МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ДОСЛІДЖЕННЯ
МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
З КУРСУ

«ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»

Харків НТУ «ХПІ» 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

В. Д. Юхимчук, М. О. Осташевський, Т. П. Павленко

ДОСЛІДЖЕННЯ МАШИН
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Лабораторний практикум
з курсу

«ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»
для студентів електротехнічних спеціальностей
За редакцією проф. В.І.Мілих

Затверджено
редакційно-видавничою
радою університету,
протокол № 3 від 21.12.07

Харків НТУ «ХПІ» 2008

ББК 31.261
Ю 94
УДК 621.313
Рецензенти:

Б. В. Клименко, д-р техн.наук, професор, Національний
технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
А. Г. Сосков, д-р техн.наук, професор, Харківська національна
академія міського господарства

Юхимчук В.Д.
Ю 94
Дослідження машин постійного струму: Лабораторний практикум /
В.Д. Юхимчук, М.О. Осташевський, Т.П. Павленко. За ред. В.І.Мілих. –
Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 100 с.
ISBN
Лабораторний практикум присвячений методичному забезпеченню низки лабораторних
робіт щодо експериментального дослідження машин постійного струму. Виконання лабораторних робіт спрямовано на набуття студентами практичних навичок роботи з машинами постійного струму, а саме, засвоєння способів пуску, дослідного визначення різноманітних параметрів, зняття робочих та інших характеристик, засвоєння способів регулювання частоти
обертання тощо. Надані загальні теоретичні положення щодо машин постійного струму, які
повинні забезпечити студентів мінімумом знань, необхідних для підготовки лабораторних
робіт, усвідомленого їхнього виконання та розрахункової обробки дослідних даних.
Розраховане на студентів електротехнічних спеціальностей.

Іл. 50. Табл. 17. Бібліогр.: 10 назв.

ISBN

ББК 31.261
© В.Д. Юхимчук, В.І.Мілих,
М.О. Осташевський, Т.П. Павленко, 2008

ВСТУП
Машини постійного струму були винайдені раніше машин змінного струму. Після відкриття явища електромагнітної індукції М. Фарадеєм в 1831 р. і
принципу зворотності електричних машин Е. Ленцем і Б. Якобі в 1832–1833 рр.
почався період розвитку електричних двигунів і електричних генераторів. Перший в світі електродвигун постійного струму потужністю 15 Вт був створений
в 1834 р. російським академіком Б.С.Якобі. У двигуні був реалізований принцип безпосереднього обертання якоря. Удосконалюючи його конструкцію Якобі в 1838 р. побудував електродвигун потужністю 700 Вт, який мав ККД 22 % і
вагу 769 кг. Подальший розвиток електричних машин (аж до запропонованих
М.О. Доліво-Добровольським в 1889 р. системи трифазного струму і трифазного асинхронного двигуна) йшов по шляху вдосконалення машини постійного
струму.
До початку ХХ сторіччя визначилися конструктивно основні види електричних машин. В останні десятиліття удосконалювалися конструкції, розрахунки, технологія виробництва, шляхи застосування нових матеріалів і способи
охолодження електричних машин.
Широке застосування машин постійного струму (як двигунів, так і генераторів) вимагає великої різноманітності їх номінальних даних (потужності, напруги, частоти обертання) і різних конструктивних виконань відповідно умовам
їхнього установлення і експлуатації. Вони виготовляються на потужності від
часток вата до 12000 кВт, номінальною напругою до 3000 В та частотою обертання від декількох обертів на хвилину до декількох тисяч.
Не дивлячись на вищу вартість і складність експлуатації двигунів постійного струму в порівнянні з асинхронними і іншими електричними двигунами,
їх широко використовують в металообробних верстатах, на транспорті, в прокатних станах, в шахтних підйомниках і т. ін.
Метою даного видання є методичне забезпечення низки лабораторних робіт для експериментального дослідження машин постійного струму. Виконання
лабораторних робіт спрямовано на набуття студентами практичних навичок роботи з генераторами та двигунами постійного струму, а саме, засвоєння способів пуску, дослідного визначення різноманітних параметрів, зняття робочих характеристик, засвоєння способів регулювання частоти обертання двигунів постійного струму тощо.
У додатку А надані загальні теоретичні положення щодо машин постійного струму, які повинні забезпечити студентів мінімумом знань, необхідних для
підготовки до лабораторних робіт, усвідомленого їх виконання та для розрахункової обробки даних, отриманих під час дослідів. Більш повну інформацію про
машини постійного струму можна знайти у підручниках зі списку використаних джерел інформації.
В додатках Б,В,Г і Д наведені основні правила техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт, порядок їх виконання, а також оформлення і зміст
звіту про них.
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Лабораторна робота 1
БУДОВА МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
1.1. Мета роботи
Закріплення теоретичних знань про загальну будову та принцип дії електричної машини постійного струму (МПС); вивчення будови, конструкції та
призначення окремих її вузлів і деталей.
1.2. Завдання щодо проведення лабораторної роботи
При проведенні лабораторної роботи виконуються наступні завдання:
 ознайомлення з робочим місцем;
 вивчення загальної будови дослідної МПС;
 виконання ескізу магнітної системи;
 виконання ескізів якоря та листа осердя якоря;
 виконання ескізу паза якоря з обмоткою;
 креслення електричної схеми з’єднань МПС.
У результаті теоретичної підготовки і проведення лабораторної роботи
студент повинен знати:
 загальну будову та призначення і особливості конструкції окремих вузлів і деталей МПС;
 принцип дії МПС в генераторному і двигунному режимах;
 роботу контактної пари ״електрощітка-колектор ״в режимі випрямляча і
в режимі інвертора.
1.3. Теоретичні положення
Із загальної теоретичної частини (додаток А) відомий принцип дії МПС в
режимах роботи генератором та двигуном. Там також показана конструкція
двигуна постійного струму типу 4ПН225М (рис.А.5).
Електричні машини постійного струму мають широке застосування в народному господарстві переважно як двигуни, а як генератори рідко – у спеціальних випадках. Їхньою особливістю є простота керування частотою обертання
(в режимі двигуна) і регулювання напруги (в режимі генератора).
В конструкції МПС виділяються дві основні частини:
1) нерухома частина, яка призначена головним чином для створення основного магнітного потоку збудження: тому цю частину називають індуктором;
2) обертальна частину, в якій проходить процес перетворення механічної
енергії на електричну (в режимі генератора), або електричної енергії на механічну (в режимі двигуна), тому цю частину називають якорем.
З функціональної точки зору МПС має:
1) активну частину, яка створює умови для електромагнітних процесів, необхідних для реалізації принципу дії машини (станина, осердя полюсів, обмот4

ки полюсів, осердя якоря, обмотка якоря, колектор, щітки та ін.);
2) механічну частину, яка служить головним чином для утримання елементів активної частини, передачі та сприйняття механічних навантажень (вал, підшипникові щити, знов станина, підшипники, траверса, лапи та ін.).
Нерухома і обертальна активні частини відокремлені одна від одної повітряним проміжком відносно малої величини.
1.4. Опис експериментальної установки
Конкретним об'єктом вивчення будови МПС є двигун постійного струму
типу ПН28,5. Дослідний зразок цього двигуна зображений на робочому місці
двома окремими частинами – статором і якорем з підшипниковими щитами.
Конструктивна схема двигуна наведена на рис. 1.1.
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Рисунок 1.1 – Конструктивна схема машини постійного струму:
1 – станина; 2 – осердя головного полюса; 3 – котушка паралельної або незалежної обмотки збудження; 4 – послідовна обмотка збудження; 5, 6– осердя и обмотка додаткового полюса; 7 – якір; 8 – вал; 9 – обмотка якоря; 10 – осердя якоря; 11 – колектор; 12 – щіткотримач; 13 – траверса; 14 – підшипниковий щит
Статор складається з циліндричної станини, осердь головних та додаткових
полюсів і розташованих на них котушок відповідних обмоток, причому осердя
закріплені болтами на внутрішньої поверхні станини.
Якір складається з вала, шихтованого стального осердя, обмотки і колектора. Осердя кріпіться на валу, обмотка якоря укладена в пазах осердя, а кожна її
секція приєднана до півників колектора.
Вал обертається в підшипниках кочення, закріплених в підшипникових
щитах, які, у свою чергу, кріпляться з торців станіни. На валу якоря, з боку,
протилежного колектору, закріплений відцентровий вентилятор.
На кільцевій проточці підшипникового щита з боку колектора закріплена
щіткова траверса. На ній розташовані щіткотримачі з щітками.
Позначення вивідних кінців обмоток МПС (ГОСТ 26772-85) наведено в
табл. 1.1 (окремий випадок маркірування вивідних клем є на рис.1.1).
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Таблиця 1.1. Позначення вивідних кінців обмоток машин постійного струму
Назва обмотки

Позначення виводів
Початок
Кінець
А1
А2
Е1
Е2
D1
D2
F1
F2
В1
В2
С1
С2

Обмотка якоря
Паралельна обмотка збудження
Послідовна обмотка збудження
Незалежна обмотка збудження
Обмотка додаткових полюсів
Компенсаційна обмотка

1.5. Порядок виконання роботи
1.5.1. Ознайомтеся з дослідним зразком машини постійного струму і випишіть до табл. 1.2 її паспортні дані із заводської таблички, прикріпленої до
станини: тут PN ,UN , IaN, nN – номінальні потужність, напруга і струм якоря,
частота обертання.
Таблиця 1.2 – Паспортні дані дослідної машини постійного струму
Тип машини

PN, кВт

UN, B

IaN, A

nN, об/хв

Збудження

1.5.2. Вивчіть будову окремих вузлів і деталей дослідного зразка (див. додаток А.2) та опишіть призначення і конструктивне виконання [1–4,7]:
1) станини;
2) осердя головного полюса;
3) котушки обмотки збудження;
4) осердя додаткового полюса;
5) котушки додаткового полюса;
6) осердя якоря;
7) обмотки якоря;
8) колектора;
9) вала;
10) траверси;
11) вентилятора;
12) підшипникових щитів;
13) підшипникових вузлів.
1.5.3. Виконайте ескізи якоря та лист осердя якоря.
Обирається ескіз повздовжнього перерізу якоря, на якому треба зобразити
вал, осердя якоря зі шпонкою та натискними шайбами, стопорне кільце, обмоткотримачі, обмотку якоря, колектор на металевому корпусі та вентилятор.
На ескізі листа осердя якоря зобразіть пази, отвори осьових вентиляційних
каналів, отвір для вала зі шпоночним пазом та шихтувальним знаком.
1.5.4. Виконайте ескіз паза якоря з обмоткою, тобто, ескіз поперечного перерізу відкритого паза з паралельними стінками з кріпленням під клин, де треба
показати двошарову обмотку з проводу прямокутного перерізу, виткову, корпусну та міжшарову ізоляцію.
1.5.5. Виконайте ескіз магнітної системи.
На ескізі поперечного перерізу машини треба виділити окремі ділянки основного магнітопроводу: осердя головного полюса, повітряний проміжок, зуб6

цевий шар осердя якоря, спинка якоря і ярмо станини.
На ескізі також нанесіть середні лінії проходження магнітних потоків машини, створених:
1) струмом в обмотці збудження головних полюсів;
2) струмом в обмотці якоря;
3) струмом в обмотці додаткових полюсів.
1.5.6. Нарисуйте електричну схему з'єднань обмоток машини.
Схему треба виконати на тлі ескізу поперечного перерізу машини
(рис. 1.2). Зобразіть котушки на всіх головних та додаткових полюсах і позначте початок і кінець кожної котушки літерами П і К.
З'єднайте між собою котушки головних полюсів таким чином, щоб забезпечити черговість полярності цих полюсів (N – північний, S – південний).
З'єднайте виводи котушок додаткових полюсів і обмотки якоря через щітки
певної полярності. Узгодьте полярності головних і додаткових полюсів (N або
S), завдавшись напрямком обертання якоря у генераторному G та двигунному
M режимах.
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Рисунок 1.2 – Електрична схема з'єднань машини постійного струму
1.6. Оформлення звіту про роботу
1.6.1. Оформіть звіт про виконану роботу відповідно до вимог, які викладені на стенді в лабораторії кафедри та в додатку Д даних методичних вказівок.
1.6.2. Наведіть табл.1.2 з номінальними даними і параметрами дослідного
зразка машини постійного струму.
1.6.3. Приведіть ескіз конструкції машини постійного струму (див. рис.1.1).
1.6.4. Приведіть ескіз листа осердя якоря та переріз паза якоря з обмоткою.
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1.6.5. Приведіть ескіз магнітної системи та нанесіть усі магнітні контури,
утворені магнітними потоками від струмів в обмотках при роботі машини.
1.6.6. Приведіть ескіз електричної схеми з'єднань обмоток машини
(рис. 1.2) і нарисуйте схему збудження дослідного зразка з варіантів на рис.1.3.
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Рисунок 1.3 – Умовні позначення машини постійного струму при різних
способах збудження:
а – від постійних магнітів; б – паралельне збудження; в – незалежне збудження;
г – послідовне збудження; д – змішане збудження; е – послідовне збудження
при наявності компенсаційної обмотки (тяговий двигун)
Контрольні питання
1. Перелічіть основні елементи конструкції МПС та їх призначення.
2. Перелічіть активні та конструктивні матеріали, які застосуються в МПС,
і назвіть їхні основні властивості.
3. Поясніть принцип роботи МПС у генераторному режимі.
4. Поясніть принцип роботи МПС у двигунному режимі.
5. Як змінити напрям обертання двигуна постійного струму?
6. Накресліть клеми коробки виводів (реально розмістивши їх на площині
креслення), виконайте необхідні з'єднання їх одна з одною і покажіть, які клеми
необхідно підключати до мережі.
7. Нарисуйте електричну схему з'єднань машини.
8. Які способи збудження можуть мати машини постійного струму?
9. Як працює контактна пара „щітка – колектор” при роботі МПС в режимах генератора і двигуна?
10.Покажіть напрямки струмів в обмотках МПС на її поперечному перерізі
в генераторному і двигунному режимах.
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Лабораторна робота 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
2.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є отримання навичок експериментальної роботи з машинами постійного струму на прикладі дослідження генератора постійного струму (ГПС) шляхом знімання його характеристик при незалежному та
при паралельному збудженні.
2.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання:
 пуск агрегату;
 знімання характеристики неробочого ходу ГПС при незалежному збудженні;
 знімання навантажувальної характеристики ГПС при незалежному збудженні;
 знімання зовнішньої характеристики ГПС при незалежному збудженні;
 знімання регулювальної характеристики ГПС при незалежному збудженні;
 складання робочої схеми ГПС при паралельному збудженні;
 знімання зовнішньої характеристики ГПС при паралельному збудженні.
У результаті теоретичної підготовки і проведення лабораторної роботи
студент повинен знати:
 принципову схему експериментальної установки;
 принцип дії ГПС та процеси, супутні його роботі у режимах неробочого
ходу та навантаження;
 характеристики ГПС і порядок їх знімання та розрахунків.
2.3 Теоретичні положення
Із загальної теоретичної частини (додаток А) відомі принцип дії генератора
постійного струму і його рівняння. Робочі властивості генераторів постійного
струму визначаються їхніми характеристиками. Такими характеристиками є характеристики неробочого ходу, навантажувальна, зовнішня, регулювальна. Характеристики визначаються при постійній частоті обертання, яка дорівнює номінальній (n = nN). Вигляд характеристик залежить від способу збудження.
2.3.1. Характеристики генератора незалежного збудження.
2.3.1.1. Характеристика неробочого ходу Е(IЕ) – це є залежність ЕРС Е на
виводах генератора від струму збудження IЕ при відсутності струму в колі обмотки якоря (Iа = 0) і постійній частоті обертання n = const (рис.2.1).
Висхідну (зростаючу) вітку 1 отримують при збільшенні струму збуджен9

ня, а низхідну (спадаючу) вітку 2 – при зменшенні струму збудження.
При струмі збудження IЕ= 0 потік залишкового намагнічування Фrst наводить невелику залишкову ЕРС Еrst, яка, як правило,
2
складає 2...3 % ЕN..
Розбіжність висхідної і низхідної віток
1
пояснюється наявністю явища гістерезиса в
магнітопроводі генератора. На практиці
приймається середня крива між вітками 1 і 2,
Erst
яку називають розрахунковою характеристиIE
0
кою (пунктирна лінія). Початкова частина
Рисунок 2.1 – Характеристика
характеристики неробочого ходу має вигляд
неробочого ходу генератора з
практично прямої лінії. Це пояснюється тим,
незалежним збудженням:
що при малих струмах збудження майже вся
вітки висхідна – 1 і низхідна – 2 магніторушійна сила іде на проведення магнітного потоку через повітряний проміжок,
тобто через середовище з постійною магнітною провідністю.
Зі збільшенням струму IЕ і, відповідно, магнітного потоку ФЕ феромагнітні
ділянки магнітного кола машини поступово насичуються і ми одержуємо спочатку середньо насичену частину характеристики неробочого ходу, або так зване коліно кривої, а потім сильно насичену її частину.
Точку, відповідну номінальній напрузі UN, беруть, як правило, на коліні
кривої, так як при роботі машини на прямолінійній частині кривої напруга генератора нестійка, а при роботі на насиченій частині кривої обмежується здатність регулювання напруги.
Характеристика неробочого ходу дозволяє судити про насичення магнітного кола генератора при номінальному режимі роботи (про ступінь насичення),
перевіряти відповідність розрахункових даних експериментальним і складає
основу для дослідження експлуатаційних властивостей машини.

E

2.3.1.2. Навантажувальна характеристика U(IЕ) – це є залежність напруги
U на виводах генератора від струму збудження IЕ за умови, що підтримуються
незмінними і рівними номінальними: струм в колі якоря Ia=IаN і частота обертання n = nN (рис. 2.2).
Навантажувальна характеристика (2) подібна характеристиці неробочого
ходу (1), але проходить нижче за рахунок падіння напруги на опорі якірного
кола IaRa і щітковому контакті Ub та розмагнічувальної дії реакції якоря, що
зменшує магнітний потік збудження і, отже, ЕРС Е генератора. Опір якірного
кола Ra включає складові:
Ra = Ra + Radp + Rs ,
(2.1)
де Rа – опір обмотки якоря;
Radp – опір обмотки додаткових полюсів;
Rs – опір послідовної обмотки збудження (якщо вона є).
Сумісний вплив цих чинників враховується за допомогою характеристич10

ного трикутника. Побудова характеристичного трикутника проводиться за допомогою характеристики неробочого ходу і навантажувальної характеристики,
визначеної при Ia = IaN. Через точку А навантажувальної характеристики, що відповідає U = UN, проводимо вертикаль, яка визначає номінальний струм збудження IЕ = IЕN.
U
1
На продовженні вертикалі відкладемо відрізок
3
АВ = IаNRa + Ub. Відрізок аВ дорівнює UN +
С
E
2
В
IаNRa + Ub – це і є ЕРС генератора Еа при наUN
А
вантаженні.
С1 В1
Така ж по величині ЕРС, але при неробочому ході, коли відсутня розмагнічуюча дія реА1
акції якоря, може бути отримана при меншому
а
струмі збудження. Його величину можна виIE1 IEo IEN
0
IE
значити, якщо знести по горизонталі точку В
Рисунок 2.2 – Навантажува- на характеристику неробочого ходу. При цьольна характеристика і харак- му отримаємо точку С і струм IEo. Прямокутний трикутник АВС, один катет якого ВС витеристичні трикутники
значає розмагнічувальну дію реакції якоря в
масштабі струму збудження, а другий – АВ є падінням напруги на опорі якірного кола і щіткового контакту, називається характеристичним трикутником.
В міру зменшення насичення розмагнічувальна дія реакції якоря зменшується, тобто зменшується довжина катета ВС. Проте катети ВС і В1С1 на рис.2.2
залишаються однаковими, де характеристичний трикутник А1В1С1 побудований
аналогічно попередньому, але при струмі збудження IЕ1 < IЕN. Крива (3), що
проведена через вершини, аналогічні В, по ряду побудованих характеристичних
трикутників, є внутрішньою навантажувальною характеристикою.
Характеристичний трикутник може використовуватися при графоаналітичному визначенні характеристик генератора, при цьому в першому наближенні
можна вважати, що катети АВ і ВС змінюються пропорційно струму Iа.
2.3.1.3. Зовнішня характеристика – це залежність U(Iа), тобто напруги на
виводах обмотки якоря від струму цієї ж обмотки, при незмінному струмі збудження IЕ і ноU
ΔUN
мінальній частоті обертання (n=nN ) (рис. 2.3).
Uo
Ця характеристика є основною експлуатаційUN
ною характеристикою генератора.
Струм збудження, відповідний номінальній напрузі U = UN при номінальному струмі
якоря
Iа = IаN, називається номінальним струмом збудження IЕN.
В генераторі незалежного збудження струм
0
Iа N Iа
якоря Iа одночасно є і струмом навантаження.
Рисунок 2.3 – Зовнішня хара- При збільшенні струму навантаження зростактеристика генератора
ють падіння напруги IаRa+ 2Ub і розмагнічуз незалежним збудженням
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юча дія реакції якоря, в результаті напруга U на виводах генератора зменшується відповідно рівнянню рівноваги напруг (А.3).
За допомогою зовнішньої характеристики визначають номінальну зміну
напруги генератора UN при зміні навантаження від номінального до нуля, звично UN = (10…15)% від UN.
2.3.1.4. Регулювальна характеристика – це
залежність IЕ(Iа), тобто струму збудження від
струму навантаження, при постійній напрузі на
виводах якоря U і номінальній частоті обертання
(n = nN ) (рис. 2.4).
Фактично ця характеристика показує, як треба змінювати струм збудження при зміні струму
навантаження, щоб підтримувати напругу на затискачах генератора постійною.
Збільшення струму збудження при збільшенні струму навантаження компенсує зростання падіння напруги IаRa + 2Ub і зменшення ЕРС обмотки якоря Е через розмагнічуючу дію реакції
якоря (А.3).

