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Лабораторна робота 1
ДОСЛІДЖЕННЯ ТАХОГЕНЕРАТОРА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
1.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є отримання навичок експериментальної
роботи з тахогенераторами (ТГ) постійного струму на прикладі дослідження
ТГ постійного струму шляхом знімання його характеристик.

1.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються такі завдання:
 виконати пуск агрегата;
 визначити характеристики неробочого ходу ТГ при сталій частоті
обертання;
 визначити експериментально вихідні характеристики ТГ при різному
навантаженні.
У результаті теоретичної підготовки та проведення лабораторної роботи студент повинен знати:
 принципову схему експериментальної установки;
 принцип дії ТГ та процеси, супутні його роботі у режимах неробочого ходу та навантаження;
 характеристики ТГ і порядок їх знімання та розрахунків.
1.3 Теоретичні положення
Тахогенераторами називаються електричні машини малої потужності,
що призначені для перетворення механічного руху – обертання вала – в електричний сигнал – вихідну напругу.
ТГ використовуються в техніці для різних цілей: вимірювання частоти
обертання; здійснення зворотних зв’язків за швидкістю в системах автоматичного регулювання; виконування електричного диференціювання та інтегрування у схемах лічильно - розв’язувальних пристроїв.

Тахогенераторами можуть бути машини як змінного (синхронні та асинхронні), так і постійного струму.
ТГ постійного струму – це генератори постійного струму малої потужності з електромагнітним незалежним збудженням (рис. 1.1, а) або із збудженням від постійних магнітів (рис. 1.1, б). Конструктивно вони складаються з корпуса з полюсами або постійними магнітами 1; якоря 2; підшипника 3;
вала 4; кожуха 5; колектора 6; підшипникового щита 7; щіток 8.

а)

б)

Рисунок 1.1 – Тахогенератори постійного струму із збудженням:
а) електромагнітним;

б) від постійних магнітів.

Основна вимога, що пред’являється до ТГ, – це лінійність вихідної характеристики, тобто сувора пропорційність між вихідною напругою та частотою обертання.
Властивості ТГ, як і генераторів постійного струму, визначаються
способом збудження.
Рівняння рівноваги напруги ТГ постійного струму справедливі для
всіх способів їх збудження
де

U = E – IaRa – 2Ub,
U – напруга на затискачах ТГ;
Е – ЕРС обмотки якоря;
IaRa – падіння напруги на опорі якірного кола Ra;

(1.1)

Ra = Ra + Radp;
де

(1.2)

Rа – опір обмотки якоря;
Radp – опір обмотки додаткових полюсів;
Ub – падіння напруги в одному щітковому контакті.
У ТГ постійного струму з електромагнітним збудженням можливі по-

хибки внаслідок нагріву обмотки полюсів, підвищення її опору і зменшення
струму збудження, що кінець кінцем приводить до зменшення потоку збудження і вихідної напруги. Такі ж погрішності можливі при коливаннях напруги в мережі, що живить обмотку збудження. Для того, щоб потік збудження через вказані причини не змінювався, магнітну систему ТГ виконують з великим насиченням, тобто робочу точку на кривій намагнічення вибирають вище за коліно, де, як відомо, навіть значні зміни струму збудження не викликають великих змін магнітного потоку.
ТГ постійного струму властивий ще один вид похибки - асиметрія вихідної напруги. Вона полягає в тому, що при обертанні якоря ТГ, замкнутого на навантаження, з однаковою швидкістю в протилежних напрямах величина вихідної напруги виявляється різною. Наявність асиметрії є, в основному, результатом технологічної неточності установки щіток на геометричній нейтралі.
1.4 Опис експериментальної установки
Схему установки наведено на рис. 1.2.
До складу установки входять: ТГ G; двигун постійного струму М, який
використовується для обертання ТГ; тахометр BR для вимірювання частоти
обертання та комплект вимірювальних приладів.
Електричне живлення на установку подається за допомогою вимикача
QF, про те що напруга підведена сигналізує світовий індикатор HL. Електричне живлення установки здійснюється від мережі постійного струму напругою 110 В. Тахометр BR живиться окремо від мережі змінного струму напругою 220В через вимикач SB.
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Рисунок 1.2 – Принципова схема стенда для дослідження
тахогенератора постійного струму

Регулювання швидкості двигуна М здійснюється за допомогою потенціометра RP2. Реверсивний перемикач SA2 використовується для зміни напрямку обертання двигуна.
Регулювання струму збудження ТГ G здійснюється за допомогою потенціометр RP1, а сила струму контролюється амперметром PА1. Реверсивний
перемикач SA1 використовується для зміни полярності приладів PА2 та PV
під час реверсу двигуна (перед реверсом SA1 слід поставити в нейтральне положення). Амперметр PА2 використовується для підбору заданої величини
опору навантаження R.
1.5. Порядок виконання роботи
Оглянути зовні тахогенератор. Ознайомитись із табличкою номінальних даних ТГ, розташуванням та маркуванням виводів та приладами.

Підготувати ТГ до випробувань. Для цього зібрати схему (див.
рис. 1.2).
Досліджується тахогенератор (ТГ) постійного струму типу ТГ-041, основні номінальні дані якого наведено в табл. 1.1.
Таблиця 1.1 – Номінальні дані тахогенератора типу ТГ-041
Струм,
МаксимА
мальна
Напруга
Вихідна
частота
збудження,
напруга,
обертання,
збудженнаванВ
В
об/хв
ня
таження
50

45

22

55-3

3000

Корисна
потужність,
Вт

Опір
навантаження,
Ом

1,22

2500

1.5.1 Визначити експериментально характеристику неробочого ходу ТГ
Uo (IE) при сталій частоті обертання n=3000 об/хв. Струм збудження змінювати від IE = 0 до IE max (висхідна вітка), а потім від IE max до IE = 0 (низхідна вітка). Струм IE max відповідає максимально припустимій вихідній напрузі
Uo = 1,25UN.
У зазначених межах для кожної вітки характеристики визначити експериментально 8 – 10 замірів. Результати досліду записати до табл. 1.2.
Таблиця 1.2 – Результати досліду неробочого ходу ТГ
Висхідна вітка
IE
поділок

мА

Uo
поділок

Низхідна вітка
IE
В

поділок

мА

Uo
поділок

В

1.5.2 Визначити експериментально вихідні характеристики ТГ U(n) при
опорі

R = const,

струмі

у

IE = IEN

діапазоні

частот

обертання

n = 500…3000 об/хв: при неробочому ході R = ∞; при номінальному опорі навантаження R=2500 Ом; при опорі навантаження R = 800 Ом. Для кожної характеристики визначити експериментально 6 – 7 точок.
Результати досліду записати до табл. 1.3.
Таблиця 1.3 – Результати досліду вихідних характеристик ТГ
R
Ом

n

U

поділок

об/хв

поділок

В

1.5.3 Визначити асиметрію вихідної напруги тахогенератора при струмі
IE = IEN, опорі R = 2500 Ом та частоті обертання n = 3000 об/хв. при лівому та
правому напрямках обертання. Результати досліду записати до табл. 1.4.
Таблиця 1.4 – Результати досліду асиметрії вихідної напруги ТГ
n
об/хв
+3000
-3000

U
поділок

В

ΔU ас
%

Величина асиметрії оцінюється за формулою
ΔU аs % 

UR UL
 100 ,
1 / 2(U R  U L )

де U R , U L – вихідна напруга при правому (+3000 об/хв) та лівому
(- 3000 об/хв) напрямках обертання.
1.6 Обробка результатів

1.6.1. Оформіть звіт про роботу відповідно до вимог, що викладені на
стенді в лабораторії кафедри та в додатку Г даних методичних вказівок.
1.6.2. Заповніть таблицю номінальних даних і параметрів досліджуваного ТГ.
1.6.3. Приведіть у звіті принципову схему для дослідження ТГ.
1.6.4 За даними табл. 1.2 побудувати характеристику неробочого ходу
U(IE).
1.6.5 За даними табл. 1.3 побудувати сім’ю вихідних характеристик
U(n).
1.6.6 Визначити асиметрію вихідної напруги тахогенератора за даними
табл. 1.4.
1.6.7 Визначити крутість (k) вихідних характеристик ТГ для опору навантаження, що вказані в табл. 1.3, за формулою
k

де

U lim
,
nlim

Ulim , nlim - граничні значення напруги та частоти обертання ТГ за від-

повідними вихідними характеристиками.
Результати розрахунку записати до табл. 1.5.
Таблиця 1.5 – Розрахункові значення крутості вихідних характеристик
R (Ом)
∞
2500
800

k

Контрольні питання
1. Що називається тахогенератором (ТГ), де він застосовується, які функції виконує?
2. Поясніть конструкцію ТГ постійного струму.
3. Поясніть принцип роботи ТГ.
4. Що таке похибка від реакції якоря та способи її зменшення?

5. Що таке контактна похибка та способи її зменшення?
6. Температурна нестабільність вихідної характеристики, причини її
виникнення, методи температурної стабілізації вихідної характеристики.
7. Причини виникнення пульсацій вихідної напруги. Види пульсацій.
Методи послаблення пульсацій.
8. Причини появлення асиметрії вихідної напруги.
9. Методика визначення крутості вихідної характеристики.
10. Від чого залежить крутість вихідної характеристики?
11. Який метод вимірювання частоти обертання використовується при
дослідженні ТГ? Поясніть його суть.

Лабораторна робота 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ДВИГУНА
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
2.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є ознайомлення та отримання навичок експериментального дослідження виконавчого двигуна (ВД) постійного струму
шляхом виконання його пуску та знімання регулювальних характеристик.
2.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання:
 пуск ВД;
 визначити регулювальну характеристику ВД при якірному керуванні
в режимі неробочого ходу;
 визначити регулювальну характеристику ВД при полюсному керуванні в режимі неробочого ходу.
У результаті теоретичної підготовки і проведення лабораторної роботи
студент повинен знати:
 принцип дії ВД постійного струму;
 процеси супутні роботі ВД у режимах неробочого ходу і навантаження;
 способи керування ВД;
 принципову електричну схему експериментального стенда;
 регулювальні характеристики ВД постійного струму і порядок їх визначення і розрахунків.
2.3 Теоретичні положення
У пристроях автоматики в теперішній час широко застосовуються керовані електричні двигуни малої потужності, що перетворюють електричний
сигнал – напругу керування (або його фазу – в двигунах змінного струму) в

механічне переміщення – обертання вала. Такі електричні двигуни зазвичай
називаються виконавчими.
За конструкцією та принципом дії ВД підрозділяють на колекторні,
асинхронні та синхронні.
Колекторні ВД бувають: постійного струму, змінного струму та універсальні (здатні працювати як від мережі постійного, так і змінного струму). У
теперішній час як виконавчі двигуни використовуються або двофазні асинхронні двигуни, або двигуни постійного струму (ДПС).
В лабораторній роботі досліджується виконавчий ДПС, тому розглянемо тільки цей тип ВД і його особливості. Основні теоретичні положення і
співвідношення ВД постійного струму відповідають ДПС загального призначення.
За конструкцією якоря ВД постійного струму бувають трьох типів: з
нормальним барабанним якорем, з порожнистим немагнітним якорем і з дисковим якорем (малоінерційні).
Конструкцію ВД постійного струму представлено на рис. 2.1. Як видно
з рисунку, двигуни постійного струму можуть мати електромагнітне незалежне збудження (рис. 2.1, а) або збудження від постійних магнітів (рис. 2.1, б).

а)

б)

Рисунок 2.1 – Будова виконавчих двигунів постійного струму
з якорем звичайного виконання, із збудженням:
а) електромагнітним;

б) від постійних магнітів.

Конструктивно двигуни з незалежним збудженням складаються з корпуса (станини) 1, обмотки збудження 2, полюса 3, якоря 4, обмотки якоря 5,
щіткотримача 6, колектора 7. В двигунах із збудженням від постійних магнітів обмотка збудження замінюється постійними магнітами 8.
Майже усі ВД (за винятком лише двигунів з постійними магнітами)
мають дві обмотки: одна з них постійно підключена до мережі та називається
обмоткою збудження; на другу – обмотку керування – електричний сигнал
подається лише тоді, коли необхідно обертання вала. Від величини напруги
керування залежить частота обертання та величина обертального моменту
ВД, а отже, й розвиваюча ним механічна потужність.
Виконавчі двигуни є важливими елементами схем автоматики. Від чіткості їх роботи залежить якість роботи усієї, часто дуже складної, автоматичної системи. Тому до ВД пред’являються підвищені, порівняно із звичайними
двигунами, вимоги. Оскільки ВД застосовуються, зазвичай, в слідкуючих системах, вони практично ніколи не працюють у номінальному режимі. Для їх
роботи характерними є часті пуски, зупинки, реверси. Частота обертання їх,
як правило, невелика й знакозмінна, тому вони ніколи не обладнуються вентиляторами. Для скорочення часу перехідних процесів, у яких майже постійно знаходяться ВД, їх намагаються виконувати малоінерційними.
2.4 Опис експериментальної установки
Об’єктом дослідження є ВД постійного струму, номінальні дані якого
представлені на робочому місті.
Принципова електрична схема дослідного стенда приведена на рис. 2.2.
На затискачі якоря А1 – А2 досліджуваного ВД постійного струму М
через реостат R і два потенціометра RP1 і RP2 з мережі постійного струму
автоматом QF подається напруга 110 В. Про наявність напруги в мережі живлення сигналізує світловий індикатор HL.

