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ВСТУП

Електричні

підіймальні

крани

різних

конструкцій

зустрічаються

практично в усіх галузях народного господарства. У цехах металургійних і
машинобудівних заводів працюють мостові крани, на рудних дворах заводів і
вугільних складів електричних станцій – портальні та козлові перевантажувальні
крани, на будівництві – баштові та кабельні.
Крім стаціонарних кранів, що працюють у межах певної території, велику
питому вагу, особливо в міському і транспортному господарствах, мають
пересувні крани: автомобільні, залізничні та плавучі.
Через специфічні умови експлуатації вантажопідйомних кранів, їх
електричне устаткування повинно забезпечувати надійну роботу при повторнокороткочасному режимі й великій частоті вмиканнь за умов запиленості
приміщень,

високої

вологості

повітря,

різких

змінах

температури

навколишнього середовища.
Основними вимогами до систем кранового електропривода є:
- забезпечення повільного опускання вантажу за рахунок динамічного
гальмування

в

електроприводі

змінного

струму

при

ввімкненому

електроприводі механізму підйому (на нульовому положенні) у випадку виходу
з ладу механічного гальма;
- реґулювання швидкості та моменту двигунів відповідно до визначеного
набору механічних характеристик;
- обмеження динамічних навантажень в елементах механічної частини
електропривода (прискорень і моментів);
- підвищена надійність і безпека роботи кранових механізмів;
- жорсткість механічних характеристик механізмів підйому і плавність
реґулювання швидкості під час роботи на низьких швидкостях. Плавність
реґулювання дозволяє знизити ударні навантаження на механізм підйому при
гальмуванні наприкінці спуску або підйому.
Метою методичних вказівок є набуття практичних навичок і вмінь щодо
роботи

з

електромеханічним

обладнанням,
4

контрольно-вимірювальною

апаратурою, комп’ютеризованими елементами контролю та керування, а також
із проведення розрахунків з визначення механічних та енергетичних показників
роботи електромеханічних систем підйомних установок.
Після

проходження

лабораторного

практикуму

з

дисципліни

«Автоматизований електропривод типових промислових механізмів» студент
повинен
ЗНАТИ:
− режими роботи електроприводів механізмів циклічної дії;
− вимоги до електропривода механізмів підйомних установок;
− особливості розрахунку потужності і вибору електродвигуна для
промислових підйомних установок;
− силову

частину

та

принципи

управління,

головні

технічні

характеристики електромеханічного обладнання підйомних установок;
− принципи
електроприводів

побудови
промислових

статичних

та

механізмів

динамічних

та

характеристик

технологічних

підйомних

установок;
− шляхи

економії

електроенергії

в

електроприводі

промислових

підйомних установок;
− типові схеми керування електроприводами промислових механізмів та
установок.
ВМІТИ:
− визначати раціональні режими роботи промислових механізмів;
− виконувати розрахунок потужності електродвигунів технологічних
установок та машин;
− здійснювати вибір раціональної системи електропривода;
− визначати ефективність роботи електроприводів;
− виконувати моделювання електроприводів технологічного призначення
на персональному комп’ютері з метою визначення та аналізу статичних та
динамічних характеристик електромеханічного обладнання.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Номер
теми

1

2

3

4

Денна форма
навчання
Тема

Кільк.
год.
(ауд.)

Дослідження типової схеми
кранового електропривода з
магнітним контролером типу
ТА
Дослідження кранового
електропривода постійного
струму з магнітним
контролером типу П
Дослідження автоматизованої
системи управління
електроприводом
пасажирського ліфта «Тополь»
Дослідження режимів роботи
автоматизованого
електроприводу ліфта
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Кільк.
год.
СРС

Заочна форма
повний т. н.,
(скорочений т. н.)
Кільк.
Кільк.
год.
год.
(ауд.)
СРС

4

4

2
(2)

4
(4)

2

4

–

–

4

4

2
(2)

4
(4)

4

4

–

–

2. ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторна робота № 1
Тема. Дослідження типової схеми кранового електропривода з
магнітним контролером типу ТА
Мета: дослідження схеми кранового електропривода з магнітним
контролером ТА; набуття навичок з визначення та вибору пускових опорів
системи керування електроприводом кранового механізму.

Короткі теоретичні відомості
Керування електроприводами механізмів кранів середньої та великої
продуктивності, особливо при напруженому режимі роботи з високою частотою
вмикань, здійснюється, як правило, магнітними контролерами. Перемикання в
силових колах двигунів здійснюються при цьому контакторами, котушки яких
одержують живлення через контакти командоконтролера. Панель керування з
контакторами і захисною апаратурою разом з командоконтролером прийнято
називати магнітним контролером.
Контактори, що працюють у силових колах, більш надійні в експлуатації,
ніж кулачкові контролери, особливо при напруженому режимі роботи. Магнітні
контролери потребують від оператора під час роботи значно менших зусиль,
тому що більшість з них автоматично контролює процес пуску і гальмування
двигуна, а також забезпечує надійний захист усієї електричної схеми.
Для керування електроприводами механізмів пересування кранів, як
правило, використовують три типи магнітних контролерів: для керування
двигунами постійного струму – П, змінного струму – Т і К. Усі зазначені
магнітні контролери мають симетричні схеми. У контролерів типу П силові
кола і кола керування одержують живлення від мережі постійного струму, у
контролерів типу Т – від мережі змінного струму. Магнітні контролери типу К
комплектуються апаратурою керування постійного струму, що допускає велику
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частоту вмикань і є більш надійною в експлуатації, ніж апаратура змінного
струму.
Керування

електроприводами механізмів підйому здійснюється

за

допомогою несиметричних контролерів типів ПС, ТС, КС. До панелей з
автоматизованим керуванням належать також панелі ТСА, ПСА та ін. Буква
“А” у найменуванні вказує, що керування двигуном здійснюється у функції
часу або е. р. с.
При керуванні здвоєними приводами з важким режимом роботи в
механізмах пересування використовуються магнітні контролери типів ДП, ДТ,
ДК, а в механізмах підйому – ДПС, ДТС, ДКС.
Здвоєні панелі за принципом роботи не відрізняються від відповідних
одинарних панелей і, крім подвійного комплекту апаратури, мають додаткові
перемикачі, що дозволяють здійснювати керування одним або двома двигунами.
У табл. 1.1 наведено основні типи магнітних контролерів, що
використовуються у крановому електроприводі.

Таблиця 1.1 – Основні типи магнітних контролерів
Призначення панелі

Керування електроприводом
механізмів пересування й
повороту
Те саме для дводвигунного
електропривода
Керування електроприводом
механізмів підйому
Те саме для дводвигунного
електропривода

Електропривод
постійного струму

Асинхронний електропривод
з апаратами керування
змінного струму
постійного струму

П

ТА, ТАЗ

К

ДП

ДТА

ДК

ПС

ТСА, ТСАЗ

КС

ДПС

ДТСА

ДКС

Для кранів вантажопідйомністю 10–20 тонн з легким або середнім
режимом роботи, якщо не висуваються жорсткі вимоги до плавного і глибокого
реґулювання швидкості, цілком задовільним є електропривод змінного струму з
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використанням асинхронного двигуна з контактними кільцями. Керування при
цьому провадиться за допомогою магнітних контролерів типу Т і ТС.
Застосування магнітних контролерів підвищує продуктивність кранової
установки, тому що дозволяє більш повно використовувати двигуни під час
пуску і гальмування та довгостроково експлуатувати їх без ремонтів.
Слід, однак, зазначити, що електроустаткування кранових механізмів з
магнітними контролерами є набагато складнішим і дорожчим, ніж механізмів із
силовими кулачковими контролерами. Тому на багатьох кранах спільно
використовуються магнітні й силові контролери: перші встановлюються на
механізмах підйому, а другі – на механізмах пересування.
При значній частоті вмикань, унаслідок відомих недоліків апаратів
змінного струму, замість зазначених магнітних контролерів, застосовують
відповідно магнітні контролери типу К та КС, укомплектовані апаратами
постійного струму, що допускають значну частоту вмикань.
Механічні характеристики двигунів, керованих за допомогою панелей типу
Т та К повністю ідентичні, а двигунів, керованих за допомогою панелей ТС та
КС, дещо вирізняються.
У

схемах

магнітних

контролерів

змінного

струму,

як

правило,

передбачається окремий контактор для ввімкнення й вимкнення котушки
електромагнітного гальма, що забезпечує надійне гальмування привода при
нульовому положенні командоконтролера.

Опис лабораторної установки
Загальний

вигляд

лабораторного

стенда

зображено

на

рис.

1.1.

