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ВСТУП
Електричні машини, трансформатори і електричні апарати є необхідними складовими системи електропостачання та широко використовуються
в промисловості, сільському господарстві, на транспорті, медичних закладах,
в схемах автоматики, у побуті тощо. У сучасних умовах вироблення і використання електричної енергії є неподоланою умовою існування цивілізації.
На шляху від електростанції до кінцевого споживача електрична енергія 4–5 разів перетворюється трансформаторами зі зміною величин напруги
та струму, причому потужні трансформатори, як правило, є трифазними, малопотужні – у кінцевих споживачів, можуть бити і однофазними. Комутація
електричних мереж і кіл, керування і захист різноманітних споживачів здійснюється різноманітними електричними апаратами, серед яких найпоширенішими є автоматичні вимикачі, контактори і реле. Різноманітні механізми і
транспортні засоби приводяться до руху електродвигунами, самим розповсюдженим з яких є трифазний асинхронний двигун змінного струму, для
пристроїв з регулюванням частоти обертання часто використовуються двигуни постійного струму. Для малопотужних механізмів, у медичній і побутовій техніці, у системах автоматичного керування використовуються ще і мікромашини, у тому числі – універсальні асинхронні двигуни, які можуть
працювати від однофазної мережі змінного струму. Електрична енергія на
електростанціях виробляється потужними турбо- і гідрогенераторами, які є
трифазними синхронними машинами змінного струму, у автономних умовах
генерувати електроенергію можна малопотужними синхронними генераторами, а також у спеціальних випадках – генераторами постійного струму.
Взагалі, в електротехніці та електромеханіці відома безліч типів і конструкцій трансформаторів, електричних машин і апаратів. В даному циклі лабораторних робіт досліджуються типові їхні представники – однофазний
трансформатор, електромагнітні контактори постійного і змінного струму,
електромагнітні реле автоматики, трифазний і універсальний асинхронні
двигуни, генератор і двигун постійного струму.
Метою даних методичних вказівок є забезпечення цих лабораторних
робіт. Їх виконання спрямовано на здобуття студентами практичних навичок
роботи з зазначеними типовими представниками електрообладнання. Процес
їх дослідження супроводжуються розрахунками необхідних параметрів досліджуваних пристроїв, побудовою різних характеристик.
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Короткі теоретичні положення, що є у кожній лабораторній роботі, допоможуть студентам при підготовці до лабораторних робіт, при їх виконанні
та при розрахунковій обробці даних, отриманих під час дослідів.
Більш повну інформацію про конструкцію і принцип дії трансформаторів, електричних машин та апаратів, що розглянуті в даних методичних
вказівках, можна знайти у джерел інформації з наведеного списку. Найбільш
близькими до суті лабораторних робіт і доступності викладеного матеріалу є
навчальний посібник [1] та підручник [2], як можна отримати у бібліотеці
університету.
До методичних вказівок ввійшли такі лабораторні роботи:
1. Дослідження однофазного трансформатора.
2. Дослідження електромагнітних контакторів.
3. Дослідження реле автоматики.
4. Дослідження робочих характеристик трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.
5. Дослідження універсального асинхронного мікродвигуна.
6. Дослідження генератора постійного струму з незалежним збудженням.
7. Дослідження двигуна постійного струму з паралельним збудженням.
Ці лабораторні роботи засновані на більш широких спеціалізованих
циклах лабораторних робіт [7–11], де є більш докладні відомості про їхню
сутність.
В додатках А и Б наведені основні вимоги щодо технології виконання
лабораторних робіт, а також до оформлення і змісту звіту про них.
У цьому виданні застосована оновлена система літерних позначень величин та параметрів, які необхідні для теоретичного опису стану та процесів
у електричних машинах та електричних апаратах. Ця система орієнтована на
Державні стандарти України (ДСТУ). Вона подана повністю у [12] та введена в дію на кафедрі електричних машин НТУ «ХПІ» з 2007 року. Ці методичні вказівки можна знайти на сайті кафедри електричних машин НТУ «ХПІ»:
http://users.kpi.kharkov.ua/kem/ .
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Лабораторна робота 1
ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
1.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є отримання первинних навичок експериментальної роботи з трансформаторами на прикладі найпростішого їхнього
варіанту – однофазного двообмоткового трансформатора – шляхом виконання на ньому типових досліджень.
1.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються такі завдання:

дослід неробочого ходу трансформатора при номінальній первинній напрузі;

дослід короткого замикання трансформатора при номінальному
первинному струмі;

дослід навантаження трансформатора при номінальній первинній
напрузі зі зняттям його робочих характеристик у діапазоні від неробочого
ходу до рівня, який перевищує номінальний на 10 %.
У результаті теоретичної підготовки та проведення роботи студент повинен знати:

будову та принцип дії трансформатора, а також процеси, що супроводжують його роботу в режимах неробочого ходу, короткого замикання
та навантаження;

вихідні умови та порядок проведення дослідів неробочого ходу,
короткого замикання та навантаження;

параметри трансформатора, які отримують експериментально та
подальшими розрахунками на основі виконаних дослідів неробочого ходу та
короткого замикання;

склад і вигляд робочих характеристик трансформатора та порядок їхнього зняття та супутніх розрахунків.
1.3 Теоретичні положення
Основою експериментального дослідження трансформатора є його такі
номінальні параметри: S N – повна номінальна потужність; U hN U lN –
номінальні напруги обмоток вищої напруги (ВН) і нижчої напруги (НН);
I hN I lN – номінальні струми обмоток ВН і НН; f – частота.
Фізичну модель однофазного трансформатора, до вторинної обмотки
5

якого підключено навантаження Zl, зображено на рис. 1.1,а. На рис.1.1,б подано умовне графічне позначення трансформатора Т в схемах. На рис. 1.1
позначено: Up, Ip – напруга та струм первинної обмотки; Us, Is – напруга та
струм вторинної обмотки (форма позначень відповідає діючим значенням
синусоїдних величин).

а

б

Рисунок 1.1 – Фізична модель однофазного трансформатора
При типовому дослідженні трансформатора проводяться три досліди:
дослід неробочого ходу, дослід короткого замикання, дослід навантаження.
Теоретичні положення, що стосуються принципу дії трансформаторів та
фізичних процесів, що виникають у зазначених режимах, наведені в [1, 2].
1. Дослід неробочого ходу відбувається, коли навантаження відсутнє,
тобто вторинна обмотка розімкнена. Якщо на первинну обмотку подається
напруга неробочого ходу U po , яка дорівнює номінальній напрузі первинної
обмотки U pN , тоді виміряна вторинна напруга неробочого ходу U so вважається номінальною напругою вторинної обмотки U sN . При виконанні досліду неробочого ходу визначається коефіцієнт трансформації напруг:
nU 

U po
U so

.

(1.1)

2. Дослід короткого замикання відбувається, коли вторинна обмотка
замкнена сама на себе. Дослідне коротке замикання відрізняється від режиму
аварійного короткого замикання, оскільки проводиться при зниженій
первинній напрузі. Якщо на первинну обмотку подається така напруга
короткого замикання U pk , при якій струм первинної обмотки I pk дорівнюватиме номінальному I pN , виміряний вторинний струм I s k вважається номінальним струмом вторинної обмотки I sN .
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У результаті визначається коефіцієнт трансформації струмів:
I pk
,
nI 
I sk
якій повинен дорівнювати значенню

(1.2)

1
, де nU визначається за (1.1).
nU

3. Дослід навантаження відбувається, коли до затискачів вторинної
обмотки підключене будь–яке навантаження, що характеризується комплексним опором Z l  Z l e j l , де кут  l визначається характером навантаження.
Трансформатор живиться номінальною напругою U pN . Навантаження регулюється в таких межах, щоб струм вторинної обмотки I s , який є одночасно
й струмом навантаження, змінювався від нуля (режим неробочого ходу) до
номінального значення I sN або декілька вище – звичайно на 10…20 % вище
номінального. Для поєднання даних досліду навантаження у єдину систему
треба при змінюванні повного опору Z l зберігати його характер, тобто аргумент  l . Це легко забезпечити, якщо навантаженням є реостат, який характеризується тільки активним опором Rl і має незмінний аргумент l  0 .
При кожному значенні I s вимірюються або розраховуються для трансформатора вхідна активна потужність Pin , первинний струм I p , вторинна
напруга U s , коефіцієнт потужності трансформатора cos  p , вихідна активна
потужність P , ККД  .
1.4 Опис випробувальної установки
Принципова схема випробувальної установки наведена на рис.1.2.
PA1

HL

*
*

U

PA2

PW

I

A

QF

Hig U

T1
PV1

X

T2

a

Low U

220 В

PV2

x
Q

Рисунок 1.2 – Принципова схема випробувальної установки
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Випробовуваним є однофазний двообмотковий трансформатор T2, номінальні дані якого надаються на лабораторному стенді. Ці дані треба занести до протоколу вимірювань за формою табл.1.1.
Електроживлення на випробувальну установку подається через автоматичний вимикач QF. Наявність напруги в мережі змінного струму контролюється світловим індикатором HL.
Таблиця 1.1 – Номінальні дані трансформатора

SN ,
В·А

U hN ,
В

Задане
U lN ,
I hN ,
В
А

I lN ,
А

f,
Гц

U pN ,
В

Визначене
I pN , U sN ,
В
А

I sN ,
А

Для регулювання вхідної напруги досліджуваного трансформатора T2
застосовується автотрансформатор Т1. Регульована напруга з автотрансформатора подана на затискачі A та X первинної обмотки трансформатора T2,
яка є обмоткою ВН (Hig U). До затискачів a та x вторинної обмотки, яка є
обмоткою НН (Low U), підключено навантаження – реостат R. Тумблер Q
призначений для комутації кола вторинної обмотки.
Електровимірювальні прилади, їхнє функціональне призначення і позначення вимірюваних величин представлені в табл.1.2.
Таблиця 1.2 – Прилади електровимірювальної системи
Позначення
приладу
PV1

Вимірювана величина
Напруга первинної обмотки

Позначення
величини
Up

PA1

Струм первинної обмотки

Ip

PW

Вхідна активна потужність трансформатора

PV2

Напруга вторинної обмотки і навантаження

Pin
Us

PА2

Струм вторинної обмотки і навантаження

Is

1.5 Порядок виконання роботи
1. Підібрати прилади за номінальними даними трансформатора. Скласти випробувальну установку для проведення експериментів за схемою на
рис. 1.2. Визначити номінальні напруги та струми первинної та вторинної
обмоток досліджуваного трансформатора залежно від підключення обмоток
до мережі та навантаження. Результати занести до табл. 1.1 («Визначене»).
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2. Привести обладнання до вихідного стану: автотрансформатор Т1 – в
положення, що забезпечує нульову вихідну напругу; реостат R – у положення з найбільшим опором, тумблер Q – розімкнутий; перемикачі приладів – в
положення, що забезпечують межі вимірювань, які перевищують задані номінальні струми та напруги трансформатора T2 (див. табл. 1.1).
3. Здійснити дослід неробочого ходу. Тумблер Q розімкнутий, тому й
вторинна обмотка трансформатора T2 розімкнена, трансформатор T2 не буде
мати навантаження.
Замкнути контакти QF і за допомогою автотрансформатора Т1 подати
на первинну обмотку трансформатора T2 номінальну напругу. Відкоригувати границі вимірювань приладів за наявними напругами та струмами. Результати вимірювань у досліді неробочого ходу занести до табл.1.3 (тут додавання індексу o відповідає позначенню величин неробочого ходу).
Таблиця 1.3 – Значення величин досліду неробочого ходу
Задане
U p o  U pN ,
В

Виміряне
Po ,
U so ,
I po,
Вт
В
А

nU

io ,
%

Обчислене
Pmag nom , cos  p o Z o ,
Ом
Вт

4. Провести дослід в режимі навантаження з його регулюванням. Початковим станом для цього досліду є попередній режим неробочого ходу, дані
якого також впишіть до табл. 1.4.
Замкнути тумблер Q і, підтримуючи на первинній обмотці трансформатора T2 номінальну напругу U pN , встановити за допомогою реостата R низку рівнів навантаження трансформатора в 7 – 8 фіксованих положеннях з рекомендованого діапазону. При регулюванні навантаження слід орієнтуватися
на величину вторинного струму I s , який встановлюють з приблизно постійним кроком в діапазоні від неробочого ходу до 1,1 I s N . Результати вимірювань внести також до табл.1.4.
Таблиця 1.4 – Значення величин досліду навантаження
Задане
U p  U pN ,

Ip ,

В

А

Виміряне
Is ,
Pin ,
Вт
А

Us ,

В
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Обчислене
P,
cos  p
Вт



5. Провести дослід в режимі короткого замикання, суворо дотримуючи
послідовність вказаних далі дій, оскільки відхилення від цього може призвести до аварії. При можливості переведіть живлення автотрансформатора Т1 з
джерела 220 В на джерело з меншою напругою.
Початковий стан для досліду короткого замикання відповідає вказаному на початку роботи у п.2. Увімкнути автоматичним вимикачем QF електроживлення та переконатися по вольтметру PV1, що напруга на виході автотрансформатора Т1 дорівнює нулю.
Вимкнувши тимчасово живлення, замкнути накоротко коло вторинної
обмотки трансформатора T2 за допомогою провідника, підключеного на затискачі реостата R паралельно йому.
Увімкнути автоматичним вимикачем QF живлення автотрансформатора Т1 і обережно з його допомогою плавно збільшити струм в первинній обмотці трансформатора Т2 до значення I pN , яке є критерієм досліду короткого замикання. У цьому положенні виміряти первинну напругу U pk , вхідну
потужність Pk і вторинний струм I sk , а результати вписати до табл.1.5 (індекс «k» відповідає короткому замиканню).
Таблиця 1.5 – Значення величин досліду короткого замикання
Задане

Виміряне

I pk  I p N , U pk ,

А

В

Обчислене

Pk ,

Is k ,

Вт

А

nI

uk ,

Pel nom ,

%

Вт

cos  pk

Zk ,

I Av k ,

Ом

А

Відключити живлення і привести обладнання до початкового стану.
1.6 Обробка результатів дослідів та оформлення звіту
1. За даними досліду неробочого ходу (табл.1.3) та короткого замикання (табл.1.5) визначити такі параметри трансформатора та занести їх до цих
таблиць:
 nU , n I – коефіцієнти трансформації напруг (1.1) і струмів (1.2);
 io , u k – відсоткові значення струму неробочого ходу та напруги короткого замикання :

io 

I po
I pN

 100 % ;

uk 

U pk
U pN

 100% ;

 Pmag nom , Pel nom – магнітні та електричні втрати потужності, які ви10

значені при номінальних напругах і струмах, відповідно:

Pm

 Po ;
a ng o m

Pel nom  Pk ;
 cos  po , cos  pk – коефіцієнт потужності в режимах неробочого ходу
та короткого замикання :

cos  o 

Po
Pk
; cos k 
;
U po  I po
U pk  I pk

 Z o , Z k – повний опір трансформатора в режимах неробочого ходу та
короткого замикання на основі загального виразу:

Z

Up
Ip

;

 I Av k – струм аварійного короткого замикання при U pN , який розраховується за формулою:

I Av k  I pk

U pN
U pk

.