Потенціометри RP1 і RP2 призначені для плавної зміни напруги в колі
якоря ВД постійного струму М у межах 0…UN. Реостат R використовують
тільки при полюсному керуванні, а при якірному керуванні він повинен бути
виведений. Для вимірювання величини напруги і струму в колі якоря ВД постійного струму М використовують вольтметр PV1 і амперметр PА1.

110 В
HL
QF
RP 1

~ 220 В
SB
SA

RP 2

PF

PV 1
PA1
A1 M

R

RP 4

RP 5

A2

RP 3
F1
PV 2

F2
PA 2

A1
F1

G A2
F2
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Рисунок 2.2 – Принципова електрична схема стенда для дослідження
ВД постійного струму

Обмотка незалежного збудження ВД постійного струму своїми зажимами F1 – F2 через потенціометр RP3 вмикається до мережі постійного
струму напругою 110 В автоматом QF. Потенціометр RP3 дозволяє плавно
змінювати напругу на затискачах обмотки збудження F1 – F2 ВД постійного
струму М. Для вимірювання величини напруги і струму в цій обмотці збудження використовують вольтметр PV2 і амперметр PА2.
Для навантаження ВД постійного струму М використовують генератор
постійного струму G, який механічно з’єднаний з М за допомогою еластичної
муфти. Обмотка якоря генератора G своїми затискачами А1 – А2 через здвоє-

ні потенціометри RP4 і RP5 та вимикач SA вмикається в мережу постійного
струму напругою 110 В автоматом QF. Здвоєні потенціометри RP4 і RP5 дозволяють змінювати полярність та величину напруги прикладеної до обмотки
якоря G. Вимикач SA дозволяє повністю вимкнути з мережі навантажувальний генератор G.
Обмотка незалежного збудження генератора G своїми затискачами
F1 - F2 також через вимикач SA вмикається в мережу постійного струму напругою 110 В автоматом QF. Частота обертання ВД вимірюється тахометром, який складається з фотоелектронного давача ВR та електронного блоку
PF. Вони живляться від мережі змінного струму напругою 220 В через вимикач SВ.
2.5 Порядок виконання роботи
2.5.1 Оглянути зовні ВД. Ознайомитись з номінальними даними і параметрами дослідного і занести їх до табл. 2.1.

Обертаючий момент
М, ·10-4 Н·м

Момент інерції J, Н·м

Статистичний момент
тертя Мd, Н·м

Опір обмотки якоря
Ra, Ом

Опір обмотки збудження RE, Ом

Корисна потужність
P, Вт

110 0,11 0,85 33

3000

125

0,06

13

25,8

1010

38

Струм якоря Ia, А

Частота обертання
n, об/хв.

Струм збудження IE, А

Струм к.з., Ika, А

110

Напруга збудження
U E, В

Напруга якоря Ua, В

Таблиця 2.1 – Номінальні дані ВД

2.5.2 Підготувати ВД до випробувань. Для цього зберіть електричну
схему установки відповідно до принципової схеми (рис. 2.2) і покажіть керівнику занять. Забезпечте початковий стан обладнання: автомати QF і SВ та
вимикач SA вимкнені; потенціометри RP1 і RP2 виведені; потенціометр RP3
введений; реостат R виведений.

2.5.3 Пуск установки.
Увімкніть автомати QF і SВ. Потенціометрами RP1 і RP2 установіть частоту обертання 3000 об/хв. по частотоміру РF.
2.5.4 Визначення регулювальної характеристики ВД n(Ia) при якірному
керуванні в режимі навантаження.
Реостат R вивести (опір реостата R = 0). Здійсніть пуск двигуна М.
Струм його збудження підтримувати постійним, що дорівнює IEN (IE= IEN).
Напругу на якорі М установити на рівні Ua = UaN та підтримувати постійною
під час досліду. Змінюючи навантаження двигуна М за допомогою машини
потенціометрів RP1 і RP2 генератора G, зняти 5…6 точок у межах від неробочого ходу до Ia = IaN.
Для запобігання надмірного перегрівання ВД дослід виконувати швидко.
Результати досліду записати до табл. 2.2.
Таблиця 2.2 – Параметри регулювальних характеристик ВД n(Ia) при якірному керуванні в режимі навантаження
Ua = UaN = …В
Ia

n

поділок
А
поділок
об/хв.
Ua = 0,5UaN = …В

Ia

n

поділок
А
поділок
об/хв.
Дослід повторити для значення напруги на якорі ВД Ua=0,5UaN. Резуль-

тати досліду записати до табл. 2.2.

Двигун вимкніть з мережі автоматом QF
2.5.5 Визначення регулювальної характеристики ВД n(Ua) при якірному
керуванні в режимі неробочого ходу.
Вимикач SA розімкнуто. Опір реостата R = 0. Здійсніть пуск двигуна М.
Струм його збудження підтримувати постійним IE= IEN на протязі досліду.
Змінюючи напругу на якорі ВД в межах Ua = 0…U aN , зняти 5…6 точок.
Визначити напругу зрушування Uaz, тобто напругу, за якої починає обертатися вал.
Результати досліду записати до табл. 2.3.
Таблиця 2.3 – Параметри регулювальної характеристики ВД n(Ua) при якірному керуванні в режимі неробочого ходу
IЕ = IЕN …А
Ua

n

поділок
В
поділок
об/хв.
Двигун вимкніть з мережі автоматом QF
2.5.6 Визначення регулювальної характеристики ВД n(Ua) при якірному

керуванні в режимі неробочого ходу в режимі половинного навантаження,
М 2 = 0,5МN .
Вимикач SA розімкнуто. Опір реостата R = 0. Здійсніть пуск двигуна М.
Ввімкніть вимикач SA. Для виконання умови М 2 = 0,5МN слід тримати постійним струм якоря ВД Ia = 0,5IaN , регулюючи напругу на затискачах якоря
генератора G. Дослід починати з напруги на якорі ВД Ua = U aN , зменшуючи
її до Ua = Uaz. Зняти 5…6 точок. Результати досліду запишіть до табл. 2.4.
Таблиця 2.4 – Параметри регулювальної характеристики ВД n(Ua) при якірному керуванні в режимі половинного навантаження, М 2 = 0,5МN …Н·м

IЕ = IЕN …А
Ua
n

поділок
В
поділок
об/хв.
Двигун вимкніть з мережі автоматом QF.
2.5.7 Визначення регулювальної характеристики ВД n(Ia) при полюс-

ному керуванні в режимі навантаження.
Вимикач SA розімкнуто. Опір реостата R = 0. Здійсніть пуск двигуна М.
Ввімкніть вимикач SA. Напругу на якорі ВД Ua = 0,5U aN підтримувати постійною на протязі досліду. Напругу на затискачах обмотки збудження ВД підтримувати UE = UEN . Змінювати навантаження ВД генератором G від неробочого ходу до значення, за якого струм Ia = 1,2IaN . Зняти 6…7 точок.
Результати досліду записати до табл. 2.5.
Таблиця 2.5 – Параметри регулювальних характеристик ВД n(Ia) при полюсному керуванні в режимі навантаження
UЕ = UЕN = …В; Ua = 0,5UaN = …В
Ia

n

поділок
А
поділок
об/хв.
UЕ = 0,5UЕN = …В; Ua = 0,5UaN = …В

Ia

n

поділок
А
поділок
об/хв.
Дослід повторити для значення напруги збудження ВД UE = 0,5UEN. Ре-

зультати зафіксованих 6…7 точок записати до табл. 2.5.

Двигун вимкніть з мережі автоматом QF.
2.5.8 Визначення регулювальної характеристики ВД n(UE) при полюсному керуванні в режимі неробочого ходу.
Вимикач SA розімкнуто. Дослід виконується для трьох значень опору
реостата: R = 0, R = R1, R = R2. Значення опорів R1 і R2 задаються керівником
занять. Здійсніть пуск двигуна М. Напругу на його якорі Ua = 0,5UaN підтримувати постійною на протязі досліду. Напругу збудження ВД змінювати від
UEN до UE min.
При опорі R = 0 напруга UE min визначається максимально припустимою
частотою обертання якоря ВД n = 1,2 nN. У решті випадків UE min = UE z, де
UE z– напруга зрушення. Для кожної з характеристик зняти 6…7 точок, які записати до табл. 2.6.
Таблиця 2.6 – Параметри регулювальних характеристик ВД n(Ia) при полюсному керуванні в режимі неробочого ходу
R = 0; Ua = 0,5UaN = …В
UE

n

поділок
В
поділок
об/хв.
R = R1 = …Ом; Ua = 0,5UaN = …В

UE

n

поділок
В
поділок
об/хв.
R = R2 = …Ом; Ua = 0,5UaN = …В

UE
n

поділок
В
поділок

об/хв.
Двигун вимкніть з мережі автоматом QF.
2.6 Обробка результатів
2.6.1 Оформіть звіт про роботу відповідно до вимог, що викладені на
стенді в лабораторії кафедри та в додатку Г даних методичних вказівок.
2.6.2 Заповніть таблицю номінальних даних і параметрів досліджуваного ВД.
2.6.3 Приведіть у звіті принципову схему для дослідження ВД.
2.6.4 Оформіть таблиці результатів експериментів (табл. 2.2 – 2.6).
2.6.5 За даними табл. 2.2 обчислити електромагнітні потужності Pem,
моменти М та потужності керування Pс для різних значень навантажень та
напруг керування. Розрахунок робити за формулами:
Pem  EI a ; Е = Ua - (RaIa+ΔU b ); ΔU b =0,5 В;

М = 9750

Pem
; Pс = Ua Ia.
n

Результати розрахунку записати до табл. 2.7.
Таблиця 2.7 – Розрахункові дані навантаження двигуна при якірному керуванні
Ia
А

n
об/хв

RaIa+ΔU b
В

Е
В

Pem
Вт

М
Н·м

Pс
Вт

2.6.6 Окремо, за даними табл. 2.7, побудувати механічні характеристики n (M) при Ua= const та IE = const, характеристики Pem (n) при Ua= const та
IE = const і характеристики Pс (n).
2.6.7 За даними табл. 2.4 обчислити електромагнітні потужності, моменти та потужності керування для різних значень навантажень і напруг керування. Розрахунок робити за формулами:
U E2
Pem
Pem= ЕIa; М = 9750
; Pс=
.
RE
n

Результати розрахунку записати в табл. 2.8.
Таблиця 2.8 – Розрахункові дані навантаження двигуна при полюсному керуванні
Ia
А

n
об/хв

Ra Ia+ΔU b
В

Е
В

Pem
Вт

М
Н·м

Pс
Вт

2.6.8 За даними табл. 2.8 побудувати механічні характеристики та залежності Pem (n) та Pс (n).
2.6.9 За даними табл. 2.4 побудувати регулювальні характеристики при
якірному керуванні, а за даними табл. 2.6 – при полюсному керуванні.
Контрольні питання
1. Для чого призначений виконавчий двигун?
2. Переваги та вади ВД із збудженням від постійних магнітів.
3. Основні способи керування ВД постійного струму. Їх особливості.

4. Що називається напругою зрушування? Як залежить напруга зрушування від опору кола якоря? Від статичного моменту опору? Порівняйте величини напруг зрушування при якірному та полюсному керуванні.
5. Якими способами можна виключити неоднозначність регулювання
при полюсному керуванні?
6. Чи можливий самохід при якірному керуванні та при полюсному керуванні?
7. Якими мірами забезпечується виключення можливості розносу ВД
при полюсному керуванні?
8. За якого способу керування максимальна механічна потужність ВД не
залежить від керуючого сигналу? Чому?

Лабораторна робота 3
ДОСЛІДЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО АСИНХРОННОГО
МІКРОДВИГУНА
3.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є порівняння експериментальних параметрів і характеристик універсального асинхронного мікродвигуна (АД) при
трифазному, однофазному та однофазному із конденсаторами способах живлення.
3.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються такі завдання:
 пуск АД при трифазному живленні;
 визначення робочих та механічних 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 трифазному, однофазному та однофазному з фазозсувними конденсаторами способах живлення;
 форми механічних характеристик двигуна при перелічених засобах
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.

3.3 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.
У трифазному режимі роботи обмотка статора АД створює колове обертове магнітне поле, яке при взаємодії з полем струмів обмотки ротора створює обертальний момент. Для більшості існуючих трифазних АД механічна
характеристика М(s) буде мати типовий вигляд, показаний на рис. 3.1.