Експериментальна установка являє собою робочий стіл з панеллю керування і
командоапаратом, електромашинний аґреґат Д-НМ (двигун – навантажувальна
машина), вертикальну стійку, на якій зібрана релейно-контакторна частина
магнітного контролера.
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На лицьовому боці стенда знаходиться набірна панель, призначена для
складання кола керування, зображеного на мнемосхемі установки. Набірна
панель являє собою блок малоґабаритних затискачів, до яких приєднані виводи
елементів релейно-контакторної апаратури магнітного контролера: котушки
живлення контакторів і реле, блокувальні, нормально-замкнуті та нормальнорозімкнуті, контакти, командоконтролера.
V

А

А

Наруга якоря Г ПС
(PV1), В

Струм статора (РА1)
АД с Ф Р, А

РВ1

Струм якоря ГПС
(PA2), А
Спуск

К2

3
SA2

К3

В

Н

T/M2

В

Н

В

Н

Выкл

РВ2

РТ

Частота обертання
об/хв (PS1)

Подъем

3У

4У

РВ1

РВ2

3У

4У

1РВ

2РВ

КД

Вкл

П

К4

Т

К5

1У

К6
1У
К7
К8

2У

К9

2У

КК

2
CPU

0

4

3XS2

КК
ПУСК

SA1

SB2

АВ1
QF

24 В
СТОП

SB1
Выбор
ре жима
работы

3XS1

5
1

9

8

7

6

1 – блок додаткових опорів; 2 – командоконтролер; 3 – панель лабораторного
стенда; 4 – блок індикації; 5 – цифрові системи керування; 6 – двигун
постійного струму П-31; 7 – колодкове гальмо ТКГ-160; 8 – асинхронний
двигун МТ- 012-06; 9 – тахогенератор ТМГ-30П
Рисунок 1.1 – Загальний вигляд лабораторної установки

Лабораторний стенд містить електромашинний аґреґат, що складається з
двох механічно з'єднаних електродвигунів: досліджуваного асинхронного
двигуна з фазним ротором МТ-012-6 (М1), паспортні дані якого наведені в табл.
1.2 і навантажувальної машини постійного струму з незалежним збудженням П31М(М3), призначену для створення моменту навантаження на валу робочого
10

двигуна. З'єднання електродвигунів здійснюється за допомогою муфти, яка
одночасно

є

гальмовим

шківом,

що

гальмується

двома

колодками

електрогідравлічного гальма ТЕГ-16-2М (М2).
Швидкість обертання двигуна вимірюється за допомогою тахоґенератора
постійного струму ТМГ-30П(G1) та підключеного до нього тахометра (PS1).
Двигун постійного струму незалежного збудження П-31М увімкнений за
схемою для роботи в режимі динамічного гальмування. У цьому режимі двигун
працює на опір якірного кола, перетворюючи механічну енергію, що
підводитися до вала, на електричну. Навантажувальна машина дозволяє плавно
здійснити зміну моменту опору на валу досліджуваного двигуна і забезпечує
стійку роботу на всіх точках механічної характеристики.
Таблиця 1.2 – Паспортні дані двигуна змінного струму МТ-012-6
Pном,
КВт
2,2

I1Н,
А
7,5

U1Н,
В
220

nН,
об/хв
895

cos Н
0,8

Е2Н,
В
144

I2Н,
А
11

R1,
Ом
1,241

R2,
Ом
0,794

U0,
В
220

I0 ,
А
2,25

Між електричними машинами розташоване колодкове гальмо типу ТКГ160 з електрогідроштовхачем ТЕГ-16-2М. Воно слугує для примусового
гальмування електричних машин при зникненні напруги живлення мережі.
Автоматом QF подається живлення на лабораторний стенд. Контрольно–
вимірювальні пристрої електричних величин установлені у верхній частині
лицьової панелі пульта керування. Показання вимірювальних пристроїв і
світлова індикація дозволяє отримувати необхідну інформацію про стан і
режими роботи електропривода лабораторної установки.
Струм

динамічного

гальмування

навантажувальної

машини

контролюється за допомогою амперметра РА2, напруга якірного кола –
вольтметром PV2, струм статора асинхронного двигуна з фазним ротором –
амперметром РА1, частота обертання – тахометром PS1.
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На передній панелі розташована мнемосхема зі світловою індикацією,
ліворуч наведено загальний вигляд механічних характеристик для різних
положень важеля керування командоконтролера ККТ-61.
Світлова індикація забезпечується на всіх ступенях пускових опорів, для
обох напрямків обертання двигуна, а також для режиму гальмування
противмиканням.

Мнемосхема

лабораторної

установки

дає

можливість

ознайомитися з елементами стенда та проаналізувати їх призначення і роботу.
На панелі керування знаходиться також перемикач SA1, за допомогою якого
здійснюється вибір системи керування ЕП лабораторної установки: за допомогою
командоконтролера ККТ-61, або контролера “Електроніка МС-2721”.
Керування асинхронним електродвигуном з фазним ротором здійснюється
за допомогою магнітної станції, що складається з наступної релейноконтакторної апаратури (рис. 1.2, 1.3): реверсивні контактори кола статора В і
Н, контактори прискорення 1П, 2П, контактор противмикання П, реле
контролю гальмування РТ, реле часу (реле прискорення) 1РП, 2РП.
Порядок виконання роботи
1. Вивчити принципову електричну схему лабораторної установки.
Ознайомитися з паспортними даними силового електрообладнання, з'ясувати
призначення кожного елемента схеми.
2. Ознайомитися

з

органами

керування

стендом,

розташуванням

електричних апаратів керування і захисту, контрольно–вимірювальними
приладами.
3. Підготувати

лабораторну установку до

виконання

досліджень:

перевірити, щоб важіль командоконтролера КК знаходився у нульовому
положенні; пересвідчитися, що автоматичний вимикач QF вимкнений,
перемикач SA1 знаходиться в нульовій позиції.
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4. Скласти схему керування ЕП стенда шляхом з’єднання клемзатискачів, розташованих на передній панелі лабораторного стенда, гнучкими
провідниками відповідно до принципової електричної схеми.
5. Подати напругу живлення на стенд шляхом вмикання автомата QF.
6. Перевести

перемикач

у

SA1

позицію

1

(режим

керування

електроприводом від командоконтролера КК).
220 V
B

A
FU1

FU2

C

FU3

81

82

83

A1

B1

C1

A2

B2

C2

QF

КЛ

B

H

B

H

1C3

1C2

1C1

контролер
Електроніка МС-2721

2С3

2С1

91
РА1

2С2

Г

M2

74

70
PS1

M1

G1

71

M3

1P1

1P3
2П

R1
7
R2
3
R3

R4
1П
R5
П
R6

1P2
2П

8

4

R7
1П
R8
П

75

PV1
PA2

76

PT
10

R10

6

R9

Рисунок 1.2 – Принципова схема силової частини лабораторної установки

7. Натисненням кнопки SB2 “Пуск” подати напругу живлення на
лінійний контактор КЛ, завдяки якому отримують живлення коло силової
частини схеми і коло схеми керування.
8. Перевести командоконтролер КК у перше положення “Уперед”
(повернути важіль за годинниковою стрілкою, при цьому спрацює контактор
вибору напрямку обертання В (“Уперед”), що призведе до запуску двигуна М1.
9. За допомогою реостата R11 установити номінальне значення
навантаження та виконати вимірювання струму IЯ (PА2) і напруги UЯ (PV1)
13

якоря НМ, частоту обертання ротора  

2 n
(PS1) та струму статора Iст
60

(РА1) електричного двигуна М1. Дані вимірів занести до табл. 1.3.

Рисунок 1.3 – Принципова схема системи керування лабораторного стенда
10. За допомогою реостата R11 зменшити навантаження до 1/2
номінального значення та виконати вимірювання струму IЯ (PА2) і напруги UЯ
(PV1) якоря НМ, частоту обертання ротора  

2 n
(PS1) та струму статора
60

Iст (РА1) електричного двигуна М1. Дані вимірів занести до табл. 1.3.
11. Виконати дії описані в п.8-9 для інших положень «Уперед» важеля КК.
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Таблиця 1.3 – Експериментальні значення
№

Експериментальні дані

ступеня

, с-1

Іст, А

Розрахункові дані

Ія, А

Uя , В

М, Нм

RР, Ом

нульове

положення.

1
2
3
4
5

12. Перевести

важіль

командоконтролера

у

Перемкнути тумблер SA3 (частота обертання) у протилежну позицію «Назад».
13. Виконати дії описані в п. 8–10 для всіх положень «Назад» важеля КК.
14. Перевести важіль командоконтролера у нульове положення та
переконатися, що командоконтролер КК дозволяє отримувати автоматичне
плавне збільшення моменту в процесі пуску при переведенні важеля КК відразу
в одне з двох крайніх положень.
15. Установити важіль КК у одне з положень «Назад». Перемкнути
тумблер SA2 у позицію “Вкл”. Виконати гальмування противмиканням
(перевести важіль КК у перше положення «Уперед»).
16. Установити важіль командоконтролера КК у нульове положення,
відключити напругу живлення схеми натисненням на кнопку SB1 “Стоп”,
перемикач SA1 перевести в нульове положення та вимкнути автомат QF.
17. Виконати розрахунок моменту на валу електропривода М1:

M 
де P 

P
,


PГПС U Я I Я

потужність на валу генератору постійного струму ГПС



(НМ); ω – частота обертання вала М1; Р1 – потужність, що генерується ГПС;
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U Я – напруга якоря ГПС; I Я – струм якоря ГПС;   0,89 – коефіцієнт
корисної дії ГПС.
Дані розрахунків занести до табл. 1.3.
18. За експериментальними та розрахунковими даними (табл. 1.3)
побудувати електромеханічну  = f (Iст) та механічну  = f (М) характеристики
електропривода стенда.
19. За

даними

табл.

1.3

та

побудованими

характеристиками,

використовуючи методику наведену в додатку А, виконати розрахунок опору
ступенів резистора. Отримані дані занести до табл. 1.3.
Зміст звіту
1. Короткі теоретичні відомості та опис лабораторної установки.
2. Хід виконання лабораторної роботи та всіх розрахунків.
3. Графіки залежностей =f(Iст) та =f(М) для всіх ступенів швидкості
напрямку “Уперед”.
4. Висновки з роботи.

Контрольні питання
1. Назвіть основні особливості кранових електродвигунів змінного
струму.
2. Назвіть, за допомогою яких апаратів у схемах магнітних контролерів
здійснюється максимальний і нульовий захист?
3. Опишіть переваги і недоліки магнітних контролерів порівняно з
силовими.
4. Дайте характеристику можливих способів гальмування двигуна в
крановому електроприводі змінного струму з магнітним контролером.
5. Опишіть послідовність роботи з лабораторною установкою.
6. Поясніть призначення в схемі контакторів КЛ, В, Н, П, 1П та 2П.
Література: [1, 3–6].
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Лабораторна робота № 2
Тема. Дослідження кранового електропривода постійного струму з
магнітним контролером типу П
Мета:

вивчення

складу,

принципової

схеми

та

характеристик

електроприводу механізму пересування крану з типовим магнітним контролером
типу П, придбання навичок із складання схеми керування електроприводом
постійного струму кранового механізму та регулювання напруги збудження у
силовому колі двигуна.

