batzutan ere beren
mugak dituzte.

Konmutazio-osagaiei dagokienez maiztasuna handitzean korron
te handiagoak jasateko qai izan
daitezen eskatzen zaie eta hortarako gaindirnentsiotu egin behar izaten dira.

Bestalde,konmutazio bortxatuak,berez,galerak sortzen ditu
eta hauek handitu egiten dira ir1
teerako maiztasuna igotzean.

Ziklobihurgailuan salbu,beste
Goazen bihurgailu-mota bakoi-
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tzean maiztasun-eremuaren mugak

handiagoa dute harrnomikoek-Irte-

zein diren ikustera:

erako maiztasuna sarrerakoaren
azpianizkoitzen batetatik hurbil

1.1.-

Ziklobihuraailua

Sei pultsuko tipoa erabiliko
dugula suposatzen badugu,irteerako uhin-forma bakoitza hurren
goarengandik fase-bitarte berdi
nez desplazatutako sei sarrera-uhinek osatzen dute-Sarrerako
maiztasuna 50 Hz-ekoa baldin bg
da,irteerako uhinak 300 zati ditu segundoko,irteerako maiztasuna zeinnahi delarik ere.

Hiru pultsuko zirkuituak ez
du oso uhin-forma egokia ematen
eta harnabi pultsukoa konplikatuegia eta garestiegia da,beraz sei
pultsuko hau da erabilgarriena.

Maiztasuna jaisten doan heinean,irteerako uhin formak gero
eta zati gehiago ditu zikloko eta
gero eta gehiago hurbiltzen zaio
lortu nahi den uhin sinusoidalari.Ziklobihurgai1uak ederki funtziona dezake zero maiztasunetik
hasita.

Maiztasuna igotzen doan eran
irteerako uhin-forrnak gero eta
zati gutxiago ditu zikloko eta
beraz urrundu egiten da sinusoi
daletik,hots,ger'o eta garrantzi

dagoenean irteerako uhina osatzen duten zatiak zertxobait diferenteak dira ziklo bakoitzean
eta horrek momentu-pultsazioak
ematen ditu.

Maiztasun onargarri gorena
aplikazio bakoitzerako desberdi
na izanik ere.20 edo 30 Hz-etik
gora ez daiteke erabil ziklobihurgallua.

1.2.- Tentsioz elikatutako sei
urratseko bihurqailua

Maiztasun txikitan abiadura
eta momentu-pultsazio handiak
sortzen ditu-Maiztasun erabilga
rri minimoa motorearen eta kargaren inertziak eta ameti daitez
keen abiadur aldaketek zertzen
dute.

Behe-muga hori 5 Hz inguruan
egoten da.Goitik 200 Hz inguruan
egoten da muga.

Berez,zirkuituak funtziona d e
zake maiztasun handiagotan .ere
baina errendimendua asko txikiagotzen da konrnutazio-galerengatik.

Behar beharrezkoa denean,kostua handiagotuz noski,400 Hz-etg
raino he1 daiteke.

1.3.- Korrontez elikatutako sei

urratseko bihurqailua

Aurrekoaren eremua du gutxi gg
ra-behera,hau da, 5 Hz-etik 200
eta are 400 Hz-etarainokoa.

Beheko mugara kasu horretan
baino errazago he1 daiteke,momeg
tu-pultsazioak txikitzeko zenbait
neurri hartzea posible delako.

Dena den,tentsioz elikatutako sei urratseko bihurgailuan bai
no problema gutxiago azaltzen da
karga txikia denean:korrontea korrontearen harmonikoak eta mornec

1.4.- Pultsu-zabalera rnoddlatuzko
bihurqailua

Esana dugun bezala,bihurgailu
honek sei urratseko uhin-formak
nahiz sinu-forma eman ditzake ir
teeran.

Sei urratsekoa ez da oso interesgarria-Izan ere,beste sei
urratseko guztiak baino goraqo
du beheko maiztasun-n\yga eta pul
tsu-zabalera modulatuzko denek
bezala galera handiak sortzen d i
tu.