2. За результатами вимірювань в режимі навантаження (табл. 1.4) розрахувати величини:
I
 β – коефіцієнт навантаження:
β s ;
I sN
 cos p – коефіцієнт потужності трансформатора при навантаженні:
cos  p 

Pin
;
U pN  I p

 P – вихідна активна потужність трансформатора та одночасно навантаження, P  U s  I s  cos l (слід врахувати активний характер навантаження і
відповідний цьому коефіцієнт потужності cos l  1 );
η – коефіцієнт корисної дії трансформатора:  

Pout
, де Pout – вихідна
Pin

активна потужність, яка віддається навантаженню вторинною обмоткою,
Pout  P .
Результати розрахунків у всьому діапазоні внести до табл.1.4 і побудувати робочі (експлуатаційні) характеристики трансформатора: U s () , I p () ,
() і cos  p () . Рекомендується використання загальної осі  та індивідуа-

льних осей і масштабів для вказаних функцій. Загальний вигляд робочих характеристик наведено в [1, 2].
3. Проаналізувати результати, отримані в табл.1.3–1.5 і проілюстровані
побудованими робочими характеристиками.
4. Оформити звіт відповідно до додатка Б.
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Контрольні питання
1. Зобразіть конструкцію однофазного трансформатора і поясніть призначення його елементів.
2. У чому полягає принцип дії трансформатора?
3. Що таке коефіцієнт трансформації та як він зв'язує напруги та струми
обмоток трансформатора?
4. Які величини трансформатора надаються у його паспортних даних?
5. Яким чином проводиться дослід неробочого ходу трансформатора та
які його параметри отримують за даними цього досліду?
6. Яким чином проводиться дослід короткого замикання трансформатора і які його параметри отримують за даними цього досліду?
7. Яким чином отримують експериментальні та розрахункові дані для
робочих характеристик трансформатора?
8. Покажіть робочі характеристики трансформатора та поясніть їх.
9. Які втрати потужності мають місце в трансформаторі, яка їхня фізична природа і чи залежать вони від величини навантаження трансформатора?
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Лабораторна робота 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОНТАКТОРІВ
2.1 Мета роботи
Метою роботи є ознайомлення з призначенням, принципом дії, конструкцією і особливостями роботи електромагнітних контакторів постійного
та змінного струму, а також експериментальне визначення їх основних параметрів.
2.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи

Ознайомитися з призначенням, принципом дії та конструктивними особливостями контакторів постійного та змінного струму (контактна,
дугогасна та магнітна системи), а також зі схемою дослідження, призначенням приладів та апаратів, встановлених на робочому місці.

Визначити значення напруги, струмів спрацьовування та відключення контакторів постійного та змінного струму.

Визначити час вмикання та розмикання контакторів постійного й
змінного струму при номінальній напрузі на їхніх котушках.

Визначити залежність часу вмикання від величини напруги на
котушці контактора постійного струму.

Визначити струм та потужність втрат у котушці контактора
змінного струму при номінальній напрузі при замкненій і розімкненій магнітній системі.
2.3 Теоретичні положення
При ознайомленні з призначенням, принципом дії та конструкцією контакторів необхідно звернути увагу на основні поняття й визначення, що відносяться до роботи контакторів: категорії застосування і режими роботи,
механічна й електрична зносостійкість, номінальні параметри (струм, напруга), час вмикання і розмикання, конструктивні особливості [1 – 4]. Коротка
інформація з цього приводу є на лабораторному стенді.
Контактор – це електричний апарат, який використовується для частих
комутацій струмів, що не перевершують струми відповідних електричних
силових кіл.
Контактори, залежно від роботи у відповідному електричному колі,
розділяються на контактори постійного та змінного струмів. Основними параметрами контакторів є механічна та електрична зносостійкість, а також
номінальний струм, номінальна напруга, час вмикання та розмикання. Механічна зносостійкість відзначається кількістю включень та відключень конта13

ктора без ремонту і заміни вузлів та деталей. Комутаційна зносостійкість залежить від кількості циклів комутації під струмом.
Контактор має основні вузли: контактну, дугогасну, електромагнітну
системи та блок допоміжних
контактів (рис.2.1).
Контактна
система
пов’язана з електромагнітною і виконує комутацію головного кола при подачі напруги на котушку електромагніта. Дугогасна система
забезпечує швидке гасіння
електричної дуги, яка виниРисунок 2.1 – Конструкція
кає при розмиканні контакелектромагнітного контактора
тів.
Блок допоміжних контактів використовується для сумісної роботи з
іншими апаратами або для включення в коло керування самого контактора.
Залежно від умов роботи контакторів, в силових колах існують категорії
їх застосування, як при змінному струмі (АС–1; АС–2; АС–3; АС–4), так і
при постійному струмі (ДС–1; ДС–2; ДС–3). Категорії застосування залежать
від режимів навантаження:
– категорії АС–1, ДС–1 відповідають режимам роботи контакторів при
малоіндуктивному навантаженні;
– категорії АС–2; АС–3; ДС–2 відповідають режимам роботи контакторів при пуску або зупинці двигунів змінного струму;
– категорії АС–4; ДС–3 відповідають режимам роботи контакторів з високоіндуктивним навантаженням, наприклад, при комутації обмотки статора
загальмованого асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, де контактор включає та відключає пускові струми.
Технічні характеристики контакторів повинні відповідати державному
стандарту ДСТУ 2846.
2.4 Опис експериментальної установки
Об’єктом дослідження є контактори змінного струму типу КМ 26–
33 (КМ1) і постійного струму типу КМ 29–35 (КМ2), номінальні дані
яких приведені на робочому місті. Принципова електрична схема
експериментальної установки показана на рис. 2.2.
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Рисунок 2.2 – Схема дослідження електромагнітних контакторів
Електроживлення на випробувальну установку подається вимикачем
SA1. Підключення контактора постійного або змінного струму здійснюється
перемикачем SA2. Регулювання напруги проводиться лабораторним автотрансформатором TV. Час вмикання та розмикання контакторів вимірюється за
допомогою секундоміру РТ. Напруга на обмотках котушок контакторів
змінного та постійного струму контролюється вольтметрами PV1 та PV2, а
струм обмоток – амперметрами PА1 та PА2. Потужність втрат у електромагнітній системі контактора змінного струму вимірюється ватметром PW.
При включенні вимикача SA1 лампочка HL1 сигналізує про наявність
живлення установки. Переключенням перемикача SA2 у положення 1 підключається контактор змінного струму КМ1, а в положення 2 – контактор постійного струму КМ2. Лабораторний автотрансформатор TV регулює напругу, яка подається на обмотку контактора змінного струму або на вхід мостового випрямляча VD, з виходу якого живиться обмотка контактора постійного струму.
Перемикач SA3 здійснює зміну режиму вимірів секундоміром РТ. У
положенні 1 визначається час вмикання, а у положенні 2 – час розмикання
контакторів. Секундомір РТ запускається при переведенні рукоятки перемикача SA2 з положення 0 до положення 1 або 2 (при вимірах часу вмикання),
або при переведенні рукоятки перемикача SA2 з положення 1 або 2 до положення 0 (при вимірах часу розмикання), а зупиняється при замиканні допоміжного контакту контактора змінного струму KM1:4, або головного контакту контакторів постійного струму KM2:1 (при вимірах часу вмикання), або
при розмиканні тих же контактів (при вимірах часу розмикання). Якщо ру15

коятка перемикача SA3 знаходиться у положенні 0, запуск секундоміра при
комутаціях вимикача SA2 не відбувається. Скидання інформації з табло секундоміра здійснюється за допомогою кнопкового вимикача SВ1.
Перемикач SA5 служить для зміни діапазону виміру струму амперметром РА2. У одному положенні перемикача SA5 межа виміру амперметра РА2
складає 0,5 А, а у іншому положенні – 2,5 А. Потужність втрат у електромагнітній системі контактора змінного струму вимірюється ватметром PW,
який підключається в електричне коло кнопковим вимикачем SВ2.
2.5 Порядок виконання роботи
1. Ознайомитися з призначенням, принципом дії, конструкцією і технічними даними контакторів постійного та змінного струму треба за допомогою відповідних підручників та посібників [1 – 4].
2. Ознайомитися зі схемою для дослідження контакторів (рис. 2.2),
призначенням приладів та апаратів, які встановлені на лабораторному стенді,
за допомогою даних методичних вказівок.
3. Визначити значення напруги і струму спрацьовування та відключення
контактора змінного струму КМ1:
1) обертати проти руху годинникової стрілки рукоятку лабораторного
автотрансформатора TV до значення вихідної напруги U = 0;
2) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 1;
3) встановити рукоятку перемикача SA3 у положення 0;
4) встановити рукоятку перемикача SA5 у положення до значення
струму I = 2,5 А;
5) встановити рукоятку вимикача SA1 у верхнє положення – «включено»;
6) включити контактор KМ1 повільним обертанням за рухом годинникової стрілки рукоятки лабораторного автотрансформатора TV, контролюючи напругу U вольтметром РV1;
7) записати результати вимірів напруги Uо та струму Iо спрацьовування
до табл. 2.1;
8) для визначення параметрів відключення контактора KМ1 треба повільним обертанням рукоятки лабораторного автотрансформатора TV проти
руху годинникової стрілки знизити напругу U, контролюючи її вольтметром
РV1 та одночасно струм I амперметром РА1, ;
9) при повному розмиканні контактів і електромагнітної системи зафіксувати напругу Ur і струм Ir відключення і записати результати до табл. 2.1;
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10) повторити дії за пунктами 6) – 9) ще два рази, результати супутніх
вимірів записати до табл. 2.1;
11) розрахувати середні значення параметрів спрацьовування контактора KМ1 – напруги Uo і струму Io, а також середні значення параметрів відключення контактора – напруги Ur та струму Ir, а результати записати до
табл. 2.1.
Таблиця 2.1 – Параметри спрацьовування та відключення контакторів
Тип
Номер
контактора досліду

Uo, В

Ur, В

Io , А

Ir, А

to, с

tr, c

1
KМ1

2
3
середнє
1

KМ2

2
3
середнє

4. Визначити значення напруг і струмів спрацьовування та відключення
контактора постійного струму KМ2:
1) привести лабораторний автотрансформатор TV у вихідний стан:
обертати проти руху годинникової стрілки його рукоятку до досягнення значення напруги U = 0;
2) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 2;
3) встановити рукоятку перемикача SA3 у положення 0;
4) встановити рукоятку перемикача SA5 у положення зі значенням
струму I = 2,5 А;
5) встановити рукоятку вимикача SA1 у верхнє положення – “включено”;
6) для вимірювання напруги і струму спрацьовування повільним обертанням за рухом годинникової стрілки рукоятки лабораторного автотрансформатора TV підвищувати напругу U, контролюючи її вольтметром РV2;
7) при включенні контактора KМ2 зафіксувати напругу Uо та струм Iо
спрацьовування і записати результати вимірів до табл. 2.1;
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8) відключити контактор KМ2 повільним обертанням проти годинної
рукоятки лабораторного автотрансформатора TV, контролюючи напругу U
вольтметром РV2 та струм I амперметром РА2 до повного розмикання контактів та електромагнітної системи;
9) зафіксувати напругу Ur та струм Ir відключення і записати результати вимірів до табл. 2.1;
10) повторити дії за пунктами 6) – 9) ще два рази, фіксуючи результати
вимірів до табл. 2.1;
11) розрахувати середні значення параметрів спрацьовування контактора КМ2 – напруги Uo і струму Io, а також параметри відключення контактора – напруги Ur та струму Ir і записати їх до табл. 2.1.
5. Визначити час вмикання to та розмикання tr контактора змінного
струму КМ1 при номінальній напрузі на котушці:
1) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 1;
2) встановити рукоятку перемикача SA3 у положення 0;
3) встановити рукоятку вимикача SA1 у верхнє положення “включено”;
4) обертати повільно рукоятку лабораторного автотрансформатора TV
за рухом годинникової стрілки і встановити номінальну напругу 220 В, контролюючи її вольтметром РV1;
5) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 0;
6) встановити рукоятку перемикача SA3 у положення 1;
7) скинути інформацію з табло секундоміра кнопкою SВ1;
8) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 1, фіксуючи час
вмикання to контактора;
9) результати досліджень записати до табл. 2.1;
10) скинути інформацію з табло секундоміра кнопкою SВ1;
11) встановити рукоятку перемикача SA3 у положення 2;
12) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 0, фіксуючи час
розмикання tr контактора КМ1;
13) результати досліджень записати до табл. 2.1;
14) повторити дії за пунктами 6) – 13) ще два рази фіксуючи результати досліджень у табл. 2.1;
15) розрахувати середні значення часу спрацьовування to контактора
КМ1 та часу tr його розмикання і результати записати до табл. 2.1.
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6. Визначити час вмикання to та розмикання tr контактора постійного
струму KМ2 при номінальній напрузі:
1) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 2;
2) встановити рукоятку перемикача SA3 у положення 0;
3) встановити рукоятку вимикача SA1 у верхнє положення “включено”;
4) обертати повільно за рухом годинникової стрілки рукоятку лабораторного автотрансформатора TV та встановити номінальну напругу 24 В, контролюючи її вольтметром РV2;
5) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 0;
6) встановити рукоятку перемикача SA3 у положення 1;
7) скинути інформацію з табло секундоміра кнопкою SВ1;
8) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 2, фіксуючи час
спрацювання to контактора КМ2;
9) результати досліджень записати до табл. 2.1;
10) скинути інформацію з табло секундоміра кнопкою SВ1;
11) встановити рукоятку перемикача SA3 у положення 2;
12) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 0, фіксуючи час
розмикання tr контактора КМ2;
13) результати досліджень записати до табл. 2.1;
14) повторити дії за пунктами 6) – 13) ще два рази, фіксуючи результати досліджень у табл. 2.1;
15) розрахувати середні значення часу спрацьовування to контактора
КМ1 та часу tr його розмикання, фіксуючи результати досліджень у табл. 2.1.
7. Визначити час спрацьовування to контактора постійного струму КМ2
залежно від напруги на котушці електромагніта:
1) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 2;
2) встановити рукоятку перемикача SA3 у положення 0;
3) встановити рукоятку вимикача SA1 у верхнє положення “включено”;
4) обертати повільно за рухом годинникової стрілки рукоятку лабораторного автотрансформатора TV і встановити номінальну напругу 24 В, контролюючи її вольтметром РV2;
5) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 0;
6) встановити рукоятку перемикача SA3 у положення 1;
7) скинути інформацію з табло секундоміра кнопкою SВ1;
8) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 2, фіксуючи час
спрацьовування to контактора;
9) результати досліджень записати до табл. 2.2;
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Таблиця 2.2 – Залежність часу спрацьовування to контактора КМ2 від напруги
U на котушці електромагніта
U, В