Короткі теоретичні відомості
Магнітні контролери серії П використовуються для керування двигунами
постійного струму (ДПС) послідовного збудження і застосовуються в
електроприводах кранових механізмів горизонтального пересування. Потрібно
чітко засвоїти, що в магнітних контролерах комутація головного кола
здійснюється за допомогою контакторів з електромагнітним приводом. За
схемою магнітні контролери являють собою комплектні прилади, що
забезпечують певну програму переключення в головних колах при відповідній
подачі

команд

у

колі

керування.

Команди

керування

подаються

командоконтролерами КК.
Схеми магнітних контролерів серії П забезпечують пуск, реверсування,
гальмування,

ступеневе

регулювання

швидкості

(при

номінальному

навантаженні в діапазоні 6:1), максимальний і нульовий захист; мають
симетричну побудову для кожного напрямку обертання, по чотири фіксовані
робочі положення на кожен бік. Кранові електроприводи з магнітними
контролерами типу П широко використовуються для механізмів важкого і
надважкого режимів робіт в умовах металургійного виробництва. Однак ці
електроприводи в окремих випадках застосовуються і для загальнопромислових
механізмів, у тому числі для механізмів, що працюють у легких і середніх
режимах при електропостачанні постійним струмом.
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Опис лабораторної установки
Загальний вигляд лабораторного стенда, призначеного для дослідження
електропривода постійного струму з магнітним контролером типу П, наведено
на рис. 2.1. Експериментальна установка являє собою робочий стіл з панеллю
керування і командоапаратом, електромашинний агрегат Д-НМ (двигун –
навантажувальна машина), вертикальну стійку, на якій зібрана релейноконтакторна частина системи керування типової панелі серії П.
На панелі керування розташовані контрольно-вимірювальні прилади,
призначення яких наведено в табл. 2.1, та органи керування, призначення яких
наведено в табл. 2.2.

ПАНЕЛЬ П
Контрольновимірювальні
прилади

A1

V1

A2

W

назад

A3

V2

A4

КОРПУС

уперед

SA1
ЗБИРАЛЬНА
ПАНЕЛЬ

SA2
РЗНМ

МНЕМОСХЕМА
(індикація)

0

КК

250

AB1

AB2

УП1

УП2

SA3

Рознымання для
підключення
зовнішньої СК
Тумблер
вибору СК

ТГ

ДПС

НМ

Рисунок 2.1– Загальний вигляд стенда
На передньому боці стенда знаходиться складальна панель, призначена
для складання ланцюга керування, зображеного на мнемосхемі установки
(рис. 2.2). Складальна панель являє собою блок малогабаритних затискачів, до
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яких приєднані вихідні провідники контакторно-релейної апаратури панелі П:
котушки живлення контакторів і реле, блокувальні, нормально-замкнуті й
нормально-розімкнуті контакти, контакти командоконтролера. Також на
рис.

2.2 наведено загальний вигляд електромеханічних характеристик

відповідно до положень КК із симетричною схемою ввімкнення контактів для
обох напрямків руху. Призначення органів керування лабораторної установки
наведено в табл. 2.2.

АВ1
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SQ1

4 3 2 1 0 1 2 3 4
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w
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KТ2

KK6

А1

А4

КВ

KУ1
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РУ3

ТГ

ДПС

KП

KK8

УП2

РПН
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КТ2
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KН
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1

ОЗНМ

ОЗД

КВ

РПB

KK4

РЗНМ

A2

V1
КВ

KK3

KK7

R3

КЛ

РПB

КЛ

КУ2

R4

KK2

РП
Н

КУ1

R2

Вперед

RОЗД

КП

РУ3

КУ2

РН

УП1

РУ2

КУ1
Назад

АВ2

n, об/хв

KУ2
KУ3

R4
R3
R2
R1
Rш

I, A

Рисунок 2.2 – Мнемосхема установки
Керуючі сигнали на контакторно-релейну апаратуру панелі П надходять
або від механічної системи КК або від альтернативної електронної, яка може
бути реалізована на базі програмуючої логічної інтегральної схеми (ПЛІС) або
на мікроконтролері.
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Двигун Д і навантажувальна машина НМ є машинами постійного струму
змішаного збудження серії П, які розраховані на довгостроковий (S1) режим
роботи при температурі повітря навколишнього середовища від 5 до 40 0С зі
ступенем захисту від дії навколишнього середовища ІР21. Як

двигун та

навантажувальної машини використовується двигун типу П-12У4, паспортні
дані якого наведені в табл. 2.3

Таблиця

2.1

–

Призначення

контрольно-вимірювальних

приладів

лабораторної установки
Познач.

Прилад

Вимірювана величина
Струм якірного ланцюга двигуна Д на реостатних
характеристиках

А1

Амперметр

V1

Вольтметр

Напруга якірного ланцюга двигуна Д

A2

Амперметр

Струм ланцюга обмотки збудження двигуна Д

W

Тахометр

A3

Амперметр

A4

Амперметр

V2

Вольтметр

XS

Перемикач

Частота обертання якоря двигуна Д
Струм
ланцюга
обмотки
збудження
навантажувальної машини НМ
Струм якірного ланцюга навантажувальної машини
НМ
Напруга якірного ланцюга навантажувальної машини
НМ
Підключення програмного контролера

Таблиця 2.2 – Призначення органів керування лабораторної установки
Позначен
ня

Назва органа

АВ1

автоматичний
вимикач

АВ2

автоматичний
вимикач

Призначення
призначений для подачі напруги живлення в
силовий ланцюг двигуна (ланцюг якоря та
обмотки збудження), у схему керування і на
вхід автоматичного вимикача АВ2
призначений для подачі напруги живлення в
силовий ланцюг навантажувальної машини
(ланцюг якоря та обмотки збудження)
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УП1, УП2

5-ти позиційний
перемикач

призначений для зміни напруги живлення
обмотки збудження двигуна та якірного
ланцюга навантажувальної машини шляхом
послідовного
східчастого
шунтування
резистора Rозд та Rнм відповідно

Продовження табл. 2.2
SA1
тумблер

SA2
SA3
КК

командоконтролер

РЗНМ

ЛАТР

призначений для перемикання напрямку руху
«вперед» чи «назад»
призначений для подачі живлення на обмотку
збудження навантажувальної машини НМ
призначений для вибору системи керування
призначений для завдання і керування
режимами роботи двигуна Д: плавний пуск,
реверсування, гальмування
призначений для зміни напруги живлення
обмотки збудження навантажувальної машини

Таблиця 2.3 – Паспортні дані двигуна П-12У4
Pн,

Iн,

ККД,

Jя ,

Rя,

Rдп,

Uн,

nн ,

кВт

А

%

кг·м²

Ом

Ом

В

об/хв

0,45

2,9

71

0,0037

7,36

2,24

220

1500

У колі керування як комутаційна релейно-контакторна апаратура
використовуються

контактори,

проміжні

реле,

реле

часу

і

напруги,

командоконтролер.
Магнітні контролери належать до категорії апаратів дистанційного
керування. У даному випадку використано командоконтролер КП-1, який є
комплектним пристроєм і призначений для включення і відключення кіл
обмоток двигунів за попередньо заданою програмою, яка закладена в
конструкції барабана контролера.

Порядок виконання роботи
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1.Вивчити схему лабораторної установки. Проаналізувати паспортні дані
силового електрообладнання та з'ясувати призначення кожного елемента в
схемі.
2.Підготувати лабораторну установку до роботи. Пересвідчитись, що
важіль командоконтролера КК у нульовому положенні; автомати АВ1, АВ2, що
подають напругу живлення на лабораторну установку, вимкнені.
3.Скласти схему керування за допомогою гнучких з’єднувальних
провідників на клемах-затискачах, які знаходяться на передній панелі
лабораторного стенда згідно із мнемосхемою рис. 2.2.
4.Перевести важіль КК у перше положення напрямку «вперед».
5.За

допомогою

ручки

РЗНМ

установити

значення

струму

навантажувальної машини 2 А.
6.Зафіксувати показання приладів А1, А2,  . Дані вимірів занести до
табл. 2.4.
7.Установити струм навантажувальної машини 1 А та повторити дії
описані в п.6.
8.Перевести важіль КК у друге, третє та четверте положення «вперед».
Для кожного з положень КК виконати дії описані в п. 5–7.
9.Перевести важіль КК з четвертого, третього або другого положення
напрямку «вперед» у перше, того ж напрямку.
10. За

допомогою

ручки

РЗНМ

встановити

значення

струму

навантажувальної машини 1.5 А.
11. Зафіксувати показання приладів А1, А2,  . Дані вимірів занести до
табл. 2.4
12. Перевести важіль КК у нульове положення.
13. Установити струм навантажувальної машини 0,5 А та повторити дії
описані в п.11.
14. Переключити тумблер SA2 у протилежну позицію.
15. Виконати дії, описані в п. 4–12 для напрямку «назад».
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16. Перевести важіль КК у нульове положення, після чого вимкнути
автоматичні вимикачі АВ1, АВ2.

Таблиця 2.4 – Експериментальні дані
Положення
командоконтролера КК

Струм якоря
ДПС А1, А

Частота
Струм обмотки
-1
обертання  , с збудження А2, А

1 “Уперед”
2 “Уперед”
3 “Уперед”
4 “Уперед”
Шунтування якоря
“Уперед”
1 “Назад”
2 “Назад”
3 “Назад”
4 “Назад”
Шунтування якоря
“Назад”
17. Використовуючи
електромеханічні

експериментальні

характеристики

  f (I ) ,

дані
що

табл.

