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ЛЕКЦІЯ № 1
РЕГУЛЮВАННЯ КУТОВОЮ ШВИДКIСТЮ ДПС З НЕЗАЛЕЖНИМ
ЗБУДЖЕННЯМ ПРИ ЯКIРНОМУ УПРАВЛІННІ

Рисунок. 1.1
Аналіз якірного управління почнемо з отримання рівнянь механічних і
регулювальних характеристик. Ці рівняння прийнято розглядати у відносних
одиницях:
Uу
,
=
U у.ном
де α – коефіцієнт сигналу; Uу.ном – номінальна напруга управління двигуна. Значення
α в процесі управління може змінюватися в діапазоні 0 – 1,25;

,
 =
0
де ω∂ – кутова швидкість, відн. од.; ω0 – швидкість холостого ходу при α =1
М
,
М =
Мп
де М ∂ – момент, відн.од.; Мп – пусковий момент при α = 1.
На підставі другого закону Кірхгофа запишемо рівняння рівноваги ЕРС і
напруг в ланцюзі якоря:
U я = Eя + I я  Rя .
Так як ЕРС якоря Eя = k ∙ ω ∙ Ф, то рівняння рівноваги перетворимо до виду
U − I я  Rя
= я
.
k Ф
Струм якоря висловимо з формули електромагнітного моменту М = kФIЯ і
отримаємо рівняння механічної характеристики:
U
Rя
(1.1)
= я −
M
.
k  Ф ( k  Ф )2
При номінальній напрузі на затискачах якоря Uу.ном вираз (1.1) прийме вигляд
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 = 0 −

Rя
M
.
( k  Ф )2

(1.2)

де швидкість ідеального холостого ходу
0 =

U у.ном

k Ф .
Для виконавчого мікродвигуна з якірним керуванням при довільному α
рівняння (1.1) з урахуванням (1.2) і (1.3) приймає вигляд
  U у.ном
Rя
Rя
=
−
 M =   0 −
M .
2
k Ф
( k Ф )
( k  Ф )2
Ділимо праву і ліву частини рівняння (1.4) на ω0:
Rя

=  =  −
M .
0
( k  Ф )2  0
Знаходимо вираз пускового моменту при α = 1 з (1.4), прирівнюючи ω нулю:
( k  Ф )2  0
.
Mп =
Rя

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

Підставляємо (1.6) в (1.5) і після перетворень отримуємо
. (1.7)
При постійному коефіцієнті сигналу α вираз (1.7) є рівнянням механічної
характеристики ω ∂ = f (М ∂) виконавчого двигуна з якірним керуванням, а при
постійному моменті М ∂ – рівнянням регулювальної характеристики ω ∂ = f (α). З
рівняння (1.7) випливає, що механічні та регулювальні характеристики при якірному
управлінні лінійні. Ці характеристики наведені на рис. 1.1.
Механічні характеристики (рис. 1.1, а) забезпечують стійкість роботи
мікродвигуна при якірному управлінні у всьому діапазоні швидкостей ω ∂ = 0 ÷ l.
Жорсткість механічних характеристик (відношення приросту моменту до збільшенню
кутової швидкості) залишається постійною при будь–якому коефіцієнті сигналу.
Максимальний обертовий момент двигун розвиває при пуску. Пусковий момент у
відносних одиницях рівний коефіцієнту сигналу [з (1.7)]:
, (1.8)
тобто пусковий момент прямо пропорційний напрузі управління.
Якірний спосіб управління забезпечує лінійну залежність кутової швидкості
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ротора від напруги керування (регулювальні характеристики) при будь–якому
статичному моменті навантаження на валу (рис. 1.1, б).
Слід зазначити, що регулювальна характеристика ненавантаженого
мікродвигуна (рис. 1.1, в) починається від нуля тільки в ідеальному випадку
(пунктирна лінія), коли механічні втрати в двигуні дорівнюють нулю. У реальних
виконавчих двигунів в режимі холостого ходу (х.х.) ротор починає обертатися при
певній напрузі управління, відмінному від нуля (суцільна лінія), яке називають
напругою рушiння Uтр. Значення Uтр залежить від моменту тертя в двигуні і
визначає зону нечутливості. Для виконавчих мікродвигунів як постійного, так і
змінного струму значення Uтр не повинно перевищувати 5% Uу.ном. Діапазон
регулювання кутової швидкості визначається відношенням мінімальної і
максимальної кутових швидкостей і становить 1/10 – 1/20.
Для опису виконавчого мікродвигуна як ланки будь–якої системи прийнято
вводити ряд коефіцієнтів.
Коефіцієнт внутрішнього демпфірування kд, що характеризує значення і знак
власного демпфіруючого моменту, що розвивається, двигуном при зміні кутової
швидкості ротора, дорівнює похідної від моменту по швидкості в даній точці або
тангенсу кута нахилу характеристики M=f(ω):
dM
(1.9)
kд =
.
d
Значення модуля kд визначає жорсткість розглянутої ділянки механічної
характеристики.
На ділянці механічної характеристики з негативним коефіцієнтом
внутрішнього демпфірування забезпечується стійка робота двигуна практично при
всіх видах навантаження. Це означає, що демпфіруючий момент протилежний за
знаком збільшення кутової швидкості і прагне погасити його. Чим ближче значення
kд до позитивної області, тим гірше стійкість двигуна. Величина kд не залежить від
кутової швидкості ротора при лінійних механічних характеристиках і від напруги
управління при постійній жорсткості механічних характеристик.
При якірному керуванні kд визначають з виразу (1.7):
dM 

kд =
= −1 .
(1.10)
d 
Як видно з (1.10), значення і знак kд не залежать від кутової швидкості та
коефіцієнта сигналу.
Коефіцієнт пропорційності між пусковим моментом і напругою управління:
dM п
kп =
.
(1.11)
dU у
Для якірного управління його визначають з виразу (1.8):
dM п

kп =
= 1.
d
У цьому випадку він не залежить від коефіцієнта сигналу.
Коефіцієнт передачі виконавчих мікродвигунів:
d
kдв =
.
dU у

(1.11')

(1.12)

При лінійній регулювальній характеристиці цей коефіцієнт постійний і
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чисельно дорівнює тангенсу кута нахилу характеристики.
У разі якірного управління з виразу (1.7) отримуємо
d 

(1.12')
kдв =
= 1.
d
Тут коефіцієнт передачі не залежить від моменту на валу двигуна.
Корисна механічна потужність виконавчого мікродвигуна:
(1.13)
P2 = M 2   ,
де М2 – корисний момент на валу, який менше обертального моменту М на значення
моменту холостого ходу, відповідного втратам потужності на тертя і в магнітопроводі.
У двигунах постійного струму Р2 створюється, як відомо, за рахунок
електричної потужності, споживаної якорем. При якірному управлінні ця потужність є
потужністю управління і становить 80 – 95% від всієї споживаної потужності P1
(менші цифри відносяться до двигунів меншої потужності). потужність управління:
(1.14)
Pу = U у  I у
зростає пропорційно збільшенню коефіцієнта сигналу і моменту навантаження на валу.
Значна потужність управління – недолік якірного способу, оскільки виникає
необхідність у потужних джерелах сигналу управління (електронних, магнітних
підсилювачах і т. д.).
Потужність збудження, що споживається обмотками головних полюсів при якірному
управлінні,
U12
,
(1.15)
Pв =
Rп
де Rп – опір обмотки головних полюсів.
Ця потужність незмінна при будь–якому коефіцієнті сигналу, не залежить від
навантаження і вся виділяється у вигляді теплових втрат. Зважаючи на високу щодо
якоря опору обмотки головних полюсів потужність збудження складає незначну
частку в повній споживній потужності P1:
(1.16)
P1 = Pу + PВ .
Якірне керування виконавчими мікродвигунами постійного струму забезпечує
відсутність самоходу. При знятому сигналі управління струм якоря, а отже, і
обертаючий момент дорівнюють нулю і ротор зупиняється.
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ЛЕКЦІЯ № 2
Полюсне управління кутових швидкостей
При полюсному управлінні виконавчими мікродвигунами (рис. 1.2). обмоткою
управління служить обмотка головних полюсів, а на обмотку якоря постійно
подається номінальна напруга U1 від незалежного джерела живлення. Управління
кутовою швидкістю якоря здійснюється за рахунок зміни напруги управління Uу на
затискачах обмотки головних полюсів. При аналізі характеристик приймаємо:
магнітна система двигуна не насичена, реакція якоря відсутня.
Магнітний потік машини Ф змінюється пропорційно напрузі управління. Для
довільного коефіцієнта сигналу потік Ф = αФном, де Фном – значення потоку при α = 1.
Тоді на підставі (1.1) – (1.3) отримуємо рівняння механічної характеристики в
абсолютних одиницях при полюсному управлінні:
Rя
0
Rя
U1
(1.17)
=
−