24

22

20

18

16

to, c
10) скинути інформацію з табло секундоміра кнопкою SВ1;
11) повторити дослідження контактора за пп. 1) – 10) при усіх інших
значеннях напруги за табл. 2.2 і результати записати у ту ж саму таблицю;
12) вимкнути вимикач SA1.
8. Визначити струм I та потужність втрат P у котушці контактора змінного струму КМ1 при номінальній напрузі та при замкненій і розімкненій
магнітній системі:
1) повільно за рухом проти годинникової стрілки встановити рукоятку
лабораторного автотрансформатора TV в положення 0;
2) встановити рукоятку вимикача SA1 у верхнє положення “включено”;
3) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 1;
4) встановити рукоятку перемикача SA3 у положення 0;
5) встановити рукоятку перемикача SA5 у положення 2,5 А;
6) обертати повільно за рухом годинникової стрілки рукоятку лабораторного автотрансформатора TV і встановити номінальну напругу 220 В, контролюючи її вольтметром РV1 при замиканні магнітної системи;
7) встановити рукоятку перемикача SA5 у положення 0,5 А;
8) натиснути на кнопку SВ2 і зафіксувати при цьому струм Io за показанням амперметра РА1 та потужність втрат Рo за показанням ватметра PW ;
9) записати результати вимірів до табл. 2.3;
10) встановити рукоятку перемикача SA5 у положення 2,5 А;
11) встановити рукоятку перемикача SA2 у положення 0. При цьому
контактор відключається, магнітна система переходить у розімкнений стан;
12) заблокувати упором якір електромагніта;
13) натиснути на кнопку SВ2 і встановити рукоятку перемикача SA2 у
положення 1, фіксуючи при цьому струм Ir за показанням амперметра РА1 та
потужність втрат Рr за показанням ватметра PW при розімкненій магнітній
системі контактора. Цей дослід необхідно провести досить швидко, щоб
уникнути нагрівання котушки електромагніта;
14) занести результати вимірів до табл. 2.3;
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Таблиця 2.3 – Струм I та потужність втрат Р у котушці контактора змінного
струму KМ1 при номінальній напрузі U = UN = 220 В при замкненій і розімкненій магнітній системі
Стан магнітної системи

Р, Вт

I, A

Замкнений
Розімкнений
15) відключити джерело живлення і привести обладнання до початкового стану по закінченню лабораторної роботи.
2.6. Оформлення звіту про роботу
1. Оформити звіт про виконану роботу відповідно вимогам (додаток Б).
2. Привести принципову електричну схему дослідження електромагнітних контакторів (рис.2.2).
3. Привести усі таблиці з результатами вимірювань та розрахунків.
4. За даними табл. 2.2 побудувати графік у координатних осях to (U ).
5. Проаналізувати та обґрунтувати результати досліджень.
6. Зробити висновки стосовно якостей досліджуваних контакторів.
Контрольні питання
1. Перелічити основні елементи конструкції контактора змінного
струму та їх призначення.
2. Перелічити активні та конструктивні матеріали, які застосуються в
електромагнітних контакторах та визначити їх основні властивості.
3. Пояснити принцип роботи контактора змінного струму.
4. Пояснити принцип роботи контактора постійного струму.
5. Перелічити основні елементи конструкції контактора постійного
струму та їх призначення.
6. Пояснити, яку роль грає дугогасна система в контакторах постійного та змінного струму.
7. Чим відрізняються електромагнітні системи контакторів постійного
та змінного струму?
8. Пояснити способи гасіння електричної дуги в контакторах постійного та змінного струму.
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Лабораторна робота 3
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ РЕЛЕ АВТОМАТИКИ
3.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є ознайомлення з призначенням, принципом дії, конструкцією і особливостями роботи електромагнітних реле автоматики постійного струму та експериментальне визначення основних
параметрів низки таких реле різних типів.
3.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи

Ознайомитися зі стендом для дослідження електромагнітних реле автоматики, приладами та електричними апаратами, що встановлені на
робочому місці, а також з призначенням, принципом дії, конструктивними
особливостями реле, що досліджується.

Для всіх досліджуваних реле визначити значення напруги і
струмів спрацювання та відпускання і розрахувати коефіцієнти повернення.

Дослідити вплив величини напруги джерела на час спрацювання
і час відпускання реле.
3.3 Теоретичні положення
Реле – це електричний апарат, в якому при плавній зміні вхідного параметра х і досягненні його визначеного рівня відбувається стрибкоподібна
зміна вихідного параметра у. Реле призначені для замикання, розмикання або
перемикання керованих вихідних електричних кіл при подачі необхідного
вхідного параметра.
Виходячи з області застосування, реле розділяється на реле: для схем
автоматики, для управління і захисту електродвигунів, для захисту енергосистем. За принципом дії реле розрізняють на електромагнітні, поляризовані,
індукційні, магнітоелектричні та інші конструкції.
Робота реле характеризується:
– параметрами спрацьовування – рівнями вхідних параметрів, при яких
вихідний параметр стрибком змінюється від мінімального до максимального
значення;
– параметрів відпускання – рівнями вхідних параметрів, при яких вихідний параметр стрибкоподібне зменшується з максимального значення до мінімального;
– часу включення (з моменту подачі вхідного сигналу необхідного рівня
на спрацьовування до моменту стрибкоподібної зміни вихідної величини);
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– часу відключення (з моменту зняття вхідного сигналу або подачі сигналу на відключення до моменту досягнення мінімального значення вихідної
величини).
У системах автоматиці,
в основному, застосовуються
електромагнітні (контактні)
або напівпровідникові (безконтактні) реле.
Основними елементами
електромагнітних
реле
(рис. 3.1) є контактна система
і електромагнітна система.
Робота електромагнітРисунок 3.1 – Зовнішній вигляд
ної системи заснована на взата елементи конструкції реле
ємодії феромагнітного якоря і
магнітного поля, яке виникає
при подачі напруги (і, природно, струму) на котушку реле – що і є вхідним
сигналом. Контактна система містить у себе одну або більше пар контактів,
зміна стану яких приводить для стрибкоподібної зміни вихідних сигналів
(або одного сигналу) – напруг і струмів.
Реле, що призначені для схем автоматики, працюють в дуже складних
умовах, коли можливі удари, вібрації, а також у засмічених пилом приміщеннях. Тому надійність роботи систем автоматики і, насамперед, їхніх контактів, залежить від механічної і електричної зносостійкості реле.
3.4 Опис експериментальної установки
Предметом дослідження є низка реле постійного струму типів: RМ 84,
РЕН 34, РК 70, RМ 94, РЕС 22, РЕС 28, РЕС 9. Принципова схема експериментальної установки подана на рис. 3.2. Усі реле автоматики або їхню частку для дослідження студенти вибирають за вказівкою викладача.
Підключення джерела змінної напруги виконується вимикачем SA1.
При його включенні лампочка HL1 сигналізує про наявність живлення установки. Величина напруги регулюється автотрансформатором TV. Змінна напруга далі випрямляється мостовим випрямлячем VD і через перемикач SА3
(в положенні 1) подається на обмотки реле постійного струму К1…К7. Вибір
конкретного реле для дослідження здійснюється перемикачем SА4, через контакти якого 1…7 вмикається котушка відповідного чергового реле.
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Час спрацьовування або відпускання реле визначається з використанням мілісекундоміра РТ, для якого перемикачем SA5 встановлюється або режим вимірювання часу спрацювання (положення 1), або часу відпускання
(положення 2). Для повернення стрілки мілісекундоміра РТ в нульове положення використовується кнопка SB.

Рисунок 3.2 – Схема дослідження реле автоматики
Перемикачем SА2 контакти К1:1, К2:1,…К7:1 реле К1, К2,…К7 вмикаються або в коло сигнальної лампи HL2 (положення 1), або в коло керування (зупину) мілісекундоміра (положення 2).
При переведенні перемикача SА3 з положення 2 в положення 1 на котушку вибраного реле подається вхідний сигнал (напруга і струм) і одночасно запускається мілісекундомір, який вимірює час спрацювання, що тягнеться до замикання контактів реле. При подальшому переведенні перемикача
SА3 з положення 1 в положення 2 котушка вибраного реле вимикається і одночасно запускається мілісекундомір, який вимірює час відпускання, що тягнеться до розмикання контактів реле.
Для визначення напруг і струмів спрацювання (U o , I о ) та відпускання
( U r , I r ) реле використовуються прилади: амперметр РА та вольтметр РV.
3.5 Порядок виконання роботи
1. Ознайомитися з призначенням, принципом дії, конструкцією і технічними даними реле автоматики постійного струму за допомогою відповідних
джерел інформації [1 – 5].
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2. Ознайомитися з принциповою схемою дослідження електромагнітних
реле автоматики постійного струму (див. рис. 3.2), призначенням приладів та
апаратів, які встановлені на лабораторному стенді.
3. Початковий стан обладнання і включення стенда:
1) перевести в положення 0 рукоятку лабораторного автотрансформатора TV, обертаючі її повільно проти руху годинникової стрілки;
2) встановити перемикач SА2 в положення 1 для підключення контактів реле до сигнальної лампи HL2;
3) встановити перемикач SА3 в положення 1;
4) підключити дослідну установку до джерела змінної напруги 220 В
вимикачем SA1.
4. Визначити напругу і струм спрацювання ( U o , I о ) реле:
1) встановити перемикач SА4 в одне з положень для підключення конкретного реле з набору К1…К7;
2) підвищити напругу плавним переміщенням рукоятки лабораторного
автотрансформатора TV за рухом годинникової стрілки до спрацьовування
вказаного реле, про що свідчить загоряння сигнальної лампи НL2;
3) зафіксувати значення напруги і струму спрацювання ( U o , I o ) приладами РV і РА та занести результати вимірів до табл. 3.1.
5. Визначити напругу і струм відпускання (U r , I r ) реле:
1) зменшувати напругу плавним переміщенням рукоятки лабораторного автотрансформатора TV проти руху годинникової стрілки до розмикання
контактів того ж реле, про що свідчить погасання сигнальної лампи НL2;
2) зафіксувати значення напруги і струму відпускання (U r , I r ) приладами РV і РА і занести результати вимірів до табл. 3.1;
Таблиця 3.1 – Результати дослідів спрацювання та відпускання реле
Реле
Величини

К1

К2

К3

Uo , В
I o , мА
Ur , В
I r , мА
КU
КI
R , Ом
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К4

К5

К6

К7

3) напругу на виході автотрансформатора довести до нульового рівня.
Досліди за пунктами 4 (1–3) і 5 (1–3) повторити для всіх реле, які підлягають дослідженню, і, таким чином, визначити для кожного з них напруги
і струми спрацювання ( U o , I o ) і відпускання ( U r , I r ).
6. Забезпечити вихідний стан для визначення часу спрацювання та відпускання реле: встановити перемикач SA2 в положення 2.
7. Встановити перемикач SА4 в одне з положень для підключення конкретного реле з набору К1…К7;
8. Встановити перемикач SА3 в положення 1 и встановити напругу
(перед кожним черговим виміром для вибраного реле) лабораторним автотрансформатором ТV, яка вибирається за таким правилом: U  (1  0,1  k )  U o ,
де k=1, 2…5, причому значення U o береться з табл.3.1 для конкретного реле
і заноситься до табл.3.2;
9. Визначити час спрацьовування реле to:
1) встановити перемикач SА5 в положення 1;
2) перевести перемикач SА3 з положення 1 в положення 2;
3) натиснути кнопку SB і перевести мілісекундомір РТ в положення 0;
4) перевести перемикач SА3 з положення 2 в положення 1, зробити відлік часу і результат – час спрацьовування реле to занести до табл. 3.2;
5) скинути показання секундоміра РТ натисненням кнопки SB.
Таблиця 3.2 – Результати досліджень часу спрацювання і відпускання реле
Реле
Величини

K1

K2

K3

Uo , В
t o1 , мс
t o 2 , мс
to3 , мс
t o 4 , мс
t o 5 , мс
t r1 , мс
t r 2 , мс
t r 3 , мс
t r 4 , мс
t r 5 , мс
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K4

K5

K6

K7

10. Визначити час відпускання реле t r :
1) встановити перемикач SA5 в положення 2;
2) перевести перемикач SA3 з положення 1 в положення 2;
3) зафіксувати час відпускання tr реле за мілісекундоміром РТ і результат занести до табл. 3.2.
11. Для визначення часу спрацювання і відпускання цього ж реле, але
при наступних значеннях напруги U, повторити ще чотири рази повністю
досліди за пунктами 8–10 і результати досліджень занести до табл. 3.2.
12. Для визначення часу спрацювання і відпускання наступного реле
при п’яти значеннях напруги U повторити повністю пункти 7–11 і результати досліджень занести до табл. 3.2.
13. Відключити джерело живлення і привести обладнання до початкового стану по закінченню лабораторної роботи.
3.6 Оформлення звіту про роботу
1. Оформити звіт про виконану роботу відповідно до вимог (додаток
Б).
2. Привести принципову електричну схему дослідження реле автоматики постійного струму (рис. 3.2).
3. За результатами дослідів в табл.3.1 провести розрахунок значень коефіцієнтів повернення реле за напругою КU та струмом КI :
KU 

Ur
;
Uо

I
KI  r ,
Iо

а також опору R його котушки:
R

Uо
U
або R  r .
Iо
Ir

4. З даними табл. 3.2 побудувати графіки залежностей від напруги часу
спрацювання to U  та часу відпускання t r U  реле, причому значення напруги розраховуються за вже встановленим правилом: U  (1  0,1  k ) U o , де
k = 1, 2…5.
5. Привести у звіті повністю табл. 3.1 і табл. 3.2 та обґрунтувати результати досліджень, які відображені у цих таблицях та на побудованих графіках залежностей to U  та t r U  .
6. Зробити висновки стосовно проведених досліджень.
27

Контрольні питання
1. Перелічити основні конструкції реле за їх призначенням та назвати
їх основні елементи.
2. Перелічити основні параметри реле.
3. Пояснити принцип роботи електромагнітного реле.
4. Як визначити конструктивно електромагнітне реле постійного та
змінного струму?
5. Чим відрізняється принцип дії теплового реле від електромагнітного?
6. Що є основним елементом у безконтактних реле?
7. Які параметри спрацьовування або відпускання впливають на роботу електромагнітних реле?
8. Як регулюється час спрацьовування та відпускання реле?
9. За яким принципом класифікуються реле автоматики?
10. Чим відрізняється поляризоване реле від електромагнітного?
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Лабораторна робота 4
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТРИФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ
4.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є отримання навичок експериментальної
роботи з асинхронними двигунами на прикладі асинхронного двигуна (АД) з
короткозамкненим ротором шляхом виконання його пуску і зняття робочих
характеристик.
4.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи

У експериментальній частині роботи виконуються завдання:
– пуск ненавантаженого двигуна при зниженій напрузі;
– дослід навантаження зі зняттям робочих характеристик двигуна.