2.4

відповідають

побудувати
чотирьом

положенням КК та шунтуванню якоря двигуна постійного струму для напрямків
«Вперед» та «Назад».
18. Користуючись

каталожними

показниками

двигуна

Д

та

експериментальними даними побудувати механічну характеристику ЕП для
номінального значення магнітного потоку.
19. Використовуючи методики розрахунку, які наведено у додатку Б і
додатку В, виконати розрахунок резисторів R1, R2, R3, R4, Rш.
23

Зміст звіту
1. Короткі теоретичні відомості та опис лабораторної установки.
2. Хід роботи.
3. Електромеханічна   f (I ) та   f (M ) механічна характеристики для
чотирьох положень КК та шунтування якоря двигуна постійного струму для
напрямків «Уперед» та «Назад».
4. Розрахунок опору кожного ступеню швидкості ЕП та опору, що
шпунтує якір ДПС.
5. Результати проведених експериментів та проведених розрахунків.
6. Висновки з роботи.

Контрольні питання
1. Пояснити роботу схеми при всіх положеннях командоконтролера.
2. Перерахувати

основні

особливості

кранових

електродвигунів

постійного струму.
3. Пояснити принцип дії реле часу.
4. Якими апаратами в схемі магнітного контролера типу П здійснюються
максимальний і нульовий захисти крану?
5. Перерахувати переваги і недоліки магнітних контролерів порівняно із
силовими.
6. Які функції виконує магнітний контролер типу П?
7. Перерахувати можливі засоби гальмування двигуна у крановому
електроприводі з магнітним контролером типу П.
8. У

чому

полягає

відмінність

між

електромагнітним

моментом

електродвигуна і моментом, діючим на його валу?
9. Розкажіть, у якій послідовності відбувається запуск лабораторної
установки?
10. Пояснити призначення в схемі контакторів прискорення КУ1 - КУ3 та
контакторів КВ, КН, КП, КЛ.
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11. Які функції виконують реле РТ, РТ1, РУ1 - РУ3, РН, РПВ, РПН?
Література: [2, 5–8].
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Лабораторна робота № 3
Тема.

Дослідження

автоматизованої

системи

управління

електроприводом пасажирського ліфта «Тополь»
Мета:

набуття

навичок

роботи

з

регулювальною,

контрольно-

вимірювальною апаратурою лабораторного комплексу підйомної установки;
вивчення

принципу

пасажирського

роботи

ліфта

на

системи

управління

електроприводом

базі низьковольтного комплектного пристрою

«Тополь».
Короткі теоретичні відомості
Підйомники, що переміщують вантаж по вертикалі, називаються ліфтами.
Їх

застосування

в

різних

галузях

народного

господарства

безупинно

розширюється. Ліфти використають для вантажно-розвантажувальних робіт у
складських приміщеннях, у шахтах і рудниках для допоміжного підйому й
опускання людей і вантажів; при виробництві будівельних робіт, експлуатації
багатоповерхових і висотних будинків, телевізійних веж, радіорелейних щогл,
метеорологічних вишок.
Конструктивно ліфт складається з шахти (рис. 3.1), обладнаної дверима,
встановленими в порталах, приямком і машинним приміщенням з підйомною
приводною лебідкою. Під шахтою розуміється простір, в якому переміщається
платформа або кабіна і противага, а також встановлено інше обладнання ліфта,
а машинне приміщення – частина шахти (або інше приміщення), призначена
для установки приводного механізму, апаратури управління та іншого
обладнання ліфта.
Усередині шахти уздовж вертикальних напрямляючих рухаються кабіна та
противага. Кабіна і противага підвішені на сталевих дротяних канатах, які
кріпляться до кабіни за допомогою підвіски. Тягове зусилля на канатах
створюється при обертанні канатоведучого шківа при включеному приводному
електродвигуні. Для зупинки і утримання кабіни і противаги в нерухомому стані
при відключеному електродвигуні служить гальмо. В приямку розташовані
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натяжний пристрій обмежувача швидкості буфера. Обмежувач швидкості
кінематично пов'язаний канатом з натяжним пристроєм і з уловлювачами,
черевики яких призначені для зупинки кабіни, що вільно рухається вздовж
направляючих, в разі обриву або ослаблення канатів, а також при перевищенні
кабіною (противагою) заданих величин швидкості руху. Обмежувач швидкості
встановлений в машинному приміщенні і пов'язаний з кабіною канатом.
1 – лебідка;
2 – кабіна;
3 – канати підвіски;
4 – противага;
5 – напрямні кабіни;
6 – напрямні противаги;
7 – буфер кабіни;
8 – буфер противаги;
9 – контролер;
10 – копірапарат;
11 – стрічка приводу копірапарата;
12 – обмежувач швидкості;
13 – натяжний пристрій обмежувача швидкості;
14 – підвісний кабель;
15 – привід дверей;
16 – роликові черевики;
17 – уловлювач кабіни;
18 – обладнання безпеки дверей;
19 – відвідний блок;
20 – кінцевий вимикач безпеки;
21 – нижній кінцевий вимикач.
Рисунок 3.1 – Конструкція типового пасажирського ліфту

Для управління рухом кабіни служить кнопковий апарат, розташований
усередині кабіни або на стіні поверху. Електричний сигнал від кнопкового
апарату передається по підвісному кабелю та проводам, розташованими в шахті,
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в машинне приміщення на шкаф керування ліфтом. Привід ліфта зазвичай
забезпечує можливість переміщення кабіни в двох режимах – на великій і малій
швидкості. Перемикання з великої швидкості на малу здійснюється поверховим
перемикачем (датчиком), на який при підході кабіни впливає відводка (шунт).
Рух кабіни з малою швидкістю триває до підходу кабіни до датчика точної
зупинки, закріпленому на стінці шахти. По сигналу датчика точної зупинки
електродвигун

лебідки

і

котушка

приводного

електромагніта

гальма

відключаються від мережі і кабіна зупиняється і утримується гальмом в
нерухомому стані. Одночасно подається живлення на електродвигун приводу
дверей кабіни. Двері автоматично відкриваються спільно з дверима шахти і
залишаються відкритими після виходу пасажирів з кабіни протягом порівняно
малого проміжку часу, що задається реле часу в ланцюзі управління ліфтом.
Потім реле часу замикає свої контакти і подає живлення на електродвигун
приводу дверей кабіни – двері зачиняються. Ліфт вільний і готовий до роботи за
викликом, про що свідчать згаслі сигнальні лампи викличних апаратів, які
встановлені на кожному посадковому поверсі.
Сучасні ліфти мають два основні механізми: механізм підйому та спуску
кабіни та механізм відкривання й закривання дверей. Найпотужнішим та
найвідповідальнішим є механізм підйому кабіни. ЕП відкривання дверей часто
складається з редукторного АД із релейно-контакторним або безконтактним
керуванням.
Для нормальної роботи ліфтів велике значення має забезпечення точної
зупинки кабіни, що залежить за інших рівних умов від швидкості руху й від ваги
переміщуваного вантажу. Оскільки вантажопідйомність сучасних ліфтів досягає 20
т, різниця висоти зупинки порожньої й навантаженої кабіни може бути досить
відчутна. Це є однією з причин того, що великовантажні машини мають звичайно
невелику швидкість.
Номінальна вантажопідйомність пасажирських ліфтів установлюється за
принципом вільного заповнення корисної площі підлоги кабіни. При цьому маса
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людини дорівнює 80 кг, а вантажопідйомність ліфта для звичайних житлових
будинків

становить

350–500

кг.

Номінальна

швидкість

руху

кабіни

регламентується державними стандартами залежно від типу ліфта. Так, за
швидкістю руху кабіни ліфти підрозділяють на тихохідні (до 1,0 м/с),
швидкохідні (від 1,0 до 2,0 м/с), швидкісні (від 2,0 до 4,0 м/с) і високошвидкісні
(понад 4,0 м/с).
За видом вантажів, що транспортують, ліфти підрозділяються на:
пасажирські, вантажні та спеціальні (нестандартні).
За

способом

обслуговування

розрізняють

ліфти

самостійного

користування, якими управляє сам пасажир, і ліфти, керовані провідником.
Відповідно до типу привода піднімального механізму ліфти можуть бути
електричними (із приводом від електродвигуна змінний або постійний токи) і
гідравлічними (із приводом у вигляді піднімального гідроциліндра або лебідки з
гідродвигуном обертального типу).
Ліфти мають наступні види керування: внутрішнє, при якому ним керують
із купе кабіни; зовнішнє, здійснюване із зупинних площадок; змішане, при
якому ліфтом керують з купе кабіни та із зупинних площадок.
Розрізняють системи керування, що забезпечують:
– просте роздільне керування, при якому реєструється й реалізується
тільки одна команда (виклик або наказ);
– збірне керування, при якому реєструються всі команди, а їхнє виконання
здійснюється відповідно до програми роботи ліфта. При цьому можуть
відбуватися попутні зупинки за викликами або наказами. Для ліфтів житлових
будинків попутні зупинки за викликами виконуються тільки при русі кабіни
вниз, а в громадських будинках – в обох напрямках;
– одиночне керування (керування одним ліфтом);
– групове – керування групою ліфтів, розташованих в одній шахті, що
обслуговують ті самі поверхи й мають однакову швидкість. Різновидом
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групового керування є парне керування ліфтами, застосовуване в житлових
будинках підвищеної поверховості.
Слід зазначити, що вантажні ліфти, мають в основному кнопкову систему
керування. Панель керування розташовується або всередині кабіни, або на одній
з поверхових площадок. При цій системі вручну виробляється тільки закриття
дверей кабіни й натиснення кнопки необхідного поверху. Усі інші процеси –
вибір напрямку руху, перехід на знижену швидкість перед підходом до заданого
поверху й зупинка – відбуваються автоматично. У ряді конструкцій закривання
дверей перед рушанням з місця й відкривання дверей після прибуття на
потрібний поверх також здійснюється автоматично після натиснення кнопки
відправлення.
У тихохідних та швидкохідних ліфтах зазвичай застосовують ЕП змінного
струму, у двох інших типах – постійного.
До ЕП ліфтів масового застосування висуваються наступні вимоги:
1. Функціональні: безпека обслуговування пасажирів, забезпечення заданої
точності на рівні поверху (10–20 мм для швидкісних та лікарняних ліфтів, для
решти – 35–50 мм), електричної зносостійкості (не менше міліонна циклів
«ввімкнення-вимкнення») та ресурсу роботи (120 тис. год.)
2.