M
=
−
M .
  k  Фном (   k  Фном )2
 (   k  Фном )2

Рисунок 1.2

Рисунок 1.3.

Ділимо праву і ліву частини рівняння (1.17) на ω0 і перетворимо отриманий вираз
з урахуванням (1.6), в якому Ф = Фном:
  − M

.
(1.18)
 =
=
0
2
Пусковий момент у відносних одиницях дорівнює, як і при якірному управлінні,
коефіцієнту сигналу, тобто прямо пропорційний напрузі управління. Коефіцієнт
пропорційності пускового моменту k ∂ п = l.
Регулювальні характеристики (рис. 1.3, б) при полюсному управлінні нелінійні.
При малому моменті навантаження вони неоднозначні, тобто одна швидкість
відповідає двом значенням коефіцієнта сигналу. Неоднозначність зникає і дещо
підвищується лінійність тільки при значеннях моменту М ∂ ≥ 0,5.
Коефіцієнт передачі при полюсному управлінні є нелінійної функцією
коефіцієнта сигналу, оскільки його вираження згідно (1.12) і (1.18) має вигляд:
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2M  − 
.
(1.20)
=
3
Особливість регулювальних характеристик мікродвигунів з полюсним
управлінням полягає в тому, що кутова швидкість ідеального холостого ходу (М ∂ = 0)
прагне до нескінченності при прагненні коефіцієнта сигналу до нуля. У реальному
двигуні ця швидкість обмежена, оскільки до валу завжди прикладені моменти тертя
щіток по колектору, в підшипниках і роторі об повітря. Однак при малому значенні цих
моментів кутова швидкість може значно перевищити допустиму для мікродвигуна по
механічній міцності (рознос мікродвигуна). Обертальний момент в цьому випадку при
напрузі управління, рівному нулю, створюється за рахунок взаємодії потоку
залишкового магнетизму полюсів і струму в якорі. Отже, при полюсному управлінні
теоретично можливий самохід. Якщо момент опору на валу виявиться більше, ніж
обертаючий момент від потоку залишкового магнетизму, то ротор зупиниться.
Потужністю управління служить споживна потужність, обмоткою головних
полюсів:
U у2
;
(1.21)
Pу =
Rн
вона зазвичай складає не більше 5 – 20% від повної потужності, споживаною
двигуном.
При полюсному управлінні у разі, коли Uy = 0, якір нерухомий, Ея = 0 і по
обмотці якоря проходить струм, значно перевищує номінальний. Це може
призвести до перегріву двигуна в цілому і місцевого перегріву колектора. З метою
обмеження струму в ланцюг обмотки якоря включають додатковий
опір.Проведений аналіз схем включення і характеристик дозволяє порівняти
способи безперервного управління виконуючими мікродвигунами постійного
струму.
Переваги якірного управління:
1) лінійність і однозначність регулювальних характеристик при будь–якому
значенні моменту;
2) сталість коефіцієнта передачі;
3) сталість жорсткості механічних характеристик при різних значеннях сигналу
управління;
4) більш високе значення коефіцієнта внутрішнього демпфірування при
довільному напруженні управління, що забезпечує менший час протікання
перехідних електромеханічних процесів (розгону, реверсу і т.д.);
5) струм через щітковий контакт проходить тільки при обертанні ротора, що
запобігає пригорання колектора від місцевого нагрівання при нерухомому якорі;
6) значно менша індуктивність обмотки якоря в порівнянні з індуктивністю
обмотки головних полюсів (менше число витків), що забезпечує менший час
протікання електромагнітних перехідних процесів;
7) неможливість самоходу.
При полюсному керуванні порівняно з якірним потрібно значно менша
потужність управління.
Завдяки значним перевагам якірний спосіб керування використовують у
більшості схем.
Як зазначалося, рівняння механічних і регулювальних характеристик

kдв
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виконавчих мікродвигунів постійного струму були отримані без урахування реакції
якоря. У реальній машині лінійність механічних і регулювальних характеристик
порушується внаслідок розмагнічуючої дії реакції якоря.
Жорсткість механічних характеристик виконавчих мікродвигунів постійного
струму знижується в міру зменшення їх потужності, тому що при цьому збільшується
опір обмотки якоря.
На закінчення відзначимо деякі особливості механічних і регулювальних
характеристик безконтактних виконавчих мікродвигунів постійного струму при
якірному керуванні. У цих мікродвигунів комутуюча котушка обмотки якоря має
значно більше число витків, ніж у колекторних машинах з ковзаючим контактом, і
при виведенні рівнянь механічних і регулювальних характеристик слід було б
враховувати ЕРС самоіндукції в коммутуючій котушці. Однак більшість
безконтактних мікродвигунів виконані з порушенням від постійних магнітів.
Постійний магніт ротора має низьку магнітну проникливість, і, отже, індуктивність
котушок обмотки якоря незначна. Внаслідок цього механічні та регулювальні
характеристики зберігаються практично лінійними, як у колекторних мікродвигунів.
Імпульсне керування. Сутність імпульсного управління полягає в тому, що
регулювання кутової швидкості ротора досягається не за рахунок зміни напруги
управління, безперервно–підведеного до якоря двигуна, а шляхом зміни часу,
протягом якого підводиться номінальна напруга (рис. 1.4).