Рисунок 3.1 – Механічна характеристика АД

При вимиканні однієї фази від мережі живлення електродвигун перетворюється на АД з однофазним живленням. У цьому випадку струм, який
протікає по обмотці статора, створює пульсуюче магнітне поле, яке можна
умовно розкласти на два колових поля половинної амплітуди, які обертаються у протилежних напрямках. Кожне з цих полів при взаємодії з полями
струмів в короткозамкненій обмотці ротора створює власний обертальний
момент – Мdir та Мrev (прямий та зворотній) (рис. 3.2). Внаслідок дії цих мо-

ментів створюється електромагнітний момент АД з однофазним живленням:
M=Mdir–Мrev. З рисунку 3.2 видно, що однофазний двигун не має пускового
моменту. Проте, якщо ротор штовхнути у будь-який бік, подолавши момент
опору, то двигун почне обертатися у бік поштовху.
Для створення пускового моменту та колового обертового магнітного
поля послідовно з однією з обмоток фази підключають робочу ємність, яка б
створювала зсув між фазами в 90. Величину такої ємності при промисловій
частоті живлення можна визначити за наближеною формулою, мкФ:
Cw=2800

I sN
.
UN

Рисунок 3.2 – Механічна характеристика однофазного АД

Робочі характеристики АД – це залежності підведеної потужності Pin,
струму статора I, обертального моменту на валу М, частоти обертання ротора
n, ковзання s, ККД  , коефіцієнта потужності cos  від корисної потужності
двигуна Р при номінальній напрузі на обмотці статора ( U 1  U N ) і номінальній частоті f1  f N напруги живлення.
У ході виконання роботи потрібно переконатися, що при однофазному

режимі живлення АД його потужність та момент зменшаться, у порівнянні з
трифазним, на (60…70)%, 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.
3.4 Опис експериментальної установки
Об’єктом дослідження є універсальний асинхронний мікродвигун, номінальні дані якого представлені на робочому місці.
Принципова електрична схема експериментальної установки приведена
на рис.3.3
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Рисунок 3.3 – Принципова електрична схема стенда для
дослідження універсального асинхронного мікродвигуна

Досліджуваний асинхронний двигун M живиться від трифазної мережі
змінного струму напругою 220 В шляхом ввімкнення автомата QF2. До зати-

скачів U, V, W трифазної обмотки статора АД увімкнені амперметр PA3,
вольтметр PV 2 , два ватметри PW1 і PW2, а також перемикач SA; який дозволяє установлювати режим трифазного живлення (положення 1), однофазного
живлення (положення 2), однофазного живлення із фазозсувними конденсаторами С (положення 3).
Вал АД жорстко з’єднаний з валом навантажувального генератора постійного струму (ГПС) G незалежного збудження. Обмотка збудження ГПС
своїми затискачами F1 – F2 через амперметр PА1 та регулювальний реостат

R1 вмикається в мережу постійного струму напругою 220 В автоматом QF1.
Обмотка якоря генератора G своїми затискачами А1 – А2 через амперметр
PA2 і вольтметр PV з’єднана з навантажувальним реостатом R 2 .
Частота обертання АД вимірюється частотоміром PF з фотоелементом
BR, які живляться від мережі змінного струму 220 В через вимикач SВ.
3.5 Порядок виконання роботи
3.5.1 Ознайомитись з номінальними даними досліджуваного універсального асинхронного мікродвигуна і занести їх до табл. 3.1.
Таблиця 3.1 – Номінальні дані досліджуваного універсального асинхронного
мікродвигуна
UN,
В

IN ,
А

PN ,
Вт

,
в.о.

cos  ,
в.о.

nN ,
об/хв

220

1,24

180

0,51

0,74

1380

Ознайомитись з номінальними даними навантажувального ГПС.
3.5.2 Підготувати АД до випробувань. Для цього зберіть електричну
схему установки відповідно до принципової схеми (рис.3.3) і покажіть керівнику занять.
Забезпечте початковий стан обладнання: автомати QF1 і QF2 та вимикач SВ вимкнені, перемикач SА в положенні 1, реостати R1 і R2 введені.

3.5.3 Пуск установки.
Увімкніть автомати QF2 і SВ. Після запуску АД увімкніть автомат QF1
і реостатом R1 установіть струм збудження ГПС I E  0,18 А. У подальшому в
усіх експериментах це значення струму збудження підтримувати постійним.
3.5.4 Визначення робочих характеристик АД при трифазному живленні.
Навантаження АД виконати зміною величини струму якоря ГПС. Для
цього змінюючи величину опору реостата R 2 змінювати струм якоря ГПС в
межах 0…3 А. Зробіть для 5 – 6 точок навантаження виміри напруги U S та
струму I S статора АД, споживану ним потужність P ' і P '' та частоту обертання n, напругу U a та струм якоря I a ГПС.
Показання приладів занести до табл. 3.2.
Таблиця 3.2 – Параметри робочих характеристик АД при трифазному
живленні
АД

ГПС

IS
Ua
n
US
Pin
Ia
s
P'
P ''
подіподіподіподіподіполок В лок А лок Вт лок Вт Вт об/хв % лок В ді- А
лок

Значення потужності Pin розраховується за формулою Pin  P '  P" / 2 .
Значення ковзання s АД розраховується за формулою :
s

де

nS  n
 100% ,
nS

ns – синхронна частота обертання магнітного поля статора АД

nS  1500 об/хв.;

n – значення частоти обертання виміряне по частотоміру PF.

3.5.5 Визначення робочих характеристик АД при однофазному живленні.
Розвантажити АД переміщенням повзунка реостата R 2 в положення
максимального опору. Перемикач SA поставити в положення 2. Повторити
експеримент навантаження АД, визначивши 5 – 6 точок робочих характеристик.
Величину опору реостатом R 2 змінювати до порушення сталої роботи
двигуна (до «перекидання», тобто зупинки АД і обертання його в протилежну сторону). У випадку зупинки АД вимкнути установку від мережі живлення автоматами QF1 та QF2.
Показання приладів занести до табл. 3.3.
Таблиця 3.3 – Параметри робочих характеристик АД при однофазному живленні
US
подіВ
лок

IS

поділок

АД
Pin  P 
подіА
Вт
лок

ГПС
n

s

об/хв

%

Ua
подіВ
лок

Ia

поділок

А

При однофазному живленні АД потужність Pin визначається за показниками одного ватметра P ' , бо P '' дорівнює нулю.
3.5.6 Визначення робочих характеристик АД при однофазному живленні з фазозсувними конденсаторами.
Розвантажити АД переміщенням повзунка реостата R 2 в положення
максимального опору. Перемикач SA поставити в положення 3. Повторити
експеримент навантаження АД змінюючи струм якоря ГПС в межах 0…3 А.
Визначити 5 – 6 точок робочих характеристик і показання приладів занесіть

до табл. 3.4.
Таблиця 3.4 – Параметри робочих характеристик АД при однофазному живленні з фазозсувними конденсаторами
АД
US
поділок

IS

В

поділок

А

Pin  P 
подіВт
лок

ГПС
n

s

об/хв

%

Ua
подіВ
лок

Ia

поділок

А

Стенд вимкніть з мережі автоматами QF1 і QF2 та вимикачем SВ.
3.6 Обробка результатів експериментів та оформлення звіту
3.6.1 Визначити всі величини, що вказані в табл. 3.2 – 3.4.
3.6.2 За результатами даних табл. 3.2 – 3.4 розрахувати та побудувати
робочі характеристики – залежності Pin, М, I S ,  , cos  , s (P ) та механічні характеристики – залежності M (s) асинхронного двигуна при трифазному та
однофазному живленні, а також при роботі з фазозсувними конденсаторами.
Розрахунок наведених величин зробити за формулами приведеними
нижче.
Корисна потужність АД
PM 

де

Ua Ia
,
G

G  ККД генератора, яке визначається з графіка G ( I a ) , наведеного на

рис. 3.4.
Для трифазного живлення ККД та коефіцієнт потужності АД:

M 

Pin
PM
; cos  
.
Pin
3U S I S

Для однофазного живлення АД та однофазного живлення з фазосувними

конденсаторами

M  0,975 

коефіцієнт
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cos  

Pin
,
US  IS

момент

s%
PN
; частота обертання nS  1500 об/хв.
; ковзання s 
100
nS (1  s)

Рисунок 3.4 – Залежність ККД генератора від струму якоря

Значення розрахунків занести до табл. 3.5.
За даними табл. 3.5 побудувати робочі та механічні характеристики
асинхронного двигуна.
3.6.3. Оформити звіт про роботу відповідно до вимог, викладених в додатку Г.
3.6.4 Заповніть таблицю номінальних даних і параметрів досліджуваного АД і ГПС.
3.6.5 Приведіть у звіті принципову електричну схему стенда для дослідження АД.

Таблиця 3.5 – Розрахункові значення робочих характеристик АД
US ,

IS ,

Pin ,

PM ,

M ,

cos  ,

s,

M,

В

А

Вт

Вт

в.о.

в.о.

в.о.

Нм

Трифазне живлення

Однофазне живлення

Конденсаторна схема

3.6.6 Оформіть табл. 3.2 – 3.5 та графічні побудови характеристик.
3.6.7 Проведіть порівняльний аналіз робочих та механічних характеристик АД для трьох схем живлення.
Контрольні питання
1. Поясніть конструкцію та принцип дії універсального АД.
2. Назвіть умови утворення обертового магнітного поля в асинхронній
машині.

3. Наведіть способи пуску асинхронних двигунів при живленні від однофазної мережі.
4. Поясніть призначення елементів в схемі дослідження.
5. Поясніть принцип розкладання пульсуючого магнітного поля АД на
дві складові обертових полів.
6. У чому полягає мета проведення експериментів навантаження при
трифазному та однофазному живленні?
7. Як визначається величина робочої ємності однофазного АД?
8. Що називається робочими та механічною характеристиками АД? Наведіть відміни цих характеристик при трифазному та однофазному живленні.
9. Що називають перевантажувальною здатністю асинхронної машини?
10. Назвіть види втрат потужності в асинхронному двигуні при трифазному та однофазному живленні. Які з них і як впливають на коефіцієнт потужності та ККД?

Лабораторна робота 4
ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОФАЗНИХ СЕЛЬСИНІВ
4.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є закріплення теоретичних знань з будови
та принципу роботи однофазних сельсинів і знімання їх характеристик експериментальним шляхом.
4.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються такі завдання:
 визначити електричну асиметрію сельсина-давача;
 перевірити здатність сельсинів до самоузгодження в індикаторному
режимі;
 визначити статичні кутові похибки сельсина-давача в індикаторному
режимі за номінальних та неномінальних умов роботи;
 визначити статичну кутову характеристику сельсина-давача в індикаторному режимі за номінальних та неномінальних умов роботи;
 визначити залежність вихідної напруги приймача від кута розузгодження під час роботи сельсина-давача в трансформаторному режимі.
У результаті теоретичної підготовки і проведення лабораторної роботи
студент повинен знати:
 принципову схему експериментальної установки;
 принцип дії сельсина та процеси, супутні його роботі в індикаторному та трансформаторному режимах;
 характеристики сельсинів та порядок їх експериментального визначення та розрахунків.
4.3 Теоретичні положення
У сучасній техніці часто виникає необхідність синхронізації обертання
або повороту різних осей механізмів, що знаходяться на віддалі один від од-

ного та механічно між собою не пов’язані. Це завдання часто вирішується за
допомогою електричних систем синхронного зв’язку.
Синхронним зв’язком називається такий електричний зв’язок, який забезпечує одночасне обертання або одночасний поворот двох або кількох механічно не пов’язаних, віддалених одна від одної осей обертових механізмів.
Системи синхронного повороту (“передачі кута”) застосовуються для
дистанційного керування, регулювання або контролю. Такі завдання вирішуються за допомогою індукційних електричних машин малої потужності –
однофазних сельсинів.
Сельсин – складене слово з перших складів двох англійських слів: self
(сам) та synchronizing (що синхронізується) – selsyn, тобто такий механізм,
що сам синхронізується.
Будова сельсинів. Сельсини мають дві обмотки: первинну, або обмотку
збудження, і вторинну, або обмотку синхронізації. Залежно від кількості фаз
обмотки збудження розрізняють одно- та трифазні сельсини; обмотку синхронізації в обох типах сельсинів звичайно виконують по типу трифазної.
Трифазні сельсини мають таку ж конструкцію, як трифазні асинхронні
двигуни з контактними кільцями на роторі та їх застосовують тільки в системах електричного валу. В системах автоматики використовують однофазні
контактні і безконтактні сельсини.
Однофазні сельсини аналогічні асинхронним машинам малої потужності. Вони мають однофазну обмотку збудження, що живиться змінним струмом, та трифазну обмотку синхронізації, по якій протікають змінні струми
синхронізації.
Принцип дії сельсина не залежить від місця розташування кожної з обмоток. Проте частіше всього в сельсинах обмотку синхронізації 2 (рис. 4.1)
розміщують на статорі 1, а обмотку збудження 4 - на роторі 3 (для зменшення
кількості контактних кілець і підвищення надійності роботи).
Вони можуть бути явнополюсними (індикаторні) і неявнополюсними
(трансформаторні). В явнополюсних сельсинах однофазна обмотка збудження зосереджена, вона розташована на явно виражених полюсах ротора

(рис. 4.1 а) або статора (рис. 4.1 б). У неявнополюсних сельсинах однофазна
обмотка збудження розподілена (рис. 4.1 в), вона розташована в напівзакритих пазах ротора (або статора).