Комфортності:

забезпечення

допустимого

рівня

шуму,

вібрації,

максимального ривку швидкості (10 м/с) та максимального прискорення кабіни в
нормальних умовах – 1,5 м/с² та при аварійній зупинці – 3 м/с².
Опис стенда
На рис. 3.2 наведено функціональну схему фізичної моделі підйомної
установки, яка включає дві системи ЕП:
– дводвигунний ЕП, який складається з асинхронного двигуна АД і
двигуна постійного струму ДПС з незалежною обмоткою збудження ОЗ;
– частотно-регульований ЕП, що складається з АД і перетворювача
частоти ПЧ.
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Рисунок 3.2 – Функціональна схема фізичної моделі підйомної установки

Вибір системи ЕП здійснюється блоком комутації БК1. Подача живлення
на силові ланцюги АД і ДПС здійснюється автоматичним вимикачем QF1.
Комутація силових ланцюгів АД та ДПС здійснюється за допомогою
відповідних блоків, а саме блоку комутації БК2 і блоку комутації опорів БПО.
Контроль струму в силовому ланцюзі ДПС і струму ОЗ здійснюється
амперметрами А. Контроль частоти обертання ЕП ліфта здійснюється
тахометром n, затискачі якого підключені до тахогенератора ТГ, розташованого
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на одному валу з ЕП підйомника. Сигнали керування на вище розглянуті блоки
надходять з низьковольтного комплектного пристрою НКП «Тополь». Для
імітації датчиків і сигналізації про їх спрацювання відповідає блок індикації та
сигналізації датчиків БІСД, який має апаратуру для імітації та сигналізації
датчиків поверху ДП і датчиків точної зупинки та положення дверей ДТЗіД.
Вибір поверху підйомної установки здійснюється пультом наказу ПН, який
містить кнопки як для подачі виклику ПВ, так і для подачі команди ПК
переміщення кабіни К.
Обертальний рух від ЕП ліфта через редуктор Р передається на барабан Б,
який перетворює його в поступальний рух кабіни в шахті. Для точної зупинки
кабіна ліфта К оснащена датчиком точної зупинки ДТ. Для імітації поверхів,
фізична модель оснащена датчика поверху ДП герконового типу. Усі сигнали з
датчиків надходять в НКП «Тополь».
На рис. 3.3 наведено загальний вигляд панелі управління підйомною
установкою, яка включає:
1) мультиметр ІМС-Ф1 (рис. 3.4);
2) тахометр, що відображає швидкість обертання ЕП;
3) амперметри для контролю струму в обмотці збудження А1 і якорі ДПС
А2;
4) автоматичний вимикач QF1, що забезпечує подачу живлення 220В на
силові ланцюги АД;
5) пост виклику / наказу кабіни ліфта;
6) поверхові вимикачі (тумблери 1ДчС ... 4ДчС) і датчик точної зупинки
(ДчТЗ), що імітують рух кабіни і місце точної зупинки в ручному режимі
управління стендом;
7) тумблери для імітації спрацьовування датчиків відкривання/закривання
дверей кабіни ліфта (тумблери ВКО, ВКЗ, ВБР);
8) тумблер імітації датчика контролю дверей кабіни (тумблер ДК).
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Рисунок 3.3 – Загальний вигляд панелі управління підйомною установкою

Рисунок 3.4 – Зовнішній вигляд лицьової панелі прибору ІМС-Ф1

Мультиметр ІМС-Ф1 призначений для вимірювання таких параметрів
однофазної електричної мережі, як напруга, струм, частота, повна, активна і
реактивна потужності і коефіцієнт потужності (cos φ).
Прилад дозволяє здійснювати наступні функції:
– вимірювання параметрів мережі;
– відображення поточних вимірювань на вбудованих світлодіодних
цифрових індикаторах.
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Кожен тумблер має свою сигнальну лампочку. 4 лампочки (HL1 ... HL4)
отримують

живлення

від

НКП

«Тополь» з

реле

імпульсної селекції

1РІС ... 4РІС. Ці лампочки відображають поверх, на якому знаходиться кабіна.
Лампочка HL6 сигналізує про наявність кабіни на місці точної зупинки.
Живлення лампочок постійне 110В.
Пост наказу, що складається з 10 кнопок (КнП), служить для вибору
поверху. Перший ряд кнопок з 1 ... 5 виконують функцію виклику кабіни
(1кН ... 4Кн), а другий ряд 6 ... 10 - наказу з кабіни (1КнП ... 4КнП).
Передня панель стенда, виконана таким чином, що дослідник може
спостерігати рух кабіни, датчики точної зупинки та поверхів, шунти. Це сприяє
кращій наочності роботи та вивченню кінематичної схеми пасажирського ліфта
(рис. 3.5). Загальний вид стенда наведено на рис. 3.6.

Рисунок 3.5 – Кінематична схема підйомника
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Рисунок 3.6 – Загальний вигляд фізичної моделі підйомної установки

Низьковольтний комплектний пристрій управління пасажирським ліфтом
«Тополь», надалі іменоване НКП «Тополь», призначений для управління
пасажирськими ліфтами вантажопідйомністю 320 кг і швидкістю руху кабіни
0,71 м/с, з редукторним приводом змінного струму і автоматичним приводом
дверей кабіни на 10 зупинок .
Область застосування НКП «Тополь» – ліфтові установки в житлових
будинках з датчиками сповільнення – герконовими вимикачами.
Нижче

наведено

технологічні

характеристики

низьковольтного

комплектного пристрою «Тополь»:
номінальна напруга мережі живлення – 380 В;
номінальна частота мережі живлення – 50 Гц;
номінальний струм силового ланцюга – не більше 16 А;
номінальна напруга живлення ланцюгів керування та сигналізації:
– постійного струму 110 В;
– змінного струму 12/24, 220 В;
номінальна напруга живлення головних ланцюгів електроприводу дверей
ліфта – 127В.
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НКП «Тополь» забезпечує дію захистів при порушенні режимів роботи
ліфтової установка (струмове перевантаження і к.з. в ланцюгах живлення
електродвигунів; зникнення однієї або більше фаз напруги живлення).
Габаритні розміри НКП «Тополь» – не більш 1600х600х432 мм. Маса НКП
«Тополь» – не більше 90 кг.
Робоче положення НКП – вертикальне. Допускається відхилення від
робочого положення до 5 градусів в будь-яку сторону.
Номінальне значення кліматичних факторів по ДСТУ 15150-69 і ДСТУ
15543. 1-89, при цьому:
1) нижнє значення робочої температури плюс 5° С;
2) верхнє значення – плюс 40° С;
3) відносна вологість 80% при температурі 25° С;
4) атмосферний тиск 550-800 мм рт. ст.;
5) висота над рівнем моря – до 2000 м.
Довкілля невибухонебезпечне, що не містить струмопровідного пилу,
агресивних газів і парів, що руйнують метал та ізоляцію.
Номінальні робочі значення механічних зовнішніх чинників по ДСТУ
17516. 1-90 для групи механічного виконання М 2 при вібрації в діапазоні
частот 1-50 Гц з максимальним прискоренням 0,5 g.
НКП «Тополь» зберігають працездатність при зміні напруги мережі в
межах від плюс 10 до мінус 15% від номінального значення і частоти мережі
живлення ± 2% від номінального значення.
НКП «Тополь» виконаний у вигляді однодверної шафи підлогового
виконання

з

одностороннім

обслуговуванням.

Зовнішній вигляд

шафи

показаний на рис. 3.7.
Релейно-контакторная апаратура встановлена на задній стінці шафи на
стандартних DIN-рейках, органи керування – на бічній стінці шафи. Підведення
кабелів і проводів електрообладнання ліфта проводиться через нижню частину
шафи, підключення здійснюється під затискач через з'єднувачі шафи.
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Рисунок 3.7 – Зовнішній вигляд шафи НКП «Тополь»

За функціональним призначенням схема НКП «Тополь» ділиться на наступні
складові частини:
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– електропривод змінного струму головного руху;
– вузол живлення електромагніта постійного струму;
– електропривод змінного струму дверей кабіни;
– система керування й сигналізації;
– вузол живлення ланцюгів керування й сигналізації;
– вузол захисту від несанкціонованого встановлення перемички, шунтуючої
контакти датчиків дверей ліфта;
– вузол захисту двигунів (контроль мережі живлення).
Напруга на НКП «Тополь» подається від мережевого джерела живлення
(через ввідний пристрій ХТ1). Фазні дроти при цьому підключаються на затискачі
1, 2, 3, нульовий провід – на затискач 4. Приєднання живлення до НКП «Тополь»
показані на рис. 3.8.
Ланцюги керування й сигналізації ПКУ «Тополь» отримують живлення з
вторинних обмоток трансформатора ТР1 (рис. 3.9). Захист первинних обмоток
трансформатора ТР1 і ланцюгів керування реверсивного пускача приводу дверей
КОД/КЗД від перевантаження і к.з. здійснюється автоматичним вимикачем Пр3 з
вбудованим максимальним електромагнітним та фіксованим тепловим струмовим
захистом.
Змінна напруга 12/24 В з вторинної обмотки 02-12 / 24 трансформатора
Тр1 використовується для живлення аварійного освітлення кабіни, індикаторів
сигналу "Ліфт зайнятий" в постах виклику і як напруга живлення власних
потреб. Захист ланцюгів ~12/24 В від перевантаження і к.з. здійснюється
автоматичним вимикачем Пр5 з вбудованим максимальним електромагнітним та
фіксованим тепловим струмовим захистом.
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Рисунок 3.8 – Приєднання живлення НКП «Тополь»

Рисунок 3.9 – Живлення ланцюгів керування й сигналізації
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Слід зазначити, що напруга ~12 В або ~24 В використовується залежно
від того, яка світлосигнальна арматура застосована в якості індикаторів в постах
виклику і в аварійному освітленні кабіни. Заводська установка відповідає
вибору напруги ~ 24 В.
Система керування ліфтом НКП «Тополь» виконана таким чином, що при
зникненні електропостачання ліфта одночасно з відключенням електродвигунів
автоматично

відключається

ланцюг

керування.