У результаті теоретичної підготовки та проведення роботи студент повинен знати:
– проблеми пуску и способи пуску асинхронних двигунів;
– принцип дії асинхронних двигунів та процеси, супутні його роботі у
режимах неробочого ходу та навантаження;
– робочі характеристики АД і порядок їх зняття та розрахунків.
4.3 Теоретичні положення
Асинхронний двигун (рис. 4.1) є електричною машиною змінного
струму, частота обертання ротора n якої відрізняється від частоті обертання
магнітного поля n s , створюваного струмами обмотки статора (в АД n  n s ).
Асинхронна машина (рис. 4.1) має нерухому частину – статор і обертову частину – ротор. Її активними частинами є магнітопровід – осердя статора і ротора, які розділені між собою повітряним проміжком, а також їхні
обмотки. Решта частин – конструктивні, що забезпечують міцність, жорсткість, електричну ізоляцію, охолодження, можливість обертання і т.п. [1,2,6].
Обмотка статора є трифазною. Її провідники покладені в пази і рівномірно розподілені по окружності статора. Ці провідники розділені на три
окремі частини, у межах яких вони з’єднані між собою і створюють фазні
обмотки, які за кутом зсунуті одна відносно одної на 120 ел. град. Фазні обмотки статора з'єднують за стандартними схемами «зірка» (рис.4.2,а) або
«трикутник» (рис.4.2,б) і підключають до трифазної мережі змінного струму.
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1 – вал; 2 – коробка виводів; 3 – осердя
ротора; 4 – осердя статора; 5 – корпус;
6 – обмотка статора; 7– вентилятор;
8 – ребра корпуса
Рисунок 4.1 – Конструкція асинхронного
двигуна
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A

3
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C
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U
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Осердя статора є шихтованим – набирають з пластин електротехнічної сталі для забезпечення мінімальних магнітних
втрат.
За конструкцією ротора
асинхронні машини поділяють
на два основних типи: з короткозамкненим ротором і з фазним
ротором. Обидва типи мають однакову конструкцію статора і відрізняються лише виконанням
обмотки ротора. Осердя ротора
виконується також з пластин
електротехнічної сталі і кріпиться на валу.
У двигунному режимі асинхронна машина перетворює електричну енергію, споживану з
мережі, на механічну енергію,
яка передається з вала якомунебудь механізму.
На рис. 4.2 вказані лінійні
напруги U та струми I мережі
живлення, також показано фазні
напруги U s і струми I s обмотки

статора.
U2 V2 W2
Принцип дії трифазного
U1
V2
W2
W1
асинхронного двигуна: на обмотM
M
ку статора подається трифазна
система змінних напруг, під дією
а
б
яких в фазних обмотках протіРисунок 4.2 – Схеми вмикання трифазкають змінні струмі, які у часі за
ного асинхронного двигуна
фазою зсунуті один відносно одного на третину періоду. Трифазна обмотка з трифазною системою струмів
створює обертове магнітне поле. Магнітне поле впливає на обмотку ротора і
за законом електромагнітної індукції наводить у її провідниках електрору30

шійні сили (ЕРС). В цих провідниках під дією ЕРС виникають струми, які
створюють власне магнітне поле. Воно вступає у взаємодію з обертовим магнітним полем статора. В результаті на зубці осердя ротора діють сили, які,
створюють обертальний електромагнітний момент, який обертає ротор.
Зазначений процес може підтримуватися тільки у разі взаємного переміщення обертового магнітного поля статора і провідників ротора, тому властивістю асинхронного двигуна є те, що обертовий ротор повинен відставати
від обертового магнітного поля. Це прийнято характеризувати безрозмірною
величиною – ковзанням:
n n
.
(4.1)
s s
ns
У першу мить пуску АД при нерухомому роторі s = 1, у режимі неробочого ходу s наближається до нуля, у номінальному режимі – номінальне
ковзання sN може мати рівень 0,05..0,07.
Для двигунів малої і середньої потужності застосовується прямий пуск,
тобто вони вмикаються безпосередньо до живильної трифазної електромережі на номінальну лінійну напругу U N . При цьому значення пускового
струму обмотки статора в 4…7 разів перевищує його номінальне значення
I N . У такому разі пусковий момент M 1 для двигунів нормального виконання складає (0,9…2) від номінального обертального моменту M N .
Для зменшення пускових струмів і зниження супутніх коливань напруги мережі для асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором застосовується пуск при зниженій напрузі. З можливих варіантів зниження напруги
АД у даній роботі застосовується її регулювання за допомогою трифазного
індукційного регулятора.
При зниженні напруги пусковий момент, на жаль, зменшується пропорційно її квадрату. Тому пуск проводиться при ненавантаженому двигуні
плавним підвищенням напруги від нуля до номінального значення U N . При
цьому ротор розганяється до частоти обертання n , майже рівної частоті обертання магнітного поля обмотки статора n s .
Поняття робочих характеристик для АД з короткозамкненим ротором
відповідає їхньому загальному визначенню для електричних машин. У даному випадку це є залежності підведеної електричної потужності Pin , фазного
I s або лінійного I струму обмотки статора, обертального моменту на валу

M , частоти обертання ротора n , ковзання s, ККД  , коефіцієнту потужності
cos  s від корисної потужності двигуна P . Ця потужність є механічною по31

тужністю і, відповідно, визначається механічними величинами M і n :
M n
,
(4.2)
P
9,55
де коефіцієнт 9,55 виник через те, що M у Нм, n у об/хв, P у Вт.
Експериментальне зняття робочих характеристик АД проводиться при
номінальної напрузі UN шляхом зміни механічного навантаження на валу
ротора. Діапазон навантажень встановлюється від неробочого ходу до номінального режиму, досягнення якого контролюється за обертальним моментом навантаження на валу або за струмом статора. За технічними умовами на
АД допускається його короткочасне перевантаження за струмом статора на
10% вище номінального.
4.4 Опис експериментальної установки
Принципова схема експериментальної установки подана на рис. 4.3.
Випробовуваним є асинхронний двигун (АД) типу АИР 80В4/2У3 з номінальними даними: потужність PN  1,5 кВт; лінійна напруга 220 / 380 В; частота f sN  50 Гц; ККД  N  0,75 ; лінійний струм статора I N  3,8 А; частота
обертання n N  1410 об/хв; коефіцієнт потужності cos  sN  0,79 ; схема обмотки статора  – «трикутник». При такій схемі номінальною лінійною напругою стає значення U N  220 В, такою ж є і номінальна фазна напруга
U sN . Якщо випробовуваним є інший АД, то слід записати і у подальшому

використовувати саме його номінальні параметри.
Для регулювання вхідної напруги АД застосовується трифазний індукційний регулятор (Т). Комутації електричних кіл виконуються автоматичними вимикачами QF і SF і контакторами KM1 і KM2.
Наявність напруги в мережі змінного струму контролюється світловим
індикатором HL.
У схемі експериментальної установки для вимірювання напруг, струмів і потужностей використаний вимірювальний комплекс К540. Він має таку систему вимірювань, яка орієнтована на трифазне навантаження, що
з’єднане за схемою «зірка» - . Для цієї схеми він видає фазні напруги U A ,
U B , U C (вольтметр PV), струми I A , I B , I C (амперметр РА) і потужності PA ,

PB , PC (ватметр PW) шляхом встановлення перемикача приладу в положен-

ня фаз АN, ВN, CN.
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Рисунок 4.3 – Принципова схема дослідної установки
Тоді для наявної роботі схеми «трикутник» для АД визначаються:
– лінійна (і одночасно – фазна) напруга обмотки статора:
U  U s  3 U  ,

(4.3)

1
3

де U   (U A  U B  U C ) – середнє значення фазної напруги;
– лінійний і фазний струми обмотки статора:

I  I  ;

Is 

I
,
3

(4.4)

1
де I Υ  ( I A  I B  I C ) – середнє значення фазного (і лінійного) струму для
3
умовної «зірки»;
– підведена активна потужність:
Pin  PA  PB  PC ;

(4.5)

– коефіцієнт потужності:
cos s 

Pin
Pin

.
3 U s  Is
3 U  I
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(4.6)

На панелі комплексу К540 є перемикачі для встановлення необхідних
границь вимірювань, а також інформація про ціни поділки шкал приладів.
АД навантажується за допомогою електромагнітного гальма (ЕМГ) YB, обмотка збудження якого F1–F2 підключається до мережі постійного струму
через регулювальний реостат R: у цьому колі сила струму контролюється
амперметром РА1. Обертальний момент двигуна M вимірюється за допомогою динамометричного механізму зі стрілочним показником РМ на ЕМГ.
Частота обертання n ротора асинхронного двигуна отримується з індикатора PF, розташованого на цифровому тахометрі ТЦ–3М. Сигнал на тахометр надходить з датчика BR, яким є фотодіод: у ньому імпульсні сигнали
генеруються модуляцією світлового променя лампочки за допомогою зубчатого диска, укріпленого на валу двигуна.
4.5 Порядок виконання роботи
1. Здійснити пуск ненавантаженого АД при зниженій напрузі (двигун ще не має навантаження, тому що обмотка збудження ЕМГ відключена,
контакти SF розімкнені):
1) встановити індукційний регулятор Т у положення мінімальної вихідної напруги;
2) замкнути контакти QF і КМ1 та по вольтметру PV проконтролювати
вихідну напругу;
3) замкнути контакти КМ2 і індукційним регулятором Т плавно підвищувати напругу на двигуні до значення UN – таким чином і буде здійснений
пуск АД.
2. Провести дослід навантаження. Вихідним станом є неробочий хід
АД, максимальне допустиме навантаження – до 1,1 I N , при цьому підтримується номінальна напруга (U=UN). Навантаження забезпечується ЕМГ (для
цього подати напругу на обмотки збудження F1-F2 через контакти SF) і регулюється за допомогою зміни струму збудження шляхом регулювання опору реостата R. Дані вимірів у 6–7 точках навантаження у вказаному діапазоні, починаючи з неробочого ходу, занести до табл. 4.1.
4.6 Обробка результатів експериментів та оформлення звіту
1. За даними досліду навантаження визначити наступні параметри та
занести їх до табл. 4.1:
U – лінійна (і одночасно – фазна U s ) напруга обмотки статора АД при
її схемі «трикутник» за формулою (4.3);
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Таблица 4.1 – Данні досліду навантаження АД
UA 
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В; U C 
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об/хв

Обчислене
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Вт об/хв Н·м
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M
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s

А

Вт

Вт

–

–

–
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I s – фазний струм обмотки статора за формулою (4.4);
Pin – підведена активна потужність АД за формулою (4.5);

cos s– коефіцієнт потужності АД за формулою (4.6);
P – корисна механічна потужність на валу ротора за формулою (4.2);
P  Pin  P – сумарні втрати потужності в АД;
 P