IE

0

Iа

Рисунок 2.4 – Регулювальна характеристика генератора з незалежним
збудженням

2.3.2. Характеристики генератора паралельного збудження (характеристики неробочого ходу, навантажувальна і регулювальна) мають такий же вигляд, що і у генератора незалежного збудження.
Особливість генератора паралельного збудження в тому, що його обмотка
збудження живиться напругою якоря цього ж самого генератора. ЕРС Е в якорі
з’являється в результаті самозбудження генератора, що відбувається під дією
потоку залишкового намагнічування магнітопроводу статора.
Процес самозбудження при неробочому ході відбувається таким чином.
При обертанні якоря потік залишкового намагнічування наводить в обмотці
якоря ЕРС Еrst. Ця ЕРС невелика і складає (2-3)% від UN. Оскільки обмотка збудження підключена до виводів якоря, то Еrst створює в контурі «обмотка збудження – обмотка якоря» невеликий струм. Цей струм, протікаючи по обмотці
збудження, збільшує потік збудження, який у свою чергу викликає збільшення
ЕРС в обмотці якоря.
Збільшення ЕРС викликає подальше збільшення струму в обмотці збудження, який ще сильніше збільшить потік збудження і, значить, ЕРС, що наводиться в обмотці якоря. Це викличе подальше зростання струму збудження і
т.д. Процес самозбудження розвивається лавиноподібно і може бути описаний
диференційним рівнянням:
d ( LE I E )
,
(2.2)
E  I E RE 
dt
де LЕ – індуктивність обмотки збудження; ΣRЕ – опір електричного кола обмотки збудження, включаючи опір регулювального реостата; t – час.
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Процес самозбудження завершується, коли струм збудження досягає стаd ( LE I E )
лого значення. Тоді
 0 і E = IERE.
dt
На рис. 2.5 показано залежності Е(IЕ) і IERE(IE). Перша залежність є характеристикою неробочого ходу (крива 1), друга – вольтамперною характеристикою кола збудження при ΣRЕ = const – це є пряма лінія 2, яка розташована під
кутом  до осі абсцис, причому
I R
(2.3)
tg  E E  RE .
IE
Точка перетину А цих характеристик є точкою сталого режиму. Величина
ЕРС Е в сталому режимі визначається кутом , тобто величиною опору ΣRЕ.
При збільшенні ΣRЕ кут  зростає і точка А переміщується вліво по характеристиці неробочого ходу. При α = αс пряма IEΣRЕс стає дотичною до характеристики неробочого ходу (пряма 3), відповідний опір кола збудження ΣRЕс називається критичним. Критичний опір кола збудження є максимальним, при
якому ще можливе самозбудження генератоЕ
ра.
4
3
2
IE ·Σ RE
При подальшому збільшенні опору ΣRЕ
А
1 самозбудження відбуватися не буде, оскільки пряма 4 – IERE(IE) не перетинає характеристику неробочого ходу.
αс
Окрім того, самозбудження відбувається тільки в тому випадку, якщо струм IЕ, що
виникає в обмотці збудження, створює магнітний потік, направлений узгоджено з пото
ком залишкового намагнічування (узгоджене
0
IE вмикання обмотки). При іншому – зустрічРисунок 2.5 – Ілюстрація до ному вмиканні обмотки збудження ці потоки
умови самозбудження генерато- будуть направлені зустрічно і самозбудженра при паралельному збудженні ня відбуватися не буде. Якщо потрібна зміна
напряму струму IЕ, то необхідно поміняти
місцями вивідні кінці, що з’єднують обмотку збудження з виводами кола обмотки якоря.
Таким чином, для самозбудження генератора необхідно, щоб існував потік
залишкового намагнічування, щоб опір кола збудження був менший критичного і щоб обмотка збудження була узгоджено приєднана до якоря.
Зовнішня характеристика U(I) генератора при паралельному збудженні
(рис. 2.6) знімається за умови незмінності опору кола обмотки збудження
(ΣRЕ=const) та при номінальній частоті обертання (n= nN ).
Для генератора з паралельним збудженням струм навантаження I визначається виразом
I = Ia + IE .
(2.4)
Зі збільшенням струму навантаження I напруга зменшується через вже відомі причини (А.3): розмагнічувальна дія реакції якоря і падіння напруги в колі
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якоря. Але тепер це проявляється більшою мірою, ніж у генератора незалежного збудження.
Це пояснюється додатковим зменшенням ЕРС
UN
Е обмотки якоря через зменшення струму збуВ
дження, викликаного зменшенням напруги на
виводах генератора. У генератора паралельного
збудження при зменшенні опору навантаження
струм I збільшується до деякої критичної велиС
чини струму, яка звичайно складає
0
Ik
IN
Iс I
Iс = (1,5…2,5)IN (рис. 2.6).
Ділянка АВ зовнішньої характеристики віРисунок 2.6 – Зовнішня харадповідає насиченому стану магнітного кола,
ктеристика генератора при
коли зменшення струму збудження не привопаралельному збудженні
дить до істотного зменшення потоку збудження
і ЕРС генератора. При подальшому зменшенні опору навантаження струм I починає зменшуватись.
Ділянка ВС зовнішньої характеристики відповідає ненасиченому стану магнітного кола, коли, за рахунок зменшення струму збудження, струм навантаження зменшується більшою мірою, чим опір реостатів навантаження генератора.
При короткому замиканні генератора (опір навантаження рівний нулю) напруга на виводах генератора відсутня, а значить і струм збудження IЕ = 0. Сталий струм короткого замикання Ik визначається ЕРС залишкового намагнічування і складає Ik = (0,4…0,8)IN. Тому коротке замикання для генератора паралельного збудження є менш небезпечним, ніж для генератора з незалежним
збудженням. В останньому при зменшенні опору зовнішнього кола струм навантаження постійно зростає і під час короткого замикання генератора досягає
недопустимо великого значення.
Номінальна зміна напруги у генератора з паралельним збудженням більша
ніж у генератора незалежного збудження і складає UN = (15…20)% від UN.
U

А

2.4 Опис експериментальної установки
Об'єктом дослідження є генератор постійного струму (ГПС) типу ПБС, номінальні дані якого наведені на робочому місці. Принципова схема дослідного
стенда приведена на рис. 2.7, 2.8.
ГПС G приводиться до обертання трифазним асинхронним двигуном М,
який забезпечує майже постійну частоту обертання: вона практично дорівнює
номінальної nN. Асинхронний двигун вмикається в трифазну мережу змінного
струму з напругою 220 В автоматичним вимикачем QF1 і магнітним контактором КМ. Якірне коло генератора G, до якого входить обмотка якоря А1-А2 та
обмотка додаткових полюсів В1-В2, своїми зовнішніми виводами А1-В2 з'єднується автоматичним вимикачем QF2 з навантажувальним реостатом R1.
Для виміру напруги і струму якірного кола включені вольтметр PV і амперметр РА1.
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При незалежному збудженні ГПС (рис. 2.7) обмотка збудження виводами
F1–F2 вмикається автоматом SF у мережу постійного струму напругою 110 В.
При паралельному збудженні ГПС (рис. 2.8) виводи той самої обмотки
збудження позначаються як Е1 – Е2 і тепер ця обмотка своїми виводами з'єднується з зовнішніми виводами А1-В2 якірного кола генератора. Для регулювання
струму збудження та його виміру в коло обмотки збудження ввімкненні реостат
R2 та амперметр РА2.

3 ~ 220 В
HL1
QF 1

PA1

R1

110 В
HL2
SF

QF2

KM

PV
A1 G

A2
B1 B 2

M

3~

F1

F2
PA 2

R2

Рисунок 2.7 – Принципова схема стенда для дослідження ГПС
при незалежному збудженні
3 ~ 220 В
HL1
QF 1

PA1

KM

R1
QF 2
PV

A1 G
M

3~

E1

R2
A2
B 1 B2
E2
PA 2

Рисунок 2.8 – Принципова схема стенда для дослідження ГПС
при паралельному збудженні
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2.5 Порядок виконання роботи
2.5.1. Ознайомтеся з номінальними даними і параметрами дослідного ГПС
і занесіть їх до табл. 2.1. Тут позначені: PN ,UN , IaN, UЕN, nN – номінальні потужність, напруга і струм якоря, напруга збудження та частота обертання; Rа, RЕ –
опори електричних кіл обмоток якоря та збудження.
Таблиця 2.1 – Паспортні дані дослідного ГПС
РN ,
кВт

UN,
В

IаN,
А

UЕN,
В

Rа ,
Ом

nN,
об/хв

RЕ ,
Ом

2.5.2. Дослідження ГПС при незалежному збудженні
2.5.2.1. Зберіть електричну схему установки для дослідження ГПС при незалежному збудженні відповідно до принципової схеми (рис.2.7) і покажіть керівнику.
Забезпечте початковий стан обладнання: автомати QF1, QF2, SF та контактор КМ вимкнені; реостати R1 та R2 повністю введені, тобто забезпечують максимальні опори у їхніх колах.
2.5.2.2. Пуск агрегату.
Увімкніть автомат QF1, а потім натисніть кнопку ПУСК контактора КМ.
Асинхронний двигун М при цьому запускається і виводить генератор на номінальну частоту обертання nN.
2.5.2.3. Знімання характеристики неробочого ходу ГПС при незалежному
збудженні (рис.2.1), тобто залежності Uo(IE) при Ia = 0 і n = nN, де Uo – напруга
на виводах якірного кола, яка у цьому режимі дорівнює ЕРС Е обмотки якоря.
Для забезпечення умови Ia = 0 коло якоря генератора залишається розімкнутим автоматом QF2.
Перший вимір зніміть при виключеному автоматі SF, що забезпечує IE = 0.,
Показання вольтметра PV занесіть до табл. 2.2.
Таблиця 2.2 – Параметри характеристики неробочого ходу ГПС Uo (IE) при
Ia = 0
Параметри
IE , А
Uo , В

Висхідна вітка

Низхідна вітка

Далі знімаються дві вітки характеристики – висхідна і низхідна (рис.2.1).
Увімкніть автомат SF і плавно збільшуйте струм збудження реостатом R2
від IE = 0 до значення IE, при якому Uo = 1,2UN , потім поступово зменшуйте його до IE = 0. Зміну IE необхідно робити тільки в одному напрямку (збільшувати
або зменшувати), щоб уникнути часткового гістерезиса.
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Зробить 6...8 вимірів приладами РА2 та РV для кожної вітки в зазначеному
діапазоні зміни Uо і занесіть результати до табл. 2.2.
2.5.2.4. Визначення параметрів навантажувальної характеристики U(IE)
(рис.2.2) при Ia = IaN і n = nN. Ця характеристика відрізняється від характеристики неробочого ходу тим, що знімається при наявності струму Ia в колі якоря.
Зафіксуйте реостат R2 в положенні, що відповідає мінімально можливому
значенню IE (за приладом РА2).
Увімкніть автомат QF2 і повністю виведіть навантажувальний реостат R1
(такий режим відповідає режиму короткого замикання генератора).
Реостатом R2 збільшуйте IE до значення, при якому встановиться Ia = IaN, і
запишіть показання приладів РА2 і PV до табл. 2.3.
Таблиця 2.3 – Параметри навантажувальної характеристики ГПС U(IE) при
Ia = IaN = … A
IE , А
U, В
Поступово вводьте навантажувальний реостат R1, одночасно збільшуючи
IE таким чином, щоб підтримувати Ia = IaN . Крайня максимальне значення напруги якоря U = 1,1UN.
Дані вимірів у 6...8 точках також занесіть до табл. 2.3.
2.5.2.4. Визначення параметрів зовнішньої характеристики U(Ia) (рис.2.3)
ГПС при IЕ = const.
Одночасним регулюванням реостата навантаження R1 і реостата R2 навантажте генератор до значення струму Ia = IaN при напрузі на якорі U = UN. Потім,
не змінюючи струм збудження IE, доведіть навантаження реостатом R1 до
струму в колі якоря Ia = 1,2IaN.
Зафіксуйте цей вимір і показання приладів РА1 і PV занесіть до табл.2.4.
Таблиця 2.4 – Параметри зовнішньої характеристики ГПС U(Ia) при IЕ= A
Ia , А
U, В
Поступово зменшуйте навантаження реостатом R1, не змінюючи струм
збудження IE, до встановлення Ia = 0. Зробіть 6...8 вимірів і також занесіть їхні
значення до табл. 2.4.
2.5.2.5. Визначення параметрів регулювальної характеристики IE(Ia)
(рис.2.4) при U = UN.
Знімання параметрів варто починати від неробочого ходу генератора
(Ia = 0). Для цього відімкніть автоматом QF2 реостат R1, який є навантаженням
ГПС.
Реостатом R2 встановіть такий струм збудження, при якому буде досягнуте
U = UN, і показання приладу РА2 занесіть до табл. 2.5. Потім забезпечте макси17

мальний опір реостата R1 і ввімкніть автомат QF2. Збільшуючи реостатом R1
струм навантаження до Ia = 1,2IaN, зафіксуйте 6...8 вимірів і показання приладів
РА1 і РА2 занесіть до табл. 2.5. При цьому постійність напруги U забезпечується регулюванням струму збудження реостатом R2.
Агрегат вимкніть з мережі. Для цього вимкніть автомати QF1 і QF2.
Таблиця 2.5 – Параметри регулювальної характеристики IE(Ia)
при U = UN =….. B
Ia , А
IE , А

0

2.5.3. Дослідження ГПС при паралельному збудженні виконується за
схемою на рис. 2.8.
2.5.3.1. Забезпечення умов самозбудження ГПС і пуск агрегату.
Обмотку збудження генератора переключіть з незалежного на паралельне
збудження. Для цього вивід реостата R2 та вивід обмотки збудження F2 відокремте від затискачів автомата SF і приєднайте до затискачів якірного кола
А1 – А2 та В1-В2.
Переконайтеся в тому, що генератор самозбуджується. Для цього необхідно виконати наступні умови:
а) обмотка збудження повинна бути включена так, щоб її потік був у узгодженому напрямі з потоком залишкового намагнічування (узгоджене включення обмотки збудження);
б) опір кола обмотки збудження повинен бути менше критичного.
Для перевірки виконання цих умов виконується наступний експеримент
при неробочому ході ГПС. Для забезпечення найбільшого струму збудження
реостат R2 повинен мати мінімальний опір, а реостат R1 має бути відключеним
від якоря ГПС за допомогою автомата QF2, тобто навантаження ГПС відсутнє.
Вмикаються автомат QF1 і контактор КМ і, таким чином, запускається асинхронний двигун і весь агрегат. Якщо вольтметр PV не показує росту напруги на
затискачах якоря генератора, агрегат необхідно зупинити тобто вимкнути живлення автоматом QF1. Після цього змінити полярність обмотки збудження, поміняв місцями виводи F1-F2 і знов запустити агрегат в описаному вже порядку.
2.5.3.2. Знімання зовнішньої характеристики U(Ia) при RE = const варто починати від неробочого ходу при напрузі, рівній напрузі неробочого ходу, отриманій при зніманні зовнішньої характеристики при незалежному збудженні (п.
2.5.2.4). Вводячи реостат R2, установіть напругу UoЕ = UoF, де UoЕ _ напруга неробочого ходу генератора при паралельному збудженні, UoF _ напруга неробочого ходу генератора при незалежному збудженні. Не змінюючи опір кола обмотки збудження, ввімкніть навантаження автоматом QF2 і поступово виводьте
навантажувальний реостат R1 до короткого замикання.
Зафіксуйте 6...8 вимірів характеристики і показання приладів PA1 і PV занесіть до табл. 2.6. Зверніть особливу увагу на вимір максимального (критичного) струму Ia = Ic і вимір струму короткого замикання Іa = Іk при повністю виве18

деному реостаті R1 (позначення і сенс цих величин є на рис.2.6). Дані цих вимірів також повинні бути серед даних в табл. 2.6.
Таблиця 2.6 – Параметри зовнішньої характеристики ГПС при паралельному збудженні та IE = … A, n = ... об/хв.
Ia , А
Ua, В
По закінченні експерименту необхідно вимкнути автомат QF1 тим самим
зупинити агрегат. Після цього треба привести установку у початкове положення.
2.6 Обробка результатів
2.6.1. Оформіть звіт про виконану роботу відповідно до вимог, які викладені на стенді в лабораторії кафедри та в додатку Д даних методичних вказівок.
2.6.2. Заповніть таблицю номінальних даних і параметрів дослідного ГПС.
2.6.3. Приведіть у звіті дві принципові електричні схеми дослідження ГПС
(рис.2.7, 2.8).
2.6.4. Оформіть таблиці результатів експериментів (табл. 2.2–2.6).
2.6.5. Зробіть графічні побудови характеристик:
а) характеристику неробочого ходу Uo(IE) і навантажувальну U(IE) побудуйте в одних координатних осях за даними табл. 2.2 і табл.2.3; характеристика
неробочого ходу повинна мати висхідну і низхідну вітки, до яких треба додати
розрахункову характеристику, за яку приймається середня між вітками лінія
(див.рис.2.1);
б) зовнішні характеристики генератора U(Ia) при незалежному і паралельному збудженні за даними табл. 2.4. і табл. 2.6 для обох схем в одних координатних осях;
в) регулювальну характеристику генератора IE(Ia) побудуйте за даними
табл. 2.5.
2.6.6. Визначить ступінь насичення магнітної системи генератора, використовуючи коефіцієнт насичення
F
kμ  o ,
(2.5)
Fδ
де Fo – магніторушійна сила ( МРС), яка необхідна для проведення основного
магнітного потоку через всі ділянки магнітопроводу машини; F – МРС, яка необхідна для проведення магнітного потоку тільки через повітряний проміжок.
Для нормально спроектованих середньонасичених машин k = 1,2…1,6;
При k > 1,6 – машина сильно насичена; якщо k < 1,2 – машина слабко насичена. Коефіцієнт k можна визначити з розрахункової характеристики неробочого ходу (крива 1 рис. 2.9), що в іншому масштабі являє собою магнітну ха19

рактеристику машини Фо(FE).
Через точку А, що відповідає номінальній напрузі UN, проводимо горизонтальну
пряму АС до перетину з кривою 1. Так як
магнітна проникність повітря постійна, то
для визначення F досить провести пряму 2,
дотичну початковій частині характеристики
неробочого ходу. Ця лінія відітне на відрізку
АС  Fo відрізок АВ = Fδ. Тоді k = AC / AB.

E, Φo
UN A

Fo

2

Fδ
B

1
C

2.6.7. Визначить номінальну процентну
зміну напруги генератора
U U N
0
IE, FE
U N  o
100 % ,
(2.6)
UN
якою за ГОСТ 183-75 називається зміна напруги на його затискачах при зміні навантаРисунок 2.9 – Характеристика
ження від номінального до нуля, причому
неробочого ходу
вона виражається в процентах від номінальної напруги.
Для нормальних некомпенсованих (тобто не мають компенсаційної обмотки) машин UN = 10...15 %.
Визначення зміни напруги виконується з використанням зовнішньої характеристики при незалежному збудженні генератора (рис. 2.3).
2.6.8. Побудова характеристичного трикутника.
Для побудови характеристичного трикутника необхідно на одному графіку
(див.рис. 2.2) нанести висхідну вітку характеристики неробочого ходу і навантажувальну характеристику (для якої знята висхідна вітка). З точки А на навантажувальній характеристиці, що відповідає номінальній напрузі, відкладіть по
вертикалі відрізок АВ = IaN ∙ ΣRa = IaN .Σ Rа75  + 2Ub, що характеризує падіння
o

напруги в колі якоря і в щітковому контакті. Тут Ub = 1 В – падіння напруги в
одному щітковому контакті; Σ Rа 75  – опір міді обмоток якоря і додаткових по0

люсів, приведений до температури 75 оС, що відповідає нагрітому станові машини:
235  75
,
(2.7)
R 0  Ra
a (75 )
235  t0
де ΣRa – сумарний опір обмоток якоря і додаткових полюсів у холодному стані,
тобто при температурі навколишнього середовища to = 20 оС.
Горизонтальний відрізок СВ відповідає розмагнічувальній МРС реакції
якоря в масштабі струму збудження. Різниця величин горизонтальних катетів
трикутників АВС і А1В1С1 (причому А1В1= АВ), які побудовані на різних ділянках характеристик, дає можливість судити про вплив насичення магнітного кола машини на величину дії поперечної розмагнічувальної реакції якоря. Побудуйте характеристичні трикутники для: IE = (0,5; 0,8; 1,0; 1,1) IEN.
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Контрольні питання
1. Поясніть конструкцію і принцип дії генератора постійного струму.
2. Поясніть схему стенда для дослідження ГПС.
3. Напишіть і поясніть формулу ЕРС генератора.
4. Як знімається характеристика неробочого ходу генератора
5. Поясніть розходження висхідної і низхідної віток характеристики неробочого ходу.
6. Як знімається навантажувальна характеристика
7. Що таке реакція якоря машини постійного струму
8. Як будується характеристичний трикутник
9. Що таке зовнішня характеристика генератора
10. Як знімаються зовнішні характеристики генератора при незалежному і
паралельному збудженні
11. Що таке процентна зміна напруги генератора
12. Що являє собою регулювальна характеристика генератора і як вона
знімається
13. За яких умов можливе самозбудження генератора паралельного збудження
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Лабораторна робота 3
ДОСЛІДЖЕННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
ПРИ ПАРАЛЕЛЬНОМУ ЗБУДЖЕННІ
3.1 Мета роботи:
Метою лабораторної роботи є ознайомлення з методами експериментального дослідження двигуна постійного струму (ДПС) при паралельному збудженні шляхом виконання його пуску та знімання робочих характеристик.
3.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання:
 пуск ДПС;
 реверс ДПС
 знімання регулювальних характеристик двигуна при неробочому ході;
 знімання робочих характеристик двигуна при паралельному збудженні;
У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент повинен
знати:
 принцип дії ДПС та процеси, супутні його роботі у режимах неробочого
ходу та навантаження;
 принципову схему експериментальної установки;
 характеристики ДПС і порядок їх знімання та розрахунків.
3.3 Теоретичні положення
Основні відомості про будову та принцип дії ДПС подані у додатку А.
Для пуску ДПС необхідно виконати дві умови:
1) забезпечити необхідний пусковий момент і умови для розгону двигуна;
2) не допустити надмірно великого пускового струму, небезпечного для
колектора і обмотки якоря.
З рівняння рівноваги моментів (А.13) випливає співвідношення
d M em  M d

,
(3.1)
dt
J
де Mem – момент електромагнітний; Md –гальмуючий момент з боку навантаження; J – момент інерції обертових мас.
Пуск двигуна можливий якщо Mem > Md, чим більше перевищення Mem (що
обертає) над Md (гальмуючим), тим швидше відбувається розгін, тим менше
втрати при пуску. Тривалість пуску (час прискорення) в секундах при номінальному навантаженні можна визначити по емпіричній формулі:
T j  4  2 PN ,
(3.2)
де PN – корисна номінальна потужність на валу ДПС, кВт.
Струм якоря двигуна визначається з (А.7), якщо знехтувати падінням на22

пруги у щіткових контактах, за формулою:
U Е
Ia 
,
(3.3)
Ra
де U – напруга, що підводиться до якоря;
E – електрорушійна сила, що наводиться в обмотці якоря і визначається за
формулою (А.1);
ΣRa – опір кола обмотки якоря.
При нерухомому стані якоря частота обертання n = 0 і тому ЕРС E = 0. Тоді
пусковий струм Iа1 визначається з (3.3) за виразом:
U
(3.4)
I a1 
.
Ra
При безпосередньому підключенні якоря до мережі, з урахуванням
IaN ∙ ΣRa / UN = 0,04…0,2, струм неприпустимо великий Ia1 = (5…25)IaN. Тому
прямий пуск двигуна застосовується тільки для мікродвигунів, що мають відносно великий внутрішній опір кола обмотки якоря. Пуск триває десяті долі секунди або одиниці секунд. Наприклад, для двигуна потужністю 10 кВт, напругою
220 В, струмом якоря 44 А та опором кола обмотки якоря ΣRa = 0,2 Ом одержимо
величину
пускового
струму
Ia1 = 220 / 0,2 = 1100 A,
тоді
Ia / IaN = 1100 / 44  25. Таким чином, пусковий струм двигуна буде у 25 разів
більше, ніж номінальний.
Для двигунів потужністю від 0,6 кВт і вище необхідно обмежувати величину пускового струму шляхом зниження напруги, що підводиться, або включенням у коло якоря додаткового опору – пускового реостата RS, що має декілька ступенів. Величина опору RS вибирається з умови, що в перший момент пуску (n = 0) струм у колі якоря
UN
(3.5)
I a1 
 2...2,5I aN .
Ra  RS
З розгоном двигуна збільшується ЕРС Е в обмотці якоря: струм якоря за
(3.3) при цьому буде зменшуватися. Тому в міру розгону двигуна опір пускового реостата поступово зменшують, а коли частота обертання сягає сталого значення, реостат виводять повністю.
Напруга, що підводиться до якоря, при пуску може бути зменшена, якщо
двигун отримує живлення від джерела регульованої напруги (генератор незалежного збудження, керований випрямляч, тиристорно-імпульсний регулятор).
Для збільшення пускового моменту, при обмеженнях величини пускового
струму, необхідно мати максимальний магнітний потік, для цього регульований
реостат в колі збудження на час пуску і розгону повністю виводять.
Робочі властивості двигуна оцінюють його характеристиками, основними з
яких є електромеханічна (швидкісна), моментна і механічна характеристики.
Електромеханічна характеристика – це є залежність n(Ia), тобто частоти
обертання n від струму обмотки якоря Ia при постійному струмі збудження IE і
постійній напрузі U на виводах якоря (рис. 3.1).
Рівняння електромеханічної характеристики визначається з (А.14), якщо
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знехтувати падінням напруги у щіткових контактах, за формулою:
U  I a Ra
no
.
(3.6)
n

nN
CE 
1
При збільшенні навантаження на валу
збільшується струм якоря Ia. При цьому збільшується падіння напруги IaRa і зменшується магнітний потік  за рахунок розмагнічувальної дії реакції якоря. Падіння напруги
IaN
0
Ia
IaRa прагне зменшити частоту обертання, а
Рисунок 3.1 – Електромеханіч- зменшення магнітного потоку – збільшити.
на характеристика
Якщо переважає збільшення падіння напруги, то частота обертання з ростом Ia зменшуMem
ватиметься (крива 1), якщо переважає змен1
шення магнітного потоку, то частота обертання з ростом струму Ia зростатиме (крива 2).
2
Нормальна робота двигуна з характеристикою
за кривою 2 неможлива.
Моментна характеристика – це є залежність Mem(Ia) (рис. 3.2), тобто електромагнітного моменту Mem від струму обмотки якоря Ia
Ia
0
при постійному струмі збудження IE і постійРисунок 3.2 – Моментна хара- ній напрузі U на виводах якоря.
ктеристика: 1– для  = const;
Моментна характеристика за (А.2) вира2 – для   const
жається формулою:
Mem = CM  Ia .
(3.7)
Якби магнітний потік  залишився незмінним при збільшенні струму якоря, то момент лінійно залежав би від струму (штрихова лінія – 1). Насправді магнітний потік за рахунок розмагнічувальної дії реакції якоря зменшується і моментна характеристика проходить нижче і відхиляється від лінійної залежності
(крива 2).
Механічна характеристика –це є залежn
ність n(Mem) (рис. 3.3), тобто частоти обертанnо
ня n від електромагнітного моменту Mem при
nN
постійному струмі збудження IE і постійній
напрузі U на виводах якоря.
Рівняння механічної характеристики
M emRa
U
(3.8)
n

 no  n
CE  C C  2
MemN Mem
E M
0
отримується з рівнянь електромеханічної (3.6)
Рисунок 3.3 – Механічна хаі моментної (3.7) характеристик, де no – часторактеристика для двигуна пата обертання ідеального неробочого ходу; n –
ралельного збудження
зміна частоти обертання.
n

2

24

У двигунів паралельного збудження при переході від неробочого ходу до
номінального навантаження відносна зміна частоти обертання мала (рис. 3.3) і
складає
n  nN
(3.9)
r n  o
100%  2...5% .
nN
Модифікацією (3.6) отримується формула частоти обертання двигуна при
ввімкненні в коло якоря додаткового реостата Rad .