Рисунок 4.1 - Схема магнітної системи однофазних контактних сельсинів

Обмотку синхронізації завжди виконують розподіленою і розміщують
у пазах відповідно статора або ротора; фази її сполучають у зірку. Для наближення форми кривої поля до синусоїди повітряний проміжок в явнополюсних сельсинах виконують нерівномірним, збільшеним на краях полюсного
наконечника. Для ослаблення зубцевих гармонік виконують скіс пазів статора або ротора на одну зубцеву поділку

Рисунок 4.2 - Будова контактного сельсина

Сельсини виконують звичайно двополюсними (рис. 4.2). Оскільки магнітне поле в сельсинах змінне, то статор 1 і ротор 2 збирають з ізольованих
листів електротехнічної сталі. Для збільшення надійності контакту і зменшення його перехідного опору кільця 3 і щітки, до яких підключають обмот-

ку ротора, виконують звичайно із сплавів срібла. Кількість контактних кілець
3 і щіток залежить від місця розташування обмоток: сельсини з обмоткою
збудження на роторі мають два контактні кільця; з обмоткою збудження на
статорі – три контактні кільця. У деяких типах сельсинів-приймачів на явнополюсном роторі по поперечній вісі розміщують короткозамкнену демпферну обмотку, що забезпечує швидке загасання власних коливань ротора при
переході його з одного положення в інше. За відсутності електричного демпфера на валу ротора сельсина-приймача встановлюють механічні демпфери
(фрикційні, пружинні або рідинні – ртутні).
Великим недоліком контактних сельсинів є наявність ковзного контакту, перехідний опір якого може змінюватися. Це знижує надійність роботи
синхронного зв'язку і призводить до збільшення похибок. У теперішній час
широко застосовують явнополюсні та неявнополюсні безконтактні сельсини,
що не мають ковзних контактів.
Частіше за все сельсини працюють парами, при цьому їх обмотки синхронізації електрично з’єднуються за допомогою лінії зв’язку, тобто проводами трифазної лінії електропередачі, що йде від сельсина-давача, який задає
кут повороту, до сельсина-приймача, який забезпечує поворот вала робочого
механізму на такий же кут.
У системах автоматики використовують дві принципово відмінні одна
від одної системи синхронного повороту – індикаторну та трансформаторну.
Індикаторна система синхронної “передачі кута” застосовується в пристроях, де момент опору на веденій осі дуже малий (ось сельсина-приймача
навантажена індикаторною стрілкою чи легкою шкалою). У цьому випадку
сельсин-приймач самостійно відпрацьовує кут, задаваний сельсиномдавачем. У цьому випадку сельсини працюють в індикаторному режимі.
Трансформаторна система синхронного зв’язку застосовується там, де
на веденій осі є значний момент опору від робочого механізму (наприклад,
радіоантена, рулі літака, змінний контакт великого реостата і т.п.). У цьому
випадку сельсин-приймач виробляє керуючий сигнал для потужного вико-

навчого двигуна, який і відпрацьовує кут, задаваний сельсином-давачем.
Двигун при цьому повертає вал робочого механізму і вал сельсина-приймача
до узгодженого положення. У цьому випадку сельсини працюють у трансформаторному режимі.
4.4 Опис експериментальної установки
Об’єктом дослідження є два одинакові однофазні сельсини типу CC501, які використовуються у якості давача та приймача. Паспортні дані сельсина типу CC-501 наведені в табл. 4.1. Принципова електрична схема стенда
для дослідження однофазних сельсинів (сельсина–давача ВС та сельсина–
приймача ВЕ) приведена на рис. 4.3.
Електричне живлення з мережі змінного струму напругою 220 В подається на установку автоматом QF. Про наявність напруги у мережі живлення
сигналізує світловий датчик HL. Cпочатку живлення потрапляє на обмотку
ЛАТРа Т, а з неї на затискачі F1 – F2 обмотки збудження сельсина–давача ВС
та на затискачі двополюсного вимикача SA1. Для визначення величини напруги та струму в обмотці збудження давача включені вольтметр PV1 та амперметр PA1. Електричне живлення на обмотку збудження сельсина–
приймача ВЕ подається за допомогою вимикача SA1. Напруга на затискачах
F1 – F2 обмотки збудження приймача ВЕ вимірюється за допомогою вольтметра PV2.
Обмотки синхронізації давача ВС та приймача ВЕ своїми затискачами
K, L, M з’єднуються між собою через розподілювач D з перемикачем SA2.
Фазні струми обмотки синхронізації приймача ВЕ вимірюються амперметрами PA2, PA3, PА4. До затискачів 1, 2, 3 розподілювача D приєднано
нуль-індикатор H з перемикачами SA3, SA4, SA5 та міліамперметром РА5.
Перемикачі SA4, SA5 призначені для встановлення відліку на нуль - індикаторі. Вмикання у схему пристроїв H і D робить її універсальною, придатною
для проведення усіх експериментів без додаткових повторних з’єднань проводів.
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Рисунок 4.3 – Принципова електрична схема стенда для дослідження однофазного
сельсина
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Рисунок 4.4 – Принципова схема розподільника

Принципова електрична схема розподілювача D зображена на рис. 4.4.
З неї видно, що в положенні “H” перемикача SA2, приймач виявляється вимкненим, а обмотка синхронізації давача – увімкненою на нуль-індикатор Н. У
положенні “RS” індикатор вимкнено, а обмотка синхронізації давача ВС
з’єднана з обмоткою синхронізації приймача короткою лінією зв’язку. У положенні “RL” – у лінію зв’язку обмоток синхронізації давача і приймача (до
всіх фаз) вводяться додаткові опори Rad = 10 Ом (R1, R2, R3), що імітують
опір реальної довгої лінії зв’язку.
Сельсин–давач ВС обладнаний поворотно-відліковим пристроєм із
черв’ячною передачею. Для грубого відліку кутів повороту ротора давач обладнано нерухомою шкалою, розбитою на 360°. Стрілка приблизного відліку
може бути встановлена на нуль у будь-якому положенні ротора. Для цього
треба відпустити гвинт, що фіксує стрілку на валу давача, установити стрілку
на нуль і знову цим гвинтом зафіксувати стрілку.
Для точного відліку кутів на осі поворотного пристрою закріплена точна шкала (лімб), яка розбита на 100 поділок. Поворот вісі на 100 поділок відповідає куту 7°. Нуль на точній шкалі може бути встановлено шляхом повороту кільця з індексом.
Сельсин–приймач ВЕ обладнаний нерухомою шкалою та збалансованою стрілкою. Ціна поділки шкали дорівнює 1°. Нульове положення можна
встановити шляхом повороту зовнішньої шкали, до суміщення “0” зі стрілкою.
4.5 Порядок виконання роботи
4.5.1 Ознайомитись зі складовими елементами експериментального
стенда: паспортними даними сельсинів, маркуванням виводів, приладами,
устаткуванням та системою відліку кутів повороту сельсина–давача ВС та
сельсина–приймача ВЕ. Паспортні дані випробувальних сельсинів типу
СС - 501 записати в табл. 4.1.

Номінальна вторинна напруга UN, В

Момент тертя збудженої
машини MdE, х10-4 Нм

Момент тертя незбудженої
машини Md, х10-4 Нм

Максимальний статичний
синхронний момент Mmax,
х10-4 Нм

Питомий момент MP,
х10-4 Нм/град.

Максимальна швидкість у
режимі обертання nmax,
об/хв

50 110 0,45

Споживана потужність Pin,
Вт

Струм збудження IE, А

Напруга збудження UE, В

Номінальна частота f, Гц

Таблиця 4.1 – Паспортні дані сельсина типу СС-501
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4.5.2 Підготувати сельсини до випробувань. Для цього зберіть схему
установки відповідно до принципової схеми (рис. 4.3) і покажіть її керівнику
занять.
Забезпечте початковий стан обладнання: автомат QF і вимикач SA1 вимкнуті, перемикач SA2 – положення “H”, перемикач SA3 у положенні “0”, перимикачі SA4 і SA5 ввімкнені. Автотрансформатор Т у положенні “0”.
4.5.3. Визначення електричної асиметрії сельсина–давача. Для цього
установлений “грубий” відлік на нуль-індикаторі (перемикачі SA4 і SA5 –
ввімкнені). Вмикаємо автомат QF і ЛАТРом Т виставляємо на обмотці збудження давача ВС номінальну напругу ~110 В. При цій напрузі перевіряємо
асиметрію за шістьома точками повороту ротора (0°, 60°, 120°, 180°, 240°,
300°). Для цього спочатку установити перемикач SA3 у положення “1 - 2”для
вимірювання однієї з лінійних напруг. Далі шляхом повороту ротора давача
довести цю напругу до нуля, спочатку “грубо”, а потім “точно”. У цьому положенні лімба (ротора) встановити нулі на грубій і точній шкалах давача. В
подальшому це положення ротора вважати початковим (α1 = α = 0), відліковувати від нього кут повороту давача. Далі, підключаючи нуль-індикатор по
черзі до фаз давача, знайти кутові положення (α) давача, що відповідають ну-

льовим значенням усіх лінійних напруг. Для цього повертати ротор і лімб
тільки в одному напрямку для виключення похибки, що вноситься люфтом
відлікового механізму.
Результати експерименту записати в табл. 4.2.

Таблиця 4.2 – Результати експерименту електричної асиметрії давача
Положення ротора
Експеримент

1

2

3

4

5

6

Дорівнює нулю напруга
Кут повороту

грубо

0

точно

0

Ідеальний кут повороту,
Розрахунок

α1 , град .

0

α, град.

0

Δα = α1 - α, град.

0

60

120 180 240 300

Установку вимкніть з мережі автоматом QF.
4.5.4 Перевірка здатності сельсинів до самоузгодження.
При вимкненій обмотці синхронізації приймача (SA2 – в положенні
“H”; SA3 – в положенні “0”) увімкнути обмотки збудження давача та приймача на номінальну напругу, для чого увімкнути автомат QF та вимикач SA1.
Після цього увімкнути обмотку синхронізації приймача (вимикач SA2 – в положенні “RS” – коротка лінія). Приймач при цьому займає узгоджене з давачем положення. У цьому положенні встановити нуль на шкалі приймача ВЕ,
обертаючи зовнішню шкалу індикатора кута.
Розімкнути обмотку синхронізації давача і приймача (вимикач SA2 у
положенні “H”). Виконати розузгодження сельсинів, повернувши вісь приймача на довільний кут  ' (приблизно 45°). Знову з’єднати обмотки синхронізації давача і приймача (вимикач SA2 – в положенні “RS”)та визначити зна-

чення кута  в узгодженому положенні. За умови нормальної роботи сельсинів значення кута  наближається до нуля.
Експеримент повторити для 8 значень кута  ' , змінюючи його у межах
одного оберту приблизно через 45°.
Результати експерименту записати до табл. 4.3.

Таблиця 4.3 – Результати експерименту здатності сельсинів до самоузгодження при ввімкненій обмотці збудження приймача
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Повторити експеримент здатності сельсинів до самоузгодження при
вимкненій обмотці збудження приймача (вимикач SA1 розімкнений).
Результати експерименту записати до табл. 4.4.

Таблиця 4.4 – Результати експерименту здатності сельсинів до самоузгодження при вимкненій обмотці збудження приймача
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Установку вимкніть з мережі автоматом QF.
4.5.5 Визначення статичних кутових похибок приймача за номінальних
умов (індикаторна передача).
З’єднати обмотки синхронізації сельсинів короткою лінією зв’язку (перемикач SA2 у положенні RS). Увімкнути обмотки збудження сельсинів на
номінальну напругу ~ 110 В за допомогою автомата QF. Установити нулі на
всіх шкалах давача та приймача. Повільно повертаючи ротор давача тільки в

один (!) бік, установлювати послідовно ротор приймача в положення  = 45,
90, 135, 180, 225, 270, 315, 360°, фіксуючи в кожному заданому положенні
приймача кутові положення (α) давача за допомогою грубої шкали α та точної шкали n .
Результати експерименту записати до табл. 4.5.

Таблиця 4.5 – Результати експерименту по визначенню статичних кутів похибок приймача за номінальних умов
 , град.
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n , град.
 , град.
Розрахунок
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Експеримент
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Установку вимкніть з мережі автоматом QF.
4.5.6 Визначення статичних кутових похибок приймача за неномінальних умов.
Повторити експеримент п. 4.4.5 за умови зменшеної напруги
U  0,75U N та короткої лінії звязку – SA2 у положенні “RS”.

Результати досліду записати до табл. 4.6.
Таблиця 4.6 – Результати експерименту по визначенню статичних кутів похибок приймача за неномінальних умов
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Установку вимкніть з мережі автоматом QF.
4.5.7 Визначення статичної кутової характеристики приймача за номінальних умов (індикаторна передача).