Рисунок 1.4
Інакше кажучи, при імпульсному управлінні до мікродвигуна підводять
імпульси постійної по амплітуді напруги керування U у.ном, тому його робота
складається з чергувальних періодів розгону і гальмування. Якщо ці періоди малі в
порівнянні з повним часом розгону і зупинки ротора, то кутова швидкість ротора зі
не встигає до кінця кожного періоду досягати сталих значень і встановиться деяка
середня швидкість ωСр. Значення ωСр при незмінних моменті навантаження і напрузі
збудження однозначно визначається відносною тривалістю включення τі = tі / Tі,
де tі – тривалість імпульсу; Tі – період. Із збільшенням відносної тривалості
імпульсів кутова швидкість ротора зростає.
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При імпульсному керуванні миттєве значення кутової швидкості ротора
безперервно коливається в певних межах. Амплітуда коливань тим менше, чим
більше відношення електромеханічної постійної двигуна (характеристики
інерційності двигуна) до періоду проходження імпульсів. З ростом частоти
керуючих імпульсів і з збільшенням електромеханічної постійної часу амплітуда
коливань кутової швидкості зменшується. Середнє значення швидкості залишається
при цьому незмінним.
Щоб кутова швидкість ротора однозначно визначалася відносною тривалістю
імпульсів, в період відключення (паузи tп) ротор повинен гальмуватися. Можливе
застосування як механічного, так і електричного гальмування.
Якщо ця умова не виконується, то кутова швидкість ротора при будь–якому
значенні τі безперервно збільшується, поки не досягне значення швидкості холостого
ходу, так як під час імпульсу кутова швидкість зростає, а під час паузи залишається
практично незмінною.
При незмінній відносній тривалості імпульсів середнє значення кутової
швидкості залежить від моменту навантаження та напруги збудження. Пояснюється
це тим, що зі зміною моменту навантаження і напруги збудження змінюється стале
значення кутової швидкості ротора. Таким чином, імпульсне управління дозволяє
шляхом зміни відносної тривалості імпульсів в широких межах регулювати середню
кутову швидкість ротора.
Основними схемами імпульсного керування є схеми, в яких контакти
електромагнітних реле (рис. 1.5, а) або безконтактне реле (транзистор Т
на рис. 1.5, в) протягом однієї частини циклу підключають якір безпосередньо до
джерела живлення, створюючи позитивний момент (розгін) , протягом ж іншої
частини відключають якір від джерела живлення (схеми застосовуються у випадку
механічного гальмування) або перемикають якір на опір R д.т для здійснення
динамічного гальмування (рис. 1.5, б).

Рисунок 1.5
10

Розглянемо механічні та регулювальні характеристики виконавчого
мікродвигуна постійного струму при імпульсному керуванні з гальмуванням за
рахунок статичного моменту опору Мст на валу (рис. 1.5, а, в), рівного сумі моменту
навантаження Мнав і моменту тертя двигуна Мт. Під механічною характеристикою
мікродвигуна розуміють залежність сталої середньої кутової швидкості від
середнього значення моменту при незмінній відносній тривалості імпульсів τі. Під
регулювальної характеристикою розуміють залежність сталої середньої кутової
швидкості ротора від відносної тривалості імпульсів τі при незмінному середньому
моменті на валу двигуна. Залежно від співвідношення електромагнітної постійної
часу обмотки якоря τя і величини Ті, від схеми управління, моменту навантаження і
струму в ланцюзі якоря можливі два основні режими роботи двигуна при
імпульсному керуванні: режим переривчастого струму і режим безперервного
струму.
Режим переривчастого струму можливий при τя <Ті і характеризується тим, що
під час паузи tп струм в якорі дорівнює нулю. При малій амплітуді коливань миттєвої
кутової швидкості в процесі регулювання можна знехтувати зміною струму якоря і
обертального моменту мікродвигуна в інтервалі tі. У цьому випадку в періоди
розгону Δωдр і гальмування Δωдг зміна кутової швидкості ротора відбувається за
лінійним законом і визначається співвідношеннями:



М ср.и
− М ст
М ст


 р =
 tи  cм ,т = −
 tп  c м ,
J
J
де Мср.і ∂ – середнє в інтервалі tі значення обертального моменту двигуна, відн.од.; Мст ∂ –
статичний момент опору на валу, відн.од.; J – момент інерції ротора; см = Мп/ω0 – постійна
машини.
У сталому режимі Δω ∂ р = – Δω ∂ г, тобто:



М ср.и
− М ст
М ст
(1.22)
cм 
 tи = cм 
 tп .
J
J
З виразу (1.22) отримуємо співвідношення моментів, характерне для усталеного
режиму:

Рисунок 1.6
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M ср.и
 tи = M ст
 Tи

(1.23)

tи

.
(1.23')
= M ст
Tи
Вираз, що стоїть в лівій частині формули (1.23 '), тобто середнє за період Ті
значення обертального моменту Mср ∂ = Мср.і ∂ ∙ τі. Значить, як і слід було
очікувати, в сталому режимі Mср ∂ = Мст ∂.
Значення Мср.і ∂, відповідне сталої середньої кутової швидкості ωср ∂,
визначаємо з виразу (1.7) при α = 1, так як амплітуда імпульсів дорівнює номінальній
напрузі управління:

M ср.и
= 1 − ср .

Або


M ср.и


У формулі (1.23) підставляємо отриманий вираз для Мср.і ∂ і замінюємо Мст ∂ на
Mср ∂; після перетворення отримуємо

M ср

.
(1.24)
ср = 1 −
и
Вираз (1.24) при τі = const являє собою рівняння механічної характеристики, а
при Mср ∂ = const – рівняння регулювальної характеристики. Аналіз виразу (1.24)
дозволяє зробити ряд висновків.
1. Механічні характеристики (рис. 1.6, а) лінійні і починаються з однієї спільної
точки холостого ходу (ωср ∂ = l, Мср ∂ = 0). Жорсткість механічних характеристик
зменшується в міру зменшення τі.
2. Регулювальні характеристики (рис. 1.6, б) нелінійні. Регулювання можливе
лише за Мст ∂ ≠ 0, так як при Мст ∂ = 0 стале значення середньої кутової швидкості
ωср ∂ = 1 при будь–якому τі.

Рисунок 1.7
3. Умовою пуску мікродвигуна (ωср ∂> 0) є нерівність τі> Мст ∂.
Режим безперервного струму можливий при Ті << τя і може виникнути,
наприклад, при регулюванні за схемою рис. 1.5, в. Принципова відмінність режиму
безперервного струму полягає в тому, що під час паузи tп струм якоря, зменшуючись,
за рахунок ерс самоіндукції в обмотці якоря продовжує проходити в тому ж
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напрямку, що і під час tі (рис. 1.7, а). Ланцюг струму якоря під час tп замикається
через діод Д.
При малій амплітуді коливань миттєвої кутової швидкості струм якоря Iя і
момент М змінюються незначно щодо середніх значень Iя.ср і Мср. Середній за
період значення напруги керування
U у.ном  tи
U у.ср =
= и  U у.ном .
Ти
Якщо підставити в рівняння механічної характеристики двигуна постійного
струму (1.1) значення Uя = Uу.ср і М = Мср, то при переході до відносних
одиницям одержимо рівняння, аналогічне (1.7): ωср ∂ = τі – Мср ∂.
Механічні і регулювальні характеристики мають той же вигляд, що і при
безперервному якірному керуванні (див. рис. 1.1) із заміною α на τі. Як видно,
закон регулювання кутової швидкості в режимі безперервного струму виходить
лінійним.
У реальних схемах імпульсного керування режим роботи двигуна в одному
діапазоні моментів і кутових швидкостей ближче до режиму безперервного струму,
в іншому – до режиму переривчастого струму. Механічні та регулювальні
характеристики для цього випадку представлені на рис. 1.7, б, в. Кордон переходу з
одного режиму в іншій показана на рис. 1.7, б пунктирною лінією.
Аналогічно можна дослідити механічні та регулювальні характеристики
будь–якої іншої схеми, імпульсного керування. Слід зазначити, що в схемах з
електричним гальмуванням мікродвигуна під час пауз з'являється можливість
регулювання кутової швидкості ротора в режимі холостого ходу.
Основною перевагою імпульсного способу управління є менша середня
потужність управління за рахунок зменшення середнього в часі струму управління.
Однак апаратура керування в загальному випадку більш складна, ніж при
безперервному керуванні, так як в схемах автоматичного керування сигнал
найчастіше безперервний і його потрібно перетворювати в систему імпульсів.
Імпульсний спосіб вельми зручний для управління безконтактними мікродвигунами
постійного струму, що мають у комплекті транзисторний комутатор.
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ЛЕКЦІЯ № 3
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІКРОДВИГУНІВ ПОСТІЙНОГО
СТРУМУ
У виконавчих мікродвигунів постійного струму час протікання
електромагнітних перехідних процесів значно менше, ніж час протікання
електромеханічних процесів. Тому динамічні властивості виконавчого мікродвигуна
при перехідних процесах можна досліджувати за допомогою рівняння рівноваги
моментів
M = M ст + J 