Zenbait kilowattetako eragin
gailutan bakarrik erabiltzen da,
tiristore gutxi kontrolatu behg
rrak desabantailei garrantzia
kentzen dielako.

tu-pultsazioak txikiagotu egiten
direnez karga txikiagotzen denean.
Goiko mugura iristea nekezagoa
lzaten da,batetik motoreko korrql
tearen konmutazio-prozesuak denbora gehiago behar duelako korron
tez elikatutako bihurgailuan ten
tsioz elikatutakoan baino,eta be2
tetik tiristore lasterragoak behar direlako.

Eremua zabala denean azaltzen
da lehenengo problema,eta ez haibeste eremu txikia izanik hau goi-maiztasunetan dagoenean.

Halaz ere,pultsu-zabalera m 2
dulatuzko bihurgailua uhin sin2
soidalen sortzaile bezala hartg
ko dugu haintzakotzat.Motorea
oso ederki ibil daiteke zero Hz
-eraino,korrontearen harmonikoak
eta beraz momentu-pultsazioak ez
handitzeko,behar bezain konmutazio-maiztasun altua hartzen baldin bada.Baina,orduan eragozpen
bat sortzen da:irteerako maiztg
suna hazten denean konmutazio- I
-maiztasunak ere hazi,egin behar
du eta are 50 Hz-etarako ere oso
handia gerta daiteke hau.

Konmutazio-maiztasunaren eta
irteerakoaren arteko erlazioa
txikiago egin daiteke irteerako

Goi-rnaiztasunetan,ziklobihu~
gailuak bezalako behe-maiztasugezko osagairik ez du ematen,bes

maiztasuna hazten doan eran,ba&

te konmutazio-sekuentzia bat dug
lako.50 Hz-eraino ondo iristen
da 200 eraino ere erabil daiteke.

na gaitza izaten da hau leunki
egitea eta oztopo hau gaindituta
ere beste bat topatzen du,konmutazio-maiztacun txikiak motorean
galera handiak ekartzen dituelako

.

Maiztasun gorena konrnutazio
bortxatuko zirkuitu egokiak log
tzeak eta konmutazio galerek ba
karrik mugatzen dute.

Eremu osoa O Hz-etik 50-100 Hzera hedatzen da.

1.6.- Goi-maiztasunezko lotura-

dun bihuraailua

1.5.- Maiztasun-muaarik qabeko
bihuraailua

Behe-maiztasunetan ziklobihu~
gailuaren gisan portatzen da eta
zero Hz-eraino ere erabil daiteke

.

0Hz 20Hz
5OHz
5tlz M H z

100 HI

2OOHz

Maiztasun handiz elikatutako
ziklobihurgailua bezala portatzen da.

Zenbait eta maiztasun handia
gokoa'izan lotura,orduan eta ti

300 Hz

400 H z

Ziklobihurgailua
T e n t s i o z elikatutako 6
urratseko bihurgailua
Korrontez elikatutakr, h
u r r a t s e k o bihurgailua
Pultsu-zabalera modulntuzko bihurgailua
Maiztasun mugarik p ~ b e ~ o
bihurgailua
Coi-maiztacunezko l o t i i radun bihurgailua

II I I

l

l

l

l

1.Irudia: Bihurgailu-mota d e s b e r d i n e n maiztasun-eremuak

I

ristore lasterragoak beharko di-

dezake potentzia rnotoretik eta

ra .

elikadura nagusira itzuli,beste
ekiparnendu berezirik gabe.Beste
zenbaitek,ordea,ekiparnendu berg
ziak behar ditu berreskurapen

Salgai aurkitzen diren tiristore lasterrak erabilita O-tik
200 Hz-eraino he1 daiteke.
egin dugun maiztasurr-

-

erernuaren laburpena

hori egiteko.

Hona hemen,bihurgailu-mota
desberdinek duten energi berres
kurapenezko balaztaketa egiteko
ahalmenaren adierazpen laburra:

energi berreskurapena
<

...