U  I a Ra  Rad  U
I R  Rad 
(3.10)

 a a
 no  n .
CE 
CE 
CE 
Отже звідки очевидно, що частоту обертання можна регулювати трьома
способами:
1) ввімкнення додаткового реостата Rad в коло обмотки якоря;
2) зміною магнітного потоку ;
3) зміною напруги U живлення.
На прикладі двигуна з паралельним збудженням розглянемо особливості
цих способів регулювання.
Ввімкнення реостата в коло якоря. З фоn
рмули (3.10) виходить, що при ввімкненні Rad
no
в коло якоря частота обертання ідеального не1
робочого ходу no залишається без зміни, а нахил електромеханічної характеристики до осі
2
абсцис зростає. Електромеханічні характеристики при Rad = 0 (природна) і Rad > 0 (реостатна) подані на рис. 3.4. При незмінному наван0
Ia
таженні на валу (однаковому струмі якоря Ia)
при ввімкненні Rad частота обертання двигуна Рисунок 3.4 – Електромеханічні характеристики:
зменшується.
1 – Rad = 0; 2 – Rad > 0
Зміна магнітного потоку. Як випливає з
формули (3.10), при зміні магнітного потоку одночасно змінюються nо і n. При не- nn
o
змінному навантаженні на валу і зменшенні IE, що веде до зменшення , частота
1
обертання двигуна зростає, як показано на no
рис. 3.5. З урахуванням магнітного стану
2
двигуна при IE = IEN збільшення IE над IEN
не приведе до помітного зростання магнітного потоку, а втрати і нагрів обмотки збудження зростуть, тому даний спосіб регулювання припускає тільки зменшення магнітного потоку.
Ia
0
Зміна напруги живлення. Напруга, що
підводиться до двигуна, не повинна переРисунок 3.5 – Електромеханічні
вищувати UN. Тому при даному способі рехарактеристики
гулювання напругу живлення зменшують,
1 – IE < IEN; 2 – IE = IEN
n
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і з формули (3.10) витікає, що no при цьому
зменшується, а n залишається без зміни. При
незмінному навантаженні на валу і зменшенні
U, частота обертання двигуна зменшується, як
показано на рис. 3.6.

n
no1
no2

1
2

Регулювальні властивості двигуна оцінюються за допомогою регулювальних харакIa
теристик n(U) при IE = const і n(IE) при U
0
= const. У окремому випадку – при неробочо- Рисунок 3.6 – Електромеханічму ході (Ia=Iao), регулювальні характеристики
ні характеристики:
мають вигляд, як показано на рис. 3.7 і
1 – U = UN ; 2 – U < UN
рис.3.8, відповідно.
Характер
кривих
n
пояснюється
рів- n
нянням електромеханічної характеристики (3.6).
Частота обертання прямо пропорційна напрузі U
(рис. 3.7), але поча- 0 Ui
U
0
IE
ткова точка характеристики n(U) змі- Рисунок 3.7 – Регулювальна
Рисунок 3.8 – Регулювахарактеристика при
щена відносно польна характеристика при
IE = const
чатку координат на
U = const
величину напруги
зрушення Ui, де Ui = Iao∙ ΣRa.
Проте, частота обертання обернено пропорційна магнітному потоку Ф (як і
струму збудження IE), тому характеристика n(IE) нагадує гіперболу
Pin
Pin
(рис. 3.8).
Ia
Ia
n
Робочі характеристики –це є
M
M
n
залежності Pin(Р), Ia(Р), n(Р), M(Р),


(Р) (рис. 3.9), тобто споживаної
потужності Pin, струму якоря Ia,
частоти обертання n, корисного
моменту М, ККД двигуна  від корисної потужності P при незмін- Pino
них значеннях прикладеної напруIao
ги (U = UN ) і струму збудження
PN
0
P
(IE = IEN ).
При неробочому ході Р = 0,
Рисунок 3.9 – Робочі характеристики
η=0, струм якоря Ia = Iao, споживадвигуна з паралельним збудженням
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на потужність дорівнює втратам двигуна при неробочому ході Pino. При збільшенні Р зростає і момент відповідно формулі М = 9,55 

P
, оскільки частота
n

обертання n змінюється незначно. Збільшення M = Mem – Mo, де Мo є момент
неробочого ходу (Mo  const), можливо лише за рахунок зростання струму якоря Ia (A.2), але оскільки магнітний потік під дією розмагнічувальної реакції якоря зменшується, то струм Ia із зростанням Р росте більшою мірою, ніж момент
М.
Пропорційно струму Ia росте і споживана потужність Pin = UIa. ККД, як у
всіх обертальних електричних машинах, досягає максимуму при рівності постійних і змінних втрат, а потім зменшується за рахунок зростання електричних
втрат в колі якоря.
3.4 Опис експериментальної установки
Об'єктом дослідження є двигун постійного струму (ДПС), номінальні дані
якого представлені на робочому місці. Принципова схема дослідного стенду
приведена на рис. 3.10. В даному ДПС є дві обмотки збудження: паралельна і
послідовна, але при виконанні цієї роботи остання повинна бути відключена.
На затискачі якоря А1-В2 досліджуваного ДПС М через пусковий реостат
R2 з мережі постійного струму магнітним контактором КМ1 і автоматом QF
подається напруга 220В. Пусковий реостат R2 служить для обмеження пускового струму. Після виходу двигуна на номінальну частоту обертання реостат повинен бути шунтованим магнітним контактором КМ2. Напруга на якорі вимірюється вольтметром РV, а струм в ньому – амперметром РA2.
220 В
HL

~ 220 В

QF

SB

KM1
PF
R1

R2

KM 3

KM 2

PA 1
PA 2
PV

R3
B2

E2

B1 A2

F1

BR

M

M
E1

F2
YB

PM

A1

Рисунок 3.10 – Принципова схема для дослідження ДПС
при паралельному збудженні
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Обмотка збудження ДПС виводами Е1-Е2 вмикається в мережу паралельно
обмотці якоря через регулювальний реостат R1 і амперметр РА1. Електромагнітне гальмо (ЕМГ) YВ забезпечує регульоване навантаження ДПС і одночасно
сприяє вимірюванню обертального моменту на його валу. Обмотка збудження
гальма затискачами F1-F2 через регулювальний реостат R3 вмикається магнітним контактором до мережі постійного струму через контактор КМ1.
Принцип дії електромагнітного гальма. На валу ДПС М (рис. 3.11) закріплений масивний сталевий диск 1 і обертається разом з ним. Диск охоплюється
системою електромагнітних полюсів. Кожен полюс складається зі сталевого
круглого масивного осердя 4, на якому розташована котушка збудження 5.
Осердя полюса з одного боку має розщеплений полюсний наконечник 2, а іншим боком кріпиться до масивного сталевого диска-ярма 6. Цей диск закріплений на вісі 7, яка може провертатися в підшипниках 8 на деякий кут. Всі котушки збудження гальма з'єднані послідовно так, щоб сусідні полюси мали протилежну полярність. При протіканні по обмотці збудження гальма постійного
струму виникає магнітний потік, який від полюса до полюса замикається по
диску 6. При обертанні диска в ньому магнітним полем індукуються вихрові
струми. Їх взаємодія з тим самим магнітним потоком створює електромагнітний
гальмівний момент. Цей момент прикладений і до магнітної системи полюсів, і
при її повороті врівноважується вантажем 11, прикріпленим до вісі 7.
Гальмівний момент реєструється вимірювальним пристроєм РМ (див.
рис. 3.10).
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

М

11

Рисунок 3.11 – Схема механічної компоновки ДПС з ЕМГ: М – двигун;
1 – сталевий диск; 2 – розщеплений полюсний наконечник; 3 – магнітний контур сусідніх полюсів; 4 – кругле осердя; 5 – котушка збудження; 6 – сталевий
диск-ярмо; 7 – вісь; 8 – підшипник; 9 – шкала; 10 – стрілка; 11 – зрівноважувальний вантаж
Стрілка 10, яка прикріплена до вісі 7, вкаже на нерухомій шкалі 9 значення
гальмівного моменту, рівного обертаючому моменту ДПС. Змінюючи струм в
обмотці збудження ЕМГ реостатом R3, можна регулювати момент навантаження двигуна.
Частоти обертання двигуна вимірюється тахометром, який складається з
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фотоелектричного датчика ВR та електронного блоку РF6: вони живляться
змінною напругою від мережі 220 В (рис. 3.10).
При підготовці тахометра до роботи необхідно встановити тумблер МЕРЕЖА в положення ВКЛ і натиснути кнопку вибору режиму ТАХОМЕТР.
3.5 Порядок виконання експериментів
3.5.1. Ознайомтеся з дослідним зразком ДПС і його номінальними даними і
параметрами. Впишіть до табл. 3.1 паспортні дані із заводської таблички, прикріпленої до станини: тут PN ,UN , IaN, IEN, nN – номінальні потужність, напруга і
струм якоря, струм збудження, частота обертання; Rа, RЕ – опори електричних
кіл обмоток якоря та збудження.
Таблиця 3.1 – Номінальні дані дослідного ДПС
PN,
Вт

UN,
В

IaN,
А

IEN,
А

nN,
об/хв

ΣRa,
Ом

RE,
Ом

3.5.2. Зберіть електричну схему установки для дослідження ДПС при паралельному збудженні відповідно до схеми, наведеної на рис.3.10. Забезпечте початковий стан обладнання: реостат R1 повністю виведений (його опір мінімальній), реостати R2 і R3 повністю введені і мають максимальні опори. Автомат
QF та магнітні контактори КМ1, КМ2 і КМ3 вимкнуті. Тахометр треба ввімкнути до живлячої мережі вимикачем SB.
3.5.3. Пуск двигуна здійснюється з використанням пускового реостата R2,
ввімкненого в коло якоря (реостатний пуск).
Ввімкніть автомат QF, а потім натисніть кнопку ПУСК магнітного контактора КМ1. Двигун плавно збільшує частоту обертання. Плавно виведіть пусковий реостат R2. Реостатом R1 встановіть номінальний струм збудження IЕN,
який вимірюється амперметром РА1.
3.5.4. Реверс двигуна.
Відключити живлення автоматом QF. Для підготовки реверсу (зміни напряму обертання якоря) кінці провідників, які з’єднані з виводами якоря А1 і
В2, необхідно поміняти місцями. Це дозволить змінити напрям струму в обмотці якоря і напрям дії електромагнітного моменту.
Знов приведіть обладнання в початковий стан. Проведіть пуск ДПС у тому
порядку, який описаний в п.3.5.3. Візуально переконайтесь, що якір двигуна
обертається у іншому напрямку порівняно з попереднім пуском.
Реверс можна також забезпечити, якщо поміняти кінці провідників, які
з’єднані з виводами обмотки збудження Е1 і Е2. Тепер напрям дії електромагнітного моменту змінюється через зміну напряму струму в обмотці збудження.
Одночасна зміна напрямів струмів в обмотці якоря і в обмотці збудження
не дозволяє змінити напрям обертання якоря.
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3.5.5. Знімання регулювальних характеристик ДПС n(U) при IE = const
(рис.3.7) виконується при неробочому ході двигуна.
Ці характеристики слід зняти для двох значень струму збудження:
IE1 = 0,5IEN і IE2 = IEN. Необхідне значення струму збудження встановіть по амперметру РА1 реостатом R1. Поступово вводячи в коло обмотки якоря реостат
R2, зменшуйте напругу, яка підводиться до якоря, що приведе до зміни частоти
обертання якоря. Зафіксуйте 5…6 вимірів для кожного значення струму збудження і показання вольтметра PV і тахометра PF занесіть до табл. 3.2.
Таблиця 3.2 – Параметри регулювальних характеристик n(U) двигуна при
паралельному збудженні в режимі неробочого ходу
IE1 = 0,5IEN = …. A
U, В
n, об/хв
IE2 = IEN = …. A
U, В
n, об/хв
3.5.6. Знімання регулювальних характеристик двигуна n(IE) при U = const
(рис.3.8) також виконується при неробочому ході двигуна.
Ці характеристики слід зняти для двох значень напруги на якорі U1 = 0,5UN
і U2 = UN. Напругу на якорі встановіть по вольтметру PV реостатом R2. Поступово вводячи в коло обмотки збудження реостат R1, зменшуйте струм збудження від IEN до 0,3IEN, що приведе до зміни частоти обертання якоря.
Зафіксуйте 5…6 вимірів для кожного значення напруги на якорі і показання амперметра PA1 і тахометра PF занесіть до табл. 3.3. Двигун вимкніть з мережі автоматом QF.
Таблиця 3.3 – Параметри регулювальних характеристик n(IE) двигуна при
паралельному збудженні в режимі неробочого ходу
U1 = 0,5UN = … B
IE , А
n, об/хв
U2 = UN = … B
IE , А
n, об/хв
3.5.7. Знімання робочих характеристик ДПС: Pin(Р), Ia(Р), M(Р), n(Р), (P)
при U = UN = .... В та IE = IEN = .... А (рис.3.9).
Перед початком досліду на підставі номінальних даних ДПС (табл.3.1) визначте величину номінального моменту на валу ДПС: MN = 9,55PN / nN, де MN
вимірюється в Н·м, а PN – у Вт, nN – в об/хв.
Приведіть обладнання у початковий стан (п.3.5.2) і здійсніть пуск ДПС по
п.3.5.3.
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Після пуску двигуна зашунтуйте реостат R2 натисненням кнопки ПУСК
магнітного контактора КМ2. При повністю введеному реостаті R3 ввімкніть
обмотку збудження гальма в мережу магнітним контактором КМ3. Навантажте
двигун, збільшуючи струм в обмотці збудження гальма зменшенням опору реостата R3. Одночасно змінюйте струм збудження двигуна реостатом R1 до тих
пір, поки не встановиться струм якоря Ia = IaN і частота обертання n = nN при
напрузі U = UN. Отриманий при цьому струм збудження двигуна IEN вважається
номінальним. Занесіть це значення струму збудження до табл. 3.4 і надалі підтримуйте незмінним. Продовжуючи зменшувати опір в колі обмотки збудження
гальма реостатом R3, доведіть момент навантаження до 1,2MN. Після цього, поступово зменшуючи момент навантаження до нуля, зафіксуйте 5…6 вимірів і
показання приладів PM, PA2 і PF занесіть до табл. 3.4. Двигун розвантажте (контроль за моментом по приладу РМ), зменшуючи струм в обмотці збудження
ЕМГ реостатом R3, і вимкніть з мережі автоматом QF.
Таблиця 3.4 – Параметри робочих характеристик ДПС
Дослідні дані
М,
Ia ,
n,
Н·м
А
об/хв

U = UN = .... В, IE = IEN = .... А
Дані розрахунків
Pin = Ua(Ia + IEN), P = 0,105M ∙ n,  = P / Pin ∙ 100,
Вт
Вт
%

3.6 Обробка результатів експериментів і оформлення звіту про роботу
3.6.1. Оформіть звіт про роботу відповідно до вимог з додатку Д.
3.6.2. Заповніть таблицю номінальних даних і параметрів досліджуваного
ДПС (табл. 3.1).
3.6.3. Приведіть у звіті принципову схему для дослідження ДПС.
3.6.4. Оформіть таблиці результатів експериментів та розрахунків
(табл.3.2–3.4).
3.6.5. Проведіть графічну побудову характеристик:
а) регулювальні характеристики в одній системі координат:
n(U) при IE1 = const; n(U) при IE2 = const (табл.3.2),
n(IE) при U1 = const; n(IE) при U2 = const (табл.3.3);
б) робочі характеристики двигуна в одній системі координат (табл.3.4):
Pin(Р), Ia(Р), M(Р), n(Р), (P) при U = UN = const, IE = IEN = const;
в) електромеханічну характеристику двигуна (табл.3.4):
n(Ia) при U = UN = const, IE = IEN = const;
г) механічну характеристику двигуна (табл.3.4):
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n(M) при U = UN = const, IE = IEN = const;
д) моментну характеристику двигуна (табл.3.4):
M(Ia) при U = UN = const, IE = IEN = const.
3.6.6. Проведіть оцінку властивостей двигуна:
а) за процентною зміною частоти обертання при переході від режиму неробочого ходу до номінального навантаження:
n  nN
r n  o
 100 % ;
nN
б) по значенню відношення M / IaN, де М є обертальним моментом при номінальному струмі якоря IaN.
Контрольні питання
1. Поясніть конструкцію та принцип дії ДПС.
2. Що означає термін: паралельне збудження ДПС.
3. У чому полягає проблема прямого пуску ДПС?
4. Які способи пуску ДПС Ви знаєте?
5. Як регулюється частота обертання ДПС?
6. Для чого і як забезпечується найбільший пусковий момент ДПС?
7. Поясніть принцип дії електромагнітного гальма.
8. Поясніть характер робочих характеристик ДПС при паралельному збудженні.
9. Поясніть характер електромеханічної характеристики ДПС при паралельному збудженні.
10. Поясніть характер моментної характеристики ДПС при паралельному
збудженні.
10. Поясніть характер кривої ККД ДПС.
11. Які втрати потужності є в ДПС і від чого вони залежать?
12. Дайте оцінку властивостей ДПС при паралельному збудженні за процентною зміною частоти обертання і відношенням M / IaN.
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Лабораторна робота 4
ДОСЛІДЖЕННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
ПРИ ЗМІШАНОМУ ЗБУДЖЕННІ
4.1 Мета роботи:
Метою лабораторної роботи є ознайомлення з методами експериментального дослідження двигуна постійного струму (ДПС) при змішаному збудженні
шляхом виконання його пуску та знімання робочих характеристик.
4.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання:
 пуск ДПС;
 реверс ДПС;
 знімання характеристик ДПС при неробочому ході;
 знімання робочих характеристик ДПС;
У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент повинен
знати:
 принцип дії ДПС та процеси, супутні його роботі у режимах неробочого
ходу та навантаження;
 принципову схему експериментальної установки;
 порядок знімання та розрахунків характеристик ДПС: регулювальних в
режимі неробочого ходу та робочих в режимі навантаження;
4.3 Теоретичні положення
Основні відомості про будову та принцип дії ДПС подані у додатку А.
У ДПС зі змішаним збудженням магнітний потік утворюється в результаті
сумісної дії двох обмоток збудження, які знаходяться на головних полюсах, –
паралельної і послідовної.
Співвідношення МРС цих обмоток вибирається при проектуванні ДПС так,
щоб одна з них була основною і давала не менше ніж 70 % результативної МРС
збудження, а друга – додатковою.
Якщо основною обмоткою є паралельна, то має місце паралельнопослідовне збудження, якщо навпаки, то послідовно-паралельне.
При змішаному збудженні ДПС обмотки збудження можуть бути ввімкнені як узгоджене, так і зустрічно. Узгоджене ввімкнення передбачає однаковий
напрям магнітних потоків обох обмоток, зустрічне – навпаки.
При узгодженому ввімкненні обмоток збудження зі збільшенні струму
якоря Ia основний магнітний потік  також зростає, нахил електромеханічної
(крива 1 на рис. 4.1) і механічної (крива 1 на рис. 4.2) характеристик до осі абсцис зростає. При зустрічному ввімкнені зі збільшенням струму якоря Ia основний магнітний потік  зменшується, тому нахил електромеханічної (крива 2 на
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рис.4.1) і механічної характеристик до осі
абсцис зменшується і вони можуть йти
уверх, як крива 2 на рис.4.2.
n0
Робота ДПС при зустрічному ввімкненnN
ні обмоток збудження стає нестабільною, бо
1
зі збільшенням навантаження зменшується
магнітний потік і зростає частота обертання
двигуна. Тому зустрічне вмикання паралельної і послідовної обмоток збудження
практично не використовується.
0
IaN Ia
При узгодженому ввімкненні обмоток
Рисунок 4.1 – Електромеханічні
характеристики ДПС: 1 – при збудження характеристики ДПС з паралельузгодженому і 2 – при зустріч- но-послідовним збудженням будуть займати
ному ввімкненні обмоток збу- проміжне положення між електромеханічними характеристиками двигунів з параледження
льним і послідовним збудженням, але ближче до перших (криві 2 і 3 на рис. 4.3). Для
n
порівняння на цьому ж рисунку наведена
2
no
швидкісна характеристика двигуна з параnN
лельним збудженням (крива 1).
1
У двигуні з послідовно-паралельним
збудженням обмотки збудження завжди
вмикаються так, щоб їхні магнітні потоки
були спрямовані узгоджено. Перевага такого двигуна в тому, що він не боїться рапто0
MemN Mem
вого зняття навантаження, бо паралельна
Рисунок 4.2 – Механічні характе- обмотка створює при неробочому ході магристики ДПС: 1 – при узгодже- нітний потік, достатній для того, щоб униному і 2 – зустрічному ввімк- кнути надмірного збільшення частоти обененні обмоток збудження
ртання. Характеристики такого двигуна наближаються до характеристик двигуна з
послідовним збудженням (крива 4 на рис.4.3).
n
Отже, електромеханічні характеристики
4
двигуна змішаного збудження наближаються
3
2
до характеристик двигуна з паралельним або
послідовним збудженням залежно від того,
1
яка з обмоток збудження відіграє основну
1
2
роль (рис. 4.3).
n

2

3
4

0

Ia

Рисунок 4.3 – Електромеханічні характеристики ДПС зі змішаним збудженням

Експлуатаційні можливості ДПС подаються робочими характеристикам – залежностями Pin(Р), Ia(Р), n(Р), M(Р), (Р)
(рис.4.4), тобто споживаної потужності Pin,
струму якоря Ia, частоти обертання n, корисного моменту М, ККД двигуна  від корисної
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потужності P при незмінних знаPin
Pin
ченнях прикладеної напруги (U =
Ia
Ia
UN ) і струму збудження (IE = IEN ).
n
У ДПС зі змішаним збудженM
n
ням при узгодженому і зустрічному
M


ввімкненні паралельної і послідовної обмоток збудження робочі характеристики подібні до аналогічних
характеристик ДПС з паралельним
збудженням (рис.3.9). Відмінність Pin o
Ia o
робочих характеристик пояснюється
зміною магнітного потоку при збі0
P
PN
льшенні корисної потужності Р.
Рисунок 4.4 – Робочі характеристики
При змішаному збудженні і узДПС зі змішаним збудженням
годженому ввімкненні обмоток збудження магнітний потік зростає порівняно з паралельним збудженням, тому при однаковому обертальному моменті споживаний з мережі струм ДПС буде меншим.
При змішаному збудженні і зустрічному включенні обмоток збудження
магнітний потік зменшується порівняно з паралельним збудженням, тому при
однаковому обертальному моменті споживаний з мережі струм буде більшим.
Зміна струму якоря при зміні способу включення обмоток збудження, як
відомо, впливає на залежності n(P), Pin(P), η(Р).
4.4 Опис експериментальної установки
Об'єктом дослідження є ДПС, номінальні дані якого представлені на робочому місці. Принципова схема дослідного стенда приведена на рис. 4.5.
Якір досліджуваного двигуна М своїми затискачами А1-В2 через пусковий
реостат R2 магнітним контактором КМ1 і автоматом QF вмикається в мережу
постійного струму напругою 220В. Пусковий R2 служить для обмеження пускового струму Iа. Після виходу ДПС на номінальну частоту обертання цей реостат повністю виводиться і для надійності шунтується магнітним контактором
КМ2. Для вимірювання напруги якоря і струму якоря включені вольтметр РV і
амперметр РA2.
Паралельна обмотка збудження двигуна виводами Е1-Е2 через регулювальний реостат R1 і амперметр РА1 вмикається в мережу паралельно обмотці
якоря.
Послідовна обмотка збудження затискачами D1-D2 ввімкнена послідовно
в коло якоря двигуна. Міняючи місцями кінці провідників, підключених до затискачів D1 і D2, цю обмотку можна ввімкнути узгоджено або зустрічно до паралельної обмотки.
Для створення змінного навантаження на валу досліджуваного двигуна і
вимірювання створюваного ним обертального моменту застосовується електромагнітне гальмо (ЕМГ) YВ. Обмотка збудження гальма затискачами F1-F2
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через регулювальний реостат R3 вмикається магнітним контактором КМ3 до
мережі постійного струму після підключення до мережі двигуна М.
220 В
HL

~ 220 В

QF

SB

KM1
PF
R1

R2

KM 3

KM 2

PA 1
PA 2

D2
PV

E2

R3

D1
B2

B1 A2
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F2
YB
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M

M

F1

E1

A1

Рисунок 4.5 – Принципова схема дослідження ДПС при змішаному збудженні
Принцип дії ЕМГ розглянуто в підрозділі 3.4.
Для вимірювання частоти обертання двигуна установка має тахометр, який
складається з фотоелектричного датчика ВR та електронного блоку РF, що живляться змінною напругою від мережі 220 В (рис. 4.5).
При підготовці тахометра до роботи необхідно встановити тумблер МЕРЕЖА в положення ВКЛ і натиснути кнопку вибору режиму ТАХОМЕТР.
4.5 Порядок виконання експериментів
4.5.1. Ознайомтеся з номінальними даними і параметрами дослідного двигуна на робочому місці і на заводській табличці, прикріпленої до станини, і
впишіть їх до табл. 4.1: тут PN ,UN , IaN, IEN, nN – номінальні потужність, напруга і струм якоря, струм збудження, частота обертання; Rа, RЕ – опори електричних кіл обмоток якоря та збудження.
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Таблиця 4.1 – Номінальні дані дослідного ДПС
PN,
Вт