d
,
dt

де М – обертаючий момент двигуна; Мст – статичний момент опору на валу; J –
момент інерції ротора. Для спрощення аналізу приймаємо Мст = 0. Тоді
d
.
(1.25)
M = J
dt
З виразу (1.25) видно, що зміна кутової швидкості ротора ω в часі визначається
законом зміни обертаючого моменту від кутової швидкості, тобто механічною
характеристикою.
Розглянемо механічну характеристику виконавчого мікродвигуна постійного
струму при довільному значенні коефіцієнта сигналу α (рис. 1.8). На цій
характеристиці виберемо точку С з поточними координатами: М (момент) і ω
(швидкість). З подоби трикутників ABC і АВ'С 'отримуємо
M
M
= п ,
(0 −  ) 0

(1.26)

де ω0α і Мпα – значення швидкості холостого ходу і пускового моменту при
коефіцієнті сигналу α.
Вирішуємо рівняння (1.26) щодо М, підставляємо в (1.25) і отримуємо
диференціальне рівняння руху ротора:
J

0 d

M п



dt

+  = 0 .

При якірному керуванні, згідно з рівнянням (1.27),
0 =   0 ;
M п =   M п .
Тепер рівняння (1.27) приймає вигляд
J

0 d


+  =   0 .
M п dt

(1.27)
(1.28)
(1.29)
(1.30)

14

Рисунок 1.8

Рисунок 1.9

У разі полюсного управління значення Мпα можна визначити також з виразу
(1.29), а значення ω0α – з (1.18):
1
(1.31)
0 =  0 .

Підставляємо (1.29) і (1.31) в (1.27) і отримуємо
J

0

d

+  =   02 .
2
M п   dt


(1.32)

Рішення рівнянь (1.30) і (1.32) для режиму пуску має вигляд
−

t

м

(  = 0 (1 − e ) .
(1.33)
Вираз (1.33) є рівняння перехідної характеристики, тобто графіка зміни в часі
вихідної величини ω при подачі, на вхід деякого постійного сигналу α (рис. 1.9, а).
Величина τм, що входить у вираз (1.33), – це електромеханічна постійна часу двигуна,
рівна коефіцієнтам при похідній від кутової швидкості в рівняннях (1.30) і (1.32). Згідно
(1.33), τм – це час, протягом якого електродвигун після подачі напруги управління
розвиває кутову швидкість ротора, рівну 0,632 від сталого значення, відповідного
нормі.Як видно з (1.27),
м = J

0

M п

=

J
.
kд

(1.34)

При якірному керуванні τм визначається виразом
м = J

а при полюсному – виразом
м = J

0

Mп

,

0
,
M п  2

(1.35)
(1.35')

де ω0/М п=R я/(kФ) 2 .
На підставі виразів (1.35) і (1.35 ') можна зробити висновок: електромеханічна постійна
часу прямо пропорційна моменту інерції ротора, швидкості холостого ходу і обернено
пропорційна пусковому моменту. У разі якірного управління величина τм не залежить від
коефіцієнта сигналу, а в разі полюсного – зростає із зменшенням сигналу. Останнє
пояснюється зменшенням жорсткості механічних характеристик. Від статичного моменту
навантаження на валу двигуна величина τм не залежить.
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З рівнянь (1.30), (1.32) і (1.33) видно, що виконавчий мікродвигун постійного
струму є аперіодичною ланкою першого порядку, якщо за вхідну величину прийняти
коефіцієнт сигналу α, а за вихідну – кутову швидкість ротора ω. Передавальна функція,
відповідна рівнянням (1.30) і (1.32),
W ( p) =

kдв
.
 м  p +1

(1.36)

Коефіцієнт передачі двигуна kдв відповідно при якірному і полюсному управліннях
дорівнює коефіцієнтам ω0 і ω0/α2 при коефіцієнті сигналу керування α в правих частинах
рівнянь (1.30) і (1.32). Якщо швидкість входить в рівняння у відносних одиницях, то
значення коефіцієнтів передачі визначаються виразами (1.12 ') і (1.20) при М ∂ = 0, так як
самі рівняння (1.30) і (1.32) складені для режиму холостого ходу.
Якщо в якості вихідної величини виконавчого мікродвигуна розглядати не кутову
швидкість, а кут повороту ротора θ (dθ / dt = ω), то двигун є інерційною інтегруючою
ланкою, тобто величина θ пропорційна інтегралу від вхідної величини (коефіцієнта сигналу
α) за часом . Це видно з рівняння, яке виходить на підставі виразів (1.30) і (1.32) з
урахуванням (1.33) і (1.34):
d 2 d
м  2 +
= kдв .
dt
dt

(1.37)

Значення τм і kдв в (1.37) вибирають у відповідності зі способом керування.
Рівняння перехідної характеристики, представленої на рис. 1.9, б, знаходять як рішення
диференціального рівняння (1.37):
 = kдв   [t −  м (1 − e

−

t

м

)] .

(1.38)

Передавальна функція, відповідна рівнянню (1.37),
W ( p) =

kдв
.
p( м  p + 1)

(1.39)

. З рівнянь (1.30), (1.32) і (1.37) видно, що динамічні властивості виконавчого
мікродвигуна постійного струму суттєво залежать від значення електромеханічної
постійної часу. Чим менше τм, тим мікродвигун ближче за своїми властивостями
до ідеальної безінерційної ланки. Зменшення τм підвищує швидкодію
мікродвигуна, тобто скорочує проміжок часу між зміною сигналу на обмотці
управління та досягненням заданої швидкості або кута повороту ротора.
Основні заходи щодо зменшення τм наступні:
1) зниження моменту інерції ротора (якщо у мікродвигунів з барабанним
ротором τм становить 0,035 – 0,15 с, то у мікродвигунів з порожнім немагнітним
ротором вона знижується до 0,015 – 0,02 с, у мікродвигунів з дисковим ротором –
до 0,005 – 0, 02 с);
2) збільшення пускового моменту за рахунок вдосконалення конструкції,
застосування кращих магнітних матеріалів і підвищення щільності струму в
обмотках.
Викладений аналіз динаміки виконавчого мікродвигуна постійного струму
проводився без урахування електромагнітної постійної часу, визначальною час
протікання електромагнітних перехідних процесів в обмотці управління. Однак у
тих випадках, коли електромагнітна постійна часу порівняна з електромеханічною
(наприклад, в малоінерційних виконавчих мікродвигуна з полюсним управлінням),
при аналізі динаміки слід враховувати електромагнітну постійну часу.
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ЛЕКЦІЯ

№4

УНІВЕРСАЛЬНІ КОЛЕКТОРНІ МІКРОДВИГУНИ
Універсальними колекторними мікродвигунами називають мікродвигуни, які
можуть працювати як від мережі постійного струму, так і від однофазної мережі
змінного струму. Конструкція універсального колекторного мікродвигуна не має
принципових відмінностей від конструкції колекторного мікродвигуна постійного
струму, за винятком того, що всю магнітну систему (і статор, і ротор) виконують
шіхтованною, а обмотку збудження – секціонованою. Шіхтована конструкція статора
і ротора обумовлена тим, що при роботі на змінному струмі їх пронизують змінні
магнітні потоки, викликаючи значні втрати потужності. Секціонування обмотки
збудження викликано необхідністю зміни числа витків обмотки збудження з метою
наближення робочих характеристик при роботі мікродвигуна від мереж постійного і
змінного струму.
Універсальний колекторний мікродвигун може бути виконаний як з
послідовним, так і з паралельним і незалежним збудженням.
В даний час універсальні колекторні мікродвигуни виконують тільки з
послідовним збудженням (рис. 1.10). Обмотку збудження ділять на дві частини, що
включаються з різні сторони якоря. Таке включення, зване симетричністю обмоток,
дозволяє зменшити радіоперешкоди, що створюються двигуном.