Y

Zenbait bihurgailu-rnotak,har

-

: Berez da gai berreskurapena egiteko

Ziklobihurgailua
Tentsioz elikatutako 6
urratseko bihurgailua

:

Ekipamendu berezia behar du

Korrontez elikatutako 6
: Ekipamendu berezia behar du,baina diodozko zubi

urratseko bihurgailua

arteztaile bakarra erabiltzen bada,zenbait aldg
ranzgailu elikatzeko,posible da alderanzgailu
batek beste batera energia bidaltzea korronte
zuzeneko loturaren bitartez.
Maiztasun-mugarik gabe
ko bihurgailua

:

Berez da gai berreskurapena egiteko.

:

Berez da gai berreskurapena egiteko.

Goi-maiztasunezko loturadun bihurgailua

tzekoa da bihurgailu bakoitza-

sarrerako potentzi faktorea
Tarifa elektrikoek asko zarnatzen dute potentzi faktore .bajuz
korrontea hartzen duen kontsurnitzailea,beraz, oso kontutan bar-

ren sarrerako potentzi faktorea.

Korronte zuzeneko loturaz lant
egiten dutenek diodoz, edo tiristorezko zubi arteztaile bat dute
lotura elikatzeko.
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Diodozko artezgailuak c o s k ~
e k i n hartzen du korrontea,bai
na tiristorezkoak hartzen duenak
cosa txikiagoa du sarreran zenbait eta tentsio txikiagoa eman
bihurgailuak.

Alderdi honetatik korronte zuzeneko motore bat elikatzen duen
tiristorezko bihurgailuaren antze
koa da.
Korronte zuzeneko loturarik ez
duten bihurgailuetan konplexuagoa
da egoera.

Ziklobihurgailua

Potentzi faktorea,bihurgailuaren irteerako tentsioaren
eta motorearen potentzi iaktorearen rnenpean dago,baina
dena den,bajua da irteera maximoan ezik.

Tentsioz elikatutako sei urratseko b i
hurgailua

Potentzi Faktorea,rnotorearen tentsioa eta abiaduraren
menpean dago.

Korrontez elikatutako sei urratseko bihurgailua

Orobat berdin

Pultsu-zabalera modg
latuzko bihurgailua

Potentzi faktore altua

Maiztasun-mugarik gabeko bihurgailua

Sarrerako potentzi Faktorea eta irteerakoa berdinak d i
ra,baina motoreak korronte atzeratua hartzen duenean,
bihurgailuak korronte aurreratua hartzen du elikadurat ik.

Goi-rnaiztasunezko loturadun bihurgailua

Potentzi faktorea kontrolagarria da.

sarrerako harrnotíikoak
Erdieroalezko bihurgailu guztiak dituzte korronte-harmonikoak
sarreran eta hauek problemak sor
ditzakete elikadura berdinera konektatutako beste ekipamendutan.

Korronte zuzeneko eragingailuak elikatzen dituzten tiristg
rezko bihurgailuek ere problema
berdinak dituzte.
Komenigarria da maiztasun aldagarrizko bihurgailu desberdi.-

nen sarrerako harmonikoen eta k g
rronte zuzeneko eragingailuek d i
tuztenen arteko konparazioa egi-

gi berotuko da eta,hori ez dadin
gerta,motorea gaindimentsiotu
egin beharko da.

tea.
Ziklobihurgailuak,funtzionarneg

du baldintza gehienetan korronte
zuzeneko eragingailuek baino korronte-harmoniko gutxiago dute
sarreran.

Tentsioz eta korrontez elikats
tako sei urratseko bihurgailuek
eta pultsu-zabalera modulatuzkoak,korronte zuzeneko eragingailuen antzeko sarrerako harmonikg
ak dituzte.Maiztasun-mugarik gabeko bihurgailuak eta goi-rnaiztasunezko loturadunak izan ditza
kete,funtzionarnendu-baldintza ba
tzuetan behintzat,korronte zuzeneko eragingailuek baino harmoni
ko gehiago.