Після

відновлення

електропостачання, а також після зупинки кабіни ліфта між посадочними
майданчиками та усунення причини, що викликала зупинку, пуск кабіни
можливий тільки після відновлення вихідного стану системи управління та
подачі нової команди керування. Рух кабіни ліфта можливий тільки при
закритих дверях кабіни і шахти.

Рисунок 3.10 – Робота ДПС НВ в режимі динамічного гальмування

Перехід на малу швидкість руху кабіни забезпечується двома способами:
використанням дводвигунного ЕП, який складається з АД і двигуна постійного
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струму незалежного збудження (ДПС НВ) працюючого в режимі динамічного
гальмування або частотно-регульованого ЕП. Схема з'єднань ДПС НВ
приведена на рис. 3.10.
Паспортні дані електродвигунів, які використовуються в лабораторному
комплексі, наведено в табл. 3.1. В табл. 3.2 наведено технічні дані ліфта.

Таблиця 3.1 – Паспортні данні двигунів
Тип двигуна
Параметри
4А71В6

П-11

Номінальна напруга живлення, В

380

110

Номінальна потужність, кВт

0,55

1,3

Номінальний струм, А

-

4,2

Номінальна частота обертання, об/хв

-

1500

67,5

63,5

-

0,0031

Номінальне ковзання, %

2,5

-

Коефіцієнт потужності

0,71

-

Кратність пускового струму

4

-

Кратність пускового моменту

2

-

Кратність мінімального моменту

1,5

-

Кратність максимального моменту

2,2

-

3

-

ККД, %
Момент інерції, кг м2

Число пар полюсів

Таблиця 3.2 – Технічні дані підйомника
Швидкість підйому, м/с

0,8

ККД лебідки

0,6

Номінальна вантажопідйомність, кг

49

Радіус барабана, м

0,12

Вага кабіни, кг

68,6

Висота підйому, м

2,25

Вага противаги, кг

98

Кількість циклів, час

20

41

Порядок роботи з НКП «Тополь» при ручному керуванні
Автоматичний вимикач QF1 на панелі стенда повинен бути вимкнений, а
перемикач «РЕЖИМ РАБОТЫ» НКП (розташований на лівій боковині шафи
«Тополь») знаходиться в положенні «НР» (нормальна робота). Для подачі
живлення на стенд потрібно включити автоматичний вимикач №7 в силовому
шафі ауд. №1110.
Примітка. Зазначену дію виконує навчальний майстер або викладач, які
мають відповідну групу допуску.
Положення тумблерів на панелі стенда: ДК (тумблер контролю дверей
кабіни) – ввімкнений; ДчТО (датчик/тумблер точної зупинки) – ввімкнений;
ВКО (вимикач контролю відкриття дверей кабіни) – ввімкнений; ВКЗ (тумблер
контролю закриття дверей кабіни) – вимкнений; ВБР (тумблер реверсу дверей
кабіни ліфта) – вимкнений; 1ДчС (герконовий датчик (при імітації руху кабіни
ліфта, відповідний тумблер)) – вимкнений (кабіна знаходиться на першому
поверсі); 2ДчС ... 4ДчС – вимкнені.
Двері НКП «Тополь» мають бути відкриті. На станції керування
включаємо автоматичні вимикачі: ВА1 – Ввідний автоматичний вимикач;
Пр.4 – автоматичний вимикач ланцюгів = 110 В; Пр.6 – автоматичний вимикач
ланцюга

~

Пр.8

автоматичний

–

12В;

Пр.5

–

автоматичний

вимикач

вимикач

освітлення

кабіни

ланцюга
ліфта

~
~

24

В;

220

В;

Пр.9 – автоматичний вимикач аварійного освітлення кабіни ліфта ~ 220 В;
Пр.1 – автоматичний вимикач живлення котушок пускачів малої й великої
швидкості; Пр.2 – автоматичний вимикач живлення котушок пускачів руху
кабіни вверх/вниз; Пр.3 – автоматичний вимикач живлення котушок пускачів
відривання/закривання дверей кабіни ліфта (повинен включитися пускач
відкриття дверей КОД).
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За допомогою індикаторів, вбудованих в реле імпульсної селекції
1РИС ... 10РИС, реле контролю дверей РКД1, РКД2, реле відкриття дверей
РОД1, РОД2, відображається їх стан: ввімкнений/вимкнений.
Імітація відкривання/закривання дверей кабіни здійснюється тумблерами
ДК (двері почали відчинятися), ВКЗ (двері не закриті), ВКО (двері повністю
відкрилися). Слід зазначити, що через 5…7 с після повного відкриття дверей
кабіни ліфта автоматично вмикається пускач КЗД (пускач закриття дверей
кабіни ліфта). Про закритий стан дверей сигналізує індикація зеленого кольору
реле РЗД1, РЗД2. Після включення пускача КЗД (пускач закриття дверей) –
включаємо тумблер ДК, ВКО та вимикаємо ВКЗ. Це має сприяти включенню
реле робочого режиму РРР (індикація світиться зеленим кольором, що показує
готовність кабіни до руху).
Вибір поверху для переміщення кабіни відбувається за допомогою пульта
ПП2 (розташований на панелі стенда), де кнопкам виклику відповідають
Кн 1...4 (в реальному ліфті кнопки виклику знаходяться на поверхових
майданчиках), а кнопкам наказу – КнП 1...4 (в реальному ліфті кнопки наказу
знаходяться в кабіні ліфта).
Наприклад при натисненні на пульті ПП2 кнопки Кн 2 спрацьовує
поверхове реле 4РЕ (індикатор 4РЕ світиться червоним кольором), реле напряму
руху вгору РВ і включається пускач напрямку руху вгору КВ. Після цього
спрацьовує реле руху РД1, РД2, і реле дозволу на рух кабіни ліфта, а також
вмикаються пускачі малої швидкості КМ, КМ1, і двигун на малій швидкості
починає рух. Через 1 с пускачі КМ, КМ1 вимикаються і спрацьовують реле РБ і
пускач КБ, які відповідають великій швидкості руху кабіни. Рух кабіни
призводить до вимикання датчика точної зупинки ДчТо, що характеризує сход
кабіни з місця точної зупинки. При цьому загораються індикатори реле точної
зупинки РТО1, РТО2. Ввімкнення герконового датчика поверху 1ДчС, при
імітації руху кабіни, відповідного тумблера, свідчать про проходження кабіною
ліфта першого поверху. Подальший рух кабіни вгору призводить до ввімкнення
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датчика / тумблера 2ДчС, що означає в'їзд кабіни на другий поверх. При цьому
індикатор реле 2РИС гасне, показуючи нам тим самим, що кабіна ліфта
перебуває на другому поверсі.
Реле великої швидкості РБ вимикається і включаються реле РМ й пускачі
КМ, КМ1 малої швидкості. В цьому випадку кабіна продовжує рух на малій
швидкості до місця точної зупинки і зупиняється. Спрацьовування датчика
точної зупинки ДчТо, свідчить про підхід кабіни ліфта до місця точної зупинки
другого поверху (індикатор реле точної зупинки РТО1, РТО2 гасне). Індикатори
реле РМ, РМ1 малої швидкості гаснуть, вимикається пускачі КМ, КМ1 малої
швидкості, і пускач напрямку руху вгору КВ (знімається живлення з ЕП
головного руху). Після цього відбувається відкриття дверей кабіни ліфта,
імітація відкриття/закриття яких розглянута вище.
Після відпрацювання циклограми відкривання/закривання дверей кабіни
ліфта, перевагу в управлінні рухом ліфта дається людині, яка знаходиться в
кабіні ліфта, тому сигнал з кнопок виклику Кн 1...4 протягом 5...7 с. не
приймається, так як перевагу отримали кнопки наказу КнП 1...4. Після
закінчення часу (7 с) сигнал приймається і з кнопок виклику, і з кнопок наказу.