UN,
В

IaN,
А

IEN,
А

nN,
об/хв

ΣRa,
Ом

RE,
Ом

Додатково необхідно визначить номінальний обертальний момент
MN = 9,55PN / nN, який за цією формулою вимірюється в Н·м.
4.5.2. Зберіть електричну схему установки для дослідження ДПС при змішаному збудженні відповідно до схеми на рис.4.5.
Забезпечте початковий стан обладнання: реостат R1 повністю виведений
(його опір мінімальній), реостати R2 і R3 повністю введені і мають максимальні
опори. Автомат QF та магнітні контактори КМ1, КМ2 і КМ3 вимкнуті. Тахометр PF треба ввімкнути до живлячої мережі вимикачем SB.
4.5.3. Пуск двигуна.
У даній роботі здійснюється пуск двигуна з використанням пускового реостата R2, ввімкненого в коло якоря (реостатний пуск).
Запустіть двигун при неробочому ході. Для цього ввімкніть автомат QF, а
потім натисніть кнопку ПУСК магнітного контактора КМ1. Якір двигуна починає обертатися. Для плавного збільшення частоти обертання поступово виведіть пусковий реостат R2. Реостатом R1 встановіть номінальний струм збудження IЕN по амперметру РА1.
Ввімкніть обмотку збудження F1-F2 ЕМГ до мережі магнітним контактором КМ3. Збільшуючи струм в цієї обмотці зменшенням опору реостата R3, навантажте гальмом двигун до номінального моменту MN і зверніть увагу на зміну частоти обертання. Зменшення частоти обертання свідчить про узгоджене
включення паралельної та послідовної обмоток збудження, а збільшення – про
зустрічне.
Спочатку знімаються характеристики ДПС зі змішаним збудженням проводиться при узгодженому ввімкненні обмоток збудження.
Якщо є необхідність, то для зміни зустрічного включення обмоток на узгоджене необхідно двигун вимкнути з мережі автоматом QF і кінці провідників,
з’єднані з затискачами D1 і D2, поміняти місцями.
4.5.4. Реверс двигуна.
При вимкненій установці приведіть обладнання в початковий стан
(п.4.5.2). Для підготовки реверсу (зміни напряму обертання якоря) кінці провідників, які з’єднані з виводами якоря А1 і В2, необхідно поміняти місцями. Це
дозволить змінити напрям струму в обмотці якоря і напрям дії електромагнітного моменту.
Проведіть пуск ДПС у тому порядку, який описаний в п.4.5.3. Візуально
переконайтесь, що якір двигуна обертається у іншому напрямку порівняно з
попереднім пуском.
4.5.5. Знімання регулювальних характеристик ДПС n(U) при IE = const виконується при неробочому ході двигуна.
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Ці характеристики слід зняти для двох значень струму збудження:
IE1 = 0,5IEN і IE2 = IEN. Необхідне значення струму збудження встановіть по амперметру РА1 реостатом R1. Поступово вводячи в коло обмотки якоря реостат
R2, зменшуйте напругу, яка підводиться до якоря, що приведе до зміни частоти
обертання якоря. Зафіксуйте 5…6 вимірів для кожного значення струму збудження і показання вольтметра PV і тахометра PF занесіть до табл. 4.2.
Таблиця 4.2 – Параметри регулювальних характеристик n(U) ДПС при
змішаному збудженні в режимі неробочого ходу
IE1 = 0,5IEN = … A
U, В
n, об/хв
IE2 = IEN = … A
U, В
n, об/хв
4.5.6. Знімання регулювальних характеристик двигуна n(IE) при U = const
також виконується при неробочому ході двигуна.
Ці характеристики слід зняти для двох значень напруги на якорі U1 = 0,5UN
і U2 = UN. Напругу на якорі встановіть по вольтметру PV реостатом R2. Поступово вводячи в коло обмотки збудження реостат R1, зменшуйте струм збудження від IEN до 0,3IEN, що приведе до зміни частоти обертання якоря.
Зафіксуйте 5…6 вимірів для кожного значення напруги на якорі і показання амперметра PA1 і тахометра PF занесіть до табл. 4.3.
Двигун вимкніть з мережі автоматом QF.
Таблиця 4.3 – Параметри регулювальних характеристик n(IE) ДПС при
змішаному збудженні в режимі неробочого ходу
U1 = 0,5UN = … B
IE , А
n, об/хв
U2 = UN = … B
IE , А
n, об/хв
4.5.7. Знімання робочих характеристик ДПС: Pin(Р), Ia(Р), M(Р), n(Р), (P)
при U = UN = .... В та IE = IEN = .... А (рис.4.4).
Приведіть обладнання у початковий стан (п.4.5.2) і здійсніть пуск ДПС по
п.4.5.3.
Після пуску двигуна зашунтуйте реостат R2 натисненням кнопки ПУСК
магнітного контактора КМ2. При повністю введеному реостаті R3 ввімкніть
обмотку збудження гальма в мережу магнітним контактором КМ3. Навантажте
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двигун, збільшуючи струм в обмотці збудження гальма зменшенням опору реостата R3. Одночасно змінюйте струм збудження двигуна реостатом R1 до тих
пір, поки не встановиться струм якоря Ia = IaN і частота обертання n = nN при
напрузі U = UN. Отриманий при цьому струм збудження двигуна IEN вважається
номінальним. Занесіть це значення струму збудження до табл. 4.4 і надалі підтримуйте незмінним. Продовжуючи зменшувати опір в колі обмотки збудження
гальма реостатом R3, доведіть момент навантаження до 1,2MN. Після цього, поступово зменшуючи момент навантаження до нуля, зафіксуйте 5…6 вимірів і
показання приладів PM, PA2 і PF занесіть до табл. 4.4.
Двигун розвантажте (контроль за моментом по приладу РМ), зменшуючи
струм в обмотці збудження ЕМГ реостатом R3, і вимкніть автоматом QF.
Таблиця 4.4 – Параметри робочих характеристик двигуна при узгодженозмішаному збудженні
UN = … B,
IEN = … A
Дослідні дані
Дані розрахунків
М,
Ia ,
n,
Pin = Ua(Ia + IEN), P = 0,105M ∙ n,  = P / Pin ∙ 100,
Н·м
А
об/хв
Вт
Вт
%

4.5.8. Для знімання робочих характеристик двигуна при зустрічному ввімкненні обмоток збудження необхідно поміняти місцями кінці провідників, які
з’єднані з виводами D1 і D2 послідовної обмотки.
Будьте уважні! Навантаження ДПС проводіть плавно збільшуючи струм
якоря (контроль по амперметру PА2). При сильному збільшенні струму якоря
двигун може різко збільшити частоту обертання (двигун йде в ”розліт“). У цьому разі необхідно негайно вимкнути двигун з мережі автоматом QF.
Запустіть двигун на неробочому ході по п.4.5.3.
Навантаження ДПС і знімання робочих характеристик виконайте таким же
чином, як це викладено в п.4.5.7. Дані аналогічних вимірів занесіть до табл. 4.5.
Двигун розвантажте і вимкніть з мережі автоматом QF.
Таблиця 4.5 – Параметри робочих характеристик двигуна при зустрічнозмішаному збудженні
UN = … B,

Дослідні дані
М,
Ia ,
n,
Н·м
А
об/хв

IEN = … A
Дані розрахунків
Pin = Ua(Ia + IEN), P = 0,105M ∙ n,  = P / Pin ∙ 100,
Вт
Вт
%
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4.6 Обробка результатів експериментів і оформлення звіту про роботу
4.6.1. Оформіть звіт про роботу відповідно до вимог з додатку Д.
4.6.2. Заповніть таблицю номінальних даних і параметрів досліджуваного
ДПС (табл. 4.1).
4.6.3. Приведіть у звіті принципову схему для дослідження ДПС.
4.6.4. Оформіть таблиці результатів експериментів та розрахунків
(табл.4.2–4.5).
4.6.5. Проведіть графічну побудову характеристик при узгодженозмішаному збудженні:
а) регулювальні характеристики в одній системі координат:
n(U) при IE1 = const; n(U) при IE2 = const (табл.4.2),
n(IE) при U1 = const; n(IE) при U2 = const (табл.4.3);
б) робочі характеристики двигуна в одній системі координат (табл.4.4):
Pin(Р), Ia(Р), M(Р), n(Р), (P) при U = UN = const, IE = IEN = const;
в) електромеханічну характеристику двигуна (табл.4.4):
n(Ia) при U = UN = const, IE = IEN = const;
г) механічну характеристику двигуна (табл.4.4):
n(M) при U = UN = const, IE = IEN = const;
д) моментну характеристику двигуна (табл.4.4):
M(Ia) при U = UN = const, IE = IEN = const.
4.6.6. Проведіть графічну побудову характеристик при зустрічнозмішаному збудженні:
а) робочі характеристики двигуна в одній системі координат (табл.4.5):
Pin(Р), Ia(Р), M(Р), n(Р), (P) при U = UN = const, IE = IEN = const;
б) електромеханічну характеристику двигуна (табл.4.5):
n(Ia) при U = UN = const, IE = IEN = const;
в) механічну характеристику двигуна (табл.4.5):
n(M) при U = UN = const, IE = IEN = const;
г) моментну характеристику двигуна (табл.4.5):
M(Ia) при U = UN = const, IE = IEN = const.
4.6.6. Проведіть оцінку властивостей двигуна при узгоджено-змішаному і
зустрічно-змішаному збудженні:
а) за процентною зміною частоти обертання при переході від режиму неробочого ходу до номінального навантаження:
n  nN
r n  o
 100 % ;
nN
б) по значенню відношення M / IaN, де М є обертальним моментом при номінальному струмі якоря IaN.
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Контрольні питання
1. Поясніть конструкцію та принцип дії ДПС.
2. Що означають терміни: змішане збудження ДПС, узгоджене і зустрічне
ввімкнення обмоток збудження?
3. У чому полягає проблема прямого пуску ДПС?
4. Які способи пуску ДПС Ви знаєте?
5. Як регулюється частота обертання ДПС?
6. Для чого і як забезпечується найбільший пусковий момент ДПС?
7. Поясніть характер робочих характеристик ДПС при узгодженому і зустрічному ввімкнення обмоток збудження.
8. Поясніть характер електромеханічних характеристик двигуна для узгоджено-змішаного та зустрічно-змішаного способів збудження.
9. Поясніть характер моментних характеристик двигуна для узгодженозмішаного та зустрічно-змішаного способів збудження.
10. Поясніть характер кривої ККД ДПС.
11. Які втрати потужності є в ДПС і від чого вони залежать?
12. Дайте порівняльну оцінку властивостей ДПС при узгодженозмішаному та зустрічно-змішаному способів збудження за процентною зміною
частоти обертання і відношенню M / IaN.
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Лабораторна робота 5
ДОСЛІДЖЕННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ
5.1 Мета роботи:
Метою лабораторної роботи є ознайомлення з методами експериментального дослідження двигуна постійного струму (ДПС) послідовного збудження
шляхом виконання його пуску і знімання робочих характеристик.
5.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання:
 пуск ДПС;
 знімання робочих характеристик ДПС при нормальній схемі включення;
 знімання робочих характеристик ДПС при шунтуванні його обмотки
збудження;
 знімання робочих характеристик ДПС при шунтуванні його обмотки
якоря.
У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент повинен
знати:
 принцип дії ДПС послідовного збудження та процеси, супутні його роботі у режимах пуску та навантаження;
 принципову схему експериментальної установки;
 порядок знімання і розрахунків, а також вигляд робочих характеристик
ДПС послідовного збудження при нормальній схемі включення, при шунтуванні його обмотки збудження та при шунтуванні його обмотки якоря;
5.3 Теоретичні положення
Принципові основи роботи ДПС послідовного збудження є такими самими, як у ДПС з іншими варіантами збудження, і вони викладені у додатку А.
Але такий ДПС має і істотні особливості, пов’язані з тим, що при послідовному
з’єднані обмоток якоря і збудження по ним проходить спільний струм.
Обмеження пускового струму при пуску ДПС послідовного збудження,
як і при пуску ДПС паралельного збудження, забезпечується за рахунок включення в електричне коло обмотки якоря пускового реостата, або за рахунок
зниження напруги, що підводиться.
Особливість пуску ДПС послідовного збудження полягає в тому, що його
не можна проводити без навантаження. Якщо ж до валу не прикладений гальмуючий момент Md, то в міру розгону двигуна його електромагнітний момент і
струм якоря Iа буде зменшуватися, що очевидно з формул (А.2) і (А.7), бо при
зростанні частоти обертання протиелектрорушійна сила збільшується (А.1).
Слідом за струмом якоря і магнітний потік Ф також буде зменшуватись і праг42

нутимуть до нуля. У результаті цього частота обертання занадто сильно збільшуватиметься (А.14) – двигун піде в ”розліт“. Це є неприпустимим аварійним
режимом двигуна.
Для ДПС послідовного збудження, як і для інших ДПС, основними є електромеханічна (швидкісна), моментна і механічна характеристики.
Електромеханічна характеристика – це є залежність n(Ia), тобто частоти обертання n від струму
n
обмотки якоря Ia при постійній напрузі U живлення
двигуна (рис. 5.1). Спрощений вираз цієї характеристики
U  I a Ra
.
(5.1)
n
CE Ф
2
відповідає (А.14), якщо падіння напруги у щіткових
1
контактах внести в загальне падіння напруги I a Ra
у електричному колі обмотки якоря.
0
Ia
У двигуна послідовного збудження струм збуРисунок 5.1 – Електродження IЕ дорівнює струму якоря Ia, тому магнітний
механічні характеристипотік Ф при зміні навантаження на валу і, відповідки ДПС при U = const.
но, струму Ia, змінюватиметься. Наближено можна
прийняти пряму пропорцію  = kIa. Коефіцієнт
пропорційності k є практично постійним у діапазонні навантажування до
Ia < 0,8IaN, а при Ia > (0,8...0,9)IaN цей коефіцієнт починає потроху зменшуватись
через насичення магнітопроводу двигуна.
За прийнятій умови  = kIa (5.1) перетворюється у вираз

n

U  I a Ra
I R
U
U

 a a  С1  С2 ,
C E kФ I a
C E kФ I a C E kФ I a
Ia

(5.2)

де С1, С2 – очевидні постійні.
З (5.2) виявляється, що залежність n(Ia) має гіперболічний характер (крива
1 на рис. 5.1), який і проявляє зазначену вище особливість ДПС послідовного
збудження – різке збільшення частоти обертання при малих значення струму Ia,
тобто при низьких навантаженнях.
Дійсна характеристика n(Ia) при струмах Ia, що перевищують (0,7...0,8)IaN,
відхилятиметься від гіперболічної (суцільна крива 2 на рис. 5.1). Це пояснюється тим, що при Ia > (0,7...0,8)IaN магнітний потік Ф із зростанням Ia внаслідок
насичення магнітного кола збільшуватиметься у меншій мірі, ніж Ia. Крім того,
збільшення Ф обмежується розмагнічувальною дією реакції якоря.
Моментна характеристика – це є залежність Меm(Ia) (рис.5.2), тобто електромагнітного моменту Меm від струму обмотки якоря Ia при постійному значенні напруги U на виводах обмотки якоря, яка дорівнює номінальній UN .
Якщо, як раніше, вважати, що  = kIa,, тоді з рівняння моментної характеристики (А.2) маємо:
Mem = CM k Ia Ia = C3 Ia2,
(5.3)
де С3 – очевидна постійна.
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Виявляється, що залежність Меm(Ia) має
параболічний характер (штрихова лінія 1 на
1
рис. 5.2). Але при Ia > (0,7…0,8)IaN через насичення магнітопроводу і дію реакції якоря
2
магнітній потік Ф Ia, тому і електромагнітний
момент зростає меншою мірою (суцільна
крива 2 на рис. 5.2).
Так як у двигунів послідовного збудження обертальний момент пропорційний
0
Ia
I a2 (5.2), то вони розвивають значно більший
Рисунок 5.2 – Моментні харак- пусковий момент, ніж ДПС паралельного
теристика ДПС при U = UN
збудження, де має місце лише пряма пропорція (5.7). Тому двигуни послідовного збудження мають значні переваги у випадках важких умов пуску. Необхідно
тити також те, що при підвищеній частоті обертання двигун послідовного
дження не переходить в генераторний режим.
n
Механічна характеристика – це є залежність,
n(Меm) (рис.5.3), тобто частоти обертання n від
електромагнітного моменту Меm при постійному
значенню напруги U на виводах обмотки якоря,
яка дорівнює номінальної UN .
Якщо з (5.3) візьмемо
M em
,
(5.4)
Ia 
C3
то з (5.2) отримаємо вираз механічної характерис0
Mem тики:

Мem

Рисунок 5.3 – Механічна
характеристика ДПС при
U = UN

n  С1

U
 C 2  C1
Ia

U
M em
C3

 C2  C4

U
M em

 C 2 , (5.5)

де С4 – ще одна постійна.
Як і електромеханічна характеристика (рис.5.1), механічна характеристика має гіперболічний характер (рис.5.3). Тому при малих значеннях навантаження на валу, і, відповідно, малих значеннях Ia і Ф, частота обертання різко
зростає. Надмірне підвищення частоти обертання небезпечне через загрозу механічного руйнування якоря. Тому не можна допускати роботу ДПС послідовного збудження при неробочому ході і при малих навантаженнях. Навантаження на валу повинне бути не менше 25% номінального.
Регулювання частоти обертання ДПС послідовного збудження, по аналогії з ДПС паралельного збудження, можна здійснювати трьома способами, зважаючи на (5.2):
1) вмиканням реостата з опором Rad в електричне коло якоря;
2) зміною магнітного потоку;
3) зміною напруги живлення..
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Вплив додаткового реостата на електромеханічну характеристику показаний на рис.5.4.
Ступінь зміни частоти обертання ДПС при цьому
залежить від магнітного стану магнітопроводу.
В ДПС послідовного збудження зміна маг1
нітного потоку досягається шунтуванням обмотки
збудження або шунтуванням обмотки якоря.
2
При шунтуванні обмотки збудження реостатом з опором RрЕ (рис. 5.5,а) струм збудження в
0
Ia
стаціонарному режимі
R pE
Рисунок 5.4 – ЕлектромехаIE  Ia
 I a ,
(5.6)
нічні характеристики при
RE  R pE
відсутності – 1 і наявності
додаткового реостата – 2
n

де RЕ – опір обмотки збудження; β 

Ia
IE

IpE

IE

RpE
Ia
I pa

Rpa
a
б
Рисунок 5.5 – Схеми ввімкнення
шунтувального реостата для зміни
магнітного потоку збудження ДПС
послідовного збудження:
а) шунтування обмотки збудження;
б) шунтування обмотки якоря

коефіцієнт регулювання збудження.
Зі зменшенням опору реостата RрЕ,
зменшується струм збудження IЕ і потік
Ф, а частота обертання зростає, як показано на рис. 5.6.
При шунтуванні обмотки якоря реостатом з опором Rра (рис. 5.5,б) в стаціонарному режимі струм якоря Iа буде
менший первинного за рахунок відгалуження в Rра, а струм в обмотці збудження, тобто струм, споживаний з мережі,
збільшується, що приводить до збільшення магнітного потоку, а значить до
n

n

n

2
1

0

Ia

Рисунок 5.6 – Електромеханічні характеристики без шунтування – 1 і
при шунтуванні – 2 обмотки збудження

IE
–
Ia

1
2

1
2
0

Ia

0

Ia

Рисунок 5.8 – ЕлектроРисунок 5.7 – Електромеханічні характеристимеханічні характеристики при зміні напруги жики без шунтування – 1 і
влення: 1 – при U = UN;
при шунтуванні – 2 об2 – при U < UN.
мотки якоря
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зменшення частоти обертання, як показано на рис. 5.7. Реостат Rра знаходиться
під напругою мережі і втрати в ньому дуже великі. Тому цей спосіб регулювання частоти обертання неекономічний і застосовується рідко.
По аналогії з двигуном паралельного збудження, зменшення напруги U
приводить до зменшення частоти обертання двигуна, як показано на рис. 5.8.
Під робочими характеристиками ДПС розуміють залежності: n(Ia),
Меm(Ia), Рin(Ia), Р(Ia), (Ia) при U = UN , тобто частоти обертання, електромагнітного моменту, споживаної потужності, корисної потужності, ККД двигуна від
струму якоря при номінальній напрузі живлення. Робочі характеристики для
нормальної схеми ДПС, тобто без шунтування обмоток, показані на рис. 5.9
Характеристики визначені, починаючи з мінімально допустимого струму
навантаження двигуна Iаmin.
Залежності n(Iа) і Меm(Iа) вже були подані на рис.5.2 і рис.5.4, як електромеханічна і моментна характеристики. Залежність Рin(Iа), з врахуванням того,
що Pin = UIa, лінійна.
Залежність (Iа) така ж, як у всіх обертальних електричних машинах. Максимальне значення  має місце при рівності постійних і змінних втрат. В ДПС
послідовного збудження при збільшенні струму навантаження Iа істотно зменшується частота обертання, тому механічні втрати Рmec також будуть зменшуватись. Магнітні втрати Рmaq визначаються частотою обертового перемагнічування і магнітною індукPin
Pin
цією в зубцях і спинці якоря, які
P
P
пропорційні магнітному потоку. Зі
M
em
збільшенням навантаження частота
Mem

перемагнічування зменшується, а

n
магнітна індукція зростає. У першому наближенні можна прийняти, що сума Рmec + Рmaq  const і рівна втратам при номінальному наn
вантаженні.
Залежність Р(Iа) визначається
Ia N Ia
0 Ia min
залежностями Рin(Iа) і (Iа) і з ураРисунок 5.9 – Робочі характеристики
хуванням незначної зміни  в діадвигуна послідовного збудження
пазоні допустимих навантажень
має вигляд, показаний на рис. 5.9.
Шунтування обмоток збудження і якоря приводить до зміни залежностей
n(Iа), Мem(Iа), (Iа).
Моментна характеристика Мem(Iа) при шунтуванні обмотки збудження з
урахуванням зменшення магнітного потоку проходить нижче за аналогічну характеристику при нормальній схемі включення, а при шунтуванні обмотки якоря через збільшення магнітного потоку – вище. При шунтуванні обмотки збудження зменшуються сумарні втрати в обмотці збудження і реостаті RрЕ, тому 
двигуна зростає в порівнянні з нормальною схемою включення.
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При шунтуванні обмотки якоря втрати в Rра, як наголошувалося, великі,
що приводить до значного зменшення ККД . Крім того, через збільшення
струму IЕ зростають втрати в обмотці збудження, що також знижує .
5.4 Опис експериментальної установки

M

Об'єктом дослідження є двигун постійного струму (ДПС) послідовного
збудження, номінальні дані якого представлені на робочому місці.
Принципова схема дослідного стенду приведена на рис. 5.10.
Якір досліджуваного двигуна М має виводи А1-В2 і з'єднаний послідовно з
обмоткою збудження, яка має затискачі D1 – D2. В коло якоря ДПС ввімкнений
пусковий реостат R1, який після розгону двигуна може бути зашунтованим магнітним контактором КМ2. Для вимірювання напруги і струму якірного кола
включені вольтметр PV1 і амперметр PA1.
Для шунтування якоря двигуна є коло з регульованим реостатом R3, амперметром PA3 і автоматом
SF2.
220 В
Для шунтування обмо~ 220 В
тки збудження двигуна є
HL
коло з регульованим реосQF
SB
татом R2, амперметром PA2
та автоматом SF1.
KM 1
Двигун вмикається в
PF
мережу постійного струму
R1
напругою 220 В за допомоKM 2
гою автомата QF і магнітного контактора KM1.
Для створення наванPA1
SF 1
таження двигуна (гальмівR4
ного моменту на валу) заR2
стосовується генератор поD2
стійного струму (ГПС) неPA4
залежного збудження G.
PA 2
Обмотка
збудження
D1
PV 1
генератора з виводами F1–
F2
BR
F1
SF
2
F2 через реостат R4 і амA1 G
A2 B 2
перметр PA4 вмикається в
R3
B2
B1
мережу постійного струму
PV 2
автоматом QF. Якір генераB1 A2
тора своїми виводами А1–
PA 3
R5
M
В2 з'єднаний з реостатом
PA 5
навантаження R5.
A1
Для вимірювання наРисунок 5.10 – Принципова схема стенда
пруги і струму якоря ввімкдля дослідження ДПС послідовного збудження
нені вольтметр PV2 і ам47

перметр PA5. Частота обертання вимірюється тахометром, який складається з
фотоелектричного датчика BR і електронного блоку PF, він вмикається автоматом SB в мережу змінного струму напругою 220 В .
5.5 Порядок виконання експериментів
5.5.1. Ознайомтеся з номінальними даними і параметрами дослідного двигуна M і випишіть до табл. 5.1 його паспортні дані із заводської таблички, прикріпленої до станини: тут PN ,UN , IaN, IEN, nN – номінальні потужність, напруга і
струм якоря, струм збудження, частота обертання; Rа, RЕ – опори електричних
кіл обмоток якоря та збудження. Також випишіть до табл. 5.1 паспортні дані
навантажувального генератора G.
Таблиця 5.1 – Номінальні дані досліджуваних двигуна М і генератора постійного струму G
Позначення