Galera hauek bai errotoreko
eta bai estatoreko harilkatuetan
sortzen dira,baina kaltegarriagg
ak dira errotorean,zeren eta abig
a elikadurari zuzenean konektatg
ta egiteko,momentu egokia lortu
nahi denean,arteka sakinak egiten
baitira eta orduan,bgrez ere,efek
tu hori handiagoa izaten baita.

Egitura honek errotorearen
erresistentzia handiagotu egiten
du maiztasuna handitzen denean
eta efektu handia du goi-maiztasunezko harrnonikoentzat.

Posible da noski,maiztasun'a
dagarrizko bihurgailuekin lan egiteko,arteka sakoneko efektu hg
ri txikia duten errotoreak egitea.

irteerako harmonikoak
Irteerako harmonikoek uhin s i
nusoidal hutsez lan egiten denean
baino galera handiagoak sortzen

Hernen aipatzen diren bihurgaL
lu guztiek,korrontez elikatutako
sei urratsekoak salbu,tentsio-uhin

dituzte rnotorean.

jakin bat ematen dute irteeran
eta ez korronte-uhin jakin bat.

Galera handiago hauek onargarriak izan daitezke rnotorearen
zama-zikloa arina baldin bada,na motoreak Zama osoz lan egin
behar baldin badu jarraian,gehie-

nikoak ditu eta motorean korron-,
te-harmonikoak sortzen ditu.Hauen
balioa tentsio-harmonikoen eta
motoreak harmonikoen maiztasune~

Tentsioaren uhin-forrnak harmg

tzat duen erreaktantziaren arte
ko zatidurak zertzen du.

Korrontez elikatutako bihurgailuaren kasuan,korrontea bere
harmonikoetan analisa daiteke
zuzenean.Korrontearen harmonik~
ek galerak sortzen dituzte orduan estatoreko eta erretoreko
harilkatuetan,harmonikoen maiztasunentzat harilkatuok duten
erresistentziaren erabera.

Azterketa ugari egin dira korrontearen harmonikoek sortzen
dituzten galera hauen balioaz,
baina azalpen soil honetan ez
ditugu azalduko.Halere,konparg
zio-moduan zenbait dato emango
dugu,baldintza hauek kontutan
hartuta :

-1rteeran azaltzen diren harmonikoak oinarrizko uhinaren
portzentaia-moduan kalkulatu d i
ra,irteerako maiztasun desberdi
nentzat.

-Gauzak sinpl'eagotzeko.irteerako tentsioa irteerako maizto
sunaren arau zuzenekoa dela suposatu da(praktikan irteerako
tentsioa jaco egiten da oso maiz
tasun txikitan).

-Tentsioz elikatutako bihur-

gailuentzat,korrontearen harmon'

koak motoreak 20%ko erreaktantzia
duela suposatuz kalkulatu dira.

-Motorearen harilkatuen erre
sistentzia,arteka sakonen efektuari zor zaizkion harmonikoen
erro karratuarekiko arau zuzenean
hazten dela suposatu da,kalkulua
erraztekc.Errotorearen errotazioagatik gertatzen den errotoreko
maiztasunaren aldaketa ez da h a i ~
tzakotzat hartu.

-1rteerako maiztasun bakoitzo
rentzat sortzen diren galerak,bi
hurgailu-mota bakoitzaren uhin- f o r r n a r e n t z a t , e r r e f e r e n t z i maila
bezala baldintza izendatuko galg
rak hartuta konparatu dira.

-Harmoniko nagusiak bakarrik
izan dira gogoan.

-Korrontez elikatutako bihurgailuak sortzen dituen korronte-harmonikoak,motoreko korrontearen segundo bateko konmutazio-denbora batentzat zuzenduak dira.

Ondorengo taulan ematen dira,
oinarri hauek hartuta,bihurgailu desberdinentzat kallylatutako
galerak.