Порядок виконання роботи
Примітка. Початковий стан – лабораторний стенд знеструмлений.
Підключення лабораторного стенда до мережі живлення здійснюється через
трансформатор.
1. Подати напругу живлення на ланцюги керування ЕП ліфта за
допомогою ввімкнення автоматичних вимикачів Пр.1 – Пр.6, Пр.8, Пр.9, ВА1.
2. Відтворити імітацію руху кабіни ліфта за допомогою тумблерів у
відповідності з завданням викладача щодо досягнення кабіною ліфту певного
поверху. При цьому фіксувати спрацювання реле, пускачів та індикації.
3. Скласти узагальнений алгоритм роботи НКП «Тополь».
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Зміст звіту
1. Титульна сторінка.
2. Назва, мета роботи.
3. Коротка характеристика лабораторного стенда.
4. Хід роботи (порядок увімкнення тумблерів, спрацювання реле, пускачів
та індикації при русі кабіни до певного поверху).
5. Узагальнений алгоритм роботи НКП «Тополь».
6. Висновки з роботи.
Контрольні питання
1. Розкрити конструкцію ліфту.
2. Які основні механізми мають сучасні ліфти?
3. Наведіть різновидності ліфтів за швидкістю руху кабіни.
4. На

які

типи

підрозділяються

ліфти

за

видом

вантажів,

що

транспортують?
5. Наведіть класифікацію ліфтів за системою керування?
6. Надайте вимоги до ЕП ліфтів масового застосування.
7. Які види систем електроприводу використовуються в лабораторному
стенді для позиціювання кабіни ліфта?
Література: [1, 4–8].
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Лабораторна робота № 4
Тема. Дослідження режимів роботи автоматизованого електроприводу
ліфта
Мета: дослідження механічних характеристик електроприводу ліфта;
порівняльний аналіз енергетичних показників систем електроприводу ліфта, що
використовуються в лабораторному стенді для забезпечення посадкової
швидкості руху кабіни

Короткі теоретичні відомості
Для нормальної роботи ліфтів велике значення має забезпечення точної
зупинки кабіни, яка залежить при інших рівних умовах від швидкості руху і від
ваги вантажу, що переміщується. Так як вантажопідйомність сучасних ліфтів
досягає 20 т, то різниця висоти зупинки порожньої і навантаженої кабін може
бути вельми відчутна. Це є однією з причин того, що великовантажні машини
мають звичайно невелику швидкість. Для забезпечення високої точності
зупинки застосовують ліфти з мікроприводом, в яких після натиснення кнопки
наказу включається основний двигун і кабіна рухається із високою швидкістю.
Перед підходом до необхідного поверху основний двигун автоматично
відключається і включається двигун мікроприводу, потужність якого в кілька
разів менше потужності основного двигуна. При цьому кабіна переходить на
рух зі швидкістю в 10–20 разів нижче основної, після чого відбувається
автоматична зупинка на заданому рівні.
Відповідно з технологічними вимогами і нормами приблизні допустимі
відхилення від заданої позначки (точність зупинки) для різних ліфтів і
підйомників знаходяться в таких межах: а) пасажирські і вантажопасажирські –
± 35...50 мм; б) вантажні з вантажами на візках – ± 10...15 мм; в) скіпові шахтні
підйомники – ± 250...330 мм і т.п.
Точне позиціонування робочого органу або точна зупинка електроприводу
по сигналам датчиків руху може бути вирішена по-різному, а саме:
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автоматичним вимкненням двигуна і накладенням механічного гальма;
автоматичним переведенням гальма в гальмівній режим; зниженням швидкості
двигуна з наступним накладенням механічного гальма. Найбільш ефективним
способом підвищення точності зупинки є зниження початкової швидкості
гальмування,

оскільки ступінь точності зупинки пропорційна квадрату

початкової швидкості. Тому, система регульованого електроприводу повинна
забезпечувати робочий процес при номінальній швидкості і лише безпосередньо
перед зупинкою значно зменшувати швидкість, що дозволить не знижувати
продуктивність механізму.
Зниження швидкості ЕП можливо в результаті об'єднання двигунного і
гальмівного

режимів

роботи

електричних

машин,

застосування

багатошвидкісних електродвигунів або систем регульованого ЕП, виконаних на
базі напівпровідникових перетворювачів.
Виходячи із заданої швидкості ліфта, вимог до діапазону регулювання
частоти

обертання

його

приводного двигуна

і жорсткості механічної

характеристики двигуна, виконують вибір системи регульованого ЕП. Тому для
визначення типу ЕП потрібна діаграма руху ліфта (рис. 4.1), де прискорення а,
похідна прискорення ρ, час руху кабіни ліфта на даному відрізку t, швидкість
руху кабіни ліфта v.
Неоднорідність

діаграм

руху

і

неможливість

підтримки

значень

прискорення в режимах розгону, уповільнення і гальмування, близькими до
припустимих, збільшує середній час переміщення кабіни. Негативний вплив цих
недоліків зростає в міру збільшення швидкості ліфта при прагненні підвищити
його продуктивність.

47

Рисунок 4.1 – Графік руху кабіни ліфта

Застосування регульованих ЕП дозволяє істотно стабілізувати діаграму
руху (виключити неоднорідність діаграм руху при зміні завантаження кабіни) і
підтримувати необхідне прискорення кабіни в режимах розгону, уповільнення і
гальмування, що дає можливість зменшити час переміщення кабіни і підвищити
продуктивність ліфта. Таким чином застосування регульованого ЕП дозволяє
отримати діаграму руху кабіни ліфта, близьку до оптимальної, та високу
точність зупинки кабіни.
Порядок виконання роботи
1. Подати напругу живлення на силові кола та кола керування ЕП ліфта
за допомогою ввімкнення автоматичних вимикачів QF1, Пр.1 – Пр.6, Пр.8, Пр.9,
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ВА1.
2. За допомогою перемикача SA1 обрати систему ЕП АД-ДПС
(положення «АД-ДПС»).
3. Виконати дії для спуску кабіни на перший поверх (натиснути Кн1 на
пульті керування ПП2 та виконати дії для імітації відкриття/закриття дверей
кабіни ліфта).
4. Натиснути кнопку Кн4 для переміщення кабіни ліфта на четвертий
поверх.
5. Виконати запис даних: струм I я обмотки якоря ДПС (А1), струм I з
обмотки збудження ДПС (амперметр А2), активна споживана потужність P АД,
реактивна потужність Q АД, коефіцієнт потужності cos  АД, струм I АД та
напругу U АД АД (прилад ИМС-Ф1), частота обертання  системи ЕП
(тахометр n) при русі кабіни ліфта на великій та малій швидкостях. Виконати всі
дії по імітації положень дверей кабіни ліфта. Дані вимірів занести до
табл. 3.3.
6. Виконати дії п. 5 при спуску кабіни ліфта з четвертого на перший
поверх.
7. За допомогою перемикача SA1 обрати систему ЕП ПЧ-АД (положення
«ПЧ-АД»).
8. Виконати

налаштування

ПЧ

згідно

вимогам

викладача

щодо

швидкості пересування кабіни ліфта (зазначити частоту напруги живлення, що
відповідає великій та малій швидкості пересування кабіни).
9. Натиснути кнопку Кн4 для переміщення кабіни ліфта на четвертий
поверх.
10. Виконати запис даних: активна споживана потужність P , реактивна
потужність Q , коефіцієнт потужності cos  , струм I АД , напругу U АД (прилад
ИМС-Ф1), частота обертання  системи ЕП (тахометр n), частота f напруги
живлення АД при русі кабіни ліфта на великій та малій швидкостях. Виконати всі
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дії по імітації положень дверей кабіни ліфта. Дані вимірів занести до табл. 3.3.
11. Виконати дії п. 9 при спуску кабіни ліфта з четвертого на перший
поверх.
12. Вимкнути автоматичні вимикачі Пр.1 – Пр.6, Пр.8, Пр.9, ВА1, QF1.
Таблиця 4.1 – Експериментальні та розрахункові дані
Система АД-ДПС
Швидкість кабіни

Iя

Iз

P

Q cos  I АД U АД



M ДПС



f

Велика (рух)
Мала
(позиціювання)
Система ПЧ-АД
Швидкість кабіни

Iя

Iз

P

Q cos  I АД U АД

Велика (рух)
Мала
(позиціювання)

13. Визначити

значення

магнітного

потоку

kФ  f I з 

ДПС,

використовуючи струм I з обмотки збудження ДПС та криву намагнічування
(рис. 4.2).
14. Розрахувати момент ДПС: M ДПС  I я kФ , де I я – струм якоря. Дані
розрахунків занести до табл. 4.1.
15. Побудувати

механічні

характеристики

ДПС

M ДПС  f  при

пересуванні кабіни на великій та малій швидкостях, використовуючи дані табл. 4.1.
16. Виконати розрахунок механічної характеристики АД за формулою
Клосса, використовуючи паспортні дані двигуна. Приклад розрахунку наведено
в додатку Г.
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Рисунок 4.2 – Крива намагнічування обмотки збудження

Примітка. Розрахунок механічної характеристики провести не менш ніж
для п’яти значень частоти обертання    0 1  s  .
17. Дані розрахунків занести до табл. 4.2
18. Побудувати

механічну

характеристику

АД

M АД  f  ,

використовуючи дані табл. 3.3, 3.4.
19. Виконати розрахунок сумарного моменту дводвигунного ЕП ліфта:

M   M АД  M ДПС .
Таблиця 4.2 – Розрахункові дані механічної характеристики
Ковзання АД s

0

Момент на валу АД M АД
Момент на валу ДПС
M ДПС (отримати з

велика
швидкість

механічної характеристики
ДПС, що побудовано)

мала
швидкість

Частота обертання ЕП    0 1  s 
Момент на валу системи
АД-ДПС M 

велика
швидкість
мала
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0,02 0,04 0,06 0,08

1

швидкість
Дані розрахунків занести до табл. 4.2.
Примітка. Розрахунок провести не менш ніж для п’яти значень
швидкості.
20. Побудувати механічні характеристики M   f  дводвигунного ЕП
ліфта використовуючи дані табл. 3.4.
21. Визначити значення опору шунта, використовуючи:

R ДГ  

kФ 2 
 RЯ ,
M ДПС

де R Я – опір якоря ДПС.
22. Визначити частоту холостого ходу АД при роботі системи ПЧ-АД:

0 

2f c
,
p

де p – кількість пар полюсів АД.
Данні розрахунків занести до табл. 4.3.
23. Визначити момент навантаження ЕП ліфта при русі кабіни на великій
та малій швидкостях:

M

P
,


де  – ККД АД (прийняти рівним номінальному значенню).
Данні розрахунків занести до табл. 4.3.
24. Побудувати механічні характеристики

M   f  ЕП ліфта за

системою ПЧ-АД використовуючи дані табл. 4.3
25. Виконати порівняльний аналіз енергетичних характеристик систем
привода ліфта використовуючи дані табл. 4.3.
Зміст звіту
1. Титульна сторінка.
2. Назва, мета роботи.
52

3. Коротка характеристика лабораторного стенда.
4. Хід роботи (порядок проведення експерименту, розрахунки, таблиці з
експериментальними та розрахунковими даними).
5. Графіки залежностей M АД  f , M ДПС  f  , M   f .
6. Висновки з роботи.