PN,
кВт

UN,
В

IaN,
А

IEN,
А

nN,
об/хв

Ra,
Ом

RE,
Ом

M
G
5.5.2. Зберіть електричне коло установки для дослідження двигуна послідовного збудження відповідно до схеми, приведеної на рис. 5.10.
Початковий стан обладнання: автомати QF, SF1, SF2, SB та магнітні контактори КМ1 і КМ2 – вимкнуті; реостат R4 виведений (його опір REad мінімальний); реостати R5 і R1 повністю введені (їхні опори максимальні).
5.5.3. Пуск двигуна. Необхідно пам'ятати, що двигун послідовного збудження в режимі неробочого ходу досягає надмірно великої частоти обертання
(двигун йде в ”розліт“) і відцентрові сили можуть зруйнувати якір машини. Тому двигуни послідовного збудження не можна вмикати без навантаження (гальмівного моменту на валу). У даній установці гальмівний момент створюється
генератором незалежного збудження.
Крім того, при пуску ДПС виникає великий пусковий струм, величину якого необхідно обмежити пусковим реостатом R1. Перед вмиканням двигунів постійного струму в мережу завжди необхідно стежити за тим, щоб пускові реостати були введені.
Ввімкніть тахометр автоматом SB. Ввімкніть автомат QF, а потім кнопку
ПУСК магнітного контактора КМ1. Двигун плавно збільшує частоту обертання.
Реостат R1 плавно виводьте. Досягши сталої частоти обертання двигуна, зашунтуйте пусковий реостат R1 магнітним контактором КМ2.
Реостатом R4 встановіть менше значення струму збудження ГПС навантаження з двох вказаних у тарувальній таблиці цього генератора, що приведена на
робочому місці.
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5.5.4. Знімання робочих характеристик ДПС нормальній схемі ввімкнення,
тобто без шунтування обмоток якоря і збудження.
Проконтролюйте по вольтметру PV1 номінальну напругу UN двигуна і
впишіть її до табл.5.2.
Після пуску ДПС встановіть по амперметру PA1 за допомогою навантажувального реостата R5 генератора мінімальний струм навантаження двигуна
0,3IaNМ. Показання приладів PA1, PF, PV2, PA5 і PA4 занесіть у табл. 5.2, де IaM
– струм якоря ДПС, n – частота обертання, UG, IaG – напруга і струм якоря ГПС,
IEG – його струм збудження. Поступово зменшуючи реостатом R5 опір у колі
обмотки якоря ГПС, збільшуйте його струм IaG і, відповідно, струм навантаження двигуна IaM. Зафіксуйте 6…7 точок навантаження двигуна в діапазоні
IaM=(0,3…1,2) IaNМ, де IaNМ – номінальне значення. У діапазоні (0,3…0,5) IaNМ
двигуна підтримуйте меншу величину струму збудження генератора (з двох
вказаних в тарувальній таблиці), а в діапазоні (0,5…1,2) IaNМ встановіть більшу
величину струму збудження. Показання зазначених приладів продовжуйте заносити до табл. 5.2.
Після завершення досліду не вимикайте обладнання з мережі.
Таблиця 5.2 – Параметри робочих характеристик ДПС при нормальній
схемі ввімкнення
U = UN = … B
Дослід
Розрахунок
IaM, n, UG, IaG, IEG, PоG, PelG, PbG, PG, PG, PinG, MM, PinM,
А об/хв В А А
Вт Вт Вт
Вт Вт Вт Н·м Вт

M,
%

5.5.5. Знімання робочих характеристик ДПС при шунтуванні його обмотки збудження.
Не вимикаючи обладнання з мережі після проведення першого досліду по
п.5.5.4 і не змінюючи опору реостатів навантаження R5 і збудження R4 генератора, встановить максимальний опір реостата R2 і ввімкніть автомат SF1.
Встановіть реостатом R2 по амперметру PA2 струм шунта обмотки збудження IshD = 0,25Ia, і цей опір шунта надалі залиште постійним.
При максимальному струмі навантаження двигуна IaM = 1,2IaNМ занесіть
показання приладів PA1, PA2, PF, PV2, PA5 і PA4 до табл. 5.3.
Поступово зменшуючи реостатом R5 струм IaG в колі якоря генератора,
зменшуйте струм навантаження двигуна IaM через рівні проміжки до
IaM = 0,3IaNM. Стежте за тим, щоб при мінімальному навантаженні частота обер49

тання двигуна не перевищувала (1,5…1,6) nN. Зафіксуйте 5...6 точок і показання зазначених приладів занесіть до табл. 5.3.
Таблиця 5.3 – Параметри робочих характеристик ДПС при шунтуванні його обмотки збудження
U = UN = … B
Дослід
Розрахунок
IаМ, IshD, n,
UG, IaG, IEG, PоG, PelG, PbG, PG, PG, PinG, MM, PinM, M,
А А об/хв В
А
А Вт Вт Вт Вт Вт Вт Н·м Вт %

5.5.6. Знімання робочих характеристик ДПС при шунтуванні обмотки
якоря.
Після проведення другого досліду по п.5.5.5, не вимикаючи обладнання з
мережі, вимкніть автомат SF1, введіть реостат R3 до максимального опору і
ввімкніть автомат SF2. Встановіть реостатом R3 за приладом PA3 струм шунта
якоря Ish a = 0,25IaNM. Цей опір шунта надалі залиште постійним.
Цей дослід проведіть точно так, як і перший за п.5.5.4.
Максимальне значення струму мережі I, вимірюваного амперметром PA1,
не повинно перевищувати 1,5IaN.
Струм якоря двигуна IaM менший, ніж струм мережі I, вимірюваний амперметром PA1, на величину струму шунта Ish a, вимірюваного приладом PA3,
тобто IaM=I-Ish a. Зафіксуйте 5…6 точок і дані вимірювань приладами PA1, PA3,
PF, PV2, PA5 і PA4 занесіть до табл. 5.4.
Вимкніть двигун автоматом QF з мережі і приведіть установку в початковий стан.
Таблиця 5.4 – Параметри робочих характеристик ДПС при шунтуванні
обмотки якоря
U = UN = … B
Дослід
UG,
I, IаМ, n,
А А об/хв В

Розрахунок
IaG, IEG, PоG, PelG, PbG, PG, PG, PinG, MM, PinM, M,
А
А Вт
Вт
Вт Вт Вт Вт Н·м Вт %
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5.6 Обробка результатів експериментів та оформлення звіту
5.6.1. Визначити всі величини, що вказані в табл. 5.2 – 5.4 (графа ”Розрахунок“), де РоG – втрати потужності неробочого ходу генератора, визначаються
за тарованою таблицею залежно від величини струму збудження і частоти обертання;
РеlG – електричні втрати потужності генератора
РеlG = I 2aG  RaG,
(5.7)
де  RaG – опір якоря генератора (з табл. 5.1);
PbG – втрати потужності в щітковому контакті генератора
PbG = 2Ub ∙IaG,
(5.8)
де Ub – падіння напруги в одному щітковому контакті, рівне 1 В;
PG – сумарні втрати потужності генератора
PG = PоG + PelG + PbG;
(5.9)
РG – корисна потужність генератора
РG = UG IaG;
(5.10)
РinG – потужність, що підводиться до генератора, яка одночасно є корисною
потужністю РM двигуна
РinG = РM = РG + PG;
(5.11)
MM – корисний обертаючий момент двигуна
MM = 9,55PM / n,
(5.12)
де РM – вимірюється у Вт, n – в об/хв, MM – у Н·м;
PinM – потужність, що підводиться до двигуна
PinM = UIaM.
(5.13)
У третьому досліді (див. табл. 5.4) PinM = UM ∙ I (UM – напруга ДПС), оскільки необхідно врахувати втрати потужності, що виникають у шунті: M – ККД
двигуна, M = PM / PinM ∙ 100 %.
5.6.2. Оформіть звіт про роботу відповідно до вимог, викладених на стенді
в лабораторії кафедри та додатку Д.
5.6.3. Заповніть таблицю номінальних даних і параметрів досліджуваного
двигуна і генератора навантаження.
5.6.4. Наведіть у звіті принципову схему для випробування ДПС послідовного збудження.
5.6.5. Оформіть таблиці результатів експериментів і розрахунків (див.
табл. 5.2 – 5.4).
5.6.6. Проведіть графічну побудову характеристик:
а) електромеханічних n(IaM) для трьох схем ввімкнення двигуна в одній системі координат;
б) моментних M(IaM) для трьох схем ввімкнення двигуна в одній системі
координат;
в) залежностей (IaM) для трьох схем ввімкнення двигуна в одній системі
координат.
5.6.7. Проведіть порівняльний аналіз роботи двигуна для трьох схем ввімкнення.
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Контрольні питання
1. Поясніть конструкцію та принцип дії ДПС послідовного збудження.
2. Поясніть призначення елементів схеми дослідження.
3. Чому двигун послідовного збудження не можна вмикати в мережу при
неробочому режимі (без навантаження на валу)?
4. Що означає навантажити двигун?
5. Поясніть, чому відбувається зростання струму якоря ДПС при зростанні
навантажувального моменту.
6. Поясніть характер електромеханічної характеристики n(IaM) та характер
моментної характеристики M(IaM) для трьох схем ввімкнення ДПС, тобто без
шунтування і з шунтуванням обмоток збудження і якоря.
7. Які втрати потужності має ДПС послідовного збудження при навантаженні?
8. Поясніть характер робочих характеристик ДПС для трьох схем його ввімкнення.
9. Які є способи регулювання частоти обертання ”уверх“ та ”вниз“ від номінального його значення nN для двигуна послідовного збудження?
10. Якими властивостями визначається область застосування двигунів послідовного збудження?
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Лабораторна робота 6
РОЗДІЛЕННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ І ВИЗНАЧЕННЯ ККД
ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
6.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є ознайомлення з методикою експериментального визначення втрат потужності в двигуні постійного струму (ДПС) незалежного збудження при неробочому ході та визначення його ККД.
6.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання:
 пуск ДПС незалежного збудження;
 визначення номінального струму збудження;
 знімання залежностей частоти обертання та струму якоря від напруги
живлення двигуна при заданих постійних значеннях струму збудження.
У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент повинен знати:
 принцип дії ДПС незалежного збудження та процеси супутні його роботі у режимах пуску та неробочого хода;
 принципову схему експериментальної установки;
 порядок визначення номінального струму збудження;
 порядок знімання залежностей частоти обертання та струму якоря від
напруги живлення двигуна при заданих постійних значеннях струму збудження;
 порядок розділення втрат потужності двигуна при неробочому ході;
 порядок розрахунків і побудову електромеханічної характеристики
двигуна;
 порядок розрахунків і побудову залежності ККД від струму якоря;
 характер зазначених залежностей.
6.3 Теоретичні положення
Види втрати потужності в машинах постійного струму представлені у
додатку А..
При роботі машини постійного струму в окремих її частинах, також як і в
машині змінного струму, виникають електричні, магнітні і механічні втрати
потужності.
Електричні втрати потужності мають місце в обмотках і щіткових контактах при проходженні в них струму.
Магнітні втрати потужності виникають у всіх феромагнітних частинах
машини, в яких відбувається періодична або аперіодична зміна магнітного поля. В стаціонарному режимі магнітні втрати потужності - це втрати при оберта53

льному перемагнічуванні зубців і спинки якоря. Магнітні втрати потужності
Рmag, які покриваються за рахунок механічної потужності на валу машини, виникають в сталевих листах осердя якоря – в його зубцях і спинці. Вони залежать від магнітної індукції і частоти перемагнічування. Розрахунок Рmag проводиться за емпіричними формулами.
Механічні втрати потужності виникають у підшипниках, в щіткових контактах від тертя щіток об колектор, від тертя зовнішньої поверхні якоря об повітря (для швидкохідних машин). До механічних втрат потужності відносять
також втрати на вентиляцію, тобто витрати потужності на переміщення охолоджуючого середовища
Втрати потужності в машинах постійного струму, як і в машинах змінного струму, розділяють на основні − такі, що піддаються точному розрахунку і
експериментальному визначенню, і додаткові, пов’язані з вторинними процесами. Розрахунок додаткових втрат потужності Pad вельми складний, тому їх
визначають приблизно. Приймають, що для машин без компенсаційної обмотки
додаткові втрати потужності складають 1 % від потужності, що підводиться
при номінальному режимі роботи машини, а для машин з компенсаційною обмоткою – 0,5%.
Електричні втрати потужності виникають в обмотках якоря, додаткових
полюсів і компенсаційній:
m

Pel   I i2 Ri ,

(6.1)

i 1

де Ii – струм в i-ій обмотці; Ri – опір i-ої обмотки, приведеної до розрахункової
температури; m – кількість обмоток.
Аналогічні втрати потужності є і в обмотці збудження, але їх виділяють
окремо:
(6.2)
PE  RE I E2 ,
де R E і I E – опір i струм обмотки збудження.
Якщо в обмотці збудження є постійно включений реостат, то втрати потужності в його опорі включають у втрати обмотки збудження.
Електричні втрати потужності в щіткових контактах Рb визначаються за
падінням напруги Ub в кожному з них і струмом якоря:
Pb = 2UbIa ,
(6.3)
причому на пару різнополярних щіток, падіння напруги 2Ub складає від 0,6 до
2,5 В залежно від марки щіток.
Механічні втрати потужності Рmec неможливо точно розрахувати, тому їх
визначають за емпіричними формулами, вид яких визначається конструктивним виконанням якоря і підшипників, способом вентиляції, ступенем захисту і
способом монтажу.
Коефіцієнт корисної дії  (ККД) дорівнює відношенню корисної потужності Р до потужності, яка підводиться Рin. ККД може бути знайдений розрахунковим або дослідним шляхом:
для генератора
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η

1

UI a
,
UI a  P

(6.4)

для двигуна

max

UI a  P
,
(6.5)
UI a
де Р – сума всіх втрат потужності машини.
Типова залежність (P) наведена на
рис. 6.1. На неробочому ході P = 0 і  = 0.
Максимум ККД настає при рівності постійних і змінних втрат Р– = Р Для двигунів не0
0,75PN PN P
залежного і паралельного збудження
Рисунок 6.1 – Залежність
Р– = Рmec + Рmag + РE;
(6.6)
(P) машини постійного
Р~=Рel + Рb + Рad.
(6.7)
струму
Для машин постійного струму загальнопромислового призначення максимум ККД  m ax
відповідає приблизно 0,75 від номінальної потужності РN, оскільки на практиці,
зазвичай, ці машини недовантажені.
η

6.4 Опис експериментальної установки
220 B

~ 220 B
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Рисунок 6.2 – Принципова схема стенда для дослідження ДПС при неробочому ході

Об'єктом дослідження є двигун
постійного струму (ДПС) незалежного
збудження, номінальні дані якого
представлені на робочому місці.
Принципова схема стенда для
дослідження двигуна постійного струму при неробочому ході подана на
рис.6.2.
Якір досліджуваного двигуна М
з виводами А1-В2 з'єднаний послідовно з пускорегулюючим реостатом R2 і
вмикається в мережу постійного струму автоматом QF і магнітним контактором KM. Для вимірювання напруги і
струму якоря ввімкнені вольтметр PV і
амперметр РА2. Обмотка збудження
двигуна виводами F1-F2 через реостат
R1 і амперметр РА1 вмикається в ту ж
саму мережу постійного струму тим
же автоматом QF.
Для вимірювання частоти обертання досліджуваного двигуна є тахометр, що складається з фотоелектрич55

ного датчика частоти обертання BR і електронного блоку РF (прилад частотомір), що вмикається в мережу змінного струму 220 В автоматом SB.
6.5 Порядок виконання роботи
6.5.1. Ознайомтеся з номінальними даними і параметрами дослідного двигуна і випишіть до табл. 6.1 паспортні дані із заводської таблички, прикріпленої
до станини: тут PN ,UN , IaN, IEN, nN – номінальні потужність, напруга і струм
якоря, струм збудження, частота обертання; Rа, RЕ – опори електричних кіл
обмоток якоря та збудження.
Таблиця 6.1 – Номінальні дані і параметри досліджуваного двигуна
РN,
кВт

UN ,
В

IаN ,
А

IEN,
А

nN,
об/хв

Rа,
Ом

RE,
Ом

6.5.2. Зберіть електричне коло установи для дослідження двигуна відповідно до схеми, що приведена на рис.6.2.
Початковий стан обладнання: автомати QF, SB та магнітний контактор
КМ вимкнені, реостат R1 виведений і має мінімальний опір (RЕаd = 0); реостат
R2 введений і має максимальний опір (Rа ad= Rа ad max). Для готовності до роботи
ввімкніть тахометр автоматом SB.
6.5.3. Пуск двигуна.
Ввімкніть автомат QF, а потім кнопку ПУСК магнітного контактора КМ.
Плавно виведіть реостат R2, встановивши на якорі номінальну напругу.
6.5.4. Визначення номінального струму збудження двигуна.
Номінальний струм збудження – це струм, що забезпечує номінальну частоту обертання двигуна при номінальній напрузі живлення і номінальному навантаженні (і, отже, при номінальному струмі якоря). Оскільки дослід проводиться тільки при неробочому ході, номінальний струм збудження визначається
непрямим шляхом.
Частота обертання двигуна за (А.14):
U  I a Rà  2U b
n
,
(6.8)
CE 
де Rа =Rа + Rаdр – опір якірного кола двигуна, який складається з опорів обмотки якоря і обмотки додаткових полюсів;
Ub = 0,3…1,25 В – падіння напруги в одному щітковому контакті;
СЕ – конструктивна постійна; Ф – магнітний потік збудження.
Щоб при неробочому ході двигуна отримати частоту обертання, що дорівнює частоті обертання при номінальному струмі якоря IаN , потрібно отримати
величину протиелектрорушійної сили, що індукується в обмотці якоря
Еа = U – IaN Ra – 2Ub,
(6.9)
яка є чисельником у (6.8).
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Для цього при неробочому ході необхідно зменшити напругу, що підводиться до якоря, на величину (IаN – Iаo) Ra, де Iаo– струм якоря при неробочому
ході та напрузі U = UN .
При напрузі на затискачах якоря U = UN – (IаN – Iао) Ra – 2Ub – підбирається такий струм збудження IЕ, при якому частота обертання двигуна дорівнюватиме номінальній nN.
Номінальний струм збудження IЕN приймається рівним цьому значенню
струму (насправді через розмагнічуючу дію реакції якоря струм IЕN має бути
дещо більшим).
Визначену таким чином величину номінального струму збудження IЕN
внесіть у табл. 6.1.
6.5.5. Знімання залежностей частоти обертання n, струму неробочого ходу Iаo від напруги на якорі двигуна U.
Встановіть максимальний струм збудження двигуна IЕmах (реостат R1 виведений). Змінюйте напругу на якорі двигуна реостатом R2 від максимального
значення до 0,2UN через рівні інтервали. Зафіксуйте 5…6 вимірів і запишіть показання приладів PV, PF і PA2 для кожного заміру в табл. 6.2. Показання приладів знімайте після встановлення частоти обертання.
Таблиця 6.2 – Параметри залежностей частоти обертання і струму неробочого ходу від напруги на якорі двигуна

U, В

Дослід
n, об/хв
Iаo, А

IЕ = IЕmах =… А
Розрахунок
о
Еа, В
IаоRa[75 С], В

IЕ =0,8 IЕmах =… А

IЕ =0,6 IЕmах =… А

IЕ =0,4 IЕmах =… А

IЕ =0,2 IЕmах =… А
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ΣРo, Вт

Повторіть цей дослід для струмів збудження (0,8; 0,6; 0,4; 0,2) IЕmах.
Регулювання струму збудження здійснюйте реостатом R1.
Дані дослідів продовжуйте записувати в табл. 6.2.
Увага! При малих струмах збудження необхідно стежити за тим, щоб частота обертання не перевищувала 1,5nN. Для цього при малих струмах збудження не можна подавати на якір повну напругу мережі, тобто не можна повністю
виводити реостат R2.
Після закінчення дослідів відключіть двигун від мережі автоматом QF і
приведіть установку в початковий стан.
6.6 Обробка результатів експериментальних досліджень
6.6.1. Визначить всі величини в табл. 6.2 з графи "Розрахунок", де:
IаоRa [75оС] – падіння напруги в якірному колі двигуна. Величину опору якірного кола Ra, заміряну при температурі охолоджуючого повітря аmb (навколишнього середовища), потрібно привести до температури 75оС:
Ra[75оС] = Ra [1 + 0,004 (75 – аmb)];

(6.10)

де Еа – протиелектрорушійна сила, що індукується в обмотці якоря:
Еа = U – Iaо Ra – 2Ub,

(6.11)

де приймемо Ub = 1 В.
Втрати потужності ідеального неробочого ходу дорівнюють:
ΣРo = Еа Iао.

Po

IEmax

(6.12)

Обчислена таким чином величина ΣРo
враховує тільки магнітні і механічні втрати двигуна (при ідеальному неробочому
ході величина струму в якорі дорівнює
нулю і, отже, електричні втрати в якорі і в
щітковому контакті будуть дорівнюватися
нулю).
6.6.2. Розділення втрат потужності
двигуна при неробочому ході.

IEmin
0

n1 n2

n3

n4 n5

Рисунок 6.3 – Залежності втрат
потужності неробочого ходу Рo
від n для п'яти значень струму збудження

6.6.2.1. Побудуйте за даними табл. 6.2 на одному графіку залежності
ΣРo(n) для п'яти струмів збудження (приклад на рис. 6.3).
6.6.2.2. Перебудуйте залежності ΣРo(n) при IЕ = const (рис.6.3) у залежності ΣРo (IЕ) для п'яти значень n= const (приклад є на рис. 6.4).
Для цього на графіку ΣРo(n) проведіть прямі, паралельні осі ординат, для
п'яти вибраних значень частоти обертання n1–n5. Точки перетинів цих прямих з
кривими ΣРo(n) дають значення втрат потужності неробочого ходу при різних
струмах збудження для даної частоти обертання.
6.6.2.3. Побудуйте залежності механічних втрат потужності машини від ча58

стоти обертання Рmес(n) (приклад на рис.6.5), а
потім при IЕ = 0 (рис.6.6).
Для цього візьміть точки перетину кривих ΣРo (IЕ) (рис.6.4) з віссю ординат (при
цьому криві ΣРo (IЕ) продовжить до перетину
з віссю ординат). Із зміною струму збудження
при постійній частоті обертання змінюються
тільки магнітні втрати потужності, величина
пропорційна квадрату магнітної індукції
IEN IE яких
0
2
Рисунок 6.4 – Побудова за- В . Тому при IЕ = 0 маємо В = 0 (виключаючи
залишковий магнітний потік) і, отже, магнітні
лежностей ΣРo (IЕ) для п'яти
втрати потужності приблизно рівні нулю.
значень n
Крива механічних втрат потужності
Рmес(n) має вид кривої 1 (рис. 6.5). МеханічPmec
ні втрати потужності в машині складаються
1
з втрат на тертя в підшипниках Рmbe, втрат
на тертя в щітковому контакті Рmb і вентиляційних втрат Рυ:
2
Рmес = Рbe + Рb + Рυ.
(6.13)
Перші дві складові механічних втрат
потужності прямо пропорційні коефіцієнту
n
тертя, силі тиску (на підшипниках і щітках)
0
Рисунок 6.5 – Побудова залеж- і частоті обертання n. Залежності цих втрат
потужності від частоти обертання показані
ностей Рmес(n)
на рис.6.5, прямою 2. Вентиляційні втрати
потужності, обумовлені гідравлічним опором нерухомої рідини або газу рухомому тілу, пропорційні кубу лінійної швидкості рухомих частин машини .
Вентиляційні втрати потужності утворюються в основному на вентиляторі, який має лопатки, частково ці втрати також створюються при терті порівняно гладкої поверхні якоря об повітря.
P0
P0
6.6.2.4. Відокремте магнітні втрати
Рmag
Рmag потужності від механічних втрат потужРmec
ності (для номінального струму збудження). Для цього треба виконати наступне.
Рmec На графіку ΣРo(IЕ) (див.рис.6.4) проведіть
з точки IЕN пряму, паралельну осі ординат. За точками, отриманими в результаті
перетину цієї прямої з кривими ΣРo(IЕ)
n
0
для n1...n5, побудуйте залежність ΣРo(n)
Рисунок 6.6 – Відокремлення
при IЕ = IЕN на окремому графіку у велимагнітних втрат потужності від
кому масштабі (приклад на рис. 6.6). Тут
механічних втрат
же побудуйте таку ж криву Рmес(n), як і на
рис.6.5. Для отримання кривої Рmаg(n)
(рис. 6.6) треба на графіку взяти низку значень n і при кожному за графічно

Po

n5
n4
n3
n2
n1
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знайденими значеннями ΣРo і Рmес визначить Рmаg = ΣРo - Рmес. За низкою
чень Рmаg у підсумку будується крива Рmаg(n).
6.6.3. Розрахунок і побудова електромеханічної (швідкисної)
характеристики двигуна.
Електромеханічна характеристика двигуна – це залежність n(Iа) при
IЕ = const, тобто частоти обертання n від струму обмотки якоря Iа при
постійному значенні струму збудження IЕ.
З рівняння частоти обертання двигуна (6.8) знайдіть СEФ для IаN і nN:
U  I a N  Rа [ 75C ]  2U b
.
(6.14)
СEФ 
nN
У рівняння частоти обертання
U  I a  Rа 75о С   2U b
(6.15)
n
CE 
підставте значення струму якоря: Iа = 1,25IаN; 1,0IаN; 0,75IаN; 0,5IаN; 0,25IаN і
знайдіть відповідні частоти обертання. При цьому розмагнічуюча дія реакції
якоря не враховується. Дані розрахунків струму Iа і частоти обертання n занесіть в табл. 6.3. Побудуйте отриману залежність n(Iа) на окремому графіку
(приклад на рис. 6.7).
Таблиця 6.3 – Розрахункові параметри для залежності (Ia)

а ,
А

(Ia).

n,
ΣPo,
об/хв Вт

Pеl,
Вт

PЕ,
Вт

Pb,
Вт

,
А

Pаd,
Вт

P,
Вт

Pin,
Вт

,
%

6.6.4. Розрахунок і побудова залежності ККД двигуна від струму якоря

З кривої ΣР0(n) (рис. 6.6), яка відповідає IЕN, знайдіть втрати потужності
неробочого ходу, що відповідають частотам обертання з табл.6.3.
Визначіть:
 електричні втрати потужності якірного кола ДПС
Реl = I a2  Rа 75о С  ;
(6.16)
 втрати потужності в колі збудження
РЕ =UNIЕN;
 втрати потужності в щітковому контакті
Рb= 2UbIа;
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(6.17)
(6.18)

 повний струм, споживаний ДПС з
мережі
I = Iа +IЕ;
(6.19)
 додаткові втрати потужності
Раd = 0,01UNI;
(6.20)
 сумарні втрати потужності двигуна
для усіх значень струму якоря
P = ΣPo + Pel + PE + Pb + Pad;
(6.21)
 потужність, що забирається з мережі
Pin = U I;
(6.22)
 ККД
P  P
P
(6.23)
η
100 %  in
100 % .
Pin
Pin

η n
η
n

0 0 0,25

0,5 0,75 1,0 1,25
Ia I
aN

Рисунок 6.7 – Побудова
залежностей , n(Iа)

Побудуйте криву (Ia) на одному графіку з кривою n(Iа), але у власному
масштабі (див. рис. 6.7).
6.6.5. Оформіть звіт про роботу відповідно до вимог, викладених у додатку Д.
6.6.6. У звіті наведіть принципову схему (рис.6.2), табл. 6.1 – 6.3 і виконайте графічні побудови, вказані вище в п. 6.6.
Контрольні питання
1. Поясніть конструкцію і принцип дії машини постійного струму.
2. Як виконується пуск ДПС в режимі неробочого ходу?
3. Як визначається номінальний струм збудження машини постійного
струму за даними досліду неробочого ходу?
4. Чим визначаються межі регулювання частоти обертання двигуна?
5. Які види втрат потужності є в машині постійного струму в режимі неробочого ходу, а також при навантаженні?
6. Як розділяють втрати потужності неробочого ходу?
7. Як виконують розрахунок електромеханічної характеристики?
8. Як виконують розрахунок втрат потужності при навантаженні?
9. Поясніть вигляд кривої ККД.
10. Як змінюються окремі види втрат потужності при навантаженні?