Pin

– ККД двигуна;

s – ковзання ротора двигуна за формулою (4.1).
2. Побудувати на одному графіку робочі характеристики - залежності
n(P ) , M (P ) , I s (P) , (P ) , cos( P) , s (P ) .
3. Проаналізувати результати, отримані в табл.4.1 і проілюстровані побудованими робочими характеристиками.
4. Звіт про виконану роботу повинен відповідати стандартам НТУ
«ХПІ» і вимогам, викладеним у додатку Б.
Контрольні питання
1. Зобразити конструкцію АД з короткозамкненим ротором і поясніть
призначення його елементів.
2. У чому полягає принцип дії АД?
3. Пояснити структуру схеми випробування АД.
4. Які параметри АД звичайно надаються у його паспортних даних?
5. Яким чином проводиться пуск АД у даній лабораторній роботі.
6. Яким чином отримують експериментальні та розрахункові дані для
робочих характеристик АД?
7. Зобразить робочі характеристики АД та поясніть їхній характер.
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Лабораторна робота 5
ДОСЛІДЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО АСИНХРОННОГО
МІКРОДВИГУНА
5.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є порівняння експериментальних параметрів і характеристик універсального асинхронного мікродвигуна (АД) при
різноманітних способах живлення, а саме – при трифазному, однофазному та
однофазному із фазозсувними конденсаторами.
5.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи необхідно:
 виконати пуск АД при трифазному живленні;
 визначити робочі та механічні характеристик АД:
– при трифазному живленні;
– при однофазному живленні;
– при однофазному живленні із фазозсувними конденсаторами.
У результаті теоретичної підготовки та проведення роботи студент повинен знати:
 принцип дії АД та процеси формування магнітного поля в двигуні
при різноманітних способах живлення;
 форми механічних характеристик двигуна при перелічених способах
живлення;
 принципову електричну схему експериментального стенда;
 схеми вмикання трифазного АД на однофазне живлення з застосуванням конденсаторів та без них;
 зміни параметрів і характеристик АД при переході з трифазного на
однофазне живлення.
5.3 Теоретичні положення
Універсальні асинхронні двигуни призначені для роботи як від трифазної, так і від однофазної мережі. За принципом дії та конструктивно вони
подібні звичайним АД, але мають деякі особливості в розрахунку конструктивних параметрів [6, 8, 10].
У трифазному режимі роботи обмотка статора АД створює колове обертове магнітне поле, яке при взаємодії з полем струмів обмотки ротора створює обертальний момент. Для АД механічна характеристика – це залежність
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частоти обертання ротора n(M) від
обертального моменту на валу, але в
теорії АД частіше оперують залежністю M(s), де s – ковзання [1, 2]. Приклад усередненої залежності M(s), яка
характерна для існуючих трифазних
АД, подано на рис. 5.1 (там же подано додаткову вісь абсцис – n).
При вимиканні однієї фази від
мережі живлення електродвигун перетворюється на АД з однофазним
живленням. У цьому випадку струм,
Рисунок 5.1 – Механічна
який протікає по обмотці статора,
характеристика трифазного АД
створює пульсуюче магнітне поле,
яке можна умовно розкласти на два колових поля половинної амплітуди, які
обертаються у протилежних напрямках. Відповідно до теорії АД [6, 8], кожне з цих полів при взаємодії з полями струмів в короткозамкненій обмотці
ротора створює власний обертальний момент. Для магнітного поля, що обертається у бік обертання ротора це прямий обертальний момент – Мdir, а в
протилежному напрямку – зворотній обертальний момент Мrev. Відповідно
на рис. 5.2 побудовані внутрішні механічні характеристики Мdir(sdir) та
Мrev(srev) – для умовних двигунів з прямим та зворотнім обертовими магнітними полями. Внаслідок дії цих моментів створюється електромагнітний
момент АД з однофазним живленням [6, 8]:
Mem = Mdir – Мrev.
Звичайно однофазний АД не
має пускового моменту, це добре
видно на рис. 5.2. Проте, якщо ротор штовхнути у будь-який бік, подолавши момент опору, то двигун
почне обертатися у бік поштовху.
Для створення пускового
моменту та наближення до колового обертового магнітного поля послідовно або паралельно з однією з
фазних обмоток (залежно від схеРисунок 5.2 – Механічні
ми обмотки – «зірка» або «трикутхарактеристики однофазного АД
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ник») підключають робочий конденсатор, який створює між струмами різних фазних обмоток зсув за часом приблизно на чверть періоду, або на 90.
Величину ємності такого конденсатора, при промисловій частоті живлення f s  50 Гц, можна визначити за наближеною формулою, мкФ:
– при з’єднанні фаз обмотки статора у «зірку»
I
CW  2800  sN ,
UN
– при з’єднанні фаз обмотки статора у «трикутник»
I
CW  4800  sN ,
UN

(5.1)

(5.2)

де U N , I sN – номінальні лінійна напруга і фазний струм обмотки статора.
Робочі характеристики АД – це залежності підведеної потужності Pin,
струму статора I, обертального моменту на валу М, частоти обертання ротора n, ковзання s, ККД  , коефіцієнту потужності cos  від корисної потужності двигуна Р при номінальній напрузі на обмотці статора U N і номінальній частоті напруги живлення f sN .
У ході виконання роботи потрібно переконатися (шляхом аналізу результатів дослідження), що при однофазному режимі живлення АД його потужність та момент зменшаться, у порівнянні з трифазним, на (50 – 60) %,
зросте струм обмотки статора, за рахунок чого зменшиться коефіцієнт потужності. Коефіцієнт корисної дії також буде меншим на (2 – 3) %, що є наслідком підвищення магнітних втрат через пульсаційні прояви еліптичності
магнітного поля, так і у наслідок підвищення електричних втрат.
5.4 Опис експериментальної установки
Принципова схема експериментальної установки показана на рис. 5.3.
Об’єктом дослідження є універсальний асинхронний мікродвигун типу
АОМШ з наступними номінальними даними: потужність PN  180 Вт; лінійна напруга 220/380 В; частота f sN  50 Гц; ККД  N  0,51 ; cos  N  0,74 ;
струм статора I N  1,25 /0,72 А; частота обертання nN  1380 об/хв. Схема
обмотки статора Δ – «трикутник»: при такій схемі номінальна лінійна напруга складає U N  220 В, такою ж є і номінальна фазна напруга U sN .
Навантаженням для АД служить генератор постійного струму (ГПС)
типу СЛ – 661 з номінальними даними: потужність PNG  230 Вт; напруга
U NG  110 В; струм якоря I aNG  2,9 А; частота обертання n NG  2400 об/хв.
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Рисунок 5.3 – Принципова схема експериментальної установки
У випадку заміни АД або ГПС необхідно записати і використовувати у
подальшому номінальні дані існуючих електричних машин.
Досліджуваний асинхронний двигун M живиться від трифазної мережі
змінного струму напругою 220 В шляхом ввімкнення автомата QF2. До затискачів U, V, W трифазної обмотки статора АД увімкнені амперметр PA3,
вольтметр PV 2 , ватметри PW1 і PW2, а також перемикач SA, який дозволяє
установлювати режим трифазного живлення (положення 1), однофазного
живлення (положення 2 – перемикач SA розімкнено), однофазного живлення
із фазозсувними конденсаторами С (положення 3).
Вал АД жорстко з’єднаний з валом навантажувального генератора постійного струму G незалежного збудження. Обмотка збудження ГПС своїми
затискачами F1 – F2 через амперметр PА1 та регулювальний реостат R1
вмикається автоматом QF1 до мережі постійного струму напругою 220 В.
Обмотка якоря ГПС своїми затискачами А1 – А2 через амперметр PA2 і
вольтметр PV 1 з’єднана з навантажувальним реостатом R2.
Частота обертання АД вимірюється частотоміром PF з фотоелементом
BR, які живляться від мережі змінного струму 220 В через вимикач SF.
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5.5 Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись на випробувальному стенді зі складом обладнання експериментальної установки (рис. 5.3), з номінальними даними досліджуваних АД і ГПС, та занести їх до табл. 5.1.
Таблиця 5.1 – Номінальні дані досліджуваного універсального АД та ГПС
UN,
В

IN ,
А

220

1,25

АД
N ,
PN ,
в.о.
Вт
180

0,51

cos  N ,
в.о.

nN ,
об/хв

PNG ,
Вт

ГПС
I aNG ,
U NG ,
В
А

0,74

1380

230

110

2,9

n NG ,
об/хв

2400

2. Підготувати АД до випробувань:
1) зібрати електричну схему установки відповідно до принципової
схеми (див. рис. 5.3), або, якщо схема зібрана, перевірити правильність передбачених з’єднань, та показати її керівнику занять;
2) забезпечити початковий стан обладнання:
– вимкнути автомати QF1 і QF2 та вимикач SF;
– перевести перемикач SA в положення 1;
– перевести реостати R1 та R2 в положення, що відповідають найбільшим їх опорам.
3. Виконати пуск установки:
1) увімкнути автомат QF2 та вимикач SF і запустити двигун;
2) увімкнути автомат QF1;
3) встановити реостатом R1 струм збудження ГПС I EG  0,18 А (вимірюється амперметром PA1) і у подальшому в усіх експериментах цей струм
підтримувати незмінним.
4. Визначити робочі характеристики АД при трифазному живленні:
1) змінювати навантаження АД шляхом варіювання величини струму
якоря ГПС (вимірюється амперметром PA2), за допомогою реостата R2 змінювати струм якоря ГПС в межах від 0 до 3 А, таким чином, щоб струм статора АД змінювався від неробочого ходу до 1,1  I N ;
2) виконати необхідні виміри у 5 – 6 точках навантаження та показання
приладів занести до табл. 5.2. Лінійний струм статора АД вимірюється амперметром PA3, лінійна напруга – вольтметром PV 2 , активна потужність,
що поступає в двигун, вимірюється системою двох ватметрів PW1 і PW2.
Після завершення вимірів АД не відключати, залишивши його у обертовому стані.
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Таблиця 5.2 – Параметри вимірів робочих характеристик АД при трифазному живленні
АД

U
поділок

PW 1

I
В

ГПС

поділок

поділок

А

Вт

PW 2

поділок

U aG

n

Вт

I aG

подіподіВ
А
лок
лок

об/хв

5. Визначити робочі характеристики АД при однофазному живленні:
1) розвантажити АД переміщенням повзунка реостата R2 в положення
максимального опору;
2) перемикач SA поставити в положення 2;
3) повторити експеримент навантаження АД, визначивши 5 – 6 точок
робочих характеристик, а для цього змінювати величину опору реостата R2
до порушення сталої роботи двигуна (до «перекидання»);
4) у випадку зупинки АД («перекидання») вимкнути установку від мережі вимикачами QF1 і QF2;
5) результати досліду записати до табл. 5.3.
Таблиця 5.3 – Дані вимірів робочих характеристик АД при однофазному живленні
АД

U
поділок

поділок

n

PW 1

I
В

ГПС

А

поділок

Вт

об/хв

U aG

поділок

I aG

В

поділок

А

6. Визначити робочі характеристики АД при однофазному живленні з
фазозсувними конденсаторами:
1) розвантажити АД переміщенням повзунка реостата R2 в положення
максимального опору;
2) поставити перемикач SA в положення 3;
3) повторити експеримент навантаження АД, визначивши 5 – 6 точок
робочих характеристик;
4) результати досліду занести до табл. 5.4;
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Таблиця 5.4 – Дані вимірів робочих характеристик АД при однофазному живленні з фазозсувними конденсаторами
АД

U
поділок

поділок

n

PW 1

I
В

ГПС

А

поділок

Вт

об/хв

U aG
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I aG

В

поділок

А

5) відключити стенд від мережі живлення автоматами QF1 і QF2 та вимикачем SF після закінчення дослідів.
5.6 Обробка результатів експериментів та оформлення звіту
1. Скласти звіт про виконану роботу відповідно вимогам додатку Б.
2. Заповнити таблицю з номінальними даними АД та ГПС.
3. За даними дослідів (табл. 5.2 – 5.4) обчислити та внести до табл. 5.5
наступні величини:
1) Pin – підведена активна потужність АД:
а) при трифазному живленні Pin  PW 1  PW 2 ;
б) при однофазному живленні Pin  PW 1 ;
2) cos  – коефіцієнт потужності АД:

Pin
;
3 U  I
P
б) при однофазному живленні cos   in ;
U I
а) при трифазному живленні cos  

3) s – ковзання АД, розраховується за формулою: s 

ns  n
,
ns

де n s – синхронна частота обертання магнітного поля статора АД;

n – виміряне значення частоти обертання ротора АД;
4) P – корисна вихідна потужність АД, яка водночас є вхідною механічною потужністю PGin ГПС, розраховується за формулою:
P  PGin 

U aG  I aG
,
G

де  G – ККД генератора, який визначається з графіка G I aG  , наведеного на рис. 5.4;
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Рисунок 5.4 – Залежність ККД генератора від його струму якоря
5) M – обертальний момент на валу АД, розраховується за формулою:
P
M  9,55  ;
n
P
6)  – ККД АД, розраховується за формулою:   in .
P
Таблиця 5.5 – Розрахункові значення робочих характеристик АД

U,
B

I,
А

Pin ,

Вт

P,
Вт

,
в.о.

cos  ,
в.о.

n,
об/хв

s,
в.о.

M,
Нм

Трифазне живлення

Однофазне живлення

Конденсаторна схема

За даними табл. 5.5 побудувати робочі та механічні характеристики
n(M) асинхронного двигуна для кожного варіанту живлення окремо.
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Контрольні питання
1. Поясніть принцип дії АД.
2. Назвіть умови утворення обертового магнітного поля в асинхронній
машині.
3. Як трифазний АД може перетворитися на однофазний?
4. Поясніть принцип розкладання пульсуючого магнітного поля АД на
два складових обертових поля.
5. Наведіть способи пуску асинхронних двигунів при живленні від однофазної мережі.
6. У чому полягає мета проведення експериментів навантаження при
трифазному та однофазному живленні?
7. Як визначається величина робочої ємності конденсатора однофазного АД?
8. Що називається робочими характеристиками АД? Наведіть відміни
цих характеристик при трифазному та однофазному живленні.
9. Як відрізняються механічні характеристики трифазного АД і однофазного АД з конденсаторами та без них?
10. Чому різняться параметри двигунів (ККД, коефіцієнт потужності,
обертальний момент на валу та ін.) трифазного, однофазного з конденсаторами та без них?
11. Назвіть види втрат потужності в асинхронному двигуні при трифазному та однофазному живленні. Які з них і як впливають на коефіцієнт потужності та ККД?
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Лабораторна робота 6
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
ПРИ НЕЗАЛЕЖНОМУ ЗБУДЖЕННІ
6.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є отримання навичок експериментальної
роботи з генератором постійного струму (ГПС) шляхом знімання його характеристик при незалежному збудженні.
6.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання:
 пуск агрегату;
 знімання характеристики неробочого ходу ГПС;
 знімання навантажувальної характеристики ГПС;
 знімання зовнішньої характеристики ГПС;
 знімання регулювальної характеристики ГПС.
У результаті теоретичної підготовки і проведення лабораторної роботи
студент повинен знати:
 принципову схему експериментальної установки;
 принцип дії ГПС та процеси, супутні його роботі у режимах неробочого ходу та навантаження;
 характеристики ГПС і порядок їх знімання та розрахунків.
6.3 Теоретичні положення
Конструкція ГПС практично така ж, як і у двигуна постійного стуму,
тому вона наведена один раз у наступній лабораторній роботі на рис.7.1.
Принцип дії генератора постійного струму і його характеристики відомі із [1, 2, 6, 9]. Робочі властивості генераторів постійного струму визначаються характеристиками неробочого ходу, навантажувальною, зовнішньою, регулювальною. Усі характеристики визначаються при постійній частоті обертання n, яка дорівнює номінальній nN. Вигляд характеристик залежить від способу збудження, а у даному випадку розглядається незалежне
збудження (рис. 6.1), коли обмотка збудження живиться від окремого джерела, яке не має електричного зв’язку з обмоткою якоря.
На рис. 6.1 позначено: струм I E та напруга U E збудження, струм якоря I a та напруга U на затискачах генератора (напруга якоря), електрорушійна сила E обмотки якоря, I l – струм навантаження генератора.
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Характеристика неробочого
ходу Е(IЕ) (рис. 6.2) – це є залежність електрорушійної сили Е обмотки якоря генератора від струму його збудження IЕ при відсутності
струму Iа в колі цієї обмотки і постійній частоті обертання n = const.
Походження ЕРС обмотки
якоря машин постійного струму
проявляється відомою формулою
E  CE  n   ,
(6.1)