Зєднати короткою лінією зв’язку за допомогою перемикача SA2 у положенні “RS”. Обмотки збудження сельсинів увімкнути на номінальну напругу за допомогою автомата QF. Поворотом зовнішньої шкали індикатора
кута встановити нуль проти стрілки приймача ВЕ.
Послідовно підвішуючи до нитки на шківі приймача вантажі P різної
ваги (у грамах), визначити для кожного з них кут повороту приймача (розузгодження)    та струми в колі обмоток синхронізації за допомогою амперметрів PA2, PA3, PA4. Зняти 6…8 точок на сталій вітці кутової характеристики M () до межі сталості. Експеримент проводити швидко для запобігання надмірного нагріву сельсинів.
Результати експерименту записати до табл. 4.7.
Таблиця 4.7 – Результати експерименту визначення статичної кутової характеристики приймача за номінальних умов (індикаторна передача)
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Установку вимкніть з мережі автоматом QF.
4.5.8 Визначення статичної кутової характеристики приймача за неномінальних умов (індикаторна передача).
Експеримент проводити при напрузі U  0,75U N та короткій лінії
зв’язку, аналогічно п. 4.5.7. Під час проведення експерименту визначати
тільки кут розузгодження    , не вимірюючи струми.
Зняти 5…6 точок, результати експерименту записати до табл. 4.8.

Таблиця 4.8 – Результати експерименту визначення статичної кутової характеристики приймача за неномінальних умов (індикаторна передача)
Дослід
P, х10 Н

  , град.

-2

Розрахунок
P  P, х10 Н
M  l  P, х10 -4 Н  м
-2

Установку вимкніть з мережі автоматом QF.
4.5.9 Визначення залежності вихідної напруги приймача від кута розузгодження  за трансформаторною системою синхронного зв’язку сельсинів.
Зєднати обмотки синхронізації сельсинів короткою лінією зв’язку (SA2
у положенні “RS”). Обмотки збудження сельсинів увімкнути на номінальну
напругу автоматом QF та вимикачем SA1. Поворотом зовнішньої шкали
встановити проти стрілки приймача відлік 90°. Вимкнути за допомогою SA1
обмотку збудження приймача. Повертати рукою ротор приймача від 0 до
180° та фіксувати через кожні 20°вихідну напругу UBE.
Результати експерименту записати до табл. 4.9.
Таблиця 4.9 – Результати дослідження залежності вихідної напруги приймача
від кута розузгодження  за трансформаторною системою синхронного
зв’язку сельсинів
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Установку вимкніть з мережі автоматом QF.
4.6 Обробка результатів експериментів та оформлення звіту
4.6.1 За результатами табл. 4.2 визначити електричну асиметрію і клас

точності давача. За величину електричної асиметрії Δαe беруть середню величину абсолютних значень найбільших відхилень різних знаків, град:
Δ e 

де

Δα 'm  Δα 'm'
2

,

Δα'm – найбільше позитивне відхилення, град;
Δα'm' – найбільше негативне відхилення, град.
У залежності від величини Δ  e сельсини-давачі та трансформаторні

сельсини-приймачі розподіляють на три класи точності: 1-й клас – Δ  e <
0,25; 2-й клас – Δ  e < 0,5; 3-й клас – Δ  e < 1.
4.6.2 За результатами табл. 4.5 обчислити статичні кутові похибки
приймача  . Побудувати графік залежностей ΔΘ(β) . Оцінити клас точності
приймача. Клас точності приймача визначається максимальною похибкою
ΔΘ m , яка дорівнює середньому абсолютних значень максимальних статичних

похибок обох знаків, град:
Δ m 

Δ 'm  Δ 'm'
2

.

У залежності від величини Δ m розрізнюють три класи точності
приймача: 1-й клас – Δ m < 0,25°; 2-й клас – Δ m < 1,5; 3-й клас – Δ m <
2,5.
4.6.3 За даними табл. 4.7, 4.8 обчислити синхронізуючі моменти приймача M pi для всіх значень кута розузгодження    . M pi  l  P; l  плече
(радіус шківа);  P  сумарна вага вантажу при даному куті розузгодження.
Окремо побудувати залежності M pi Θ. На іншому рисунку, за результатами табл. 4.7, побудувати залежності I K , I L , I M , I E Θ  .
По графікам, визначити питомі синхронізуючі моменти M pi при куті
розузгодження 5°:

M pi 

M pi5
5

.

Значення питомих синхронізуючих моментів позначити на кривих.
За результатами табл. 4.9 побудувати залежність вихідної напруги
приймача від кута розузгодження U pi Θ у трансформаторній передачі.

Контрольні питання
1. Які бувають конструктивні виконання сельсинів?
2. Де застосовуються сельсини та системи синхронного зв’язку?
3. Поясніть принцип роботи сельсинів у індикаторному режимі.
4. Перерахуйте та поясніть причини електричної асиметрії сельсинів.
4. Поясніть методику перевірки електричної асиметрії сельсинів.
6. Які бувають класи точності сельсинів.
7. Назвіть причини з’явлення статичних кутових похибок сельсинів.
8. Поясніть методику визначення статичних кутових похибок.
9. Вплив на роботу сельсинів змін напруги та довжини лінії звязку.
10. Особливості роботи явнополюсного сельсина.
11. За яких умов виникає струм в обмотках синхронізації в індикаторному режимі?
12. Вихідна характеристика сельсина-приймача у трансформаторному
режимі.
13. Причини похибок під час передачі сигналу у трансформаторному
режимі.
14. Методика експериментального визначення статичної кутової характеристики.
15. Визначення питомого синхронізуючого моменту. Від яких факторів
він залежить?

Лабораторна робота 5
ДОСЛІДЖЕННЯ СИНУСНО-КОСИНУСНОГО ОБЕРТОВОГО
ТРАНСФОРМАТОРА
5.1 Мета роботи
Метою роботи є експериментальне дослідження характеристик синусно-косинусного обертового трансформатора (СКОТ) у різних режимах роботи, а також опанування методами його симетрування.
5.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання:
 проведення експериментів неробочого ходу СКОТ при відсутності
сигналу;
 зняття вихідної характеристики СКОТ у режимі неробочого ходу при
постійній напрузі збудження;
 зняття вихідної характеристики СКОТ при несиметричному навантаженні синусної обмотки;
 здійснення вторинного симетрування СКОТ та зняття його вихідної
характеристики при навантаженні синусної обмотки;
 здійснення первинного симетрування СКОТ та зняття його вихідної
характеристики при навантаженні синусної обмотки.
У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент повинен знати:
 будову та принцип дії СКОТ;
 методи симетрування СКОТ та умови їх виконання;
 вид характеристик та фактори, які на них впливають.
5.3 Теоретичні положення
Обертові трансформатори – це індукційні електричні мікромашини, що
призначені для перетворення механічного переміщення – кута повороту ро-

тора α – в електричний сигнал змінного струму – вихідну напругу U out . Амплітуда U out залежить або від самого кута α (лінійні обертові трансформатори
– ЛОТ), або від синуса чи косинуса кута α (синусно-косинусні обертові трансформатори – СКОТ).
Конструктивно більшість СКОТ побудовано аналогічно двофазним
асинхронним двигунам (АД) із фазним ротором, тобто АД із контактними кільцями на роторі, за допомогою яких обмотки на роторі, через щітки, з'єднуються з зовнішнім електричним колом.
На рис. 5.1 представлено будову СКОТ. Конструктивно СКОТ складається з корпусу 1, шихтованого осердя статора 2 з обмотками 3, шихтованого
осердя ротора з обмотками 5, контактних кілець 6 та щіток 7.

Рисунок 5.1 – Будова СКОТ
Магнітопроводи статора і ротора виготовляються з ізольованих листів
електротехнічної сталі. У пазах статора і ротора розміщуються по парі розподілених обмоток, зсунутих між собою на кут 90. Зазвичай обидві обмотки на
статорі й роторі мають однакову кількість витків, виконані з проводу однієї

марки та мають рівні параметри ( Rs  Rr ; X s  X r ). У більшості СКОТ кінці
обмоток ротора виводяться до контактних кілець, по яких ковзають щітки.
Кільця та щітки виготовляються із сплавів срібла для поліпшення контакту.
Особливістю СКОТ є те, що у них взаємоіндуктивність між первинною
обмоткою статора, яка зветься обмоткою збудження, та вторинною обмоткою, яка зветься синусною обмоткою (чи косинусною), під час повороту ротора змінюється точно за синусоїдним (чи косинусоїдним) законом у функції
кута повороту ротора, що забезпечує за певних умов таку ж саму залежність
зміни ЕРС вторинних обмоток від кута повороту ротора α .
Під час неробочого ходу, коли Z l   і I sin  0 ,

E sin o  E sin maxsinα ,
де

E sin max  максимальна ЕРС, що наводиться у синусній обмотці у випа-

дку, якщо вісь синусної обмотки співпадає з віссю обмотки збудження статора, α = 90;

α  кут повороту ротора, відліковується від поперечної осі « q » відносно до поздовжньої осі обмотки збудження.
Якщо виразити максимум E sin max через E E і коефіцієнт трансформації
nsE  Wsin / WE , то отримаємо, з урахуванням nsE  E sin max / E E :

E sin o  nsE E sin maxsinα.

(5.1)

При несиметричному навантаженні тільки однієї синусної обмотки ротора, коли Z l   , а

I sin  0 , отримаємо:

 nsE E E 
  sinα ,
E sin  
2 
 1  B cos α 

(5.2)

де B  комплексний коефіцієнт, що залежить від параметрів обертового трансформатора та частоти мережі f .
Порівнюючи вирази (5.1) та (5.2), можна визначити величину похибки
ΔU sin при навантаженні, яка залежить від B та дорівнює:

ΔU sin 

E sin o  E sin
nsE E E



sinα
 100 %.
100 %   sinα 
2 
1  Bcos α 


(5.3)

Для того, щоб амплітуди ЕРС синусної та косинусної обмоток змінювалися точно за синусоїдним законом при зміні кута повороту ротора при несиметричному навантаженні, виконують симетрування СКОТ. Метою будьякого симетрування є знищення поперечного магнітного потоку  q , який
вносить похибку у вихідну характеристику.
На практиці розрізняють первинне та вторинне симетрування, яке полягає в підборі опорів кіл статорних (компенсаційної або квадратурної) та
роторних (синусних та косинусних) обмоток з метою максимально можливого ослаблення поперечного потоку  q .
5.4 Опис експериментальної установки
Об’єктом дослідження є синусно-косинусний обертовий трансформатор типу И6 713048, паспортні дані якого приведені у табл. 5.1.

Номінальна
напруга збудження, В

Частота, Гц

Коефіцієнт трансформації nN

Опір неробочого ходу при частоті 427 Гц, Ом

Опір статорної
обмотки збудження,
Ом

Опір роторної
синусної обмотки,
Ом

Таблиця 5.1 – Паспортні дані дослідного СКОТ И6 713048

110

427…500

0,96

Z in o=650

ZNE=8+j10

ZNsin=9,7+j10

Принципова електрична схема експериментальної установки подано на
рис. 5.2.
На схемі (рис. 5.2) показані: F1 – F2 – обмотка збудження, F3 – F4 –
квадратурна обмотка, L1 – L2 – синусна обмотка, K1 – K2 – косинусна обмотка. На обмотку збудження та синусну обмотку подається електричне жив-

лення напругою 110 В, 427 Гц від перетворювача частоти (на схемі не зображено) за допомогою автомата QF. Для регулювання напруги збудження
СКОТ у схему введено потенціометр RP, який підмикається до живлення вимикачем SF1.
~ 110 В 427 Гц
QF
SF1
RP

SA1
R2

PA1
PV1

PV 2

F3
F1

F2
F 4 R1

L1

K1

K2

L2
PV 3

SF 3
SA2

SF 5

SF 2

R4
PA 2

R5

R3

SF4

VD

Рисунок 5.2 – Принципова електрична схема установки для дослідження СКОТ

5.5 Порядок виконання роботи
5.5.1 Оглянути зовні СКОТ, ознайомитися з маркуванням його виводів,
обладнанням та приладами, зібрати електричну схему установки відповідно
до принципової схеми (рис. 5.2) і показати її керівнику.
5.5.3 Зробити дослід неробочого ходу СКОТ при α= 0, де α – кут між
віссю косинусної обмотки та віссю обмотки збудження. Для цього вимикачі
SF1, SF2, SF3, SF4 розімкнути, вимикач SA2 встановити у положення «0»,
вимикач SA1 установити у положення «S». Потенціометром RP установити

номінальну напругу на обмотці збудження U E  U EN . Повертаючи ротор трансформатора, добитися такого положення, при якому напруга на затискачах
синусної

обмотки

U sin  0,

а

на

затискачах

косинусної

обмотки

U cos  U cos max , після чого шкалу приблизного відліку кутів установити на 0.
Змінюючи напругу збудження у межах U E  (1,2...0,4)U EN , зняти 5-6 точок,
вимірюючи при цьому струм збудження I E , напругу U E та напругу U cos на
затискачах косинусної обмотки.
Результати досліду записати в табл. 5.2.
Таблиця 5.2 – Дані досліду неробочого хода
UE
поділок

В

U cos
поділок

В

IE
поділок

А

5.5.4 Зняти вихідні характеристики СКОТ в режимі неробочого ходу
при U E  U EN  const . Положення комутаційної апаратури залишити таким
самим, як і в п. 5.5.3. Принципова схема при цьому не змінюється. Повертаючи ротор у межах α  0…90 через кожні 9, вимірювати напругу U sin та
U cos на затискачах синусної та косинусної обмоток і струм збудження I E .

Під час відліку кутів користуватися ноніусом. Один оберт барабана ноніуса
відповідає повороту ротора на три градуси, три оберти – на дев’ять градусів.
Результати досліду записати в табл. 5.3.