Рисунок 1.10

Рисунок 1.11

Робота універсального колекторного мікродвигуна постійного струму нічим не
відрізняється від роботи мікродвигуна постійного струму з послідовним збудженням.
Робота на змінному струмі супроводжується рядом особливостей.
1. При живленні двигуна від мережі змінної напруги струм якоря і потік
збудження змінюються за синусоїдальним законом:

i = I m  sin( 1t +  ), = Фm  sin 1t ,

де i і Im – миттєве і амплітудне значення струму; β – зсув по фазі між потоком
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збудження і струмом в якорі; φ і Фm – миттєве і амплітудне значення потоку; ω1 –
кутова частота струму. Миттєве значення обертального моменту m характеризується
виразом

m = k i = k 

Фm  I m
 [cos  − cos( 21t +  )] ,
2

(1.40)

де k – конструктивний коефіцієнт.
Зміна струму i, магнітного потоку φ і обертального моменту m в часі
показано на рис. 1.11. З цього малюнка видно, що більшу частину періоду напрямок
обертального моменту m не змінюється, оскільки одночасно з магнітним потоком
полюсів змінює напрямок і струм якоря. Однак до деяких проміжків часу,
обумовлених зсувом фаз між струмом якоря і магнітним потоком збудження, момент
від'ємний і обертання ротора сповільнюється.
Внаслідок великої частоти пульсації моменту в часі і значного моменту інерції
обертових частин непостійність обертального моменту практично на роботу двигуна
не впливає.
Середнє значення обертального моменту визначаємо інтегруванням виразу
(1.40):

2
M=
T

T

2



mdt = k  Ф  I  cos  ,

(1.41)

0

де I і Ф – діючі значення струму і магнітного потоку; Т – період струму.
Отже, обертаючий момент, що розвивається універсальним колекторним
мікродвигуном при живленні від мережі змінного струму, визначається не тільки
значенням потоку збудження і струму, як для випадку живлення від мережі
постійного струму, але і зрушенням фаз між ними. Для отримання найбільшого
моменту необхідно, щоб магнітний потік збудження і струм якоря збіглися по фазі,
тобто β = 0 і cos β = 1.
Тому для створення достатнього обертального моменту в двигуні
паралельного і незалежного збудження необхідно застосовувати спеціальні
фазозсувні ланцюги для виконання умови β ≈ 0.
2. Характеристики універсального колекторного мікродвигуна при живленні
від мережі змінного струму дещо гірші, ніж при живленні від мережі постійного
струму. Причина розбіжності характеристик полягає в тому, що при змінному
струмі на струм і його фазу істотний вплив роблять індуктивні опори обмоток
якоря і збудження. Цей вплив виражається, зокрема, в тому, що при роботі від
мережі змінного струму механічна характеристика дещо м'якіша, особливо при
великих навантаженнях (суцільні лінії на рис. 1.12).
Як вказувалося, з метою зближення характеристик обмотку збудження
виконують секціонованою (див. рис. 1.10). При роботі від мережі змінного струму
включається менше витків обмотки збудження (висновки 1 – 2), ніж при живленні
від мережі постійного струму (висновки 3 – 4). Зменшення числа витків обмотки
збудження викликає зменшення магнітного потоку і підвищення кутової швидкості
ротора. Механічна характеристика піднімається, не змінюючи своєї жорсткості
(пунктирна лінія на рис. 1.12). Співвідношення чисел витків, включених при
живленні від різних мереж, повинно бути таким, щоб вийшло найбільше зближення
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характеристик при найменшому навантаженні Мном або навантаженнях, близьких до
номінальних.
При одній і тій же потужності на валу струм універсального колекторного
мікродвигуна із зменшеним числом витків обмотки збудження при роботі від мережі
змінного струму більше, ніж при живленні від мережі постійного струму, на значення
реактивної складової струму. Втрати потужності також більше, тому що додаються
втрати в сталі і збільшуються втрати в обмотках від зростання споживаного струму.
3. При роботі універсального колекторного мікродвигуна від мережі змінного
струму істотно погіршується комутація і посилюється іскріння під щітками. Це
пояснюється тим, що комутуюча котушка в даному випадку пронизує пульсуючим
магнітним потоком збудження і в ній наводиться трансформаторна ерс.

Eтр = 4.44 f1  к  Фm ,

(1.42)

Рисунок 1.12
де ωк – число витків в комутуючій котушці; f 1 – частота струму, Гц.
Наявність у комутуючої котушки нескомпенсованої трансформаторної ерс.
призводить до незадовільної комутації та, як наслідок, до значних радіоперешкод. З
метою усунення радіоперешкод універсальні колекторні двигуни випускають з
вбудованими в них фільтрами, але повністю усунути радіоперешкоди не вдається.
Це обмежує застосування універсальних колекторних двигунів в системах
автоматики і обчислювальних пристроях.
Однак універсальні колекторні мікродвигуни досить широко поширені завдяки
тому, що вони:
1) працюють від джерел як постійного, так і змінного струму;
2) при роботі від будь–якого з джерел дозволяють просто, плавно і широко
регулювати кутову швидкість ротора зміною напруги, що підводиться до двигуна і
шунтуванням якоря або обмотки збудження активним опором;
3) дозволяють отримувати на промисловій частоті вельми високу кутову
швидкість ротора (до 2000 рад / с), недосяжну при застосуванні синхронних і
асинхронних двигунів промислової частоти без редуктора.
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ЛЕКЦІЯ № 5
ДВОФАЗНІ АСИНХРОННІ МІКРОДВИГУНИ
У порівнянні з асинхронними мікродвигунами загального застосування
виконавчі мікродвигуни мають підвищений активний опір ротора. Це пов'язано з
вимогами забезпечення стійкої роботи виконавчих мікродвигунів у всьому робочому
діапазоні кутових швидкостей (ковзання s = 0…1) та вилучення параметричного
самоходу. З теорії асинхронних машин відомо, що стійкість їх роботи практично при
всіх реальних видах навантаження забезпечується тільки на ділянці від s = 0 до s = Sк
(Sк – критичне ковзання).
Принцип дії виконавчого асинхронного мікродвигуна не відрізняється від
принципу дії трифазного асинхронного мікродвигуна (рис. 5.1, а). Обертове магнітне
поле статора створюється в результаті взаємодії м.д.с. обмоток В і У за наявності
просторового зсуву між ними і тимчасового зсуву доданих до них напруг.
Електромагнітний момент виникає в результаті взаємодії обертового магнітного поля
статора з струмами, наведеними цим полем в обмотці ротора.