61

Лабораторна робота 7
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАШИННОГО ПІДСИЛЮВАЧА
ПОПЕРЕЧНОГО ПОЛЯ
7.1 Мета роботи
Метою лабораторної роботи є ознайомлення з методами експериментального дослідження електромашинного підсилювача (ЕМП) поперечного поля
шляхом знімання його статичних характеристик.
7.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи
У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання:
 пуск установки;
 знімання характеристики неробочого ходу ЕМП;
 знімання зовнішніх характеристик ЕМП:
- при нормальній компенсації;
- при перекомпенсації;
- при недокомпенсації;
- при відсутності компенсації;
 знімання характеристики навантаження ЕМП при нормальній компенсації.
У результаті теоретичної підготовки і проведення лабораторної роботи
студент повинен знати:
 принципову схему експериментальної установки;
 будову, принцип дії ЕМП та процеси, супутні його роботі у режимах
неробочого ходу та навантаження;
 зазначені вище характеристики ЕМП.
7.3 Теоретичні положення
Електромашинні підсилювачі (ЕМП) – це спеціальні електричні генератори (частіше постійного, рідше змінного струму), вихідна потужність яких регулюється зміною потужності керування (збудження), в багато разів меншої за
вихідну потужність.
Найпростішим ЕМП може служити генератор постійного струму з незалежним збудженням. Відомо, що вихідна напруга, а отже, й вихідна потужність
генератора залежать від магнітного потоку збудження. Таким чином, обмотка
збудження генератора може служити керувальною обмоткою. Змінюючи струм
збудження, можна в широких межах змінювати величину вихідної потужності,
тобто керувати процесом перетворення механічної потужності приводного двигуна в електричну потужність на виході генератора. Звичайні генератори постійного струму при використовуванні їх як ЕМП мають суттєві недоліки, тому
як ЕМП використовуються спеціальні електричні машини.
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ЕМП вельми різноманітні як за будовою, так і за принципом дії.
Як вже згадувалося, за родом струму їх можна поділити на ЕМП постійного та змінного струму.
За числом ступенів підсилення – на одно-, дво- та триступеневі.
За напрямом потоку збудження вихідного ступеня – на ЕМП поздовжнього та поперечного поля.
На рис. 7.1 представлено будову ЕМП з поперечним полем, який виконано в одному корпусі з привідним трифазним асинхронним електродвигуном.
Конструктивно ЕМП складається з підшипникових щитів 1 та 9, колектора підсилювача 2, якоря підсилювача 3 з обмоткою 4, статора підсилювача 5 з обмоткою 6, ротора 7 и статора 8 електродвигуна.

Рисунок 7.1 – Будова ЕМП з поперечним полем:
Основні експлуатаційні властивості ЕМП характеризуються такими параметрами: коефіцієнтом підсилення; сталою часу; коефіцієнтом добротності;
мірою можливого форсування.
Загальні відомості про ЕМП поперечного поля надані у додатку А.7.
7.4 Опис експериментальної установки
Паспортні дані ЕМП та асинхронного двигуна представлені на робочому
місці. Принципова схема установки, що придатна для проведення усіх дослідів,
показана на рис. 7.2.
Трифазний асинхронний двигун М вмикається до мережі змінного струму
напругою 220 В автоматом QF і магнітним пускачем КМ. Обмотка керування
(ОК) ЕМП G своїми затискачами F1–F2 через потенціометр RP вмикається автоматом SF до мережі постійного струму напругою 110 В. Для вимірювання
струму керування включено амперметр PA1.
На колекторі ЕМП розміщено поздовжні d1 і d2 та поперечні q1 і q2 щітки.
Поперечні щітки q1 і q2 замкнено накоротко.
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Склад якірного кола підсилювача G: обмотка якоря із затискачами А1–А2,
обмотка додаткових полюсів (ДП) із затискачами В1–В2 та компенсаційна обмотка (КО) із затискачами С1–С2.
Для навантаження ЕМП використовується реостат R2, який включається
в якірне коло через автомат SА1. Для вимірювання напруги та струму якірного
кола до нього включено вольтметр PV та амперметр РА2.
3 ~ 220 B
HL1

110 B
HL 2
QF

SF
RP

KM
PA1
F1

M

3~

A2
B1 d1

г

SA2
в а

F2
q1
G

B2
SA1

R1

d2 A1 C1
q2

б

C2

PV
PA 2

R2

Рисунок 7.2 – Принципова схема стенда для дослідження
електромашинного підсилювача поперечного поля
Ступінь компенсації ЕМП регулюється зміною величини опору реостата
R1, який шунтує КО. Електромашинні підсилювачі виконуються таким чином,
що без шунтування КО машина працює в режимі перекомпенсації.
На схемі (рис.7.2) ступінь компенсації ЕМП можна задавати фіксованими
положеннями перемикача SA2: положення "а" відповідає нормальній компенсації (шунтуючий опір R1 повністю введений), положення "б" – перекомпенсації
(опір R1 вимкнено), положення "в" – недокомпенсації (введено частину опору
R1), положення "г" – відсутності компенсації (КО зашунтована).
7.5 Порядок виконання роботи
7.5.1 Оглянути зовні ЕМП. Ознайомитися зі схемою обмоток, заводською
табличкою параметрів, а також обладнанням та приладами.
Ознайомтеся з номінальними даними і параметрами досліджуваного ЕМП і
випишіть до табл. 7.1. паспортні дані із заводської таблички, прикріпленої до
станини: тут PN, UdN, IdN, Iсmах, nN – номінальні потужність, напруга і струм
якоря, максимальний струм керування, номінальна частота обертання; Rа, Rс
Ri,– опори електричних кіл обмоток якоря, керування і навантаження.
64

Таблиця 7.1- Номінальні дані та параметри досліджуваного ЕМП
PN,
кВт

UdN,
В

IdN,
А

Icmax,
А

nN,
об/хв

Ra,
Ом

Rc,
Ом

Rl,
Ом

Підготувати ЕМП до випробувань. Скласти схему, приведену на рис. 7.2.
Привести установку у початковий стан: автомати QF, SF, SA1 вимкнуті; реостат
RP виведено (опір реостата в колі ОК дорівнює нулю); перемикач SA2 – в положенні "а".
7.5.2 Пуск установки.
Ввімкніть автомат QF. Натисніть кнопку «ПУСК» магнітного пускача
КМ. Асинхронний двигун М приводить підсилювач до обертання з номінальною частотою обертання.
7.5.3 Характеристика неробочого ходу ЕМП.
Характеристика неробочого ходу ЕМП – це є залежність Ed (Ic) при Id = 0,
тобто ЕРС якоря Ed при неробочого ходу від струму керування Ic.
При неробочому ході автомат SA1 розімкнений і струм навантаження
ЕМП Id дорівнює нулю. Струм керування Ic у обмотці F1–F2 регулюється потенціометром RP і вимірюється амперметром PA1. ЕРС Ed у режимі неробочого
ходу дорівнює напрузі Ud на вихідних затискачах ЕМП і вимірюється вольтметром PV.
Змінюючи струм керування у прямому напрямку від нуля до Ic = Icmax, а
далі у зворотному – від Icmax до нуля, визначити експериментально висхідну та
спадну вітки характеристики неробочого ходу. Струм Icmax відповідає максимальній напрузі Udmax = 1,2UdN. У зазначених межах визначити експериментально
6-7 точок для кожної вітки характеристики, та показання приладів PA1 і PV занесіть до табл.7.2.
Таблиця 7.2 –Параметри характеристики неробочого ходу ЕМП
Ic, А
Ed, В
7.5.4 Знімання зовнішніх характеристик ЕМП.
Зовнішня характеристика ЕМП – це є залежність Ud (Id) при Ic = const,
тобто напруги Ud на виході підсилювача від струму навантаження Id при постійному сигналі на обмотці керування Ic і незмінному ступені компенсації.
7.5.4.1 Знімання зовнішньої характеристики ЕМП при нормальній компенсації (перемикач SА2 – в положенні "а").
Потенціометром RP встановити такий струм керування Ic, який в режимі
неробочого ходу (Id = 0) створює ЕРС, яка дорівнює номінальній (табличній)
напрузі ЕМП UdN. Значення Ic, Id і Ud занести до табл. 7.3 і у подальшому струм
Ic залишати незмінним.
Далі при повністю введеному реостаті R2 (Rl = Rlmax) ввімкнути автомат
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SА1. Плавно зменшуючи опір реостата R2, збільшувати струм навантаження Id
до 1,2IdN. Зафіксувати 5...6 точок і покази приладів PA2 і PV записати до
табл.7.3.
7.5.4.2 Знімання зовнішньої характеристики ЕМП при відсутності компенсації.
Перемикач SА2 встановити в положення "г". В цьому випадку струм навантаження практично мине КО. Порядок знімання характеристики, як і струм
керування Ic, такі самі, що і при зніманні попередньої характеристики за
п.7.5.4.1. Зафіксувати 5...6 точок і покази приладів PA2 і PV записати до
табл. 7.3.
Таблиця 7.3 – Зовнішня характеристика ЕМП при нормальній компенсації
та при відсутності компенсації
Ic = … А
Нормальна компенсація
Дослід
Id , А

Розрахунок
Ud, В

k

Rl, Ом

Відсутність компенсації

7.5.4.3. Знімання зовнішньої характеристики ЕМП при перекомпенсації.
Перемикач SА2 встановити в положення "б". Струм керування Ic залишити таким самим, як і в попередньому досліді.
Зняти зовнішню характеристику ЕМП так само, як і при нормальному
ступені компенсації за п.7.5.4.1. Струм навантаження Id змінювати від 0 до
1,2IdN.
Зафіксувати 5...6 точок і покази приладів PA2 і PV записати до табл. 7.4.
7.5.4.4. Знімання зовнішньої характеристики ЕМП при недокомпенсації.
Перемикач SА2 встановити в положення "в". Струм керування Iс залишається таким самим, як і в попередніх дослідах за п.7.5.4.1–7.5.4.3, як і порядок
знімання характеристики. Зафіксувати 5...6 точок і покази приладів PA2 і PV
записати до табл. 7.4.
Розвантажити ЕМП реостатом R2 і вимкнути автомат SА1.
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Таблиця 7.4 – Зовнішня характеристика ЕМП при перекомпенсації та недокомпенсації
Ic = … А
Перекомпенсація
Дослід
Id , А

Розрахунок
Ud, В

k

Rl, Ом

Недокомпенсація

7.5.5 Знімання характеристики навантаження ЕМП при нормальній
компенсації.
Характеристика навантаження ЕМП – це є залежність Ud (Ic), тобто напруги Ud на виході ЕМП від струму керування Ic при сталій частоті обертання
n, незмінному ступені компенсації та постійному опорі Rl навантажувального
реостата R2 (у цьому полягає відмінність характеристики навантаження ЕМП
від аналогічної характеристики генератора постійного струму: ЕМП звичайно
працює на споживача із сталим опором).
Порядок знімання характеристики навантаження такий: перемикач SА2
встановити в положення "а" (нормальна компенсація); ввімкнути автомат SА1;
реостатом R2 встановити номінальний струм навантаження IdN при номінальній
напрузі UdN. Ці значення Ic і Ud занести в табл. 7.5. Далі при постійному опорі Rl
навантажувального реостата R2, зменшуючи струм керування Ic до нуля, зафіксувати 6...7 точок та записати покази приладів PA1 і PV до табл. 7.5.
Таблиця 7.5 – Характеристика навантаження ЕМП при нормальній компенсації
Rl = UdN/IdN =…../….. = …….Ом
Ic, А
Ud, В
Відключити обладнання автоматами QF і SF від мережі й привести установку в початковий стан.
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7.6 Обробка результатів
7.6.1. Оформити звіт про роботу відповідно до вимог, наведених у додатку Д. У звіті повинно бути наступне.
7.6.2. Навести у звіті робочу схему для дослідження ЕМП (рис.7.2) і таблицю номінальних даних і параметрів досліджуваного ЕМП (табл. 7.1).
7.6.3. В табл. 7.3 і табл. 7.4 розрахувати і записати коефіцієнт підсилення
та опір навантаження ЕМП і побудувати на одному графіку для всіх чотирьох
зовнішніх характеристик залежність k(Ri).
Коефіцієнт підсилення ЕМП
P Ud  Id
k

,
(7.1)
Pс I с2  Rc
де P і Pc – вихідна і вхідна потужності ЕМП; Rc – опір обмотки керування
(з табл. 7.1).
Опір навантаження ЕМП
U
(7.2).
Rl  d
Id
7.6.4. Оформити таблиці результатів експериментів і розрахунків (табл.
7.2–7.5).
7.6.5. Побудувати:
а) характеристику неробочого ходу Ed(Ic), а саме, за даними табл.7.2 побудувати обидві вітки і провести середню характеристику;
б) зовнішні характеристики Ud(Id) на одному графіку для чотирьох ступенів
компенсації (табл.7.3–7.4);
в) характеристику навантаження Ud(Ic) за даними табл. 7.5.
Контрольні питання
1. Яку будову та призначення має ЕМП?
2. Який принцип роботи ЕМП?
3. Чому магнітна система ЕМП виконується шихтованою?
4. Яке призначення мають обмотки керування та компенсаційна?
5. Як виглядає характеристика неробочого ходу і чому?
6. Як можна визначити номінальний струм обмотки керування?
7. Як установити повну компенсацію ЕМП?
8. Який вигляд має зовнішня характеристика при повній компенсації?
9. Як установити недокомпенсацію та перекомпенсацію?
10. Який вигляд мають зовнішні характеристики при недокомпенсації та
перекомпенсації?
11.З яким ступенем компенсації звичайно працюють ЕМП?
12. Як установити заданий ступінь компенсації?
13. Що називають коефіцієнтом підсилення та який порядок розрахунку
величини коефіцієнта підсилення ЕМП?
14. Чи залежить коефіцієнт підсилення від ступеня компенсації?
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК А – ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
А.1 ПРИНЦИП ДІЇ МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Машини постійного струму (МПC) широко використовуються в різних галузях промисловості і на транспорті як двигуни і генератори. Машини постійного струму складніші за конструкцією і дорожчі, ніж машини змінного струму, але при цьому мають кращі експлуатаційні характеристики відносно регулювання частоти обертання, пуску і допускають вищі перевантаження порівняно з машинами змінного струму. Широке застосування МПC вимагає великої
різноманітності їх номінальних даних (потужності, частоти обертання, напруги)
і різних конструктивних виконань відповідно до умов їх устаткування і експлуатації. У даний час МПС виготовляють на потужності від одиниць ват до
12000 кВт, номінальною напругою від 12 В до 1500 В, частотою обертання від
декількох обертів до декількох тисяч обертів на хвилину. Найширше застосування знайшли машини постійного струму з металевим комутатором, роль якого відіграють колектор і електрощітки.
Принцип дії генератора постійного струму розглянемо на прикладі двополюсної моделі, рис. А.1.
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Рисунок А.1 –Двополюсна модель генератора постійного струму
Якір – феромагнітний циліндр обертається під дією зовнішнього моменту
М, прикладеного до валу. На якорі укладена обмотка у вигляді витка аbсd. Якір
розташований між різнойменними магнітними полюсами N - Ѕ (постійні магніти або електромагніти). Кінці витка виведені до двох пластин – півкілець, закріплених на валу і ізольованих від валу і одна від одної. Ці пластини утворюють колектор. На пластини накладені електрощітки А і В, до яких приєднується
навантаження генератора – реостат R. При роботі генератора якір і колектор
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обертаються, а електрощітки нерухомі.
При обертанні якоря в провідниках аb і сd наводиться електрорушійна сила
(ЕРС) E, яка визначається за законом електромагнітної індукції E = Blv, де В–
магнітна індукція поля збудження, l – довжина провідника у магнітному полі
збудження, v – лінійна швидкість провідника у магнітному полі збудження.
Якщо lv = соnst, то можна вважати, що ЕРС за величиною і знаком визначається
розподілом магнітної індукції, створеної полюсами. Розподіл магнітної індукції
повздовж кола поперечного перерізу якоря показано на рис. А.2, а (поперечний
переріз) і рис. А.2, б (розгортка), де τр – полюсний крок.
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Рисунок А.2 – Розподіл магнітної індукції повздовж кола
поперечного перерізу якоря: а – поперечний переріз; б – розгорнутий вигляд
Лінія, що проходить через центр кола О і точки на поверхні якоря, де В = 0,
називається геометричною нейтраллю. При обертанні якоря провідники аb і сd
займають різне положення в просторі, тобто поперемінно знаходяться то під N
то під S полюсами і, отже, в провідниках індукується змінна ЕРС, а у витку
аbсd протікає змінний струм, при цьому ЕРС і струм за фазою співпадають.
У початковому положенні за правилом правої руки ЕРС і струм у провіднику аb направлені від b до а, а в провіднику сd від d до с. При повороті якоря
на 180о, провідники міняються місцями, напрям ЕРС і струму в них змінюється
на протилежний порівняно з початковим. Проте полярність щіток і напрям
струму в навантаженні R залишиться незмінними, тому що одночасно з поворотом якоря відбувається зміна пластин-напівкілець під щітками. Таким чином,
щітка А завжди контактує з пластиною-напівкільцем, що належить провідникові, який знаходиться під північним полюсом, а щітка В – під південним. Отже,
колектор і електрощітки є механічним випрямлячем. Графік зміни струму у витку аbсd показаний на рис.А.3,а, а в навантаженні _ на рис. А.3,б.
Струм навантаження має незмінний напрям, але пульсує у часі (t – час).
Для зменшення цих пульсацій необхідно збільшувати кількість витків і колек72

торних пластин. Вже при кількості витків, рівній 15 і відповідній кількості колекторних пластин, рівній 30, пульсації струму навантаження вельми малі.
Насправді кількість витків обмотки якоря не менше декількох десятків, тому струм навантаження практично постійний.
У режимі двигуна (рис.А4) до щіток А і В від зовнішнього джерела прикладена постійна напруга, під
дією якої у витку аbсd проIS
тікає струм: у провіднику
аb від а до b, в провіднику
0
а сd від с до d. Полярність
t
щіток така ж, як в режимі
генератора. Провідники зі
струмом знаходяться в магнітному полі, на них діють
IR
електромагнітні
сили:
Fem = BIal, де В – магнітна
0
б
індукція поля збудження, Ia
t
Рисунок А.3 – Графік зміни струму у витку (а) і у – струм в провіднику, l –
довжина провідника у магзовнішньому навантаженні (б)
нітному полі збудження.
Сукупність цих сил, що
діють на плечі dа/2, утворює електромагнітний обертовий момент Меm, під дією
якого якір приходить в обертання – машина стає двигуном. При цьому в провідниках аb і сd індукується ЕРС, яка направлена зустрічно до струму. По аналогії з попереднім, при обертанні якоря відбувається зміна пластин – напівкілець
під щітками і напрям струму в провідниках.
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Рисунок А.4 – Модель двополюсного двигуна постійного струму
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У початковому стані провідник аb знаходиться під північним полюсом і
контактує з позитивною щіткою А, струм у провіднику направлений від а до b.
Після повороту якоря на 180о провідник аb через пластину – напівкільце контактує з негативною щіткою В і струм у ньому направлений від b до а. Для провідника сd – аналогічно. Таким чином, до щіток А і В від зовнішнього джерела
підводиться постійний завжди направлений в один бік струм, а у витку аbсd
протікає змінний струм. Отже, у режимі двигуна колектор і щітки є механічним
інвертором. Напрям дії електромагнітних сил Fem, який визначається за правилом лівої руки, показаний на рис.А.4.
Слід відзначити, що електромагнітний момент утворюється також і у режимі генератора (напрям дії електромагнітних сил Fem показаний на рис. А.1),
але у цьому разі він є гальмовим, тому що спрямований проти зовнішнього моменту М, прикладеного до валу.
А.2 КОНСТРУКЦІЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Конструкція машини постійного струму показана на рис. А.5.
Машина постійного струму складається з двох основних частин: нерухомого статора (магнітної системи) і обертового якоря.
Статор призначений, в основному, для створення магнітного потоку. Якір
призначений для перетворення енергії одного виду на енергію іншого виду: механічної енергії на електричну в генераторі, або навпаки – в двигуні. Між нерухомим статором і обертовим якорем знаходиться повітряний проміжок.
Статор складається з станини; головних полюсів і додаткових полюсів.
Головні полюси складаються з осердя та полюсної котушки, по якій проходить струм збудження: так створюється основний магнітний потік.
Осердя головного полюса, зазвичай, набирається з листів електротехнічної
сталі, які скріпляються стальними шпильками. З боку, оберненого до якоря,
осердя закінчується полюсним наконечником, який має легко скошені краї для
більш плавного розподілу магнітного потоку під полюсом. У механічному відношенні полюсний наконечник служить також для кращого кріплення котушки,
надітої на осердя полюса (рис.А.6).
Полюсна котушка виконується з міді, яка намотується на гільзу з ізоляційного матеріалу, надіту на осердя.
Для кращого охолодження котушки її часто ділять за висотою на дві або
декілька частин, між якими залишають вентиляційні канали необхідної ширини. Полюси прикріплюються до станини за допомогою болтів.
У крупних машинах постійного струму, які працюють у важких умовах і
широким діапазоном регулюванням частоти обертання та перепадом навантаження, застосовується компенсаційна обмотка. Вона розміщується в пазах наконечників головних полюсів і з’єднується послідовно з обмоткою якоря та обмоткою додаткових полюсів.
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Рисунок А.5 – Двигун постійного струму типу 4ПН225М:
1 – кришка люкова колекторна; 2 – вал; 3 – кришка підшипника; 4 –
підшипник кульковий; 5 – траверса щіткова; 6 – колектор; 7 – болт (бракет)
щітковий; 8 – щит підшипниковий передній; 9 – коробка виводів; 10 – щіткотримач зі щіткою; 11 – станина; 12 – обмотка додаткового полюса; 13 –
осердя додаткового полюса; 14 – осердя якоря; 15 – осердя головного полюса; 16 – обмотка головного полюса; 17 – обмотка якоря; 18 – діафрагма;
19 – вентилятор; 20 – щит підшипниковий задній; 21 – кільце лабіринт не;
22 – вільний кінець вала; 23 – кришка люка вентилятора; 24 – болт для виходу відпрацьованого мастила; 25 – болт заземлення; 26 – лапа; 27 – маслянка; 28 – вухо транспортне
Компенсаційна обмотка призначена для компенсації поперечної реакції
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якоря в області полюсної дуги. Струм в цій
обмотці повинен мати такий напрям і таку
величину, щоб її магніторушійна сила
(МРС) була напрямлена на зустріч МРС
якоря та дорівнювала їй за величиною.
З’єднання цієї обмотки послідовно з обмоткою якоря дозволяє автоматично компенсувати реакцією якоря з будь-яким струмом навантаження.
Застосування компенсаційної обмотки
дозволяє значно (на 20...30%) зменшити
максимальну напругу між пластинами колектора при всіх режимах роботи двигуна.
При наявності компенсаційної обмотки повітряний проміжок під головними полюсаРисунок А.6 – Розташуванми вибирається в 1,5...2 рази меншим, ніж ня обмоток полюсів у машині
без неї. Зменшення повітряного проміжку постійного струму: 1 – станина,
дозволяє збільшити лінійне навантаження 2 – осердя додаткового полюса,
та зменшити масу обмоток головних і до- 3 – обмотка додаткового полюдаткових полюсів.
са, 4 – обмотка паралельного
Однак застосування компенсаційної збудження, розділена на котушобмотки ускладнює конструкцію та значно ки, 5 – обмотка послідовного
збільшує (на 15...20%) трудомісткість ви- збудження, 6 – осердя головноготовлення двигуна, а також ускладнює го полюса
його ремонт.
Конструктивно компенсаційну обмотку виконують у вигляді одношарової
котушкової обмотки, а у машинах великої потужності – у вигляді стрижневої
обмотки.
Компенсаційні обмотки мають широке розповсюдження в тягових двигунах постійного струму великої потужності.
Додаткові полюси призначені для покращення комутації. Додатковий полюс, як і головний, складається з осердя і котушки, яка вмикається послідовно
з обмоткою якоря. Додаткові полюси розташовуються строго посередині між
головними полюсами і прикріплюються до станини болтами. Осердя додаткових полюсів виготовляють або суцільними стальними, або шихтованими з листової сталі.
Станиною називають нерухому частину машини, до якої кріплять головні і
додаткові полюси і за допомогою якої машина кріпиться до фундаменту. Станина виготовляється зі сталі, або чавуну. Частина станини, яка служить для
проведення магнітного потоку головних і додаткових полюсів, називається ярмом.
Станина має досить різноманітні конструктивні форми. Якщо діаметр якоря не перевищує 350...500 мм, то крім полюсів до станини кріпляться ще підшипникові щити, в яких закріплені щитові підшипники, призначені для обертання вала якоря. Якщо діаметр щита перевищує 1 м, то зазвичай, переходять
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на стоякові підшипники, які встановлюються окремо від станини на фундаментній плиті машини.
Щитові, а інколи і стоякові підшипники виконуються як підшипники кочення, тобто як кулько- або роликопідшипники.
Стоякові підшипники найчастіше виконують як підшипники ковзання,
головним чином, з кільцевим змащенням.
До підшипникових щитів часто кріпиться щіткова траверса.
Якір складається з: вала, осердя якоря, обмотки якоря, колектора,
щіткового пристрою.
Осердя якоря виготовляється з листової електротехнічної сталі, складеної в
напрямі, перпендикулярному до осі машини. Лист сталі має зубчатий вигляд.
При низьких частотах перемагнічування (20...50 Гц) товщина листа становить,
зазвичай, 0,5 мм. Окремі листи ізолюються один від одного тонкою плівкою
лаку або шаром окису, який утворюється на поверхні сталі в нагрітому стані.
Товщина ізоляції 0,03...0,05 мм. Шихтована будова якоря дозволяє зменшити
вихрові струми, що виникають в осерді під час його обертання в магнітному
полі та напрямлені паралельно до осі машини. Вихрові струми призводять до
втрат енергії, яка переходить у тепло. При масивному осерді якоря ці втрати
були б дуже великі, що призвело б до зменшення віддачі машини та надмірного
її нагрівання. Якщо довжина осердя якоря більша, ніж 300 мм, то його
розділяють на декілька пакетів шириною по 40...60 мм. Для покрашення
охолодження між пакетами залишають радіальні вентиляційні канали шириною
8...10 мм, а також в осерді якоря влаштовують осьові канали.
Для надання осердю належної жорсткості крайні листи пакетів роблять з
листової сталі завтовшки 1...2 мм. Осердя якоря спресовується з обох боків за
допомогою натискних шайб та кріпиться на валу шпонкою і упорним кільцем.
Якщо діаметр якоря більший 800 мм, то його осердя кріплять на закріпленому
на валу корпусі якоря.
Довжина осердя якоря перевищує довжину осердя полюса на 1,5...5 мм з
кожного боку. Це роблять для того, щоб звести до мінімуму зміни провідності
магнітного кола, які виникають під час невеликих осьових переміщень якоря
(хід якоря).
Обмотка якоря складається з секцій, об'єднаних в котушки, які ізолюють
загальною корпусною ізоляцією та вкладають в пази осердя якоря (рис. А.7). В
пазах котушки закріплюють за допомогою спеціальних клинів, або бандажної
склострічки, а лобові частини обмотки, які виступають із пазів, закріплюють за
допомогою бандажів зі сталевого немагнітного дроту або склострічки.
Колектор (рис.А.8) є основним вузлом в перетворюванні енергії при роботі
машини постійного струму. В конструктивному відношенні колектор – це один
з найбільш відповідальних вузлів машини. Колектор разом зі щітковим механізмом виконує роль випрямляча струму в режимі роботи машини генератором і
роль інвертора – в режимі двигуна.