Рисунок 6.1 – Схема вмикання
генератора постійного струму
з незалежним збудженням

E

де C E – конструктивна постійна; Ф –

магнітний потік, що входить в якір.
Магнітний потік Ф залежить від
струму збудження IЕ, що виявляє відома
2
магнітна характеристика машин постійного струму Ф(IЕ). Саме ця характерис1
тика задає характеристику неробочого
ходу.
Erst
Висхідну (зростаючу) вітку 1 отриIE
0
мують при збільшенні струму збудженРисунок 6.2 – Характеристика
ня, а низхідну (спадаючу) вітку 2 – при
неробочого ходу генератора з
зменшенні струму збудження.
незалежним збудженням
При струмі збудження IЕ = 0 магнітний потік залишкового намагнічування Фrst наводить невелику залишкову ЕРС Еrst, яка, як правило, складає
2...3 % від номінального значення ЕРС якоря Еnom..
Розбіжність висхідної і низхідної віток пояснюється наявністю явища
гістерезису в магнітопроводі генератора. На практиці приймається середня
крива між вітками 1 і 2, яку називають розрахунковою характеристикою (пунктирна лінія). Початкова частина характеристики неробочого ходу має вигляд практично прямої лінії. Це пояснюється тим, що при малих струмах
збудження майже вся магніторушійна сила іде на проведення магнітного потоку через повітряний проміжок, тобто через середовище з постійною магнітною провідністю.
Зі збільшенням струму IЕ і, відповідно, магнітного потоку ФЕ, феромагнітні ділянки магнітного кола машини поступово насичуються і ми одержу46

ємо спочатку середньо насичену частину характеристики неробочого ходу,
або так зване коліно кривої, а потім сильно насичену її частину.
Точку, відповідну номінальній напрузі UN, беруть, як правило, на коліні кривої, так як при роботі машини на прямолінійній частині кривої напруга
генератора нестійка, а при роботі на насиченій частині кривої обмежується
здатність регулювання напруги.
Характеристика неробочого ходу дозволяє судити про насичення магнітного кола генератора і при номінальному режимі роботи, перевіряти відповідність розрахункових даних експериментальним і складає основу для
дослідження експлуатаційних властивостей машини.
Навантажувальна характеристика U(IЕ) (рис. 6.3) – це є залежність
напруги U на виводах генератора від струму збудження IЕ за умови, що підтримуються незмінними струм в колі якоря Ia і номінальна частота обертання
n = nN. Одним з важливих варіантів цієї характеристики є характеристика
при номінальному струмі якоря IaN.
Навантажувальна характеристика (крива 2) подібна характеристиці неробочого ходу (крива 1), але проходить ниU
1
жче за рахунок падіння напруги IaRa на
3
опорі якірного кола Ra і падіння напруги
С
E
2
В
Ub на двох щіткових контактах, а також за
UN
А
рахунок розмагнічувальної дії реакції якоря,
С 1 В1
що зменшує магнітний потік збудження і,
А1
отже, ЕРС Е генератора. Опір якірного кола
а
Ra включає до себе складові:
I
I
I
0
E1
Eo
EN
IE
Ra = Ra + Radp + Rs,
(6.2)
Рисунок 6.3 – Навантажуваде Rа – опір обмотки якоря; Radp – опір обльна характеристика і
мотки додаткових полюсів; Rs – опір послі- характеристичні трикутники
довної обмотки збудження (якщо вона є).
Сумісний вплив цих чинників проявляється за допомогою характеристичного трикутника. Побудова характеристичного трикутника проводиться з
використанням характеристики неробочого ходу і навантажувальної характеристики, яка визначається при Ia = IaN.
Через точку А навантажувальної характеристики, що відповідає номінальній напрузі якоря U = UN, проводимо вертикаль, яка визначає номінальний струм збудження IЕ = IЕN. На продовженні вертикалі відкладемо відрізок АВ = IаNRa + 2Ub. Відрізок аВ дорівнює UN + IаNRa + 2Ub – це і є
ЕРС генератора Е при навантаженні. Така ж за величиною ЕРС, але при не47

робочому ході, коли відсутня розмагнічуювальна дія реакції якоря, може бути отримана при меншому струмі збудження. Його величину можна
чити, якщо знести по горизонталі точку В на характеристику неробочого ходу. При цьому отримаємо точку С і струм IEo. Прямокутний трикутник АВС,
один катет якого ВС визначає розмагнічувальну дію реакції якоря в масштабі
струму збудження, а другий – АВ є падінням напруги на опорі якірного кола
і щіткового контакту, називається характеристичним трикутником.
В міру зменшення насичення розмагнічувальна дія реакції якоря зменшується, тобто зменшується довжина катета ВС. Проте катети ВС і В1С1 на
рис.6.2 залишаються однаковими, де характеристичний трикутник А1В1С1
побудований аналогічно попередньому, але при струмі збудження IЕ1, меншому ніж IЕN. Крива (3), що проведена через вершини ряду побудованих характеристичних трикутників, аналогічні вершині В, є внутрішньою навантажувальною характеристикою.
Характеристичний трикутник може використовуватися при графоаналітичному визначенні інших характеристик генератора, при цьому в першому наближенні можна вважати, що катети АВ і ВС змінюються пропорційно
струму Iа.
Зовнішня характеристика – це залежність U(Iа) (рис. 6.4), тобто
напруги на виводах обмотки якоря від струму цієї ж обмотки, при
незмінному струмі збудження IЕ і номінальній частоті обертання nN. Ця
характеристика є основною експлуатаційною характеристикою генератора.
Струм збудження, відповідний номінальній напрузі U = UN при
номінальному струмі якоря Iа = IаN, називається номінальним струмом
збудження
В генераторі
IЕN.
незалежного збудження
струм якоря Iа одночасно є і струмом навантаження. При збільшенні струму навантаження зростають падіння напруги
IаRa+ 2Ub і розмагнічувальна дія реакції якоря, в результаті напруга U на виводах генератора зменшується.
За допомогою зовнішньої характеристики визначають номінальну зміну напруги
генератора UN (рис.6.4) при зміні навантаження від номінального до нуля, звично
UN складає (10–15) % від UN.
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U
Uo
UN

0

ΔUN

Iа N Iа

Рисунок 6.4 – Зовнішня характеристика генератора з незалежним збудженням

Регулювальна характеристика – це за-

IE

лежність IЕ(Iа) (рис. 6.5), тобто струму збудження від струму навантаження, при постійній напрузі на виводах якоря U і номінальній частоті обертання nN.
Фактично ця характеристика показує,
0
Iа
як треба змінювати струм збудження при
зміні струму навантаження, щоб підтримуРисунок 6.5 – Регулювальна
вати напругу на затискачах генератора посхарактеристика генератора
тійною.
з незалежним збудженням
Збільшення струму збудження при збільшенні струму навантаження компенсує зростання падіння напруги
IаRa + 2Ub і зменшення ЕРС обмотки якоря Е через розмагнічувальну
дію реакції якоря.
6.4 Опис експериментальної установки
Об'єктом дослідження є генератор постійного струму (ГПС) типу ПБС,
номінальні дані якого приведені на робочому місці.
Принципова схема дослідного стенда приведена на рис. 6.6.
3 ~ 220 В
HL1
QF 1

PA1

R1

110 В
HL2
SF

QF2

KM

PV
A1 G
M

3~

F1

A2
B1 B 2
F2
PA 2

R2

Рисунок 6.6 – Принципова схема стенда для дослідження ГПС
при незалежному збудженні
Якір генератора постійного струму G приводиться до обертання трифазним асинхронним двигуном М, який забезпечує майже постійну частоту
обертання: вона практично дорівнює номінальної nN. Асинхронний двигун
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вмикається в трифазну мережу змінного струму з напругою 220 В автоматичним вимикачем QF1 і магнітним контактором КМ.
Якірне коло генератора G, до якого входять обмотки якоря А1–А2 та
додаткових полюсів В1–В2, своїми зовнішніми виводами А1–В2 з'єднується
автоматичним вимикачем QF2 з навантажувальним реостатом R1.
При незалежному збудженні ГПС (див. рис. 6.6) обмотка збудження
виводами F1–F2 вмикається автоматом SF у мережу постійного струму напругою 110 В.
Для виміру напруги і струму якірного кола включені вольтметр PV і
амперметр РА1. Для регулювання струму збудження та його виміру в коло
обмотки збудження ввімкненні реостат R2 та амперметр РА2.
6.5 Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись з номінальними даними і параметрами дослідного
ГПС та занести їх до табл. 6.1, де PN ,UN , IaN, UЕN, nN – номінальні потужність, напруга і струм якоря, напруга збудження та частота обертання; Rа,
RЕ – опори електричних кіл обмоток якоря та збудження.
Таблиця 6.1 – Паспортні дані дослідного ГПС
РN ,
кВт

UN,
В

IаN,
А

UЕN,
В

nN,
об/хв

Rа ,
Ом

RЕ ,
Ом

2. Зібрати електричну схему установки для дослідження ГПС при незалежному збудженні відповідно до принципової схеми (див. рис.6.6) і показати викладачу.
3. Забезпечити початковий стан обладнання:
1) вимкнути автомати QF1, QF2, SF та контактор КМ;
2) забезпечити максимальні опори реостатами R1 та R2 (вивести).
4. Запустити агрегат:
1) увімкнути автомат QF1;
2) натиснути кнопку ПУСК контактора КМ: асинхронний двигун М
при цьому запускається і виводить генератор на номінальну частоту обертання nN.
50

5. Визначити характеристику неробочого ходу Uo(IE) (див. рис.6.2) при
струмі якоря Ia = 0 і частоти обертання n = nN, де Uo – напруга на виводах
якірного кола, яка в даному режимі дорівнює ЕРС Е:
1) розімкнути коло якоря генератора автоматом QF2 для забезпечення
умови Ia = 0;
2) виміряти параметри при виключеному автоматі SF, що забезпечує
струм збудження IE = 0, і занести показання вольтметра PV до табл. 6.2;
Таблиця 6.2 – Виміряні дані для характеристики неробочого ходу ГПС
Параметри

Висхідна вітка

Низхідна вітка

IE , А
Uo , В
3) зняти висхідну і низхідну вітки характеристики неробочого ходу і
зробити 6...8 вимірів приладами РА2 та РV для кожної з них, а для цього необхідно:
а) увімкнути автомат SF і плавно збільшити струм збудження IE реостатом R2 від IE = 0 до значення IE, при якому буде досягнута напруга якоря
Uo = 1,2UN , потім поступово зменшити струм збудження до IE = 0;
б) зміну IE необхідно робити тільки в одному напрямку (збільшувати
або зменшувати), щоб уникнути часткового гістерезису;
в) занести результати досліджень характеристики неробочого ходу
ГПС до табл. 6.2.
6. Визначити параметри навантажувальної характеристики U(IE) (див.
рис.6.3) при номінальному струмі якоря Ia = IaN і номінальній частоті обертання n = nN:
1) встановити реостат R2 в положенні, що відповідає мінімально можливому значенню струму збудження IE (за приладом РА2);
2) увімкнути автомат QF2 і повністю вивести навантажувальний реостат R1 (такий режим відповідає режиму короткого замикання ГПС);
3) реостатом R2 збільшити струм збудження IE до значення, при якому
встановиться номінальний струм якоря Ia = IaN ; показання приладів РА2 і PV
занести до табл. 6.3;
4) виконати виміри ще у 6...8 точках навантажувальної характеристики
– для цього поступово реостатом R2 збільшувати струм збудження IE і одночасно реостатом R1 підтримувати струм якоря на рівні Ia = IaN; характеристи51

ка знімається до максимального значення напруги якоря U = 1,1UN; результати вимірів також занести до табл. 6.3.
Таблиця 6.3 – Дані навантажувальної характеристики ГПС при Ia = IaN
IE , А
U, В
7. Визначити зовнішню характеристику U(Ia) (див. рис.6.4) при незмінному струмі збудження IЕ = const і n = nN:
1) навантажити ГПС до значення струму якоря Ia = IaN при напрузі на
якорі U = UN одночасним регулюванням реостатів R1 і R2;
2) підняти навантаження реостатом R1 до струму в колі якоря
Ia = 1,2IaN не змінюючи струм збудження IE і результати вимірів Ia та U
приладами РА1 і PV занести до табл.6.4;
3) зняти ще 6...8 точок зовнішньої характеристики – для цього поступово зменшити струм якоря Ia реостатом R1, не змінюючи струм збудження
IE, до встановлення струму якоря Ia = 0; результати вимірів занести до
табл. 6.4.
Таблиця 6.4 – Параметри зовнішньої характеристики U(Ia) при IЕ =

A

Ia , А
U, В
8. Визначити регулювальну характеристику IE(Ia) при U = UN (див.
рис.6.5):
1) вимкнути навантажувальний реостат R1 автоматом QF2;
2) встановити реостатом R2 струм збудження IE, при якому U = UN, і
дані першої точки характеристики за приладом РА2 занести до табл. 6.5;
Таблиця 6.5 – Параметри регулювальної характеристики IE(Ia) при U = UN
Ia , А