BIHURGAILU-MOTA

TENTSIOZ ELIKATUTAKO SE1
TSEKOA 500 V

KORRONTE-HARMONIKOENGATIKO KOBREKO GA
LERA GEHIGARRIAK 01
NARRIZKO UHINAK SOg
TZEN DITUEN GALEREN

~h8,9% 15,3% 20% 28,2%

1

KORRONTEZ ELIKATUTAKO SE1 URTSEKOA 500 V

1 3 , 5 % 22,42 26,8%26,8%

PULTSU-ZABALERA MODULATUZKO SE1
KOhWUTAZIO-ZIKLOKOA 500 V

86% 118%

PULTSU-ZABALERA MODULATUZKO HAMABI KONMUTAZIO-ZIKLOKOA 500 V
ZIKLOBIHURGAILUA

SEGUNDOKO GERTATZEN DIREN KONMUTAZIO BORTXATUEN KOPURUA

250 V

127% 116%

30,1% 40,6% 43% 35,4%

(

PULTSU-ZABALERA MODULATUZKO HAMABI KONMUTAZIO-ZIKLOKOA 250 V

O,&%

3 , 7 % 11.5%

--

l

30,1% 27,9% 24,3% --

motore aijit2 aldi berean
elikatzeko gaitasuna
Aplikazio batzutan bihurgailuak zenbait motore elikatu behar izaten du paraleloan eta horrek eragozpenak sor ditzake :

300

50 Hz

100

50 Hz

1809

50 Hz

3600

5OHz

0

25Hz

1800

25Hz

lua ez da egokia horrela lan egiteko.
a) eta b) problernak ekldin dai
tezke bihurgailua projektatzeko
garaian kontutan izaten baldin bg

a) Maiztasuna erabili behar da a l
daqai kontrolatu bezala abiadura-

dira eta.beraz,ziklobihurgailua
tentsioz elikatutako sei urratseko
bihurgailua,pultsu-zabalera modulo
tuzkoa eta goi-maiztasunezko lotu

ren ordez.

raduna,gai dira motore anitz aldi

b) Motore bat abia arazi behar

baldin bada besteak dabiltzan b i
tartean,konmutazio bortxaturako
zirkuituek abio-korronte handla
ernateko gai izan behar dute.
C)

Korrontez elikatutako bihurgai

berean elikatzeko.

Korrontez elikatutako,aldiz,ez
da gai.Honek,irteerako tentsioa i
edozein dela ere,korronte kontrolo
tua sortzen du eta zenbait motore

paraleloan elikatzeak,berriz,edg
zein korronterentzat tentsio kon

tik begiratuta,oso itxura egokia
du,baina egiteko orduan konplexg

trolatua eskatzen du.

tasunagatik izugarri garesti ate
ratzen da.

Kontrol-teknika bereziak era
biliz gero,gaindi daiteke eragoz
pen hau ere,baina korrontez elikatutako bihurgailuaren bertsio
berezi bat egitea esan nahi du
horrek

Renetako kostua jakiteko,projektua aurrera samar eraman behar
izaten da,baina kostuaren lehen
hurbilpen hat eqiteko edo bihurgailu desberdinen kostuen lehen

Korronte zuzeneko loturan,normala baino erreaktantzia txikia-

konparazio bat egiteko,nahikoa
adierazgarria izaten da bakoitzak
behar duen tiristore-kopurua eta
alderanzketa-tiristoreen kopurua.

.

goa erabiltzen du eta artezgailua diodoko zubi batez eta chopper batez egina du tiristorezko
zubi batez egina izan ordez.Horrg
kin oso korronte-kontrol lasterra
lortzen da eta tentsio-kontrola
korronte-kontrolari eransten zaio.