Таблиця 5.3 – Дані досліду вихідної характеристики
α
град.

IE
поділок

А

U sin
поділок

В

U cos
поділок
В

5.5.5 Зняти вихідну характеристику СКОТ при несиметричному навантаженні, навантаживши тільки синусну обмотку опором R 2 =530 Ом. Для
цього вимикачі SF1, SF2, SF4 розімкнути. Вимикач SA1 поставити в положення «S». При цьому косинусна та квадратурна обмотки будуть розімкнутими.
Підтримуючи напругу збудження U E  U EN і повертаючи ротор від

α  0  до α  90  через кожні 9, вимірити напругу U sin та струм I E .
Результати досліду записати в табл. 5.4.
Таблиця 5.4 – Дані досліду при несиметричному навантаженні
α
град.

U sin
поділок

В

IE
поділок

А

5.5.6 Виконати вторинне симетрування СКОТ. Для цього навантажити
обидві роторні обмотки однаковими опорами R2  R3 = 530 Ом, подати напругу збудження на обмотку збудження (SA1 в положенні «S»). Установити
ротор у положення, близьке до α  45.
Перевірити виконання вторинного симетрування за допомогою нульіндикатора, вмикаємого в коло квадратурної обмотки. Установити вимикач
SA3 в положення «S», добитися мінімальних показників нуль-індикатора,
змінюючи опір R3 при незмінному R 4 . Потім збільшити чутливість нульіндикатора шляхом увімкнення вимикача SF5, остаточно підібрати величину
опору R3 .
Після перевірки умов симетрування вимикач SA2 установити в положення «0». Зняти вихідні характеристики трансформатора.
Під час зняття характеристик кут α змінювати в межах від α = 0 до

α  90  через кожні 9. Вимірити напруги U sin , U cos та струм I E .
Результати досліду записати в табл. 5.5.
Таблиця 5.5 – Дані досліду вторинного симетрування СКОТ
α
град.

U sin
поділок

В

U cos
поділок
В

IE
поділок

А

5.5.7 Виконати первинне симетрування СКОТ. Зняти вихідні характеристики U sin α  та U cos α  при U E  U EN . Для цього, не подаючи живлення,
замкнути вимикачі SF2, SF4.

Опір R1  Z out установити таким, що дорівнює приблизно 30 Ом,
Z out  вихідний опір джерела живлення з урахуванням потенціометра RP.

Установити ротор у положення, близьке до α  45.
Подати знижену напругу на косинусну обмотку від джерела живлення
(SA1 у положенні «r»).
За допомогою нуль-індикатора, що вмикається в коло синусної обмотки, перевірити виконання умов первинного симетрування. Підбір опору R1
виконується у два прийоми – за приблизного та точного режимів роботи
нуль-індикатора. При виконанні умов первинного симетрування напруга на
синусній обмотці при будь-якому куті α близька до нуля.
Після перевірки правильності первинного симетрування напругу з косинусної обмотки зняти, нуль-індикатор відімкнути, синусну обмотку навантажити опором R 2 =530 Ом. Вимикач SF1 розімкнути. Зняти вихідні характеристики трансформатора при U E  U EN . Під час зняття характеристики кут

α змінювати в межах від α =0 до α  90  через кожні 9.
Дані вимірів занести в табл. 5.6.

Таблиця 5.6
α
град.

U sin
поділок

В

U cos
поділок
В

IE
поділок

А

5.6 Обробка результатів експериментів та оформлення звіту
5.6.1 За даними табл. 5.2 обчислити коефіцієнт трансформації n sE
СКОТ. Результати розрахунку записати в табл. 5.7. Порівняти середнє значення коефіцієнта трансформації nmed із паспортним n N .
nsE 

U cos
.
UE

Таблиця 5.7 – Розрахункові дані коефіцієнта трансформації
U cos , В
n sE
nmed
nN

5.6.2 За даними табл. 5.2 обчислити вхідний опір Z in o СКОТ. Результати розрахунку записати в табл. 5.8. За даними табл. 5.2 та 5.8 побудувати
графіки залежностей I E (U E ) та Zin o (U E ) . Проаналізувати отримані залежності.
Таблиця 5.8 – Розрахункові дані вхідного опору
UE , В
Z in o ,Ом

5.6.3 За даними табл. 5.3 побудувати вихідні характеристики U sin α  та
U cos α  . Розрахувати ідеальну вихідну характеристику U sin id α та криву по-

хибок ΔU sin α  .
Ідеальна характеристика описується рівнянням U sin id U sinmax  sin α , де
U sinmax  nmedU E , величину nm ed брати з табл. 5.7.

Дані розрахунку записати в табл. 5.9.

Таблиця 5.9 – Розрахункові дані ідеальної вихідної характеристики

U sin id α та кривої похибок ΔU sin α 
α, град.

U sin id , В

U sin , %

За даними табл. 5.9 окремо побудувати ідеальну вихідну характеристику та криву похибок. Порівняти результати досліду та розрахунку. Оцінити
максимальну відносну похибку.
5.6.4 За даними табл. 5.4 розрахувати ідеальну характеристику U sin id α
та криву похибок U sin α . Напругу U sin max визначити з точки для α=90. Результати розрахунку записати в табл. 5.10.
Таблиця 5.10 – Розрахункові дані ідеальної вихідної характеристики

U sin id α та кривої похибок U sin α 
α,
град.

U sin id ,
В

ΔU sin ,
%

За даними табл. 5.4 та 5.10 окремо побудувати графіки Usin α ; Usin id α
та U sin α  . Проаналізувати результати. Оцінити максимальну відносну похибку при куті α  35. Розрахувати максимальну похибку за формулою:



sin α
  100,
ΔU sin   sin α 
2
1

B
cos
α


де

B – комплексний коефіцієнт, який характеризує поперечний потік  q

(див. (5.2))
B

jX o n N
;
 Z NE 
2
  Z NE n N
Z sin 1 
jX
o 


X o  Zin o ; Z sin  Rl sin  Z N sin ;
Rl sin = 530 Ом – опір навантаження, при якому виконувався дослід;
n N , Z NE та Z N sin – з табл. 5.1.

5.6.4 Виходячи із даних табл. 5.5, розрахувати ідеальну характеристику

U sin id α та криву похибок

U sin α  . Результати розрахунку записати в

табл. 5.11. За даними табл. 5.5 та 5.11 окремо побудувати графіки
U sin α  ;

U sin α .

Величину U sin max визначити, виходячи з результатів спроби, для

α  90. Проаналізувати результати. Оцінити максимальну відносну похибку.
Таблиця 5.11 – Розрахункові значення U sin id та ΔU sin
α,град.

U sin id , В

ΔU sin , %

5.6.6 За даними табл. 5.6 розрахувати ідеальні характеристики

U sin id α ; U cos id α та криві похибок ΔU sin α  ; ΔU cos α  .
Результати розрахунку записати в таблицю, аналогічну табл. 5.11. За
даними

табл.

5.6

та

5.11

окремо

побудувати

графіки

U sin α  ;

U cos α  ; U sin α  ; U cos α . Напруги U sin max та U cos max визначити із спроби

для α  90 та  =0. Проаналізувати результати. Оцінити максимальні похибки.
5.6.7 За даними табл. 5.5 та 5.6 розрахувати вхідні опори СКОТ при
вторинному Z in(2) та первинному Z in(1) симетруванні: Zin 

UE
.
IE

Результати розрахунку записати в табл. 5.12.
Таблиця 5.12 – Розрахункові значення вхідних опорів СКОТ
α, град.

Z in(2) ,Ом

Z in(1) , Ом

За даними табл. 5.12 окремо побудувати графіки Z in(1) та Z in(2) у функції α.
Проаналізувати отримані результати.
5.6.8 Оформити звіт про роботу відповідно до вимог, викладених в додатку Г.
5.6.9 Заповніть таблицю номінальних даних і параметрів СКОТ.
5.6.10 Приведіть у звіті принципову електричну схему стенда для дослідження АД.

5.6.11 Оформіть таблиці результатів експериментів та розрахунків
(табл. 5.2 – 3.12).
5.6.12 Проведіть графічну побудову приведених вище характеристик
СКОТ.

Контрольні питання
1. Призначення та сфери застосування ОТ. Види ОТ.
2. Поясніть конструкцію та принцип дії СКОТ.
3. Причини з’явлення похибки при несиметричному навантаженні.
4. Від чого залежить величина похибки вихідної характеристики при
несиметричному навантаженні?
5. Як впливає на роботу СКОТ насичення осердя?
6. Яких заходів треба вжити для підвищення точності СКОТ?
7. Який вигляд має вихідна характеристика СКОТ? При несиметричному навантаженні? Чому?
8. Як впливає поздовжня реакція вторинних обмоток на струм збудження?
9. Вторинне симетрування, його мета.
10. Які умови слід виконати при вторинному симетруванні?
11. Чи залежить вхідний опір СКОТ від кута при вторинному симетруванні? Чому?
12. Як на практиці виконується вторинне симетрування? За якими параметрами контролюється?
13. Первинне симетрування, його мета.
14. Чи залежить вхідний опір СКОТ від кута α при первинному симетруванні? Чому?
15. Як на практиці виконується первинне симетрування? За яким параметром контролюється?

16. При якому куті α має місце максимальна похибка при несиметричному навантаженні СКОТ? Обґрунтуйте.
17. Як впливає навантаження на точність СКОТ?

Лабораторна робота 6
ДОСЛІДЖЕННЯ СИНХРОННОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГУНА
6.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є експериментальне дослідження кутової
характеристики синхронного реактивного двигуна (СРД), моментів виходу та
входу в синхронізм.
6.2 Завдання на проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються такі завдання:
 визначення моменту виходу ( M po ) та входу (Mpi) у синхронізм;
 зняття кутових характеристик СРД у режимах двигуна та генератора.
У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент повинен знати:
 будову та принцип дії СРД;
природу виникнення реактивного моменту;
вигляд кутової характеристики СРД;
порядок розрахунку робочих характеристик СРД.

6.3 Теоретичні положення
Синхронними реактивними двигунами називають такі двигуни, в яких
обертове магнітне поле створюється тільки магніторушійною силою статора,
ротор не має обмотки збудження і обертальний момент, званий синхроннореактивним, створюється за рахунок пружної деформації магнітних силових
ліній при розузгодженні осей ротора і обертового магнітного поля статора.
Кут, що виник між осями ротора та магнітного поля статора зветься кутом
навантаження або кутом вильоту  Реактивний обертаючий момент утво-

рюється за наслідками неоднаковості магнітної провідності по поздовжній і
поперечній осях:

Mr 

m1U12  1
1 

sin 2 .
21  X q X d 

Необхідною умовою виникнення реактивного моменту є значна різниця між індуктивними опорами обмотки статора по поздовжній та поперечній
осях ( X d  X q ), що має місце лише при явнополюсному роторі, який створюється завдяки конструкціям, подібним тим, що представлені на рис.6.1

Рисунок 6.1 – Конструкції ротора СРД

Статор та його обмотка у СРД такі ж самі, як і у однофазних асинхронного мікродвигунів.
Відповідно до рівняння реактивного моменту його ідеальне максимальне значення M max відповідає куту навантаження   45. Проте це рівняння не враховує дії активного опору обмотки статора, яке у синхронного
реактивного двигуна є значним. Таким чином, кут навантаження  у СРД
менше 45.
Кутовою характеристикою синхронного реактивного двигуна називають залежність обертального моменту від кута навантаження – М(  ). Вона
дає можливість оцінити перевантажувальну здатність СРД та визначити реальний кут, який відповідає максимальному значенню моменту на валу.

Рисунок 6.2 – Ідеальна (1) та реальна (2) кутові характеристики СРД

Максимальний момент СРД називається моментом виходу із синхронізму M po . За умови перевищення цього моменту та кута  , який йому відповідає, двигун починає обертатися асинхронно з ривками до повної зупинки.
Найбільший момент опору, при якому ротор двигуна ще втягується у
синхронізм, зветься моментом входу до синхронізму Mpi.
6.4 Опис експериментальної установки
Об’єктом дослідження є СРД паспортні дані якого наведено у табл. 6.1.
Таблиця 6.1 – Паспортні дані експериментального СРД
PN ,
Вт

UN ,
В

n,
об/хв

R,
Ом

Pmag ,
Вт

Pmec ,
Вт

240

220

1500

16,7

25

4

Принципова електрична схема експериментальної установки для дослідження СРД наведено на рис.6.3.
Електричне живлення на СРД M подається від регулятора напруги T
(трифазний регулятор або автотрансформатор) за допомогою вимикача QF2.