Рисунок 5.1
Отже, активний опір ротора у виконавчого асинхронного мікродвигуна повинен
бути таким, щоб забезпечувалося умова Sк ≥ 1. Умова Sк> 1, як буде показано далі, є
необхідною і для відсутності параметричного самоходу, який може виникнути при
неправильному виборі параметрів двигуна. Критичне ковзання реальних виконавчих
асинхронних мікродвигунів вибирають звичайно в межах Sк = 2 ÷ 4.
На рис. 5.1, б представлені залежності обертального моменту від ковзання
асинхронного мікродвигуна загального застосування (крива 1) та виконавчого
асинхронного мікродвигуна (крива 2).
З теорії електричних машин відомо, що вектор обертового магнітного поля
залишається незмінним, тобто поле є круговим при дотриманні наступних умов:
1) зсув обмоток статора в просторі на електричний кут γ = 90 °;
2) зсув струмів в обмотці статора за часом на кут β = 90 °;
3) рівність м.д.с. обмоток збудження і управління: Iуωу.еф = Iвωв.еф, де ωеф –
число ефективних витків відповідної обмотки, рівне добутку числа витків на
обмотувальний коефіцієнт.
Порушення будь–якого з цих умов призводить до того, що поле стає
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еліптичним, тобто кінець вектора магнітного потоку описує не окружність, а еліпс. У
цьому випадку сумарне магнітне поле Φ при обертанні не залишається постійним, а
змінюється по амплітуді. Стає змінною і миттєва кутова швидкість вектора Φ в межах
оберту при незмінній середній швидкості.
Еліптичне поле створює менший обертаючий момент, ніж кругове такої ж
амплітуди. Його можна представити як суму двох нерівних кругових полів, що
обертаються з синхронною кутовою швидкістю в протилежні сторони (рис. 5.6, а).
Кругове поле Φ1, що обертається в одному напрямку з еліптичним, називають
прямим; поле Ф2 – зворотнім.
Пряме поле створює обертовий момент двигуна, а зворотне – гальмуючий
момент. Із збільшенням еліптичності поля за рахунок зміни кутів β і γ або зменшення
м.д.с. однієї з обмоток статора пряма складова поля і моменту убуває, а зворотна
складова зростає. Зменшення результуючого обертаючого моменту при незмінному
моменті навантаження призводить до зниження кутової швидкості ротора. Поява
зворотного поля обумовлює збільшення втрат, зменшення механічної потужності і
к.к.д. двигуна.
Слід зазначити, що збільшення м.д.с. однієї з обмоток статора в порівнянні із
значенням, відповідним круговому полю, призводить до появи еліптичного поля,
амплітуда якого більше, ніж кругового. При цьому зростають обидві складові поля і в
деякому діапазоні можливе збільшення результуючого обертаючого моменту по
відношенню до вихідного кругового поля. Однак таке форсування м.д.с. статора
пов'язано з перевищенням напругою і струмом своїх номінальних значень, що
відповідають круговому полю. Це не завжди допустимо, тому що викликає
збільшення втрат і додатковий нагрів двигуна, може призвести до насичення
магнітопровода і пробою ізоляції.
Коли повністю не виконується хоча б одна з умов кругового поля (β = 0,
γ = 0, Iв = 0 або Iу = 0), поле статора стає пульсуючим і двигун не розвиває
обертального моменту при нерухомому роторі. Для пояснення цього явища замінимо
пульсуюче магнітне поле Φ (рис. 5.2, б) двома полями Φ1 і Ф2, що обертаються в
протилежні сторони з синхронною кутовою швидкістю ω1 і мають амплітуди, рівні
половині амплітуди пульсуючого поля.

Рисунок. 5.2
При нерухомому роторі обидва поля обертаються щодо ротора з синхронною
кутовою швидкістю. Кожне з них наводить в обмотці ротора струми, рівні внаслідок
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рівності полів і ковзань. Виникають рівні за значенням обертаючі моменти, напрям
яких протилежний, як і напрямок полів. Результуючий момент дорівнює нулю, і
ротор в обертання прийти не може.
Картина дещо змінюється, якщо поле статора стає пульсуючим при обертанні
ротора в яку–небудь сторону. У цьому випадку за певних умов двигун може
продовжувати розвивати обертовий момент, так як ковзання його ротора щодо
прямого та зворотного полів буде вже неоднаковим. Поле статора у виконавчому
асинхронному мікродвигуні стає пульсуючим при знятті сигналу керування. Отже,
ротор двигуна може продовжувати обертатися при знятому сигналі управління, що
неприпустимо для виконавчих двигунів. Це явище, має назву параметричний
самоход.
Фізичне пояснення виникнення електромагнітного моменту при пульсуючому
полі статора і ковзанні s ≠ l полягає в наступному. Пульсуюче поле статора наводить
в обертовому роторі крім трансформаторної ще й е.р.с. обертання, зрушену по фазі
щодо трансформаторної. Токи, викликані в роторі е.р.с. обертання, створюють
магнітний потік ротора, зрушений в просторі і в часі щодо потоку статора.
Результуюче магнітне поле двигуна, що утворюється при взаємодії цих двох потоків,
виходить обертовим еліптичних. Напрямок обертання цього поля залежить від
параметрів двигуна.
Слід зазначити, що в двофазному двигуні кругове поле може бути отримано і
при γ ≠ 90о, якщо γ + β = 180 ° і амплітуди м.д.с. рівні. Однак у виконавчих двигунах
такий спосіб широкого розповсюдження не отримав.
Залежно від конструкції ротора розрізняють три основних типи виконавчих
асинхронних мікродвигунів: з короткозамкненим ротором типу «біляча клітка», з
порожнистим немагнітним і порожнистим феромагнітним роторами.
Виконавчі асинхронні мікродвигуни з ротором типу «біляча клітка» мають
такий же пристрій, як і трифазний асинхронний двигун з аналогічним ротором.
Відмінність полягає тільки в тому, що в даний час їх випускають в основному так
званій наскрізній конструкції. При такій конструкції (рис. 5.3) внутрішній діаметр
статора 1, на якому розташована двофазна обмотка 2, дорівнює зовнішньому діаметру
підшипників 5. Це дозволяє обробляти внутрішню поверхню статора і отвори під
підшипники в підшипникових щитах 4 з однієї установки на верстаті. Тим самим
зменшується ексцентриситет розташування ротора 3 розточуванні статора, що дає
можливість зменшити мінімально допустимий повітряний зазор до 0,03 – 0,05 мм.