77

До колектора приєднуються кінці секцій обмотки якоря.
Складність конструкції колектора
пояснюється,
поперше, структурою кільця, яке
складається з великої кількості
мідних пластин (14), які чергуються з міканітовими прокладками (15), по-друге, складними
геометричними формами сполучення металевих та ізоляційРисунок А.7 – Поперечний переріз від- них деталей, якими є сталеві
критих пазів якоря з обмоткою прямокутно- натискні конуси (4,12), міканіго перерізу та способами кріплення пазової тові манжети (6) і мідні ластівкові хвости (10) колекторних
частини обмотки: а – ізоляційним клином;
б – бандажною склострічкою; 1 – клин скло пластин, і, нарешті, силовими
текстолітовий; 2, 5, 7 – прокладки склотекс- явищами, які виявляються під
толітові; 3 – ізоляція секції; 4 – ізоляція ко- дією відцентрових сил та темтушки; 6 – пазова ізоляція; 8 – бандажна пературних змін.
Колекторна пластина має
скло стрічка; 9 – сторона однієї секції
робочу поверхню (7), ластівковий хвіст (10) і півника (11).
Робоча поверхня призначена для забезпечення постійного контакту з електрощітками, які притиснуті до неї.
Ластівковий хвіст дозволяє скріпити всі колекторні пластини з прокладками і забезпечити механічну єдність колектора на протязі всього строку роботи
машини.

Рисунок А.8 – Конструкція колектора на стальній втулці: 1 – стопорний
гвинт; 2 – гайка; 3 – кільцеві канавки для балансувальних вантажів; 4 – натискний конус; 5 – бандаж; 6 – ізоляційні міканітові манжети; 7 – робоча частина
колекторної пластини; 8 – проміжок; 9 – ізоляційний циліндр; 10 – ластівковий
хвіст; 11 – півник; 12 – стальна втулка (корпус колектора); 13 – шліц у півнику;
14 – колекторна пластина; 15 – колекторна міканітова прокладка
78

Півник служить для з'єднання кінців секцій обмотки якоря з колекторною
пластиною. Півник може бути жорстким і м'яким. Жорсткий півник може виготовлятися заодно з колекторною пластиною, а може бути припаяним чи привареним до неї. М'який півник, який виготовляють з мідних стрічок, впаюють в
кінець колекторної пластини.
Конструкція колектора називається арочною, тому що сили, які діють між
натискними стальними конусами, притискують пластини колектора одну до
одної, і між ними утворюється боковий тиск, який називається арочним розпіром. Стальні конуси, які стискають колекторні пластини з ізоляційними прокладками, здійснюють тиск на ластівкові хвости через міканітову манжету.
Профіль ластівкого хвоста задається кутом, який, зазвичай, становить 33 о, причому кут між горизонталлю та верхньою стороною пластини рівняється 3о, а
між горизонталлю та стороною ластівкового хвоста 30о.
Між верхньою поверхнею пластини і манжетою натискного конуса передбачають проміжок (8) біля 0,5 мм, що дозволяє розвантажити верхню сторону
пластин від стискальних зусиль.
При довжині колектора до 200 мм натискні конуси стягують гайкою. В колекторах з довжиною більшою 200 мм натискні конуси стягують стальними
шпильками або болтами.
Щітковий пристрій (рис.А.9) служить для сполучення обмотки якоря машини з зовнішнім електричним колом. Він складається з щіткової траверси
(рис.А.9,а), щіткових пальців (бракетів)(1) і щіткотримачів (6,12).
Щіткова траверса у машинах малої потужності кріпиться до підшипникового щита, а в машинах більшої потужності – до станини. Переважно траверса
виконується так, щоб її можна було повертати на невеликий кут для встановлення в необхідному положенні. Траверса має приливи, в яких закріплюються
щіткові пальці (1) круглого, або прямокутного перерізу, надійно ізольовані від
корпусу. Кількість пальців дорівнює кількості полюсів.
Щітковий палець служить для кріплення одного, або, частіше, декількох,
щіткотримачів.
Щіткотримач складається з обойми (6, 12), в яку поміщають щітку (5, 11),
пристрою для регулювання сили натиску щітки на колектор (наприклад, пружини (3, 15)) і гнучкого тросика (16) для проходження струму між щіткою та
пальцем щіткотримача. Щіткотримачі мають різні конструктивні виконання залежно від типу та умов роботи машини.
Електрощітки в сучасних електромашинах застосовуються: вугільні, графітні, мідно – і бронзо-графітні. Щітки мають різні розміри (переріз від 16...20
до 1000...1200 мм2) залежно від величини струму обмотки якоря. Щітки по колу
колектора зазвичай перекривають дві-три колекторні поділки.
Всі щіткотримачі однієї полярності з'єднуються між собою збірними багатожильними кабелями, або шинами, які в свою чергу, приєднуються до зовнішніх затискачів машини.
Повітряний проміжок між нерухомою та обертовою частинами машини
постійного струму становить:
- у машинах малої потужності 0,5...3,0 мм;
- у машинах великої потужності 10,0...12,0 мм.
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Рисунок А.9 – Щітковий пристрій машини постійного струму:
а − щіткова траверса; б,в − конструкція щіткотримачів з циліндрічними пружинами розтягування; г- реактивний щіткотримач; 1 – палець (бракет); 2 – важіль;
3, 15 – натискні пружини; 4 – корпус; 5, 11 – щітки; 6, 12 – щіткотримачі (обойми); 7 – фарфоровий наконечник (натискна головка); 8 – амортизатор; 9 – хомутик; 10 – штифт; 13 – храповик; 14 – кільце пружини; 16 – тросики
Незважаючи на те, що за абсолютною величиною проміжок невеликий, однак він має значний вплив на характеристики машини та її роботу.
Вал машини постійного струму є найбільш навантажена деталь.
При горизонтальному розміщені вала на нього діють значні навантаження:
1) від маси якоря;
2) сили одностороннього магнітного протягування, які спричинені магнітною асиметрією;
3) зусилля, що з'являються через наявність небалансу обертових частин;
4) зусилля, що з'являються при появі обертових коливань;
5) допоміжні згинальні сили, які діють на вал через муфту, пасову або зубчасту передачу при з'єднанні машини з виконавчим механізмом (для двигуна),
або з привідним двигуном (для генератора).
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У зв'язку з цим, до валів електричних машин пред'являються наступні основні вимоги:
1) вал повинен мати достатню жорсткість, щоб при роботі машини прогин
вала не досяг недопустимих значень і якір не чіплявся за статор;
2) вал повинен бути достатньо міцним у всіх його перерізах, щоб видержати без залишкової деформації всі навантаження, які виникають при експлуатації
машини;
3) критична частота обертання вала повинна бути не менше ніж на 30% більшою робочої частоти обертання машини.
Вали більшості електричних машин мають ступінчасту форму з великим
діаметром на місці посадки осердя якоря і ступенями до обох кінців, що зменшуються за діаметром.
Кількість ступіней вала залежить від кількості вузлів машини, які розташовуються на ньому (магнітопровід, колектор, вентилятор, підшипники та ін.).
При переході з одного діаметра вала на другий, для попередження недопустимих значень напруг в місцях переходів, передбачують заокруглення (галтелі) максимально можливого радіуса.
Для фіксації розміщення пакету магнітопровода якоря на валу, як правило,
передбачають упорний буртик.
Діаметри основних найбільш навантажених ступіней вала визначають розрахунками, а діаметри решти ступіней вибирають, виходячи з конструктивних
та технологічних розумінь.
Крайню ступінь вала, передбачену для насадки на неї жорстких або еластичних муфт, називають вільним кінцем.
Для машин зі стабільним режимом роботи застосовують циліндричний кінець вала, а для машин з різкими перевантаженнями – конічний. На вільний кінець насаджують напівмуфту, шків, або шестерню, які закріплюють за допомогою шпонки. На валу фрезерують ще ряд шпонкових канавок для кріплення різних вузлів, які розміщуються на ньому.
Вали більшості електричних машин виготовляють з вуглецевої сталі марки
45. В якості заготовок для валів застосовують, як правило, круглий циліндричний прокат.
А.3 ОБМОТКИ ЯКОРЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Обмотка якоря – замкнута система провідників, укладених в пази якоря і
приєднаних до колектора. Елементом обмотки якоря є секція, що складається з
одного або декількох витків і приєднана своїми початком і кінцем до двох різних колекторних пластин. До кожної колекторної пластини приєднується початок однієї секції і кінець іншої секції. Секція складається з активних сторін, які
розміщені в пазах і сполучені лобовими частинами. Ширина секції приймається
 da
рівною або приблизно рівною полюсному кроку t ð 
,
2p
де dа – зовнішній діаметр осердя якоря; 2p – кількість полюсів машини.
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Активні сторони секції знаходяться під полюсами різної полярності. При
обертанні якоря напрям ЕРС, індукованих в активних сторонах зустрічний, але
при обході контура секції ЕРС активних сторін додаються. Обмотки якоря укладаються в пази у два шари.
Одна активна сторона секції лежить у верхньому шарі, друга – в нижньому
шарі. Залежно від номінальної потужності і кількості полюсів для МПС застосовують такі типи обмоток якоря:
- прості петльові;
- прості хвильові;
- складні петльові;
- складні хвильові;
- комбіновані (поєднання складної хвильової і простої або складної петльової обмоток).
Для машин малої і середньої потужності застосовують прості петльові і
прості хвильові обмотки. Для машин великої потужності – складні петльові і
комбіновані.
Параметри обмоток якоря:
1) кількість секцій – S;
2) кількість витків секції – ;
3) кількість реальних пазів осердя якоря – Qre;
4) кількість секцій по ширині паза в одному шарі – u;
5) кількість елементарних пазів осердя якоря – Q = Qre ∙ u;
6) кількість активних провідників обмотки якоря – z = 2N ∙ u ∙ Qre;
7) кількість колекторних пластин – K = S = Q;
8) кількість полюсів машини – 2p;
9) кількість паралельних віток обмотки якоря – 2а.
У простій петльовій обмотці початок і кінець кожної секції приєднуються
до поряд укладених колекторних пластин. Початок подальшої секції приєднується до тієї ж
колекторної пластини, що і кінець попередньої
y1
секції. Фрагмент простої петльової обмотки
показаний на рис. А.10, де також показані кроy2
ки обмотки, що виражаються кількістю елеменy
тарних пазів:
у1 – перший частковий крок – відстань по
колу між лівою і правою активними сторонами
Q
секції: y1 
  , де  – правильна дріб, що
2p
робить y1 цілим числом;
у2 – другий частковий крок;
yc
у – результуючий крок обмотки: у = у1 – у2;
для простих петльових обмоток у = 1;
ус – крок по колектору.
Рисунок А.10 – Секції
Для всіх типів обмоток якоря у= ус.
простої петльової обмотки
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У простій хвильовій обмотці з'єднуються послідовно секції під різними
парами полюсів, початок і кінець кожної приєднуються до колекторних пластин, зміщених одна щодо одної на К/р пластин.
За один обхід якоря укладається стільки секцій, скільки пар полюсів у машині. Кінець останньої секції в обході приєднується до колекторної пластини,
розташованої поряд з початковою. Фрагмент простої хвильової обмотки при
2р = 4 показаний на рис. А.11.
Кроки простої хвильової обмотQ
K 1
ки: y1 
;
  ; y  yc 
y
2p
p
y = y1 + y2 .
N
S
N
S
y
y
1
2
Для простої хвильової обмотки
обов'язково, щоб Q і р, а також р і u
були взаємно прості числа.
За умови отримання максимальної ЕРС, щітки на колекторі встановyc
yc
люються по осях головних полюсів,
при цьому, кількість комплектів щіРисунок А.11 – Секції простої хвиток дорівнює кількості головних польової обмотки
люсів. Однополярні щітки з'єднуються між собою.
Електрощітки розбивають обмотку якоря на паралельні вітки.
Для простої петльової обмотки кількість паралельних віток дорівнює:
2а = 2р. Для простої хвильової обмотки, при будь-якій кількості полюсів, кількість паралельних віток: 2а = 2.
ЕРС обмотки якоря дорівнює ЕРС одній паралельній вітці і визначається
виразом:
pz
(А.1)
E
   n  CE    n ,
60a
де Ф – магнітний потік одного полюса; n – частота обертання якоря, об/хв.,
pz
– конструктивна постійна.
СE 
60a
Електромагнітний момент створюється електромагнітними силами, що діють на провідники зі струмом обмотки якоря в магнітному полі головних полюсів:
pz
(А.2)
M em 
  I a  CM    I a ,
2a
рz
де Iа – струм якоря; C M 
– конструктивна постійна.
2a
У режимі двигуна електромагнітний момент діє у бік обертання якоря, тобто є рушійним (обертаючим). У режимі генератора – діє у бік, протилежний
обертанню якоря, тобто є гальмуючим.
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А.4 РЕАКЦІЯ ЯКОРЯ МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
При неробочому ході машини діє одна магніторушійна сила (МРС) FЕ, що
створюється обмоткою збудження. FЕ створює магнітне поле збудження. При
навантаженні машини по обмотці якоря проходить струм, який створює МРС
обмотки якоря Fа. У свою чергу, Fа створює магнітне поле якоря, яке, накладаючись на магнітне поле
збудження, утворює результуюче магнітне поле. Дія
магнітного поля якоря на магнітне поле збудження
має назву реакції якоря. Реакція якоря негативно
впливає на роботу і характеристики машини, зокрема, у режимі генератора зменшується напруга генератора, у режимі двигуна – зменшується електромагнітний момент.
Розглянемо якісно явище реакції якоря на прикладі двополюсної машини, при цьому реальні щітки, що встановлюються на колекторі по осі головних полюсів, замінимо умовними щітками, встановленими на якорі на геометричній нейтралі. Знакорозподіл струму в провідниках уздовж кола попереч- Рисунок А.12 – Магніного перерізу якоря при цьому залишається без змі- тне поле головних полюсів машини постійни.
Магнітне поле машини при неробочому ході, ного струму при неробочому ході
що створюється обмоткою збудження, показано на
рис. А.12. Магнітне поле, що створюється струмом
обмотки якоря, показано на рис. А.13. Струм до обмотки якоря підводиться через умовні щітки від стороннього джерела. Струм в обмотці збудження при
цьому дорівнює нулю. Вісь магнітного
поля якоря співпадає з геометричною
нейтраллю (поперечною віссю машини).
Так направлена і МРС обмотки якоря Fа.
Це поле нерухоме в просторі, оскільки
при обертанні якоря знакорозподіл струму уздовж кола поперечного перерізу
якоря буде таким, як показано на
рис. А.13.
При збудженій і навантаженій машині в ній діє дві МРС FЕ і Fа. Магнітне поле
якоря накладається на магнітне поле збудження, внаслідок чого утворюється результуюче магнітне поле, типовий характер якого показаний на рис. А.14. З
Рисунок А.13 – Магнітне поле
рис. А.14 випливає, що при навантаженні
машини постійного струму, що
машини відбувається спотворення магнітстворене струмом
обмотки якоря
ного поля: під одним краєм полюса воно
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посилюється, а під іншим – слабшає.
Вісь симетрії результуючого магнітного поля повертається за напрямом
обертання в режимі генератора і проти – в
режимі двигуна. Нове положення осі симетрії поля має назву фізична нейтраль.
Ступінь впливу реакції якоря залежить від
магнітного стану машини.
При ненасиченому стані посилення і
ослаблення магнітного поля під краями
полюсів взаємно компенсуються, і величина магнітного потоку полюса при цьому
не змінюється.
При насиченому стані переважає
ослаблення поля під набігаючим краєм полюса (режим генератора) або під збігаючим краєм полюса (режим двигуна). У результаті магнітний потік полюса зменшується, тобто реакція якоря надає розмагнічувальну дію.

Рисунок А.14 – Результуюче магнітне поле машини постійного
струму при навантаженні:
1-1 – геометрична нейтраль;
2-2 – фізична нейтраль

А.5 КОМУТАЦІЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
При обертанні якоря колекторні пластини по черзі входять у контакт зі щіткою, при цьому секції, приєднані до цих пластин, замикаються щіткою накоротко, а при подальшому переміщенні якоря ці секції переходять в іншу паралельну вітку обмотки якоря. При цьому струм у них змінює напрям на протилежний. З урахуванням вищевикладеного, під процесом комутації розуміють:
процес зміни струму за величиною і напрямом в секціях, короткозамкнених щітками у момент переходу через геометричну нейтраль з однієї паралельної вітки обмотки якоря в іншу. Секції, які замкнуті щітками, називаються комутовані секції, а час, протягом якого відбувається це замикання, – періодом комутації.
Період комутації Тс залежить від ширини щітки bbе і лінійної швидкості на
поверхні колектора с.
b
Для простої петльової обмотки (рис. А.15) Tc  be . Як правило, відношен-

с

bbe

 β be – щіткове перекриття (tс = dc /K, де dc – діаметр колектора, K –
tc
кількість колекторних пластин колектора) складає 1,5…3,0, тобто одночасно
можуть комутувати декілька секцій.
При роботі машини може спостерігатися іскріння в щітковому контакті на
колекторі. Сильне іскріння спричиняє пошкодження поверхні колектора і щіток

ня
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і робить тривалу роботу машини неможливою. Причини іскріння можна в першому наближенні розділити на
механічні та електромагнітні.
Механічні причини пов'язані з вібрацією щіток,
тобто порушенням контакту
між щіткою і колекторними
пластинами, і появою іскріння. Механічні причини Рисунок А.15 – Комутуюча секція простої петіскріння можуть бути вияв- льової обмотки (а) та зміна струму в ній (б)
лені та усунені.
Електромагнітні причини іскріння є основними і пов'язані зі зміною струму в комутованій секції. Оскільки секція має індуктивність, то, при зміні струdi
му згідно рис. А.15 б, в ній буде наводиться ЕРС самоіндукції E L   L c ,
dt
якщо bbе > tс, то одночасно комутують декілька поряд лежачих секцій, які можуть мати магнітні зв'язки між собою.
Тому, окрім ЕРС самоіндукції, в кожній комутованій секції наводяться ЕРС
взаємоіндукції від сусідніх комутованих секцій Ем. Таким чином, у комутованій секції в процесі її комутації наводиться ЕРС: EL + Eм = Er, яка називається
реактивною.
За правилом Ленця, ця ЕРС прагне затримати зміну струму в комутованій
секції. У результаті, у момент розриву, контакт «щітка – колекторна пластина»
виявляється завантажений струмом.
Розрив контакту із струмом призводить до іскріння.
Для усунення електромагнітних причин іскріння необхідно компенсувати
реактивну ЕРС. Для цього в зоні, де розташовуються провідники комутованих
секцій, тобто в зоні геометричної нейтралі, необхідно створити зовнішнє магнітне поле, яке буде наводити в комутованих секціях ЕРС, що рівна за величиною
і зустрічно направлена до реактивної ЕРС. Ця ЕРС називається комутаційною
(Ес). Вона створюється за допомогою додаткових полюсів, що встановлюються
в машині по лінії геометричної нейтралі. Обмотка додаткових полюсів включається послідовно з обмоткою якоря, що забезпечує пропорційність Ес і Еr.
Напрям і чергування струмів в обмотці додаткових полюсів визначається,
виходячи з потрібної полярності магнітного поля в повітряному проміжку на
поверхні якоря. У режимі генератора додатковий полюс повинен мати полярність, наступну за ним за напрямом обертання головного полюса, у режимі двигуна – навпаки. Розміщення додаткових полюсів та їх полярність показано на
рис. А.16. МРС додаткових полюсів Fadp направлена по геометричній нейтралі
зустрічно до МРС обмотки якоря Fа, при цьому Fadp = (1,2…1,5) Fа, оскільки
Fadp повинна компенсувати Fа і створювати комутаційний магнітний потік у ма86

гнітному колі додаткових полюсів. Цей потік і наводить у комутаційних секціях комутаційну ЕРС Ес.
А.6 ГЕНЕРАТОРИ
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Властивості генераторів постійного
струму визначаються способом збудження.
Залежно від способу збудження розрізняють генератори з незалежним збудженням
Рисунок А.16 – Розміщення і
(обмотка збудження приєднується до окреполярність додаткових полюсів мого джерела постійного струму), генератори з паралельним збудженням (обмотка збудження приєднується до затискачів обмотки якоря), генератори змішаного збудження (мають дві обмотки збудження: основна – паралельна, допоміжна – вмикається послідовно з обмоткою
якоря і діє згідно з основною).
Рівняння генераторів постійного струму справедливі для всіх генераторів,
незалежно від способу їх збудження:
1. Рівняння рівноваги напруги:
U = E – IaRa – 2Ub,
(А.3)
де U – напруга на затискачах генератора;
Е – ЕРС обмотки якоря;
IaRa – падіння напруги на сумарному опорі якірного кола Ra;
Ra = Ra + Radp + Rs;
(А.4)
де Rа – опір обмотки якоря;
Radp – опір обмотки додаткових полюсів;
Rs – опір послідовної обмотки збудження (якщо вона є);
Ub – падіння напруги в одному щітковому контакті.
2. Рівняння балансу потужностей. Це рівняння отримаємо, помноживши
рівняння рівноваги напруги на струм Iа:
UIa = EIa – Ia2Ra – 2UbIa'
(А.5)
де UIa = Р – потужність, що віддається генератором у зовнішню мережу
(корисна потужність);
EIa – електромагнітна потужність, частина цієї потужності витрачається в
колі якоря на електричні втрати в обмотках Ia2Ra = Pela і в перехідному опорі
щіткового контакту 2UbIa = Pelb.
У генераторах паралельного і змішаного збудження корисна потужність Р
буде меншою, оскільки частина Р витрачається на збудження: P = UIa – PE, де
РЕ  RE I E2 – втрати на збудження, IE, RE– струм і опір обмотки збудження.
До генератора від двигуна, який його обертає, підводиться механічна потужність Ріn. Велика частина Ріn перетворюється на електромагнітну (Реm), інша
частина Ріn витрачається на покриття механічних втрат Рmec (тертя в підшипниках, щітках, вентиляцію), магнітних втрат в осерді якоря Рmag і додаткових
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втрат Рad, що пов'язані із вторинними процесами в машинах постійного струму.
Таким чином, Ріn = Реm + Рmec + Рmag + Рad. Перетворення потужності показано на рис. А.17, де наведена енергетична діаграма для генератора паралельного збудження.
3. Рівняння
рівноваги
моментів.
Якщо
розділити
рівняння
Ріn=Реm+Рmec+Рmag+Рad на кутову швидкість обертання якоря , отримаємо рівРmec  Рmag  Рad
Р
Р
няння рівноваги моментів: іn  em 
, або



М = Мem + Мd,
(А.6)
P

Pem

Pin

Pmec

Pmag

Pad

Pela

Pelb

PE

де М – момент приводного двигуна, що підводиться до генератора;
Мem – електромагнітний момент;
Мd – гальмуючий момент,
обумовлений механічними, магнітними і додатковими втратами.

