
 

 

 

 

 

 

 

Chương 7:                    Biến tần gián tiếp

Các bộ biến tần gián tiếp có cấu trúc như sau:

Hình 3-1: Sơ đồ cấu trúc của  biến tần gián tiếp

Như vậy để biến đổi tần số cần thông qua một khâu trung gian 

một chiều vì vậy có tên gọi là biến tần gián tiếp. Chức năng của 

các khối như sau:

a) Chỉnh lưu: Chức năng của khâu chỉnh lưu là biến đổi điện áp 

xoay chiều thành điện áp một chiều. Chỉnh lưu có thể là không 

điều chỉnh hoặc có điều chỉnh. Ngày nay đa số chỉnh lưu là không 

điều chỉnh, vì điều chỉnh điện áp một chiều trong phạm vi rộng sẽ 

làm tăng kích thước của bộ lọc và làm giảm hiệu suất bộ biến đổi. 

Nói chung chức năng biến đổi điện áp và tần số được thực hiện bởi 

nghịch lưu thông qua luật điều khiển. Trong các bộ biến đổi công 

suất lớn, người ta thường dùng chỉnh lưu bán điều khiển với chức 



 

 

 

 

 

 

 

năng làm nhiệm vụ bảo vệ cho toàn hệ thống khi quá tải. Tùy theo 

tầng nghịch lưu yêu cầu nguồn dòng hay nguồn áp mà bộ chỉnh lưu 

sẽ tạo ra dòng điện hay điện áp tương đối ổn định.

b) Lọc: Bộ lọc có nhiệm vụ san phẳng điện áp sau chỉnh lưu.

c) Nghịch lưu: Chức năng của khâu nghịch lưu là biến đổi dòng 

một chiều thành dòng xoay chiều có tần số có thể thay đổi được và 

làm việc với phụ tải độc lập Nghịch lưu có thể là một trong ba loại 

sau:

- Nghịch lưu nguồn áp: trong dạng này, dạng điện áp ra tải 

được định dạng trước (thường có dạng xung chữ nhật) còn dạng 

dòng điện phụ thuộc vào tính chất tải. Nguồn điện áp cung cấp 

phải là nguồn sức điện động có nội trở nhỏ. Trong các ứng dụng 

điều kiển động cơ, thường sử dụng nghịch lưu nguồn áp.

- Nghịch lưu nguồn dòng: Ngược với dạng trên, dạng dòng 

điện ra tải được định hình trước, còn dạng điện áp phụ thuộc vào 

tải. Nguồn cung cấp phải là nguồn dòng để đảm bảo giữ dòng một 

chiều ổn định, vì vậy nếu nguồn là sức điện động thì phải có điện 

cảm đầu vào đủ lớn hoặc đảm bảo điều kiện trên theo nguyên tắc 

điều khiển ổn định dòng điện. 



 

 

 

 

 

 

 Nghịch lưu cộng hưởng: Loại này dùng nguyên tắc cộng hưởng 

khi mạch hoạt động, do đó dạng dòng điện (hoặc điện áp) thường 

có dạng hình sin. Cả điện áp và dòng điện ra tải phụ thuộc vào tính 

chất tải.

3. Cấu trúc cơ bản của một bộ biến tần

Cấu trúc cơ bản của một bộ biến tần như hình ()



 

 

 

 

 

 

 

Tín hiệu vào là điện áp xoay chiều một pha hoặc ba pha. Bộ 

chỉnh lưu có nhiệm biến đổi điện áp xoay chiều thành một chiều. 

Bộ lọc có nhiệm vụ san phẳng điện áp một chiều sau chỉnh lưu.

Nghịch lưu có nhiệm vụ biến đổi điện áp một chiều thành điện 

áp xoay chiều có tần số có thể thay đổi được. Điện áp một chiều 

được biến thành điện áp xoay chiều nhờ việc điều khiển mở hoặc 

khóa các van công suất theo một quy luật nhất định. 

Bộ điều khiển có nhiệm vụ tạo tín hiệu điều khiển theo một luật 

điều khiển nào đó đưa đến các van công suất trong bộ nghịch lưu. 

Ngoài ra nó còn có chức năng sau:

- Theo dõi sự cố lúc vận hành

- Xử lý thông tin từ người sử dụng

- Xác định thời gian tăng tốc, giảm tốc hay hãm

- Xác định đặc tính – momen tốc độ

- Xử lý thông tin từ các mạch thu thập dữ liệu

- Kết nối với máy tính.

- …

Mạch kích là bộ phận tạo tín hiệu phù hợp để điều khiển trực 

tiếp các van công suất trong mạch nghịch lưu. Mạch cách ly có 



 

 

 

 

 

 

 

nhiệm vụ cách ly giữa mạch công suất với mạch điều khiển để bảo 

vệ mạch điều khiển.

Màn hình hiển thị và điều khiển có nhiệm vụ hiển thị thông tin 

hệ thống như tần số, dòng điện, điện áp,… và để người sử dụng có 

thể đặt lại thông số cho hệ thống.

Các mạch thu thập tín hiệu như dòng điện, điện áp nhiệt độ,… 

biến đổi chúng thành tín hiệu thích hợp để mạch điều khiển có thể 

xử lý được. Ngài ra còn có các mạch làm nhiệm vụ bảo vệ khác 

như bảo vệ chống quá áp hay thấp áp đầu vào…

Các mạch điều khiển, thu thập tín hiệu đều cần cấp nguồn, các 

nguồn này thường là nguồn điện một chiều 5, 12, 15VDC yêu cầu 

điện áp cấp phải ổn định. Bộ nguồn có nhiệm vụ tạo ra nguồn điện 

thích hợp đó.

Sự ra đời của các bộ vi xử lý có tốc độ tính toán nhanh có thể 

thực hiện các thuật toán phức tạp thời gian thực, sự phát triển của 

các lý thuyết điều khiển, công nghệ sản xuất IC có mức độ tích hợp 

ngày càng cao cùng với giá thành của các linh kiện ngày càng giảm 

dẫn đến sự ra đời của các bộ biến tần ngày càng thông minh có khả 

năng điều khiển chính xác, đáp ứng nhanh và giá thành rẻ. 



 

 

 

 

 

 

 