Рисунок 5.3

Рисунок 5.4
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Зменшення повітряного зазору при незмінних габаритних розмірах і
магнітному потоці забезпечує зниження намагнічувального струму і, отже,
зменшення електричних втрат в статорі, підвищення к.к.д. і коефіцієнта потужності
cos φ1. І навпаки, при незмінних габаритних розмірах, намагничуваною складовою
м.д.с. статора і електричних втратах в обмотці статора, тобто при однакових умовах
нагріву двигуна, зменшення повітряного зазору дає можливість збільшити основний
магнітний потік (за відсутності насичення) і тим самим обертовий момент.
У системах автоматики широко застосовуються виконавчі мікродвигуни з
порожнистим немагнітним ротором. Конструктивна схема такого мікродвигуна
представлена на рис. 5.4. Зовнішній статор 1, закріплений у корпусі 8, нічим не
відрізняється від статора звичайного асинхронного мікродвигуна. Його набирають з
листів електротехнічної сталі, ізольованих один від одного. У пазах статора
розташовують дві обмотки 2 – збудження та управління, зсунуті в просторі на
електричний кут 90 ° (тут і далі під електричним кутом розуміємо просторовий кут,
помножений на число пар полюсів машини). Внутрішній статор 4, який набирають з
листів електротехнічної сталі на циліндричному виступі одного з підшипникових
щитів 5, служить для зменшення магнітного опору на шляху основного магнітного
потоку, що проходить через повітряний зазор.
У повітряному зазорі між зовнішнім і внутрішнім статорами знаходиться
порожнистий ротор 3, виконаний у вигляді тонкостінної склянки з немагнітного
матеріалу, найчастіше із сплавів алюмінію. Дно ротора жорстко зміцнюють на валу 6,
який обертається в підшипниках 7, розташованих у підшипникових щитах. Товщина
стінок ротора в залежності від потужності двигуна коливається в межах 0,1 – 1 мм.
Порожнистий ротор має дуже малу масу і, отже, незначний момент інерції.
У мікродвигуна потужністю в одиниці ватів і менше обмотки збудження і
управління часто розміщують в пазах внутрішнього статора. Тоді зовнішній статор
пазів не має і служить лише для зменшення магнітного опору. При такій конструкції
полегшується процес укладання обмоток в пази і дещо підвищується обертаючий
момент, але збільшується діаметр ротора внаслідок збільшення обмотувального
простору на внутрішньому статорі, що призводить до деякого збільшення моменту
інерції ротора. Можливо також розміщення однієї з обмоток на внутрішньому, а
інший – на зовнішньому статорі.
На рис. 5.5 представлений виконавчий мікродвигун АДП–123 з порожнистим
немагнітним ротором 3 та обмотками збудження на зовнішньому статорі 1.
Внутрішній статор 2 – безобмоточний.
Порожнистий немагнітний ротор виконавчого асинхронного мікродвигуна на
відміну від роторів інших типів володіє незначним індуктивним опором, що підвищує
лінійність механічних і регулювальних характеристик двигуна.
Гладка циліндрична поверхня порожнього немагнітного ротора сприяє
зниженню рівня шумів, створюваних двигуном.
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Рисунок 5.5
Відсутність радіальних сил тяжіння порожнього немагнітного ротора до
статора, зменшення маси ротора і відповідно моменту тертя в підшипниках
забезпечують зменшення напруги рушіння.
Недоліком мікродвигуна з порожнистим немагнітним ротором є великий
немагнітний зазор, що складається з двох повітряних зазорів: між зовнішнім статором
і ротором і між ротором і внутрішнім статором (кожен до 0,25 мм), а також з
немагнітної стінки самого ротора.
Через великий немагнітний зазор між зовнішнім і внутрішнім статорами, що
становить 0,5 – 1,5 мм, ці двигуни мають значний намагнічувальний струм (0,8 – 0,9
від номінального) і низький коефіцієнт потужності. Останній недолік де–як
усувається при конденсаторному управлінні, але великий намагнічувальний струм
призводить до великих електричних втрат в обмотках двигуна і значно знижує його
к.к.д. У виконавчих мікродвигунах з порожнистим немагнітним ротором потужністю
в кілька десятків ват в порівнянні з виконавчими мікродвигунами тієї ж потужності з
ротором типу «біляча клітка» к.к.д. знижується з 40 – 50 до 20 – 35%, а габаритні
розміри і маса збільшуються в 1,2 – 2 рази. При збільшенні номінальної частоти
напруги живлення з 50 до 400 – 1000 Гц габаритні розміри і маса на одиницю
корисної потужності зменшуються і ці показники у зазначених типів мікродвигунів
зближуються. Пояснюється це відносним зменшенням активного опору обмоток
статора (порівняно з індуктивним) і електричних втрат в них. Однак і при
номінальній потужності менш 5 – 10 Вт габаритно–масові й енергетичні
характеристики в основному краще у мікродвигунів з ротором типу «біляча клітка».
На рис. 5.6, а, б наведені залежності відповідно к.к.д. η і маси q на одиницю
номінальної потужності від номінальної потужності P2ном деяких серійних
виконавчих асинхронних мікродвигунів: АДП – з порожнистим немагнітним ротором
(індекс «н» – частота 50 Гц; індекс «в» – частота 400 Гц); ЕМ–М і ДІД – з
порожнистим немагнітним ротором (400 Гц); АТ, ДМ і ДКІ – з ротором типу «біляча
клітка» (400 Гц).
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Рисунок 5.6
Мікродвигуни з порожнистим немагнітним ротором менш надійні при високих
температурах, вібрації і ударах, тому що ймовірність деформації порожнього
немагнітного ротора в зазначених умовах вище, ніж ротора типу «біляча клітка».
Зменшити немагнітний зазор можна при використанні порожнього
феромагнітного ротора. У цьому випадку відпадає необхідність у внутрішньому
статорі, так як магнітний потік замикається безпосередньо по ротору. Щоб матеріал
ротора не насичувався і активний опір його не був дуже великий, порожнисту
склянку виконують більш товстостінну. Це призводить до збільшення маси ротора і
зниження швидкодії двигуна. У деяких типів таких мікродвигунів з метою зменшення
активного опору ротора його поверхню покривають тонким шаром міді.
У кожному конкретному випадку вибір конструкції типу двигуна повинен
здійснюватися з урахуванням основних вимог та умов застосування.
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ЛЕКЦІЯ № 6
МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ДВОФАЗНИХ
АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Рисунок 2.7

Рисунок 2.8

Складемо рівняння електромагнітного обертального моменту виконавчого
асинхронного мікродвигуна. Форма магнітного поля в двигуні в загальному випадку
еліптична, причому еліптичність викликана асиметрією м.д.с. обмоток В і У, тобто
порушенням хоча б однієї з умов кругового поля. Оскільки в більшості двигунів
просторовий кут між обмотками γ = 90 °, можна перейти від асиметрії м.д.с. до
асиметрії наведених струмів в обмотках В і У статора двигуна. Це означає, що кут
зсуву β векторів Iу і Iв в часі різниться від 90 °, а значення модулів, наведених до
числа витків обмотки збудження ωв, не рівні:
I у = I у kтр  I в ,
де kтр = ωв.еф / ωу.еф – коефіцієнт трансформації обмоток В і У.
Щоб при визначенні струмів і обертального моменту у виконавчому асинхронному
мікродвигуні можна було використовувати методику розрахунку асинхронних
мікродвигунів з симетричним живленням, розроблену в загальному, курсі
електричних машин, скористаємося методом симетричних складових у застосуванні
до двофазних систем.
Відповідно до цього методу, несиметрична двофазна система неоднакових
векторів струмів Iв і I'у (рис. 2.7), зсунутих між собою на довільний кут, може бути
розкладена на дві симетричні системи, що складаються кожна з двох векторів;
однакових по довжині і зсунутих між собою на кут 90 °. Система векторів прямої
послідовності (Iв1, I'у1) має те ж чергування фаз, що і початкова система. Система
векторів зворотній послідовності (Iв2, I'у2) має протилежне чергування фаз. при
цьому
I у1 = − jI в1 ; I у 2 = jI в 2 .
(2.1)
Еквівалентність вихідної і отриманої систем має місце, якщо
I в1 + I в 2 = I в ; I у1 + I у 2 = I у .
(2.2)
Складемо схеми заміщення двигуна, необхідні для визначення струмів в
обмотках статора і ротора. При однаковій конструктивній схемі обмоток параметри
схем заміщення обмоток В і У в наведеній формі приблизно рівні і схему заміщення
досить скласти тільки для обмотки В.
Схеми заміщення складають роздільно для прямої (рис. 2.8, а) і зворотної (рис.
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2.8, б) послідовностей, оскільки поля прямої та зворотної послідовностей
обертаються щодо ротора з різною кутовою швидкістю і, отже, вирази для ковзань і
повних опорів у схемах заміщень виходять різними. Ковзання ротора відносно поля
зворотної послідовності
− 1 − 2 1 + (1 − s )1
(2.3)
=
= 2−s,
− 1
1
де ω2 – кутова швидкість ротора; ω1 – синхронна кутова швидкість; s –
ковзання ротора відносно поля прямої послідовності.
На роторних ділянках схем заміщення ставлять відповідно s або 2 – s.
На рис. 2.8 позначено: Rв.с і Хв.с – активний й індуктивний опори обмотки
статора В; R'в. Р і X'в. Р – активний й індуктивний опори ротора, наведені до числа
фаз статора і числу витків обмотки В; Rв. м і Хв.м – активний й індуктивний опори
обмотки В, відповідні магнітному потоку взаємоиндукції статора і ротора; Zв1 і Zв2 –
повні опори схем заміщення для прямої та зворотної послідовностей.
Значення цих опорів визначають розрахунковим або експериментальним
шляхом.
Якщо в ланцюг обмотки збудження двигуна включають послідовно
фазозсувний елемент, то його опір Ζф має бути введено в статорну ділянку схеми
заміщення обмотки В, тобто послідовно з Zb.с. При цьому методика розрахунку
струмів і обертального моменту не змінюється, однак розрахункові рівняння дещо
ускладнюються.
Напруга U1 на затискачах обмотки збудження і напруга на затискачах обмотки
управління Uу '= kтpUy врівноважуються падіннями напруги від струмів обох
послідовностей на опорах відповідних схем заміщення, тобто
U1 = I в1 ( Z в1 + Z ф ) + I в 2 ( Z в 2 + Z ф ) , 