0

IE , А
3) встановити максимальний опір реостата R1 і увімкнути автомат
QF2;
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4) зняти ще 6...8 точок регулювальної характеристики – для цього збільшувати реостатом R1 струм навантаження Ia і одночасно регулювати реостатом R2 струм збудження IE так, щоб підтримувати незмінною напругу U;
допустиме значення струму Ia = 1,2IaN ; показання приладів РА1 і РА2 занести до табл. 6.5.
9. Вимкнути агрегат з мережі автоматами QF1 і QF2.
6.6 Обробка результатів експериментів та оформлення звіту
1. Оформити звіт про виконану роботу відповідно до вимог (додаток Б).
2. Заповнити таблицю номінальних даних і параметрів дослідного ГПС.
3. Привести у звіті принципову електричну схему дослідження ГПС.
4. Привести таблиці результатів експериментів (табл.6.2 – 6.5).
5. Зробити графічні побудови характеристик за результатами досліджень згідно табл. 6.2 – 6.5 та рис. 6.2 – 6.5.
6. Визначити ступінь насичення магнітної системи генератора, використовуючи коефіцієнт насичення
F
(6.2)
kμ  s ,
Fδ
де Fs – магніторушійна сила (МРС), яка
необхідна для проведення основного магнітного потоку через всі ділянки магнітопроводу машини; F – МРС, яка необхідна
для проведення магнітного потоку тільки
через повітряний проміжок.
Коефіцієнт k визначається з розрахункової характеристики неробочого ходу
Рисунок 6.7 – Характеристика
E(IE) (крива 1 на рис. 6.7), що в іншому
неробочого ходу генератора
масштабі являє собою магнітну характеристику машини Ф(FE), зважаючи на те, що E  Ф; IE  FE.
Через точку a, що відповідає номінальній напрузі UN, проводимо горизонтальну пряму ac до перетину з кривою 1. Так як магнітна проникність повітря постійна, то для визначення F досить провести пряму 2, дотичну початковій частині характеристики неробочого ходу. Ця лінія відітне на відрізку ac = Fs; відрізок ab = Fδ: тоді замість (6.2) маємо k = ac / ab.
Для нормально спроектованих середньо насичених машин постійного
струму k > 1,6 – сильне насичення; якщо k < 1,2 – машина слабко насичена.
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7. Визначити номінальну процентну зміну напруги генератора на його
затискачах при зміні навантаження від номінального значення до нуля, причому вона виражається в процентах від номінальної напруги:
U U N
(6.3)
U N  o
100% .
UN
Для нормальних некомпенсованих (без компенсаційної обмотки) машин значення UN складає (10...15) %. Визначення зміни напруги виконується з використанням зовнішньої характеристики генератора (рис. 6.4).
8. Побудувати характеристичний трикутник (зразок див. на рис. 6.3):
1) нанести на одному графіку висхідну вітку характеристики неробочого ходу (табл. 6.2) і навантажувальну характеристику (табл. 6.3), для якої фактично знята саме висхідна вітка;
2) з точки А на навантажувальній характеристиці, що відповідає номінальній напрузі UN, відкласти по вертикалі відрізок, що характеризує падіння
напруги в колі якоря і в щітковому контакті:
АВ = IaN ∙ΣRa = IaN Σ Rа(75) + 2Ub,
де Ub = 1 В – падіння напруги в одному щітковому контакті; Σ Rа(75) – опір
міді обмоток якоря і додаткових полюсів, приведений до температури 75С,
що відповідає нагрітому станові машини:
235  75
,
(6.4)
Ra (75)  Ra
235  θ air
де ΣRa – сумарний опір обмоток якоря і додаткових полюсів у холодному
стані, тобто при температурі навколишнього середовища air = 20 оС;
3) побудувати трикутники АВС і А1В1С1 для: IE = (0,5; 0,8; 1,0; 1,1)IEN.
Горизонтальний відрізок СВ відповідає розмагнічувальній МРС реакції
якоря в масштабі струму збудження. Різниця величин горизонтальних катетів трикутників АВС і А1В1С1 (причому А1В1= АВ), які побудовані на різних
ділянках характеристик, дає можливість судити про вплив насичення магнітного кола машини на величину поперечної розмагнічувальної реакції якоря.
Контрольні питання
1. Поясніть конструкцію і принцип дії генератора постійного струму.
2. Поясніть схему стенда для дослідження ГПС.
3. Напишіть і поясніть формулу ЕРС генератора.
4. Як знімається характеристика неробочого ходу генератора
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5. Поясніть розходження висхідної і низхідної віток характеристики неробочого ходу.
6. Як знімається навантажувальна характеристика
7. Що таке реакція якоря машини постійного струму
8. Як будується характеристичний трикутник
9. Що таке зовнішня характеристика генератора
10. Як знімаються зовнішні характеристики генератора при незалежному збудженні
11. Що таке процентна зміна напруги генератора
12. Що являє собою регулювальна характеристика генератора і як вона
знімається
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Лабораторна робота 7
ДОСЛІДЖЕННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
ПРИ ПАРАЛЕЛЬНОМУ ЗБУДЖЕННІ
7.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є ознайомлення з методами експериментального дослідження двигуна постійного струму (ДПС) з паралельним збудженням шляхом виконання його пуску та знімання робочих характеристик.
7.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання:
 пуск ДПС;
 реверс ДПС;
 знімання регулювальних характеристик двигуна при неробочому ході;
 знімання робочих характеристик двигуна;
У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент повинен знати:
 принцип дії ДПС та процеси, супутні його роботі у режимах неробочого ходу та навантаження;
 принципову схему експериментальної установки;
 характеристики ДПС і порядок їх знімання та розрахунків.
7.3 Теоретичні положення
Основні відомості про будову та
принцип дії ДПС подані у [1, 2, 6]. Приклад його конструкції наведено на рис. 7.1,
а на рис. 7.2 зображено електричну схему
вмикання у разі паралельного збудження.
На рис. 7.2 позначено: струм I E в обмотці збудження, струм I a в обмотці якоря,

1 –колектор; 2 –щітки; 3 – осердя
якоря; 4 –полюса; 5 – обмотка
якоря; 6 – вал
Рисунок 7.1 – Конструкція
двигуна постійного струму:

напруга U на затискачах двигуна, E –
ЕРС обмотки якоря, I – загальний струм
навантаження.
Для пуску ДПС необхідно виконати
дві умови: 1) забезпечити необхідний пусковий момент і умови для розгону дви56

гуна; 2) не допускати надмірно великого пускового струму, небезпечного для колектора і обмотки якоря.
З рівняння рівноваги моментів випливає
співвідношення

d M em  M d  M
,

dt
J

(7.1)

де Mem – електромагнітний обертальний момент; Md –гальмовий момент з боку навантаження; J – момент інерції обертових мас;  –
кутова швидкість; t – час; M – втрати момен- Рисунок 7.2 – Схема ДПС
ту в двигуні.
з паралельним збудженПуск двигуна можливий, якщо забезпеченям
но Mem > Md + M. Чим більше перевищення
моменту Mem (що обертає) над моментом Md (гальмовим), тим швидше відбувається розгін двигуна.
Струм якоря двигуна визначається за формулою:
Ia 

U Е
,
Ra

(7.2)

де U – напруга, що підводиться до якоря; E – електрорушійна сила, що наводиться в обмотці якоря (6.1); ΣRa – сумарний опір кола обмотки якоря.
При нерухомому стані якоря частота обертання n = 0 і тому ЕРС E = 0.
Тоді пусковий струм Iа1 визначається з (7.2) за виразом:
U
I a1 
.
Ra

(7.3)

При безпосередньому підключенні якоря до мережі, з урахуванням
IaN∙ΣRa / UN = 0,04…0,2, струм якоря неприпустимо великий: Ia1 = (5…25)IaN,
де IaN – номінальне значення струму якоря. Тому прямий пуск двигуна застосовується тільки для мікродвигунів, що мають відносно великий внутрішній
опір кола обмотки якоря.
Для двигунів потужністю від 0,6 кВт і вище необхідно обмежувати величину пускового струму шляхом зниження напруги, що підводиться, або
включенням у коло якоря додаткового пускового реостата з опором Rar
(рис.7.2). Величина опору Rar вибирається за умови, що в першу мить пуску
(коли частота обертання n = 0) струм у колі якоря:
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I a1 

UN
 2...2,5I aN .
Ra  Rar

(7.4)

З розгоном двигуна збільшується ЕРС Е (6.1) в обмотці якоря: струм
якоря за (7.2) при цьому буде зменшуватися. Тому в міру розгону двигуна
опір пускового реостата поступово зменшують, а коли частота обертання сягає сталого значення, реостат виводять повністю.
Напруга на затискачах якоря при пуску може бути зменшена, якщо є
джерело регульованої напруги (генератор незалежного збудження,
керований випрямляч, тиристорно-імпульсний регулятор).
Для збільшення пускового моменту, при обмеженому пусковому струмі якоря, необхідно мати максимальний магнітний потік, для цього регульований реостат в колі збудження на час пуску і розгону повністю виводять.
Потенційні можливості і робочі властивості двигуна оцінюють його
характеристиками, основними з яких є електромеханічна (швидкісна), моментна і механічна характеристики. Ці характеристики залежать від способу
збудження ДПС, а у випадку паралельного збудження маємо наступне.
Електромеханічна характеристика n(Ia) (рис. 7.3) – це є залежність
частоти обертання від струму обмотки якоря при незмінних струмі
збудження IE = const і напрузі U = const на затискачах якоря .
Вираз електромеханічної характеристики:
n
2
U  I a  Ra
.
(7.5)
n
CE  
no
nN
При збільшенні навантаження на
1

валу збільшується струм якоря Ia. При
цьому збільшується падіння напруги
IaRa і зменшується магнітний потік 
за рахунок розмагнічувальної дії реакції
якоря. Падіння напруги IaRa прагне
зменшити
частоту
обертання,
а
ня магнітного потоку – збільшити. Якщо
переважає збільшення падіння напруги,

0

IaN

Ia

Рисунок 7.3 – Електромеханічна
характеристика

то частота обертання з ростом Ia зменшуватиметься (крива 1), якщо переважає зменшення магнітного потоку, то частота обертання з ростом струму Ia
зростатиме (крива 2). Нормальна робота двигуна з характеристикою за кривою 2 неможлива.
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Моментна характеристика Mem(Ia)
(рис. 7.4) – це залежність електромагнітного
моменту від струму обмотки якоря при незмінних струмі збудження (IE = const) і напрузі
(U = const) на затискачах якоря.
Моментна характеристика має вираз:
Mem = CMIa,

Mem

1
2

(7.6)

0

Ia

де СМ – конструктивна константа ДПС.
Рисунок 7.4 – Моментна
Якби магнітний потік  залишився нехарактеристика
змінним при збільшенні струму якоря, то момент лінійно залежав би від струму (штрихова лінія – 1). Насправді магнітний потік за рахунок розмагнічувальної дії реакції якоря зменшується і моментна характеристика проходить нижче і відхиляється від лінійної залежності (крива 2).
Механічна характеристика n(M) (рис.7.5)– це залежність частоти обертання від обертального моменту на валу двигуна при незмінних струмі збудження IE і напрузі U на затискачах якоря.
В теорії машин постійного струму замість обертального моменту на
валу M беруть електромагнітний момент Mem. Тоді з виразів (7.5) і (7.6) має
місце спрощений вираз механічної характеристики n(Mem)
Ra
U
n

M em  no  n , (7.7)
CE  C C  2
n
E

M

де no – частота обертання ідеального неробочого ходу; n – зміна частоти обертання.
Типовий вигляд механічної характеристики n(Mem) для ДПС з паралельним
збудженням подано на (рис. 7.5). Тут при
переході від неробочого ходу до номінального навантаження відносна зміна частоти
обертання відносно мала і складає:
r n 

no  n N
 100%  2...5 % .
nN

(7.8)

nо
nN

0

MemN Mem

Рисунок 7.5 – Механічна
характеристика для двигуна
паралельного збудження

Модифікацією (7.5) отримується формула частоти обертання двигуна
при ввімкненні в коло якоря додаткового реостата Rar (рис.7.2):
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n

U  I a Ra  Rar 
I Ra  Rar 
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(7.9)

Отже, звідки очевидно, що частоту обертання можна регулювати
трьома способами: 1) ввімкнення додаткового реостата Rar в коло обмотки
якоря;
2) зміною магнітного потоку ; 3) зміною напруги живлення U.
Розглянемо особливості цих способів
регулювання для двигуна з паралельним
n
n
збудженням (рис.7.2).
o
1
Ввімкнення реостата в коло якоря. З
формули (7.9) виходить, що при ввімкненні
2
Rar в коло якоря частота обертання ідеального неробочого ходу no залишається без
зміни, а нахил електромеханічної характеристики до осі абсцис зростає. Електроме-

0

Ia

ханічні характеристики при Rar = 0 (приро-

Рисунок 7.6 – Електромеханічні характеристики:

дна) і Rar > 0 (штучна – реостатна) подані
на рис. 7.6. При незмінному навантаженні

1 – Rar = 0; 2 – Rar > 0

на валу (однаковому струмі якоря Ia) при
ввімкненні Rar частота обертання двигуна зменшується.
Зміна магнітного потоку. Як випливає з формули (7.9), при зміні магнітного потоку одночасно змінюються nо і
n. При незмінному навантаженні на валу і зменшенні IE, що веде до зменшення
, зростає nо, Зростає і n, але роль цього фактору виявляється меншою, тому
Рисунок 7.7 – Електромеханічні
частота обертання двигуна n в цілому
характеристики
збільшується, як показано на рис. 7.7.
1 – IE < IEN; 2 – IE = IEN
З урахуванням магнітного стану
ДПС при IE = IEN збільшення IE над IEN не приведе до помітного зростання
магнітного потоку, а втрати потужності і нагрів обмотки збудження зростуть, тому даний спосіб регулювання припускає лише зменшення магнітного
потоку.
Зміна напруги живлення. Напруга, що підводиться до якоря, не повин60

на перевищувати UN. Тому при даному
способі регулювання напругу живлення
зменшують, і з формули (7.9) витікає, що

n
no1

1
no2
no при цьому зменшується, а n залишається без зміни. При цьому способі регу2
лювання обмотка збудження повинна
живитися окремо, щоб не було впливу не
Ia
0
її струм.
Рисунок 7.8 – Електромеханічні
При незмінному навантаженні на
характеристики:
валу і зменшенні U частота обертання
1 – U = UN ; 2 – U < UN
двигуна зменшується, як показано на
рис. 7.8.
Регулювальні властивості двигуна оці- n
нюються за допомогою регулювальних характеристик n(U) при IE = const і n(IE) при U
= const. У окремому випадку – при неробочому