Azkeneko hauek oso haintzakotzat hartzekoak dira,garestiagoak izaten direlako eta gainera
goi tentsiotarako ez direlako
egiten eta hori mugapen handia
da potentzia handiko eragingailutan.

ziskuitoaren konplexutasuna
Ondoko taulan ematen diren d a
Zenbait bihurgailu-motak,azale

toek m a t e n digute konplexutasunaren idea bat:

BIHURGAILU-MOTA

l

UZTIZKO TIRISORE-KOPURUA

/

ALDERANZKETATIRISTOREEN
KOPURUA

/

GUZTIZKO
DIODO-KOPURUA

l

36

l

--

ZIXLOBIHURGAILUA
TENTSIOZ ELIKATUTAKO 6
URRATSEKOA
KORRONTEZ ELIKATUTAKO 6
URRATSEKOA
a)Tiristorezko a r t e z g a i l ~
duna
b)Diodozko artezgailulcho
pper-duna
c)Lotura ezkutuzkoa
d)Bihurgailu sinkronoa

PULTSU-ZABALERA MODULATUZKOA
MAIZTASUN-MUGARIK GABEKOA
GOI-MAIZTASUNEZKO LOTURADUN
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bihurgailuaren galerak
Bihurgailutan erabiltzen diren
erdieroalezko osagaiak errendimen
du handikoak dira.Potentzia izen-

Konmutazioak,beti ere tentsi*
-aldaketa bortitzak sortzen ditu
bihurgailuaren zirkuitotan.Konmutazio bortxatua erabiltzen denean
korronte iragankor handiak sor-

datuan erabiltzen direnean gale-

tzen dira eta horrek energi kopu-

ra ez da 1% baino handiago izaten.

ru handiak suposatzen ditu.

Erreaktantzia eta transformadoretan,Joule galerez gairiera,ti

Konrnutazioa amaitua denean,
energia metatu ugari dago orain-

ristoreen komutazioarekin lotuta-

dik osagai erreaktibotan eta no-

koak dira handienak,konmutazio

labait galdu behar da energia ho-

bortxatua erabiltzen denean,batipat.

ri.Galerak handitu egiten dira
konmutazio bortxatuaren maiztasg
na igotzen denean.

Elhuyar , l , l ,1981

Ziklobihurgailuak galera txikiak ditu,ez duelako konmutazio
bortxatuaren beharrik.

Nahiz tentsioz,nahiz korrontez elikatutako sei urratseko b&
hurgailuetan galerak haqdiagoak
dira.300 konmutazio bortxatu gec
tatzen direlako segundoko,irtec
rako maiztasuna 50 Hz-ekoa denean.

Pultsu-zabalera modulatuzkoa
txarragoa da oraindik,zeren eta
6 konmutazio-ziklodunak crp 1800
konmutazio bortxatu baititu segundoko eta 12 konmutazio-ziklodunak 3600 konmutazio bortxatu
cegundoko.

Korronte-aldaketa lasterrek
zarata akustikoa sortzen dute osa
gai magnetikotan eta konmutazio
bortxaturako zirkuitoek konmutazio naturalerakoek baino osagai
magnetiko gehiago izaten dute.Maiz
tasun handitako funtzionamenduan
zarata gehiago sortzen da.

potentzia handitarako gaitasuna

Bihurgailu gehienak motore t
x
'
kiekin erabiltzen dira,200 Kw-ez
behekoekin.Potentzia handitan era
bil daitezke kontrol-teknika konplexuak,baina txikiotan garestiegiak gertatzen dira.

Maiztasun-mugarik gabeko bihuz
gailuak,konmutazio bortxatua l o ~
Potentzia handitan,bestalde,
tzeko tiristore asko dituenez,
tentsio altuak erabiltzea komeni
errendimendu txarrekoa da.Goiizaten da.
maiztasunezko loturadunak ez du
berez konmutazio bortxaturik era
biltzen eta errendimendu onekoa
litzateke galera handiak dituen
goi-maiztasunezko zirkuitu gor-

Korronte handiak ez dira eraqozpen handieqia izaten,baina ten
tsio handiak funtzionamendu-abiadura mugatzen du.

dailu bat ez balu.

Honek,ordea,galéra handiak
ematen ditu.

Adibidez.710 A-etako tiristore arrunt batek izan dezake 3600
V-etako tentsioa,baina orduan 150
mikrosegundotako itzaltze-denbora
izango du eta korronte horretako

alderanzketa-tiristore bat behar
baldin bada 40 mikrosegundotako
itzaltze-denbora batekin erabilpen-tentsio gorena 2000 V-etakoa
bakarrik izango da.