Наявність напруги у мережі фіксується світловим датчиком HL2.
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HL1
QF 1

3 ~ 220 B
HL2

~ 220 B
QF 2

SA

T

RP
PA2
SF 1

R

PV 1

PV 2

PA 3

SF 2
PA1

A1 G A 2
F1

F2

PC
M

3~

BR

Рисунок 6.3 – Принципова електрична схема дослідної установки

До кола обмотки статора СРД увімкнені амперметр PA3 та вольтметр
P V 2. Вал СРД жорстко з’єднаний з валом допоміжної машини постійного
струму (МПС) G незалежного збудження. Обмотка якоря МПС увімкнена паралельно потенціометру RP, який підключається до мережі постійного струму за допомогою вимикача QF1. Цей же вимикач подає живлення на обмотку
збудження F1 – F2 МПС G. Значення струму в ній контролюється амперметром РА1 та регулюється за допомогою реостата R. Світловий датчик HL1 показує наявність напруги постійного струму в мережі. До кола обмотки якоря
МПС увімкнено амперметр PA2 з двобічним відліком, який здійснюється за
допомогою перемикача SF1 та вимикача SF2 (у процесі експериментів знак
струму якоря I a змінюється при переході МПС з режиму генератора до режиму двигуна). Вольтметр РV 1 може бути приєднано за допомогою перемикача SF1 або до затискачів обмотки якоря, або до затискачів потенціометра
RP.
Кут навантаження вимірюється за стробоскопічним методом. Для цього

на валу СРД закріплено диск BR зі стрілкою. При освітленні обертового диска неоновою лампою РС зображення стрілки у синхронному режимі СРД буде нерухомим. Воно повертається на кут  лише при зміні навантаження
СРД, яке здійснюється МПС G. Відлік кутів  робиться за нерухомою шкалою. Початок відліку може бути встановлено шляхом повороту шкали.
Неонова лампа РС вмикається в мережу змінного струму напругою
220 В вимикачем SА.

6.5 Порядок виконання роботи
6.5.1 Оглянути експериментальний СРД. Паспортні дані і параметри
СРД занесіть до табл. 6.1. Ознайомитися з приладами та устаткуванням.
Складіть схему відповідно рис. 6.3 та покажіть її керівнику.
6.5.2 Підготувати схему до експериментів. Забезпечте початковий стан
обладнання: автомати QF1, QF2 і вимикач SF2 вимкнуті;перемикач SF1 ввімкнутий вверх; регулятор напруги Т в положенні “0”; потенціометр ВP виведений (напруга на його вихідних затискачах, при ввімкнені автомата QF1,
повинна дорівнюватись нулю); реостат R введений.
6.5.3 Пуск установки.
Увімкніть автомат QF2. Регулятором напруги Т плавно збільшуючи напругу пустити в хід СРД. Встановити номінальну напругу U N  220 В за
вольтметром PV2.
При розімкненому вимикачі SF2 увімкнути збудження МПС G автоматом QF1 та установити за допомогою реостата R струм збудження
I E  0,08 А. У подальшому в усіх експериментах струм збудження підтриму-

вати постійним.
Увімкнути обмотку якоря МПС G на паралельну роботу з мережею.
Для цього необхідно виконати дві умови: повинні бути рівні значення величин напруги мережі і генератора, та полярність затискачів мережі і генератора повинні збігатися. Спочатку при вимкненому вимикачі SF2 почерзі перес-

тавляючи перемикач SF1 в “верхнє” та “нижнє” положення, по вольтметру
PV1 установлюємо однакову полярність (стрілка вольтметра повинна відхилятись від нуля в одну сторону). Потім напругу на затискачах потенціометра
RP встановлюємо рівною напрузі генератора UG. Вимикачем SF2 з’єднуємо
обмотку якоря до потенціометра.
6.5.4 Визначення моменту виходу M po СРД з синхронізму та входу

M pi СРД до синхронізму при напрузі U  U N . Для цього, зменшуючи напругу, що підводиться до якоря МПС, потенціометром RP, навантажити СРД до
його випадіння з синхронізму. Зафіксувати показання приладів та положення
стрілки на шкалі відліку кутів відхилень від синхронізму (перед випадінням
СРД з синхронізму), з тим щоб при повторенні спроби зняти ці показання точніше. Після цього, почати повільне розвантаження СРД (повільним збільшенням напруги на якорі генератора G потенціометром RP) до моменту входу його до синхронізму (стале обертання) і далі поступово зняти навантаження.
Знову навантажуючи СРД, повторно наблизитися до межі сталої роботи, не доводячи СРД до випадіння з синхронізму. У цьому положенні зняти
дані, необхідні для визначення моменту виходу з синхронізму M po . Встановити початок відліку, сумістивши “0” шкали зі стрілкою. Дані експерименту
записати у табл. 6.2.
Збільшивши навантаження, вивести синхронний реактивний двигун з
синхронізму, а потім плавно зменшуючи навантаження повернути його до
синхронізму. Зафіксувати орієнтовно відліки приладів перед входом СРД до
синхронізму, що підлягають уточненню при повторній синхронізації. Повторно вивести СРД із синхронізму, а потім, плавно зменшуючи навантаження,
синхронізувати його. Перед входом СРД до синхронізму зняти показники
приладів, необхідні для визначення моменту входу двигуна до синхронізму

M pi .
Результати експерименту записати до табл. 6.2.

Таблиця 6.2 – Визначення моментів входу та виходу з синхронізму СРД
Ia
поділок

M pi

M po
Ua
А

поділок

I aG
поділок

В

Ia
поділок

А

IS

U
поділок

А

В

поділок

А

6.5.5 Визначення параметрів кутової характеристики СРД Р(Θ) у режимах двигуна та генератора при напрузі U  U N .
Навантаження СРД змінювати, змінюючи напругу, підведену до обмотки якоря МПС потенціометром RP так, щоб усякий раз кут  за нерухомою
шкалою змінювався б на величину   3. Експеримент проводити у такому
порядку.
Змінюючи навантаження СРД, сумістити стрілку з нулем шкали. Зняти
показники приладів та записати їх до табл. 6.3. Розвантажуючи двигун, зняти
кутову характеристику для режиму двигуна СРД у межах кутів   0...1
(5…6 точок), де куту 1 відповідає I a  0 (рис. 6.4).
Результати експерименту записати до табл. 6.3.
Таблиця 6.3 – Визначення параметрів кутової характеристики СРД при напрузі U  U N  220 В = const.
МПС
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Рисунок 6.4 – Кутова характеристика СРД у режимах двигуна та генератора

Перевести СРД у режим генератора шляхом збільшення напруги, прикладеної до обмотки якоря МПС потенціометром RP. Збільшуючи навантаження СРД, зняти його характеристики у режимі генератора, довівши СРД до
випадіння із синхронізму (    3 ). Слід мати на увазі, що СРД працює як генератор лише у межах зміни кутів Θ Θ2 ... Θ3 (див. рис. 6.4). Кут  2 може
бути визначено лише розрахунком. При переході СРД у режим генератора
струм якоря МПС змінює знак I a .
Зняти 5…6 точок генераторного режиму і записати до табл. 6.3.
6.5.6 Визначення параметрів кутової характеристики СРД Р(Θ) у режимах двигуна та генератора при напрузі U  0,8U N .
Напругу змінити регулятором Т і її величину підтримувати постійною
на протязі експерименту. Повторити експеримент п. 6.5.5 для 10…12 точок.
Результати експерименту записати до табл. 6.4.

Таблиця 6.4 – Визначення параметрів кутової характеристики СРД при напрузі U  0,8U N = … В = const.
МПС

IS

Ua

Ia
поділок

СРД

А

поділок

В

поділок

А



град.

ел.град.

Режим двигуна

Режим генератора

Установку вимкнути з мережі автоматами QF1, QF2 та вимикачем SА.
6.6 Обробка результатів експериментів та оформлення звіту
6.6.1 За даними табл. 6.1 та 6.2 обчислити моменти входу M pi та виходу із синхронізму M po , номінальний момент M N та кратності моментів виходу k po та входу k pi .
Номінальний момент визначається за формулою:

M N  9750

PN
.
n

Моменти входу та виходу визначаються за формулою:

M  9750

P
n

,

де P  корисна потужність СРД при вході та виході із синхронізму.
Вона визначається за формулою: P  UIa  PG . PG визначається за рис. 6.5.

Кратності моментів виходу та входу визначаються за формулами:
k po 

M po
MN

; k pi 

M pi
MN

.

Рисунок 6.5 – Сумарні втрати МПС

Результати розрахунку записати в табл. 6.5.
Таблиця 6.5 – Результати розрахунку моментів входу - виходу з синхронізму
СРД
MN,
г·мм

M po ,
г·мм

M pi ,
г·мм

k po

k pi

6.6.2 За даними табл. 6.1, 6.3 та 6.4 розрахувати робочі характеристики
СРД у режимі двигуна – залежності і I s , η, cos  від(Р).
Потужність P визначається аналогічно п. 6.6.1: Pin (P ) .
Потужність Pin розраховується за формулою:
Pin  P  PM ; PM  3I s2 R  Pmag  Pmec ,

де Pmag та Pmec  магнітні втрати у сталі та механічні втрати в СРД, бе-

руться з табл. 6.1.
Коефіцієнт корисної дії СРД визначається за формулою  

P
Pin

.

Коефіцієнт потужності СРД визначається за формулою:
cos  

Pin
.
3U s I s

Результати розрахунку записати до табл. 6.6.
Таблиця 6.6 – Результати розрахунку робочих характеристик СРД
Ua,

В

МПС
I a , UaIa,
Вт
А

PG ,

Вт

P,
Вт

Is ,
А

СРД
Рin,
PM ,
Вт
Вт

η,
в.о.

cos 

Режим двигуна

Режим генератора

За даними табл. 6.6 побудувати робочі характеристики СРД при
U  U N та при U  0,8U N .

6.6.3 За даними табл. 6.3 та 6.1 розрахувати кутову характеристику СРД
у режимах двигуна та генератора – залежність Pеm Θ при U  U N .
Електромагнітна потужність визначається за формулою:
у режимі двигуна СРД
Pеm  U a I s  PG  Pmec ;

у режимі генератора СРД

Pem  U a I s  PG  Pmec .

Кут вильоту el  Pгеом .
Результати розрахунку записати до табл. 6.7.
Таблиця 6.7 – Результати розрахунку кутової характеристики СРД U  U N
МПС
Ua ,

В

I aG ,
А

СРД
UaIa,
Вт

PG ,

Вт

Pmec ,
Вт

Pем ,

Вт

,
ел. град.

Режим двигуна

Режим генератора

За даними табл. 6.7 побудувати кутову характеристику СРД U  U N .
6.6.4 За даними табл. 6.4 та 6.1 розрахувати кутову характеристику СРД
при зменшеній напрузі U  0,8U N . Розрахунок характеристики робити аналогічно п. 6.6.3. Дані розрахунку записати до табл. 6.8. За даними цієї таблиці
побудувати кутову характеристику СРД при зменшеній напрузі.

Таблиця 6.7 – Результати розрахунку кутової характеристики СРД U  0,8U N
МПС
Ua ,

В

I aG ,
А

СРД
UaIa,
Вт

PG ,

Вт

Pmec ,
Вт

Pем ,

Вт

,
ел. град.

Режим двигуна

Режим генератора

Контрольні питання
1. Опишіть конструкцію та принцип дії СРД.
2. Яка природа виникнення реактивного момента? Чому момент (та сам
двигун) зветься реактивним?
3. Назвіть основні переваги та недоліки СРД.
4. Де застосовується СРД?
5. Чому СРД має малі значення cos  та ККД?
6. Що називають «вхідним» та «вихідним» моментами? Чи впливає величина активного опору пускової обмотки на вхідний момент? Обґрунтувати.
7. Яким шляхом у спробах здійснюється перевод СРД із режиму двигуна у режим генератора? Із режиму генератора в режим двигуна? Дайте фізичне узагальнення.
8. Який вигляд має кутова характеристика СРД у випадку дуже малого

активного опору обмотки статора ( r  0 )? Чому?
9. Який вигляд має кутова характеристика реального СРД?
10. Як робиться розрахунок кутової характеристики в режимах двигуна
та генератора?

Лабораторна робота 7

ВИПРОБУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО КОЛЕКТОРНОГО
ДВИГУНА

7.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є експериментальні дослідження робочих
та регулювальних характеристик універсального колекторного двигуна
(УКД) при живленні постійним та змінним струмами.

7.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються такі завдання:
 пуск УКД при живленні постійним та змінним струмами;
 визначення робочих характеристик УКД при живленні постійним та
змінним струмами;
 визначення регулювальних характеристик УКД при живленні постійним та змінним струмами.
У результаті теоретичної підготовки і проведення лабораторної роботи
студент повинен знати:
принципову схему експериментальної установки;
принцип дії УКД та процеси супутні його роботі у режимах неробочого ходу і навантаження при живлені постійним та змінним струмами;
характеристики УКД і порядок їх визначення та розрахунку.

7.3 Теоретичні положення
Універсальними колекторними двигунами називають двигуни, які можуть працювати як від мережі постійного струму, так і від однофазної мережі
змінного струму. Конструкція універсального колекторного двигуна не має

принципових відмінностей від конструкції та принципу дії двигуна постійного струму за винятком того, що вся магнітна система двигуна (і статор, і ротор) виконується шихтованою. Шихтування статора і ротора обумовлено
тим, що при роботі на змінному струмі крізь осердя статора і ротора проходять змінні магнітні потоки, які викликають магнітні втрати.
Зовнішній вид УКД представлено на рис.7.1. В осерді статора розміщена обмотка збудження 3, яка послідовно з’єднана з обмоткою якоря. Вал якоря закріпляється у підшипниках 1 та 7, які, у свою чергу, розміщені у фланцах 2 і 8. До складу УКД також входять пружини 4, контактні пластини 5,
пластмасовий ковпачок 6, шайби 9, щітки 10, обойми 11, пластмасові втулки
12 та скоби 13.