Таблиця 4.3 – Розрахункові дані
Система ПЧ-АД
Швидкість кабіни

0

M



Велика (рух)
Мала
(позиціювання)

Контрольні питання
1. Для яких установок використовується дводвигунний привод?
2. Пояснити отримання сумарних механічних характеристик сумісної роботи
асинхронного двигуна і двигуна постійного струму в різних режимах роботи.
3. Записати формули аналітичного розрахунку, якщо в дводвигунному
електроприводі один двигун працює в рухомому режимі, а інший –у режимі
динамічного гальмування.
4. Пояснити, яким чином визначити динамічний момент графічним
способом.
5. Навести переваги застосування у якості ЕП ліфта системи ПЧ-АД.
6. Виконати порівняльний аналіз енергетичних характеристик систем
регульованого ЕП ліфта, що використовуються в лабораторному стенді.
7. Пояснити принцип роботи лабораторного стенда.
8. Розповісти порядок виконання лабораторної роботи.
Література: [1, 5–8].
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Кількість лабораторних занять – 28 годин (сім лабораторних робіт).
Поточний контроль на лабораторних заняттях протягом змістових
модулів:
- відвідування лабораторних занять – 0,5 бали за заняття (максимум 3,5
бали при відвідуванні всіх лабораторних занять);
- наявність лабораторної роботи – 0,2 бали за лабораторну роботу
(максимум 1 бали за всі лабораторні роботи);
- захист лабораторної роботи – 0,5 бали за лабораторну роботу
(максимум 2,5 балів за всі лабораторні роботи);
- якість оформлення звіту з лабораторної роботи – максимум 0,5 бали за
звіт з лабораторної роботи (максимум 2,5 бали за всі лабораторні
роботи);
- 0,5 бала за своєчасну здачу лабораторних робіт.
Максимум 10 балів за виконання і захист лабораторних робіт.
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Додаток А
РОЗРАХУНОК ПУСКОВИХ ТА РЕҐУЛЮВАЛЬНИХ РЕЗИСТОРІВ У КОЛАХ
РОТОРА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Пускогальмівні та реґулювальні резистори в кранових електроприводах
використовуються при параметричних методах реґулювання. Отримання
механічних характеристик, що забезпечують задані показники реґулювання і
потрібні пускогальмівні діаграми перехідних режимів, досягається при цьому
введенням активних опорів у кола обмоток двигуна. Реактивні опори в кранових
електроприводах не знайшли практичного використання. Під час розрахунку і
вибору резисторів для головних кіл електроприводів одночасно повинні
розв’язуватися дві задачі:
1) забезпечення необхідних механічних характеристик, що реалізують
потрібний рівень реґулювання і прискорення;
2) забезпечення відповідності теплового режиму резисторів режимові роботи
двигуна.
Опори в колі ротора асинхронних двигунів вмикаються за симетричними
й несиметричними схемами. Симетричне ввімкнення застосовується в системах
з панелями керування, а несиметричне – з кулачковими контролерами для
зменшення кількості використовуваних при перемиканнях контактів. Під час
розрахунку пускових опорів, увімкнених за симетричною схемою попередньо
для заданого режиму роботи, будують діаграму пускового режиму (рис. А1).
Умови пуску характеризуються максимальним М2 та мінімальним М1
моментами перемикання, що визначаються за заданими прискореннями.
Залежно від умов пуску вибирають одне з двох значень указаних моментів:
момент перемикання вибирають за необхідності зменшення прискорень; при
форсованому пуску, навпаки, слід задавати значення пускового моменту.
Граничним випадком форсованого пуску є М2 = Мкр.
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Рисунок А.1 – Пускова діаграма асинхронного двигуна
Розрахунок виконується в абсолютних або відносних одиницях.
У практичних розрахунках при виборі стандартного електрообладнання
кількість ступенів переважно відома з умов роботи механізму або конструкції
панелі керування. При знайденому  опори пускових ступенів дорівнюють:

R1  ra  , ... , Rn  ra n ,

(А.1)

де ra – опір ступеня, що не вимикається; ra  r2 , якщо ступінь, що не
вимикається, відсутній.
Загальний пусковий опір визначають при заданому моменті перемикань М1

R П  ra / s a  n / n 1 ;

(А.2)

при заданому максимальному моменті М2

R П  ra / s1 .

(А.3)

З достатньою для практичних розрахунків точністю з припущення
прямолінійності пускових характеристик можна вважати, що



M2

M1

.

Тоді при заданій кількості ступенів n і моменті М1 можна знайти
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(А.4)

n

1
,
s a НОМ M 2 M НОМ

(А.5)

а при форсованому пуску:

  n 1
де sa НОМ

1
,
sa НОМ M 2 M НОМ

(А.6)

– ковзання при номінальному моменті на характеристиці з

виведеними пусковими опорами.
Якщо заданими є моменти М1 та М2, то кількість пускових ступенів опорів

n  lg

1 / s aНОМ М 1 / М НОМ 
.
М1 / М 2
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(А.7)

Додаток Б
ГРАФІЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПУСКОВИХ РЕЗИСТОРІВ ДПС НЗ
+

Rя

r1 r 2 r3

Парале льна

n%

об мотка

а
б
в
г
д

100 M 1

n% 

M2 M%

U
n
M
 100; M% 
 100; Rн  н ;
n0
M ном
Iн

R я %  Rн
r %  Rн
; r3 %  бв; r3  3
;
100
100
r %  Rн
r %  Rн
r3 %  вг ; r2  2
; r1 %  гд; r1  1
.
100
100
R я  аб ; R я 
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Додаток В
АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПУСКОВИХ І ГАЛЬМІВНИХ
РЕЗИСТОРІВ ДПС НЗ

Знаючи число ступенів m і задаючи значення максимально до
припустимого моменту М2, визначити значення пускових опорів:



m

10 4
; r3  R Ш   1;r2  r3  ;r1  r2 .
M 2 %  RШ %

Знаючи число ступенів m і задаючи значення моменту переключення М1,
визначити значення пускових опорів:



m 1

10 4
;r3  R Ш   1;r2  r3  ;r1  r2 .
M 1%  RШ %

Розрахувати додатковий опір при гальмуванні противмиканням:

Rдод 

U н  Ен
 Rя ,
I дод

де Е н – е.р.с. на початку гальмування; I дод – максимальний допустимий струм;

U н – номінальна напруга; R я – опір якоря.
Розрахувати додатковий опір при динамічному гальмуванні:

R дод 

Ен
 Rя ;
I дод

5. При зниженні частоти обертання двигуна шунтуванням якоря останній
живиться від пониженої напруги на потенціометрі, що складається із
шунтуючого Rш і послідовного rп опорів. У цьому випадку частота обертання
ідеального холостого ходу в частках n0 :

n 0%,Ш 
Задаючи



знижену

частоту

n 0 ,Ш
n0



RШ
;
R Ш  rп

обертання



ходу n 0%,Ш  1 і струм потенціометра I п%,Х 
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I п ,Х
Iн

ідеального

неробочого

при ідеальному неробочому

ході двигуна

n  n0,Ш ,

знайти прийнятне значення статичного перепаду

швидкості при номінальному навантаженні в частках n0 :

n

%

н ,Ш 

 nн ,Ш



n0

%
RШ





%
n%
0 , Ш 1  n 0 ,Ш

I п%, Х

Розрахувати опори потенціометра:

r• 

1  n%
0 ,й
I п%,Х

Rн ; Rй 
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n%
0 ,й
I п%,Х

Rн .

;

Додаток Г
ПОБУДОВА МЕХАНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ АД
Синхронна швидкість обертання ротора АД, об/хв:

n0 

60 f c ,
p

де f c – частота напруги живлення АД; р – кількість пар полюсів.
Синхронна частота обертання АД, с-1:

0 

2n0
.
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Номінальна частота обертання ротора АД, с-1:

 H  0  sH 0 ,
де s H – номінальне ковзання АД.
Критичне ковзання:





2

sk  sH  М   М  1 ,
де λм – кратність максимального моменту.
Приведений активний опір ротора, Ом:

 1.8PH  PМЕХ  П
r2 
,
1  S H ki2 I12H
де PH – номінальна потужність АД, Вт; PМЕХ  0.01  PH – механічні втрати
потужності, Вт;  П – кратність пускового моменту; ki – кратність пускового
струму; I1H – номінальний струм обмотки статора, А.
Активний опір статора, Ом:

U H2 1  s H 
r1 
,
 c1 
2c1 PH  PМЕХ  П 1  
 sk 
де

UH

–

номінальна

напруга

живлення

обмоток

c1  0.01  0.03 – коефіцієнт насичення магнітного кола.
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статора

АД,

В;

Індуктивний опір статора та ротора, Ом:
xk 

r2 2
2
sК

 r12 ;

Індуктивний опір статора, Ом:

x
x1  k ;
2
Приведений індуктивний опір ротора, Ом:

x  x1c1;
2
Критичний момент АД:
M кр 

2
3U H

20 ( r1  r12  x k 2 )

Момент, що розвиває АД:

M s  
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2M КР
.
sk s

s sk

;

Додаток Д
Зразок оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Звіт
до лабораторної роботи з навчальної дисципліни
«Автоматизований електропривод типових промислових механізмів»
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