Goi-maiztasunezko loturadun
bihurgailuak konmutazio naturala
du,baina tiristore lasterrak behar ditu konmutazio hori maiztasun handian gertatzen delako.

25 mikrosegundotako itzaltze-denbora behar baldin bada,tentsio gorena 1200 V-etakoa izango
da.

Gaur ditugun potentzia handiko tiristoreekin,ziklobihurgailua eta korrontez elikatutako sei
urratseko bihurgailua bakarrik
erabil daitezke tentsio handitan.

Konmutazio naturala egokia
baldin bada,tiristore arrunt bat
erabil daiteke etaqoi tentsiotan
lan egin.

elikadurak huts egindakoan
lanean jarraitzeko gaitasuna
i

Ratzutan inportantea izaten
da motoreak abiadura kontrolatuz
funtzionatzen jarrai dezan elikadura nagusiak huts egiten duenean.
Horretarak0,bateria bat behar da
eta gainera bihurgailuak tentsio
Ziklobihurgailuak eta korronkonstantezko korronte zuzeneko
tez elikatutako sei urratseko b i
hurgailu airuntak tiristore arrunk loturaduna behar du 1zan.Hemen'a
patu-diren bihurgailuen artean
ak aski dituzte.
Pultsu-zabalera modulatuzkoa eta
korrontez elikatutako sei urratsc
Tentsioz elikatutako sei urrg
kotan diodozko zubia eta chopper-a
tseko bihurgailuak alderanzketadituena bakarrik erabil daitezke
-tiristoreak beha ditu,batez ere
bateria bidez.
konmutazio-maiztasun handiak tiristoreentzat itzaltze-denbora lg
Tentsioz elikatutako sei urrg
burra eskatzen duelako.
tsekoa ere erabil liteke,korronte zuzenezko loturan,tiristorezko
Maiztasun-mugarik gabeko bizubi baten ordez,diodozko zubia
hurgailuak ere tiristore lasterrak
eta chopper-a balitu.
behar ditu.
Konmutazio bortxatua erabili
behar baldin bada,aldiz,tentsioa
oso mugatuta geratzen da.

tik aberiak topatzeko zaila dela

aberiak topatzeko zaiitasuna
Artikulu honen lehen zatian
eman genituen eskemetan ikus dai
tekeen bezala,tiristoreen pizte-sekuentzia ez bada ordenu egokian egiten,laburtzirkuitoa egiten da.

dirudi,baina konmutazio naturala
bakarrik erabiltzen duenez nahikoa erraza da.

Tentsioz elikatutako sei urrg
tsekoan alderantziz da;tiristore
gutxiago ditu,baina konmutazio
bortxatua erabiltzen du eta konpontzen zailagoa da.

Horrelakotan fusibleak erre
egiten dira.

Tiristoreak bakoitza bere g o
raian pizteak garrantzi lzugarria du eta kontutan izan behar
da maiztasun-bihurtzailetan mikrosegundotako hutsegiteak funtzionamendu osoa honda dezakeela.

Korronte zuzeneko loturako ira
gazki leuntzailea energi iturri
ahaltsua da eta funtzionamendu okerra gertatzen denean,fusibleen
erreketa errazten du-Bihurgailu
honek badu ordea abantaila bat:ko_
rronte zuzeneko lotura,tentsio aldagarrikoa da eta aberiak topatu behar direnean,tentsio txikiz lanean ipintzeak laguntza

-

handia ematen du.
Hutsegitea azaltzen den bezain laster fucibleak erre egiten dira eta ekipamendua geratu
egiten da.Hori zergatik gertatu
den aurkitzea izaten da zaila.

Batez ere,konmutazio bortxatudun bihurgailutan gertatzen
da hori-Zenbait eta konploxuagoa izan zirkuitoarorduan eta

Korrontez elikatutako sei urrg
tceko bihurgailu arruntak tentsioz elikatutakoak hainbat tiris
tore ditu eta konmutazio bortxatua erabiltzen du,baina abantaila handi bat du: korronte zuzenezko loturan duen erreaktantzia
handiak laburtzirkuitoko korrontea mugatu egiten duela.

nekezagoa aberia topatzen.