Рисунок А.17 – Енергетична діаграма генератора паралельного збудження
А.7 ДВИГУНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Властивості двигунів постійного струму, як і генераторів, визначаються
способом збудження. Залежно від способу збудження розрізняють двигуни незалежного, паралельного, послідовного і змішаного збудження.
Рівняння двигунів постійного струму:
1. Рівняння рівноваги напруги:
U = E + IaRa+ 2Ub.

(А.7)

Прикладена до якоря напруга врівноважується наведеною в обмотці якоря
ЕРС Е і падінням напруги на опорах якірного кола IаRa і в щіткових контактах
2Ub.
У режимі двигуна U > E, у зв'язку з цим струм у двигуні співпадає за напрямом із прикладеною напругою, який зустрічно направлений відносно ЕРС Е
U  Е  2U b
і визначається за виразом: I a 
, де Ra = Ra + Radp + Rs.
Ra
2. Рівняння балансу потужностей. Помноживши рівняння рівноваги напруги на струм Iа, отримаємо рівняння балансу потужностей:
UIa = E Ia + Ia2Ra + 2UbIa= Реm + Pelа+ Pelb.

(А.8)

Добуток UIa – потужність, що підводиться з мережі до кола якоря. Частина
цієї потужності витрачається на втрати в обмотках кола якоря Ia2Ra = Pela і
енергетичні втрати в щітковому контакті 2UbIa = Pelb. Решта частини потужності, що підводиться, дорівнює добутку EIa – це електромагнітна потужність Реm.
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У режимі двигуна Реm чисельно дорівнює повній механічній потужності двигуна. Частина цієї потужності витрачається на втрати механічні: Рmec (тертя в підшипниках, щітках, вентиляцію), магнітних втрат у сердечнику якоря Рmag і додаткових втрат Рad. Решта частини Рem з валу машини передається зчленованому з двигуном механізму і називається корисною потужністю або потужністю
на валу Р:
Р = Реm – Рmec – Рmag – Рad .
(А.9)
Повна потужність, що забирається з мережі, для двигунів незалежного і
послідовного збудження дорівнює: Pin = UIa.
Для двигунів паралельного і змішаного збудження потужність Рin буде більшою на значення потужності PE = UIE, що споживана паралельною обмоткою
збудження з мережі:
Pin = U(Ia + IE) = U I, (А.10)
де I - сумарний струм, що спожиP
вається з мережі.
Pem
Pin
Перетворення потужності в
двигуні можна представити у вигляді енергетичної діаграми (рис.
P
Pmec Pmag ad
P
А.18).
ela
P
PE

3. Рівняння рівноваги моментів.

elb

Рисунок А.18 – Енергетична діаграма двигуна паралельного збудження

Розділивши вираз для корисної
потужності Р на кутову швидкість
обертання якоря Ω двигуна, отримаємо:
Р Рem Рmec  Рmag  Рad
,





або
Ml = Mem – Md,
(А.11)
де Мl – гальмуючий момент, що створюється на валу двигуна зчленованим з
ним механізмом;
Мem – електромагнітний момент;
Md – гальмуючий момент, обумовлений механічними, магнітними і додатковими втратами.
Перепишемо рівняння до вигляду:
Mem = Ml + Md = M,
(А.12)
де М – момент статичного опору, рівний сумі гальмуючих моментів.
Рівняння Мem = М справедливе при сталому режимі роботи, тобто при постійній частоті обертання двигуна. При зміні частоти обертання виникає динаміd
чний момент, обумовлений інерцією мас, що обертаються: Мdyn= J
,
dt
де J – момент інерції якоря і рухомих частин виробничого механізму, зчленованих з валом двигуна.
З урахуванням динамічного моменту рівняння рівноваги моментів має вигляд:
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Mem = Ml + Md + Mdyn = MΣ + J

d
.
dt

(А.13)

d М em  М
.

dt
J
Якщо Мem > М, тобто на валу надлишок обертаючого моменту, то частота
d
обертання зростає, похідна
позитивна, і Мdyn теж позитивний, тобто діє згіdt
дно з М . Якщо Мem < М, тобто на валу надлишок гальмуючого моменту, то часd
тота обертання зменшується, похідна
негативна, і Мdyn негативний, тобто
dt
діє зустрічно М.
4. Рівняння частоти обертання двигуна.
З урахуванням (А.1) і (А.7) маємо рівняння
U = E + IaRa + 2Ub = CE n+ IaRa + 2Ub, з якого отримаємо рівняння
частоти обертання якоря
U  I a Ra  2U b
n
.
(А.14)
CE 
ЕРС Е, яка наводиться в обмотці якоря, залежить від напруги U, що підводиться, і падіння напруги IaRa+2ΔUb (А.7). При збільшенні або зменшенні U і
IaRa відповідно має змінюватися і ЕРС Е. При Ф = соnst це може відбутися за
рахунок зміни частоти обертання n. У свою чергу зміна потоку двигуна Ф за
інших рівних умов спричинить зміну частоти обертання n.

Звідси

А.8 ЕЛЕКТРОМАШИННИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ПОПЕРЕЧНОГО ПОЛЯ
Конструктивно електромашинний підсилювач (ЕМП) подібний до генератора постійного струму (рис.7.1).
Статор ЕМП відрізняється від статора звичайної машини постійного струму тим, що в ньому збільшені за довжиною та товщиною полюсні наконечники.
Обмотка керування, компенсаційна і додаткових полюсів розміщені на головних полюсах та їх магнітні потоки проходять також по повздовжній осі d.
Якір ЕМП виконується подібно до якоря звичайної машини постійного
струму. На колекторі установлені дві пари щіток по повздовжній d і поперечній
q осям. Схема включення обмоток ЕМП приведена на рис. А.19.
З подачею малого сигналу на обмотку керування по повздовжній осі виникає потік керування Фc, який наводить в обмотці якоря ЕРС. Ця ЕРС знімається
тільки поперечними щітками q1q2 машини. Так як ці щітки закорочені, то по
обмотці якоря буде протікати струм такого ж напряму, як і наведена ЕРС.
Так як внутрішній опір обмотки якоря малий, то струм у ній матиме значну
величину. Цей струм створюватиме своє магнітне поле – поле поперечної реакції якоря Фq. Величина магнітного потоку Фq буде значно більшою, ніж потік
обмотки керування Фc, тобто відбулося посилення за потоком. Це є перший
ступінь посилення ЕМП. Мала потужність, яка підведена до обмотки керування
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Ud

Uc

від
джерела
керувальних
сигналів,
2
Ic
Рc = Ic ∙ Rc, витрачається в опорі обмотки кеF2
рування Rc.
Потужність, що йде на створення магніФc
ОК
тного потоку Фq, споживається від приводного двигуна у вигляді механічної потужноF1
сті. Таким чином, дія ЕМП поперечного поля
C2 Id
на першому ступені посилення аналогічна дії
Фcm
генератора постійного струму.
КО
Розглянемо дію ЕМП на другому ступеC1
ні посилення.
d1
Фd
Rl
Потік Фq нерухомий у просторі і напраq1
q2
влений по осі q. Якір ЕМП обертається в
Фq
цьому полі і в його обмотці наводиться ЕРС
d2
Ed = CE ∙ n ∙ Фq. ЕРС Ed наводиться в тій же
M
B1
~
обмотці якоря, що й ЕРС Eq.
ДП
Ця ЕРС знімається зі щіток d1d2, які стоB2
ять на нейтралі відносно потоку Фq, (щітки
q1q2 розміщені під полюсами потоку Фq, тоРисунок А.19 – Схема ЕМП
му результуюча ЕРС від цього потоку на щіпоперечного поля
тках q1q2 дорівнює нулю).
При протіканні по обмотці якоря струму навантаження Id з'являється потік
повздовжньої реакції якоря Фd. Величина магнітного потоку Фd більша за величину потоку Фc, тому при протіканні по обмотці якоря навіть незначного струму навантаження Id потік повздовжньої реакції якоря, направлений назустріч
потоку керування, значно послабить результуючий потік і напруга на виході
ЕМП різко зменшиться. Тому потік Фd повинен бути скомпенсованим, для чого
послідовно з обмоткою якоря вмикають компенсаційну обмотку, потік якої Ф сm
направлений проти потоку Фd. При будь-якій зміні струму навантаження Id потоки Фd і Фсm будуть знаходитися практично в одному і тому ж відношенні, так
як вони створюються один і тим же струмом Id. Якщо потік Фd = Фсm, то реакція
якоря повністю компенсується, а така компенсація називається нормальною.
Якщо Фd > Фсm – ЕМП недокомпенсований, а при Фd < Фсm – ЕМП перекомпенсований.
Ступінь компенсації регулюється зміною величини опору, шунтуючого
компенсаційну обмотку. ЕМП будують так, що без шунтування компенсаційної
обмотки машина працює в режимі перекомпенсації.
Вихідна напруга ЕМП Ud пропорційна квадрату частоти обертання якоря
2
n і сумарному магнітному потоку по повздовжній осі, тобто:
Ud = k n2 (Фc + Фсm – Фd).
Коефіцієнт підсилення
k
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P I d U d

,
Pc I c2  Rc

(A.15)

(A.16)

де P і Pc – вихідна і вхідна потужності ЕМП.
Величина k  1 / 4 (де  – величина повітряного проміжку). Тому при
конструюванні ЕМП повітряний проміжок намагаються зробити мінімально
можливим.
Коефіцієнт підсилення існуючих ЕМП знаходиться в межах 103…105.
Характеристика неробочого ходу ЕМП, подібно до характеристики неробочого ходу генератора постійного струму, є залежністю ЕРС неробочого ходу
Ed від струму керування Ic (для генератора – від струму збудження).
Характеристика неробочого ходу ЕМП має вигляд та закономірності, подібні до аналогічної характеристики генератора.
Так як принцип дії ЕМП поперечного поля на кожній ступені підсилення
аналогічний принципу дії генератора постійного струму, характеристика неробочого ходу ЕМП має вигляд і закономірності, подібні аналогічній характеристиці генератора постійного струму.
Зовнішня характеристика ЕМП є залежність напруги на виході підсилювача Ud від струму навантаження Id при постійному сигналі на обмотці керування (постійний струм керування) і незмінному ступені компенсації.
Залежно від величини постійного сигналу на обмотці керування розглянемо чотири зовнішніх характеристики:
1) при нормальній компенсації;
2) при перекомпенсації;
3) при недокомпенсації;
4) при відсутності компенсації.
Зовнішня характеристика при нормальній компенсації знімається при
струмі керування, який у режимі неробочого ходу створює ЕРС, яка дорівнює
номінальній напрузі ЕМП. Потім, замикають коло навантаження і, змінюючи
опір навантаження, при постійному струмі керування, досягають номінального
струму навантаження. Одночасно, змінюючи опір реостата, який шунтує компенсаційну обмотку, добиваються, щоб напруга на навантаженні залишалась
номінальною.
У цьому випадку компенсується не тільки потік реакцій якоря, але і падіння напруги в колі обмотки якоря – Id ∙ Ra + 2Ub.
У цьому випадку можна записати рівняння вихідної напруги:
Ud = kn2(c + cn – Ad) – Id∙ Ra–2Ub,
(A.17)
де Ra – опір якірного кола підсилювача, Ra = Ra + Radp (опір обмотки якоря і
обмотки додаткових полюсів);
Ub = 1 В – падіння напруги в одному щітковому контакті.
Вид зовнішньої характеристики при нормальній компенсації показаний на
рис. А.20 кривою 1. Практична постійність напруги пояснюється тим, що потік
компенсаційної обмотки не тільки компенсує потік повздовжньої реакції якоря
Фd, але і компенсує падіння напруги в обмотці якоря, яка збільшується з ростом
струму навантаження.
Зовнішня характеристика при перекомпенсації знімається при збільшеному опорі реостата, що шунтує компенсаційну обмотку. Тому частина струму,
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що проходить через шунт, зменшується. Сигнал на обмотці керування залишається постійним і таким же як і при нормальній компенсації. При перекомпенсації потік, що утворюється компенсаційною обмоткою, буде дещо більшим за
потік повздовжньої реакції якоря. Тому з ростом струму навантаження результуючий потік ЕМП зростає і росте напруга на виході підсилювача.
Вид зовнішньої характеристики при перекомпенсації показаний на
рис. А.20 кривою 2.
Зовнішня характеристика при недокомпенсації знімається при зменшеному опорі реостата, що шунтує компенсаційну обмотку, порівняно з опором цього реостата при нормальній компенсації. Тому частина струму, що проходить
через шунт, збільшиться. Сигнал на обмотці керування залишається постійним і
таким же як і при нормальній компенсації.
При недокомпенсації потік повздовжньої реакції якоря буде більшим, ніж
потік компенсаційної обмотки, з ростом струму навантаження величина результуючого потоку ЕМП по повздовжній осі зменшиться і напруга Ud спаде.
Вид зовнішньої характеристики
при недокомпенсації показаний на
Ud
2
рис. А.20 кривою 3.
UdN
1
Зовнішня характеристики при відсутності компенсації знімається при
закороченому стані реостата, який шунтує компенсаційну обмотку.
У цьому випадку струм наванта3
4
ження практично обминає компенсаційну обмотку і вона не утворює компенсаційного потоку. Це призводить
0
IdN Id
до того, що навіть при незначному
Рисунок А.20 – Зовнішні
струмі навантаження потік реакції
характеристики ЕМП:
якоря по повздовжній осі різко змен1 – при нормальній компенсації;
шує результуючий потік, тобто розма2 – при перекомпенсації; 3 – при
гнічує машину і напруга на виході піднедокомпенсації; 4 – при відсутності силювача різко падає.
компенсації
Вид зовнішньої характеристики
при відсутності компенсації показаний
на рис. А.20 кривою 4.
Навантажувальна характеристика ЕМП є залежністю напруги на виході
підсилювача від струму керування при постійній частоті обертання, постійному
ступені компенсації і постійному опорі навантаження. Цим відрізняється навантажувальна характеристика ЕМП від аналогічної характеристики генератора
постійного струму. ЕМП, як правило, працює на споживача з постійним опором. Вид характеристики подібний до характеристики неробочого ходу ЕМП.
При нормальній компенсації навантажувальна характеристика ЕМП практично
співпадає з характеристикою неробочого ходу підсилювача (якщо нехтувати
нелінійним характером потоку реакції якоря).
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ЗАГАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Поясніть конструкцію машини постійного струму.
2. Поясніть принцип роботи генератора постійного струму (ГПС).
3. Поясніть принцип роботи двигуна постійного струму (ДПС).
4. Які типи обмоток якоря застосовують в машинах постійного струму?
5. Побудуйте ескіз кількох секцій петльової обмотки якоря і покажіть основні її параметри.
6. Побудуйте ескіз кількох секцій хвильової обмотки якоря і покажіть основні її параметри.
7. Що таке реакція якоря в машині постійного струму, та які наслідки її дії
8. Запишіть і поясніть формулу ЕРС обмотки якоря.
9. Запишіть і поясніть формулу електромагнітного моменту ДПС.
10. Поясніть основні поняття комутації в машині постійного струму та засоби поліпшення комутації.
11. Запишіть рівняння рівноваги напруги ГПС.
12. Запишіть рівняння балансу потужностей ГПС.
13. Запишіть рівняння рівноваги моментів ГПС.
14. Запишіть рівняння рівноваги напруги ДПС.
15. Запишіть рівняння балансу потужностей ДПС.
16. Запишіть рівняння рівноваги моментів ДПС.
17. Запишіть рівняння частоти обертання ДПС.
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ДОДАТОК Б – ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Б.1. При перших відвідинах лабораторії ретельно вивчити правила виконання лабораторних робіт і після проведення викладачем інструктажу з правил
техніки безпеки і протипожежної безпеки поставити підпис у лабораторному
журналі.
Б.2. Лабораторні роботи виконуються на стендах, що є діючими електромеханічними установками, які за певних умов можуть стати джерелами небезпеки ураження електричним струмом і травм.
Б.3. Для забезпечення безпеки робіт у лабораторії і запобігання псуванню
електроустаткування і приладів електровимірювань студенти повинні знати і
строго дотримуватися правил техніки безпеки.
Б.4. Перш ніж приступати до роботи з електротехнічним пристроєм, необхідно переконатися, що воно відімкнене від джерел живлення, а елементи регулювання лабораторних трансформаторів і джерел живлення встановлені в положення «Нуль».
Б.5. Категорично забороняється торкатися до неізольованих проводів, з'єднувальних затискачів та інших частин електричних кіл, що знаходяться під напругою.
Б.6. Монтаж електричної схеми, а також будь-які з’єднання в схемах повинні проводитися при вимкнених джерелах живлення.
Б.7. При складанні електричного кола необхідно забезпечувати високу
щільність контактів усіх роз'ємних з'єднань, забороняється користуватися проводами без наконечників і штирів. Після завершення монтажу всі зайві провідники, прилади та інше устаткування повинні бути прибрані з робочого місця.
Б.8. Категорично забороняється вмикати установку без перевірки схем викладачем. Помилки при складанні схеми можуть привести до коротких замикань, аварії, виходу з ладу устаткування і вимірювальних приладів, нещасних
випадків.
Б.9. Необхідно стежити за тим, щоб апарати, що вмикаються, реостати і
прилади електровимірювань відповідали роду струму і робочим значенням напруги і струмів.
Б.10. Якщо під час роботи зникне напруга мережі, слід негайно вимкнути
лабораторну установку, поставити повзунки потенціометрів і автотрансформаторів у положення, що відповідає мінімальній напрузі, і повідомити викладача.
Б.11. Розбирання схеми проводити тільки з дозволу викладача.
Б.12. Особливої обережності необхідно дотримуватися при роботі з агрегатами, що обертаються. Щоб уникнути можливого замотування одягу деталями
машин, що обертаються, у тому числі і гладкими валами, одяг повинен бути таким, що облягає, без деталей, які розвіваються.
Б.13. Забороняється дотик до частин електричних машин, що обертаються,
з метою гальмування або зупинки навіть при вимкнутих джерелах живлення.
Б.14. При виявленні будь-якої несправності в електротехнічному пристрої,
що знаходиться під напругою, необхідно негайно вимкнути стенд від мережі за
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допомогою кнопки аварійного вимикання і про те, що трапилось, повідомити
викладача.
Б.15. Забороняється виконання лабораторної роботи при відсутності в лабораторії викладача, а також одному студенту.
ДОДАТОК В – ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ
РОБІТ
В.1. Кожен студент зобов’язаний підготуватися за даними методичними
вказівками до роботи, що підлягає виконанню.
В.2. Повторити за підручником, конспектом лекцій та методичними вказівками теоретичний матеріал з теми лабораторної роботи.
В.3. Детально вивчити зміст роботи, порядок її виконання і схему експериментальної установки.
В.4. Підготувати таблиці, які заповнюються при виконанні роботи.
В.5. Виписати основні розрахункові співвідношення, необхідні для обробки результатів експерименту.
В.6. Студенти, які прибули на заняття непідготовленими, до занять не допускаються.
В.7. До виконання чергової роботи допускаються студенти, що пред'явили
повністю оформлений звіт про попередню роботу.
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ДОДАТОК Г – ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
Г.1. Перед виконанням лабораторних робіт академічна група розбивається
на бригади (по три-чотири студенти) і побригадно записується в лабораторний
журнал. Експериментальна частина лабораторної роботи виконується відповідно до методичних вказівок до роботи і вказівок викладача, з дотриманням правил техніки безпеки.
Г.2. Перед початком проведення дослідів необхідно ознайомитися з експериментальною установкою, приладами, апаратами, машинами і записати їх технічні дані в протокол випробування.
Г.3. При складанні схеми рекомендується спочатку зібрати основне послідовне коло з проводів відносно великого перетину, потім тоншими проводами
приєднати паралельні вітки вольтметрів і ватметрів. У схемах трифазного струму слід послідовно збирати вітки кожної фази.
Г.4. Зібрану схему необхідно показати викладачеві для перевірки.
Вмикати лабораторну установку до джерела живлення можна тільки з дозволу викладача.
При самовільному включенні схеми студент відстороняється від роботи.
Якщо при цьому відбулося пошкодження приладів – студент несе матеріальну
відповідальність.
Г.5. Будь-які зміни і перез'єднання в схемі повинні проводитися при відключених джерелах живлення.
Г.6. Щоб уникнути можливого виникнення великих струмів у вітках зібраного електричного кола необхідно движки регулювальних потенціометрів встановити в положення, що відповідає мінімуму напруги на виході, покажчики лабораторних автотрансформаторів поставити в положення „НУЛЬ”, повністю
ввести реостати, автомати підключення навантаження встановити в положення
„ВИМКНЕНО”.
Г.7. Результати всіх первинних спостережень вимірювань і відліків записуються в заготовлені форми таблиць. Особливу увагу слід звертати на точність
відліку показань вимірювальних приладів і правильність перерахунку показань
приладів в дійсні значення електричних величин з урахуванням ціни ділення
вимірювальних приладів.
Г.8. Після закінчення експерименту джерела живлення вимикаються, а результати вимірювань подаються викладачеві для перевірки. Якщо результати
експерименту невірні або виникають сумніви в їх достовірності, відповідний
експеримент необхідно повторити. Якщо результати експерименту визнані правильними – викладач підписує дані експерименту, а студенти упорядковують
робоче місце.
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ДОДАТОК Д – ОФОРМЛЕННЯ І ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО РОБОТУ
Д.1. Звіт про лабораторну роботу кожен студент оформляє самостійно.
Д.2. Звіт повинен відповідати встановленій в університеті формі.
Д.3. Звіт виконується на окремих листах і містить:
1) титульний лист (рис. Д.1);
2) електричну схему експерименту;
3) технічні (паспортні) дані досліджуваних об'єктів;
4) таблиці даних експерименту і розрахунку;
5) необхідні розрахункові формули;
6) графічний матеріал;
7) висновки по роботі.
Д.4. Обробка результатів вимірювань проводиться на підставі розрахункових співвідношень, вибраних при підготовці до виконання роботи, з використанням мікрокалькуляторів або комп'ютерів з точністю до трьох значущих
цифр.
Д.5. Звіт повинен бути виконаний акуратно, схеми виконуються за допомогою циркуля, лінійки, або на комп’ютері з дотриманням вимог стандартів.
Д.6. Графіки отриманих залежностей доцільно виконувати на міліметрівці,
або на комп’ютері з указівкою на осях стандартних буквених позначень величин і одиниць вимірювань. Якщо в одних координатних осях будується декілька графіків функцій від однієї незалежної змінної, то слід нанести додаткові
шкали, кожну зі своїм масштабом. Виключення початкових ділянок шкал або
розриви шкал на осях координат не допускаються.
Д.7. Векторні діаграми будуються з дотриманням вибраного масштабу. Усі
вектори повинні бути чітко позначені.
Д.8. Отримані в результаті оформлення звіту числові дані, графіки, характеристики, діаграми слід проаналізувати і порівняти з теоретичними.
Д.9. У кінці звіту необхідно привести результати аналізу експериментальних даних і стислі висновки з роботи.
Д.10. Студент подає викладачеві звіт у день виконання наступної роботи.
Д.11. Здача звіту проводиться індивідуально або побригадно.
При цьому студент повинен проявити знання теоретичного матеріалу з даної роботи, добре орієнтуватися в схемі установки і принципі її роботи, методиці проведення експерименту, отриманні розрахункових даних, пояснити характер графічних залежностей, побудованих за експериментальними даними, і
порівняти їх з теоретичними.
Д.12. Відмітка про здачу лабораторної роботи заноситься викладачем у лабораторний журнал.
Д.13. Викладач дає завдання на виконання наступної лабораторної роботи.
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НТУ «ХПІ»
Кафедра електричних машин
ім. П.П. Копняєва
Навчальна дисципліна _____________________________________
Семестр _________________
Звіт
про виконання лабораторної роботи

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(повне найменування роботи)

Звіт виконав студент гр. _______ ______________________ ____________.
(прізвище, ініціали)

(дата виконання)

Керівник лабораторної роботи _________________________________________.
(посада, прізвище, ініціали)

з оцінкою _____

_________________
(підпис)

______________
(дата)

Харків (рік)
Рисунок Д.1 – Титульний лист звіту з лабораторної роботи
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