Рисунок 7.1 Зовнішній вид УКД типу УВ

.

УКД розвивають великі пускові та обертальні моменти при широкому

діапазоні зміни частоти обертання (до 40000 об/хв).
Механічні характеристики УКД при живленні постійним та змінним
струмами наведені на рис.7.2

Рисунок 7.2 – Механічні характеристики УКД

Електромагнітний обертальний момент в УКД змінного струму утворюється так само, як і в двигуні постійного струму, за рахунок взаємодії магнітного поля струму якоря I a з магнітним потоком збудження Φ :
M em  С M I a Φ ,

де

С M – конструктивна постійна:

СM 
де

pz
,
2  a

р – кількість пар полюсів;
z – кількість активних провідників обмотки якоря;
а – кількість пар паралельних віток обмотки якоря.
Проте і струм якоря, і магнітний потік змінюються з частотою мережі,

причому потік дещо відстає за фазою від струму за рахунок магнітних втрат
у сталі
I a  I max sin ωt ;

Φ  Φ max sin ω t   ;

M em 

cM
c
I max Φ max cos   M I max Φ max sin 2ω t   .
2
2

Аналіз часової залежності електромагнітного моменту (рис.7.3) показує, що фазовий зсув  є причиною з’явлення протягом кожного періоду деякого від’ємного значення електромагнітного моменту, який, зрештою, не
чинить істотного впливу на роботу УКД, оскільки частота пульсацій моменту
велика, а обертові частини двигуна мають значну інерцію.

Рисунок 7.3 – Часові залежності електромагнітних параметрів УКД

Великим недоліком УКД змінного струму є погіршена комутація, яка
супроводжується іскрінням під щітками, внаслідок чого виникають радіоперешкоди. Пояснюється це тим, що в комутованих секціях обмотки якоря,
крім реактивної складової ЕРС e r та ЕРС обертання e n , виникає ще й трансформаторна ЕРС e t , яка наводиться змінним магнітним потоком збудження,
чого нема при живленні постійним струмом. Для зменшення радіоперешкод
УКД виготовляють з вбудованими в них фільтрами, але повністю позбавитись радіоперешкод не вдається. Це перешкоджає широкому застосуванню
УКД в системах автоматики.
В УКД намагаються одержати приблизно однакові частоти обертання

при номінальному навантаженні як на постійному, так і на змінному струмах.
Досягається це тим, що обмотку збудження УКД виконують з відгалуженнями: під час роботи від мережі постійного струму обмотка збудження використовується повністю, а при роботі від мережі змінного струму – лише частково (рис. 7.4). Проте і в цьому випадку спостерігається розходження характеристик двигуна, що працює на постійному та змінному струмах, оскільки під
час роботи на змінному струмі з’являються індуктивні опори обмоток якоря
та збудження.

Рисунок 7.4 – Схема живлення УКД
Порівняльна оцінка робочих та регулювальних характеристик приводить до таких висновків:
- величина струму, споживаного УКД при роботі на змінному струмі,
більша, ніж при роботі цього ж двигуна на постійному струмі, через те що
змінний струм, крім активної складової, має ще й реактивну;
- ККД УКД на змінному струмі нижчий, ніж на постійному, що пояснюється збільшеними магнітними (у сталі) та електричними втратами;
- регулювання частоти обертання УКД здійснюється в основному шляхом зміни напруги живлення.
УКД мають широке різноманітне розповсюдження завдяки тому, що
вони:
1) працюють від мережі як постійного, так і змінного струму;
2) при роботі від будь-якої мережі дозволяють просто, плавно та широ-

ко регулювати кутову швидкість ротора зміною підведеної до двигуна напруги та шунтуванням обмотки якоря або обмотки збудження активним опором;
3) дозволяють одержати на промисловій частоті високу кутову швидкість ротора (до 2000 рад/с), недосяжну при застосуванні синхронних і асинхронних двигунів промислової частоти без підвищуючого редуктора.
7.4 Опис експериментальної установки
Об’єктом дослідження є УКД, паспортні дані якого представлені у
табл. 7.1.
Таблиця 7.1 – Паспортні данні УКД
UN ,

IN ,

nN ,

В

А

хв-1

220

2,3

8000

Принципова схема експериментальної установки подана на рис.7.5
~ 220 В
SA

R1

110 B

~ 220 В

SF

SB

220 В

PF

RP

PV 1
R2
PA1
*

PV 2

* PW

D1

A1 M
G
D2 ~

PA 3

PA 2

A2
BR
A1
F1

G

A2
F2
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універсального колекторного двигуна

Досліджуваний УКД М своєю обмоткою якоря А1 – А2 та послідовною
обмоткою збудження D1 – D2 підключається за допомогою двохпозиційного
перемикача SA до мереж змінної та постійної напруги 220 В. Для регулювання прикладаємої до двигуна напруги використовується реостат R1. Вольтметр
PV1, амперметр PA1 та ватметр PW застосовуються для виміру напруги,
струму та потужності УКД під час проведення експериментів.
Навантаженням двигуна М є такий самий УКД (G), що працює в режимі генератора з незалежним збудженням.
Обмотка збудження G своїми затискачами F1 – F2 підключається вимикачем SF до мережі постійного струму 110 В. Струм збудження регулюється потенціометром RP і контролюється амперметром PA3.
Обмотка якоря G своїми затискачами А1 – А2 підключається до навантажувального реостата R2. Вольтметр PV2 та амперметр PA2 контролюють
напругу та струм навантаження обмотки якоря G.
Частота обертання УКД M фіксується давачем обертів BR і
відображується на шкалі частотоміра PF, який підключається до електричної
мережі змінного струму напругою 220 В за допомогою вимикача SB.
7.5 Порядок виконання експериментів
7.5.1 Ознайомитися з дослідним зразком УКД, його номінальними даними і параметрами. Перепишіть дані табл. 7.1.
7.5.2 Зберіть електричну схему установки для дослідження УКД відповідно до схеми, приведеної на рис.7.5 і покажіть керівнику занять.
Забезпечте початковий стан обладнання: вимикачі SА, SВ і SF вимкнуті;
реостати R1 та R2 повністю введені (їх опір максимальний); потенціометр RР
виведений (напруга на вихідних затискачах потенціометра минимальна).
7.5.3 Пуск двигуна М. Пуск УКД виконують шляхом вмикання перемикача SA на постійну напругу. Вимикачем SВ увімкнути частотомір PF до мережі змінного струму напругою 220 В. Напруга на затискачах двигуна М має
бути відрегульована реостатом R1 на рівні 120 В.

7.5.4 Визначення робочих характеристик УКД n, Pin, I,  (М) при зміні
моменту на валу M l при U in  const та при живленні постійним струмом.
Вимикачем SF подати постійну напругу на обмотку збудження генератор G і потенціометром RP установити струм збудження, вказаний керівником (0,8…1 А). Реостатом R2 встановити струм якоря генератора G, який дорівнює 0,5…1 А. Напруга на затискачах двигуна M рівну 120 В підтримувати
незмінною під час наступних вимірів.
Поступово збільшуючи момент опору M l на валу двигуна M шляхом
збільшення струмів якоря I aG (реостат R2) і збудження I EG (потенціометр
RP) генератора G (показання приладів: PA2 - не більше 2,3 А; PA3 - не більше
1,8 А; PF – не більше 7000 об/хв), зняти 5-6 показань і записати їх у табл. 7.2.
Після закінчення експерименту установку відключити.
Таблиця 7.2 – Результати експерименту щодо визначення робочих характеристик УКД при живленні постійним струмом Uin = 120 B = const.
Двигун M
IM, А

PinM, Вт

Генератор G
n, об/хв

IaG, А

IEG, А

UG, В

7.5.5 Визначення робочих характеристик УКД n, Pin, I,  (М) при зміні
моменту на валу M l , при U in  const та при живлені змінним струмом.
Пуск двигуна М виконуємо вмиканням перемикача SA на змінну напругу і відповідно п. 7.5.3.
Повторити всі дії, що викладені в п. 7.5.4.
Зняти 5…6 точок навантаження двигуна і записати показання приладів
у табл. 7.3.

Таблиця 7.3 – Результати експерименту щодо визначення робочих характеристик УКД при живленні змінним струмом Uin = 120 B = const.
Двигун M
IM, А

PinM, Вт

Генератор G
n, об/хв

IaG, А

IEG, А

UG, В

Після закінчення експерименту установку відключити від мережі живлення.
7.5.6 Визначення регулювальної характеристику УКД n(Uin) при
M l  M  const на постійному струмі.

Виконати пуск двигуна М відповідно п. 7.5.3. Реостатом R1 установити
значення напруги Uin = 80 В.
Ввімкнути вимикач SF і потенціометром RP установити струм в обмотці збудження генератора IEG=1,2 A. При цьому по обмотці якоря генератора G
буде протікати струм IaG (амперметр РА2), величину якого в ході експерименту необхідно підтримувати незмінною за допомогою реостата R2.
Збільшуючи напругу двигуна Uin при незмінних струмах якоря IaG і обмотки збудження IEG генератора зняти 5-6 показань і записати їх дотабл.7.4.
Напругу двигуна Uin збільшувати до 130 В.
Таблиця 7.4 – Результати експерименту щодо визначення регулювальної характеристику УКД при живленні постійним струмом
Двигун М
n, об/хв

Uin,B

IM, A

Генератор G
PM, Bт

IEG, A

IaG, A

Після закінчення експерименту установку відключити від мережі живлення.
7.5.7 Визначення регулювальної характеристику УКД n(Uin) при
M l  M  const при живленні змінним струмом.

Пуск двигуна М виконуємо вмиканням перемикача SA на змінну напругу і відповідно п. 7.5.3.
Повторити всі дії, що викладені в п.7.5.6.
Дані показань приладів для 5…6 точок записати до табл. 7.5.
Таблиця 7.5 – Результати експерименту щодо визначення регулювальної характеристику УКД при живленні змінним струмом
Двигун М
n, об/хв

Uin,B

IM, A

Генератор G
PM, Bт

IEG, A

IaG, A

Після закінчення експерименту установку відключити від мережі живлення.
7.6 Обробка результатів експериментів та оформлення звіту
7.6.1 Оформіть звіт про виконану роботу відповідно до вимог, що викладені на стенді в лабораторії кафедри та в додатку Г даних методичних
вказівок.
7.6.2 Приведіть у звіті принципову електричну схему для експериментальної установки (рис. 7.5).
7.6.3 Заповніть таблицю номінальних даних і параметрів досліджуваного УКД.
7.6.4 Оформіть таблиці результатів експериментів (табл. 7.2 – 7.5)
Виконати:
а) за даними експериментів п.п. 7.5.4 та 7.5.5 розрахувати та побудува-

ти робочі характеристики УКД n, PinM, IM,  (M) при UinM = const. Характеристики обох експериментів будувати в одних координатах. Результати розрахунку занести до табл.7.6.
Таблиця 7.6 – Розрахункові значення робочих характеристик УКД
№ з/п

PelM, Вт

PelG, Вт

Pmec, Вт

PN, Вт

РmagМ,

М, Н·м

%

Вт

Опір обмоток УКД-двигуна RM = 7,5 Oм.
Опір обмоток УКД-генератора RаG = 6,5 Ом, RЕG = 6,5 Ом.
Електричні втрати в обмотках двигуна та генератора
2
2
PelM = I M2  RM ; PelG  I aG
 RaG  I EG
 REG .

Механічні втрати в двигуні
Pmec  ( PinM  PG  PelM  PelG  PmagM )

Магнітні втрати PmagM при постійному струмі дорівнюють нулю.
Корисна потужність на валу двигуна
PNM  PinM  PelM  Pmec  PmagM

Магнітні втрати УКД при змінному струмі

PmagM  PinM  PG  PelM  PelG .
Момент на валу двигуна
M  0,955 

PNM
.
n

ККД двигуна



PNM
 100% .
PinM

б) за даними експериментів п.п. 7.5.6 та 7.5.7 розрахувати (табл. 7.4 і
7.5) та побудувати в одних координатах регулювальні характеристики УКД
n(Uin) при M l  M  const при живленні постійним та змінним струмом.

Контрольні питання
1. Поясніть конструкцію УКД.
2. Поясніть принцип дії УКД.
3. Поясніть електричну схему стенда для дослідження УКД.
4. Які переваги і недоліки має УКД при роботі на постійному та змінному струмах?
5. Охарактеризуйте часову залежність обертового моменту УКД при
його живленні.
6. Які існують способи регулювання частоти обертання УКД?
7. Як пояснити різницю у робочих характеристиках УКД при живленні
від мереж постійного та змінного струмів?
8. Яким шляхом досягається приблизна однаковість механічних характеристик УКД при його роботі на змінному та постійному струмах?
9. Як пояснити різницю у регулювальних характеристиках УКД при
живленні від мереж постійного та змінного струмів?
10. В яких пристроях застосовується УКД?
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