ході (Ia = Iao), регулювальні характеристики
мають вигляд, як показано на рис. 7.9 і
рис.7.10, відповідно. Характер кривих пояснюється рівнянням електромеханічної характеристики (7.5).
Частота обертання прямо пропорційна напрузі U (рис. 7.9), але початкова точка характеристики n(U) зміщена відносно початку координат на величину напруги зрушення Ui, де
Ui = IaoΣRa.
Проте, частота обертання обернено пропорційна магнітному потоку Ф (як і струму збудження IE), тому характеристика n(IE) нагадує
гіперболу (рис. 7.10).
Робочі характеристики – це залежності
Pin(Р), Ia(Р), n(Р), M(Р), (Р) (рис. 7.11), тобто
споживаної потужності Pin, струму якоря Ia, частоти обертання n, корисного обертального моменту М і ККД двигуна  від корисної потуж-
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0

Ui

U

Рисунок 7.9 – Регулювальна характеристика при
IE = const

n

0

IE

Рисунок 7.10 – Регулювальна характеристика
при U = const

ності P на валу двигуна при незмінних значеннях прикладеної напруги
(U = UN ) і струму збудження
(IE = IEN ).
При неробочому ході Р = 0,
η=0, струм якоря Ia = Iao, споживана
потужність дорівнює втратам дви-

Рисунок 7.11 – Робочі характеристики
двигуна з паралельним збудженням

гуна при неробочому ході Pino. При
збільшенні Р зростає і обертальний
момент
відповідно
формулі
P
М = 9,55  , оскільки частота оберn
тання n змінюється незначно. Збі-

льшення M = Mem – Mo, де Мo є момент неробочого ходу (Mo  const), можливо лише за рахунок зростання струму якоря Ia (7.6), але, оскільки магнітний потік під дією розмагнічувальної реакції якоря зменшується, то струм Ia
із зростанням Р росте більшою мірою, ніж момент М. Пропорційно струму Ia
росте і споживана потужність Pin = UIa.
ККД, як у всіх обертальних електричних машинах, досягає максимуму
при рівності постійних і змінних втрат, а потім зменшується за рахунок зростання електричних втрат в колі якоря.
7.4 Опис експериментальної установки
Об'єктом дослідження є двигун постійного струму (ДПС), номінальні
дані якого представлені на робочому місці. Принципова схема дослідного
стенду приведена на рис. 7.12.
В даному ДПС є дві обмотки збудження: паралельна і послідовна, але
при виконанні цієї роботи остання повинна бути відключена.
На затискачі якірного кола А1–В2 досліджуваного ДПС М через реостат R2 з мережі постійного струму магнітним контактором КМ1 і автоматом
QF подається напруга 220 В. Пусковий реостат R2 служить для обмеження
пускового струму. Після виходу двигуна на номінальну частоту обертання
реостат повинен шунтуватися магнітним контактором КМ2. Напруга на якорі
вимірюється вольтметром РV, а струм в ньому – амперметром РA2.
Обмотка збудження ДПС виводами Е1-Е2 вмикається в мережу паралельно обмотці якоря через регулювальний реостат R1 і амперметр РА1.
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Електромагнітне гальмо (ЕМГ) YВ забезпечує регульоване навантаження ДПС і одночасно сприяє вимірюванню обертального моменту на його валу. Обмотка збудження гальма затискачами F1-F2 через регулювальний реостат R3 вмикається магнітним контактором КМ3 до мережі постійного струму через контактор КМ1.
220 В
HL

~ 220 В

QF

SB

KM1
PF
R1

R2

KM 3

KM 2

PA 1
PA 2
PV

R3
B2

E2

B1 A2

F1

M

M
E1

BR

F2
YB

PM

A1

Рисунок 7.12 – Принципова схема для дослідження ДПС
при паралельному збудження
Гальмівний момент реєструється вимірювальним пристроєм РМ. Змінюючи струм в обмотці збудження ЕМГ реостатом R3, можна регулювати
момент навантаження двигуна.
Частота обертання двигуна вимірюється тахометром, який складається
з фотоелектричного датчика ВR та електронного блоку РF: вони живляться
змінною напругою від мережі 220 В (рис. 7.12). При підготовці тахометра до
роботи необхідно встановити тумблер МЕРЕЖА в положення ВКЛ і натиснути кнопку вибору режиму ТАХОМЕТР.
7.5 Порядок виконання експериментів
1. Ознайомитись з дослідним зразком ДПС і його номінальними даними і параметрами. Занести до табл. 7.1 паспортні дані із заводської таблички,
що прикріплена до станини: PN ,UN , IaN, IEN, nN – номінальні потужність, на63

пруга і струм якоря, струм збудження, частота обертання; Rа, RЕ – опори
електричних кіл обмоток якоря та збудження.
2. Визначити номінальний обертальний момент на валу двигуна
P
(7.10)
M N  9,55  N ,
nN
де MN вимірюється в Н·м, PN – у Вт, nN – в об/хв, і результат також занести
до табл.7.1.
Таблиця 7.1 – Номінальні дані дослідного ДПС
PN,
Вт

UN,
В

IaN,
А

IEN,
А

nN,
об/хв

ΣRa,
Ом

RE,
Ом

MN,
Н·м

2. Зібрати електричну схему установки для дослідження ДПС при паралельному збудженні відповідно до схеми, яка наведена на рис.7.12.
3. Забезпечити початковий стан обладнання:
1) реостат R1 вивести повністю до мінімального опору;
2) ввести повністю реостати R2 і R3 до максимального опору;
3) відключити автомат QF та магнітні контактори КМ1, КМ2 і КМ3;
4) ввімкнути тахометр до живлячої мережі вимикачем SB.
4. Реостатний пуск двигуна:
1) пуск починається при повністю введеному реостаті R2 в колі якоря;
2) ввімкнути автомат QF та натиснути кнопку ПУСК магнітного контактора КМ1: двигун плавно збільшує частоту обертання;
3) плавно, в міру розгону двигуна, вивести пусковий реостат R2, зменшуючи його опір;
4) встановити номінальний струм збудження IЕN реостатом R1.
5. Реверс двигуна (зміна напряму обертання якоря):
1) відключити живлення автоматом QF;
2) привести знов обладнання в початковий стан (особливо треба звернути увагу на те, щоб реостат R2 був повністю введеним);
3) поміняти місцями кінці провідників, які з’єднані з виводами якірного кола А1 і В2 – це дозволить змінити напрям струму в обмотці якоря і напрям дії електромагнітного моменту;
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4) зробити пуск ДПС у тому порядку, який описаний в п.4, і візуально
переконатися, що якір двигуна обертається у іншому напрямку порівняно з
попереднім пуском.
Реверс можна також забезпечити, якщо поміняти кінці провідників, які
з’єднані з виводами обмотки збудження Е1 і Е2 – тоді напрям дії електромагнітного моменту змінюється через зміну напряму струму збудження.
Одночасна зміна напрямів струмів в обмотці якоря і в обмотці збудження не дозволяє змінити напрям обертання якоря.
6. Зняти регулювальні характеристики ДПС n(U) при IE = const
(рис.7.9), що виконується при неробочому ході двигуна, для двох значень
струму збудження: IE1 = 0,5IEN і IE2 = IEN:
1) вихідним станом є ДПС з обертовим якорем, тобто після пуску;
2) встановити по амперметру РА1 реостатом R1 перше значення струму збудження IE1 = 0,5IEN ;
3) поступово зменшити напругу, яка підводиться до якоря, вводячи реостат R2, що приведе до зміни частоти обертання якоря n; при цьому зробити
5…6 вимірів напруги U і частоти обертання n; показання вольтметра PV і тахометра PF занести до табл. 7.2.
4) встановити по амперметру РА1 реостатом R1 друге значення струму
збудження IE1 = IEN і повторити дослід за п. 3).
Таблиця 7.2 – Параметри регулювальних характеристик n(U) двигуна
IE1 = 0,5IEN = …. A
U, В
n, об/хв
IE2 = IEN = …. A
U, В
n, об/хв
7. Зняти регулювальні характеристики двигуна n(IE) при U = const
(рис. 7.10) при неробочому ході двигуна для двох значень напруги на якорі
U1 = 0,5UN і U2 = UN:
1) реостатом R2 встановити напругу на якорі U1 = 0,5UN по вольтметру PV;
2) поступово зменшити струм збудження від IEN до 0,3IEN реостатом
R1, вводячи його в коло обмотки збудження, що приведе до зміни частоти
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обертання якоря; при цьому зробити 5…6 вимірів струм збудження IE і частоти обертання n та показання амперметра PA1 і тахометра PF занести до
табл. 7.3;
3) встановити по вольтметру PV реостатом R2 друге значення напруги
на якорі U1 = UN і повторити дослід за п. 2).
4) вимкнути двигун з мережі автоматом QF по закінченню виконаної
частини досліджень.
Таблиця 7.3 – Параметри регулювальних характеристик n(IE) двигуна
U1 = 0,5UN = … B
IE , А
n, об/хв
U2 = UN = … B
IE , А
n, об/хв
8. Зняти робочі характеристики ДПС (рис.7.11): Pin(Р), Ia(Р), M(Р),
n(Р), (P) при U = UN та IE = IEN :
1) привести обладнання у початковий стан (п.3);
2) здійснити пуск ДПС, як це викладено в п.4;
3) зашунтувати реостат R2 натисненням кнопки ПУСК магнітного контактора КМ2;
4) повністю ввести реостат R3 і підключити обмотку збудження F1–F2
гальма YB до мережі електромагнітним контактором КМ3;
5) навантажити двигун, збільшуючи струм в обмотці збудження гальма зменшенням опору реостата R3, при цьому одночасно змінювати струм
збудження двигуна реостатом R1 до тих пір, поки не встановиться номінальні струм якоря Ia = IaN і частота обертання n = nN при напрузі U = UN : отримане таким чином значення струму збудження двигуна IEN вважається номінальним;
6) занести це значення струму збудження IEN до табл. 7.4 і надалі підтримувати його незмінним;
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7) довести момент навантаження до граничного значення 1,2MN (номінальний момент MN див. в табл.7.1), продовжуючи зменшувати опір в колі
обмотки збудження гальма реостатом R3;
8) тепер треба поступово реостатом R3 зменшувати струм в обмотці
збудження гальма і тим самим зменшувати момент навантаження до нуля,
зробити при цьому 5…6 вимірів і занести показання приладів PM, PA2 і PF
до табл. 7.4;
9) відключити двигун від мережі автоматом QF після закінчення дослідів і привести обладнання стенду у початковий стан за п.3.
Таблиця 7.4 – Параметри робочих характеристик ДПС
U = UN = .... В, IE = IEN = .... А
Дослідні дані
М,
Н·м

Ia,
А

n,
об/хв

Дані розрахунків
Pin = Ua(Ia + IEN),
Вт

P = 0,105M ∙ n,  = P / Pin ∙ 100,
Вт
%

7.6 Обробка результатів експериментів та оформлення звіту
1. Оформити звіт про роботу відповідно до вимог (додаток Б).
2. Заповнити табл. 7.1 номінальних даних і параметрів ДПС.
3. Привести у звіті принципову схему для дослідження ДПС (рис.7.12).
4. Оформити табл. 7.2 – 7.4 результатів експериментів та розрахунків.
5. Зробити графічну побудову:
а) регулювальних характеристик в одній системі координат:
n(U) при IE1 і при IE2 (табл.7.2); n(IE) при U1 і при U2 (табл.7.3);
б) робочих характеристик двигуна в одній системі координат
(табл. 7.4):
Pin(Р), Ia(Р), M(Р), n(Р), (P) при U = UN та IE = IEN ;
в) електромеханічної характеристики двигуна (табл. 7.4):
n(Ia) при U = UN, IE = IEN;
г) механічної характеристики двигуна (табл. 7.4):
n(M) при U = UN, IE = IEN;
д) моментної характеристики двигуна (табл. 7.4):
M(Ia) при U = UN, IE = IEN.
6. Провести оцінку властивостей двигуна:
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1) за процентною зміною частоти обертання при переході від режиму
n  nN
неробочого ходу до номінального навантаження:  r n  o
 100 % ;
nN
2) за значенням відношення M / IaN, де М є обертальним моментом при
номінальному струмі якоря IaN.
Контрольні питання
1. Пояснити конструкцію та принцип дії ДПС.
2. Що означає термін: паралельне збудження ДПС?
3. Якими номінальними параметрами характеризується ДПС?
4. Які способи пуску ДПС Ви знаєте?
5. Для чого і як забезпечується найбільший пусковий момент ДПС?
6. Пояснити сутність і характер робочих характеристик ДПС при паралельному збудженні.
7. Пояснити сутність і характер електромеханічної характеристики ДПС
при паралельному збудженні.
8. Пояснити сутність і характер механічної характеристики ДПС при
паралельному збудженні.
9. Пояснити сутність і характер моментної характеристики ДПС при паралельному збудженні.
10. Якимі способами можна регулювати частоту обертання ДПС?
11. Які втрати потужності є в ДПС і від чого вони залежать?
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ДОДАТОК А
Порядок виконання лабораторної роботи
Для виконання робіт академічні групи студентів поділяються на бригади 2–5 чоловік.
Перед початком проведення дослідів бригада студентів повинна ознайомитись на робочому місці з експериментальною установкою, джерелами
електропостачання, пристроями навантаження і вимірювальними приладами.
Якщо електрична схема потребує з’єднання з колом струму, а також з
вмиканням приладів, то складене електричне коло необхідно показати для
перевірки викладачу, який проводить лабораторні роботи зі студентами.
Після закінчення експериментів джерела живлення вимикають, а результати дослідів подають для перевірки викладачу.
ДОДАТОК Б
Оформлення і зміст звіту про виконану роботу
1. Звіт про лабораторну роботу оформлюється кожним студентом
окремо і повинен бути акуратним, виконаним згідно з встановленою формою.
2. Перша сторінка звіту – титульна, оформлюється за зразком, який наведено на рис. Б.1.
3. На наступних сторінках звіту необхідно навести:
– мету та завдання експериментальних досліджень;
– принципові електричні схеми досліджень;
– основні параметри або паспортні дані досліджуваних електричних
машин або електричних апаратів;
– формули і залежності, які використовуються для розрахунків;
– таблиці даних спостережень і результати розрахунків згідно з вимогами,
– графічний матеріал, згідно з вимогами ЕСКД щодо графічних умовних позначень і щодо літерних позначень [12];
– результати аналізу та висновки з лабораторної роботи;
– список джерел інформації.
4. Звіт приймається викладачем в той день, коли виконується наступна
робота. При цьому студент також повинен відповісти на контрольні запитання за темою роботи, що виконана.
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