Ziklobihurgailuak,tirictore

asko ditu eta alderdi horreta-

Posible da,beraz,bihurgailua
funtzionatzen mantentzea aberiatuta egonda ere,fusibleak erre

gabe eta aberia topatzeko diagnostikoa egitea.

Goi-maiztasunezko loturadun
bihurgailua ece zaila da,nahiz
eta konmutazio naturala erabili

Lotura ezkutuko bihurgailuak
eta sinkrobihurgailuak ere badute abantaila hori,baina konmutazioa egiteko motore sinkronoak
martxan aritu behar izaten duenez,aberi topaketa ez da hain

goi-maiztasunezko zirkuito gordailuak sortzen dituen eragozpenengatik.

noiz erabili behar diren
korronte alternoko abiadura

erraza izaten.

aldagarriko eragingailuak
Pultsu-zabalera modulatuzko
bihurgailuak sei urratsekoek
hainbat tiristore ditu,baina ac
tezgailuan eta alderanzgailuan
banatuak ez,baina denak a l d e r a n ~

Lehenengo eta behin,esan beharra dago abiadura aldagarriko
beste eragingailuen a l j a n garestiagoak direla hauekr eta bes

gailuan ditu eta horrek gaitzago bilakatzen du aberi topaketa.

te era batetako abantaila nabariak daudenean bakarrik erabiltzen direla.

Gainera konmutazio bortxatuaren zirkuitoek ez dute beti denbora berdinetan lan egiten,irtg
eran sinu-formako uhina lortzearren.

Azkenik,beti tentsio osoz lan
egiten duen iragazki leuntzaile
batez elikatzen da.

Korronte alternoko eta korron
te zuzeneko eragingailuek gutxi
gora-behera osagai-mota berdinak
erabiltzen dituzte.Ez da ikusten
etorkizunean kostu erlatiboak
zergatik aldatu beharko liratekeen.

Bihurgailu-mota desberdinen
bat sortuko balitz,alda liteke
Bihurgailu hau bereziki bihurrla da aberiak topatzeko-Maiztasun-mugzrik gabeko bihurgailu-

agian egoera hau,baina ez Üirudi
gaur gaurkoz horrelakorik gertatuko denik.

ak tiristore-kopuru handiaz gain
konmutazio bortxatua erabiltzen
du eta horregatik aberi topaketa
aldetik txarra da.

Konpetitiboak ez direla jakinda,zeintzu lirateke korronte
alternoko bihurgailuak erabiltze
ko arrazoiak?

1

a) Inguru-giroaren eskakizunak:
Konmutazio rnekanikoa onargarria ez denean.
b) Zenbait motorek aldi berean
eta sinkronismoan edo sinkronismotik hurbil funtzionatu beharra.
C)

Mugapen fisikoak:Abiadura eta
potentzi eskakizunek konmutagailudun motoreak erabilezinak bihurtzen dituztenean.

d) Kasu batzutan bihurgailu batek zenbait motore elikatu be
har duenean.korronte alternoko motoreen kostua korronte
zuzenekoena baino askoz txikiagoa gerta daiteke eta orduan bihurgailuaren kostua
konpentsatuta geratzen da.

Ponpak eragitean,esate baterako,motorea,abiadura aldagarriz ibiltzen da,kargak abig
dura izendatua eskatu bitartean eta orduan elikadura n g
gusitik zuzenean elikatzen da.
Mementu hau iristen denean b i
hurgailua beste motore bat
abiadura txikiagoan eragiteko erabil daiteke.

e) Motore guztiz itxiak behar d i
renean ere korronte alternokg
ak askoz ere merkeagoak izaten dira eta bihurgailuaren
kostua justifika daiteke.
f ) Prozesu jarraietan elikadurak

huts egiten duenean ere lanean
jarraitu beharra.