U у = I у1 Z в1 + I у 2 Z в 2 .



(2.4)

Вирішуємо систему (2.4) з урахуванням (2.1) і отримуємо вирази симетричних
складових струмів обмоток фаз:
I в.1 =
I в.2 =

U1 Z в 2 + jU у ( Z в 2 + Z ф )

Z в 2 ( Z в1 + Z ф ) + Z в1 ( Z в 2 + Z ф )
U1 Z в1 − jU у ( Z в1 + Z ф )

Z в 2 ( Z в1 + Z ф ) + Z в1 ( Z в 2 + Z ф )

;

(2.5)
.

Симетричні складові струму ротора визначаємо, за схемами заміщення рис. 2.8:
Z в. м
;
Z в. м + Z в. р1

I в. р1 = I в1
I в. р 2 = I в 2

Z в. м
.
Z в . м + Z в . р 2

(2.6)

Як відомо, електромагнітний обертаючий момент M симетричного
багатофазного асинхронного двигуна при живленні симетричної системи напруг
визначають за формулою
mc ( I р ) Rр
2

M=

1s

,

(2.7)

де mс – число фаз статора; Iр '– струм ротора, приведений до числа фаз і числу
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витків в обмотці статора; Rр' – активний опір ротора, приведений до числа фаз і
числу витків в обмотці статора.
Формулу (2.7) можна використовувати і для визначення обертаючих моментів
прямої та зворотної послідовностей виконавчого асинхронного мікродвигуна, так як
обертові магнітні поля прямої та зворотної послідовностей утворені симетричними
системами струмів.
Тоді у відповідності зі схемами заміщення (див. рис. 2.8) і виразами (2.6)
запишемо рівняння для моментів прямої та зворотної послідовностей:
2 ( I в. р1 ) Rв. р
2

M1 =

1s
2 ( I в. р 2 ) Rв. р

=

2

M2 =

1 ( 2 − s )

=

2 I в21 Rв. р

1s

2

Z в. м

;
Z в. м + Z в. р1

2 I в22 Rв. р

1 ( 2 − s )

(2.8)

2



Z в. м
.
Z в . м + Z в . р 2

Результуючий обертаючий момент дорівнює різниці моментів прямої та
зворотної послідовностей:
M = M1 − M 2 =

2 I в21Rв. р

1s

2

2

2 I в22 Rв. р
Z в. м
Z в. м
.
−

Z в. м + Z в. р1
1 ( 2 − s ) Z в. м + Z в. р 2

(2.9)

Обертальний момент, що розвиває двигун при кутовому полі, тобто. при Iв2 = 0
и Iв1 = Iв, з урахуванням (2.5)
2 (U у ) Rв. р
2

M0 =

1s

2

Z в. м
.
Z в1 ( Z в. м + Z в. р1 )

(2.10)

Пусковий момент при круговому полі МП0 визначається за (2.10) при s = 1.
Аналіз виразу (2.9) дозволяє зробити наступні висновки:
1) при пульсуючому полі статора (Iв1 = Iв2) і ковзанні s = 1 зменшуване і від'ємник в
правій частині рівняння (2.9) рівні, тобто в цих умовах пусковий момент дорівнює
нулю;
2) при пульсуючому полі статора і s ≠ 1 зменшуване і від'ємник в правій частині
рівняння (2.9) не рівні (s ≠ 2 – s; Zв1 ≠ Zв2; Z'в. Р1 ≠ Z'в. Р2) і двигун розвиває момент
прямого або зворотнього напрямку;
3) по мірі зміни поля статора від пульсуючого до кругового відбувається зменшення
M2 при одночасному збільшенні M1 і відповідно зростання результуючого
обертаючого моменту M.
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ЛЕКЦІЯ № 7
СПОСОБИ КЕРУВАНАННЯ ВИКОНАВЧИМИ АСИНХРОННИМИ
МІКРОДВИГУНАМИ
Способи регулювання кутової швидкості ротора виконавчого асинхронного
мікродвигуна, або способи керування, випливають з теорії про форму обертового
магнітного поля. Змінюючи напругу керування Uк і кути β і γ роздільно або
одночасно, впливають на форму магнітного поля статора і тим самим на кутову
швидкість ротора.
Амплітудне керування (рис. 7.1). Обмотку збудження У підключають до
мережі змінного струму з номінальною напругою U1. Ha обмотку керування У
подають сигнал – напруги керування Uк, зрушеної по фазі щодо напруги збудження
U1 на кут 90°. Керування кутовою швидкістю ротора здійснюють зміною амплітуди
напруги керування при незмінній її фазі.

Рисунок 7.1
При рівності наведених напруг керування та збудження (Uк '= U1) ефективний
коефіцієнт сигналу
αе = kтрα = 1,
(2.11)
а поле статора в двигуні кругове (α = Uy/U1 – коефіцієнт сигналу при амплітудному
керуванні).
Зі зміною напруги керування ефективний коефіцієнт сигналу стає відмінним
від одиниці, а поле – еліптичним. При αе = 0, тобто знятому сигналі керування, поле
статора стає пульсуючим.
Фазове керування (рис. 7.2). Обмотку збудження У підключають до мережі
змінного струму з номінальною напругою U1. Ha обмотку керування У подають
номінальну напругу, змінне по фазі щодо напруги збудження. Номінальною
називають таку напругу керування, яка відповідає рівності uк '= U1. Керування
кутовою швидкістю ротора здійснюють зміною фази напруги керування (кута β). За
коефіцієнт сигналу приймають sin β. При sin β = 1 обертове магнітне поле статора
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кругове; при l> sin β> 0 – еліптичне, при sin β = 0 – пульсуюче.

Рисунок 7.2
Просторове керування (рис. 7.3). Обмотку збудження У підключають до
мережі змінного струму з номінальною напругою U1 На обмотку керування У
подають номінальну напругу, зрушене по фазі щодо напруги збудження на 90 °.
Керування кутовою швидкістю ротора виробляють зміною просторового кута γ зсуву
обмоток збудження В і керування У. За коефіцієнт сигналу приймають sin γ. При sin γ
= l обертове магнітне поле статора кругове; при 1> sin γ> 0 – еліптичне, при sin γ = 0 –
пульсуюче.

Рисунок 7.3
Амплітудно–фазове керування з конденсатором в ланцюзі збудження
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(конденсаторне) (рис. 7.4, а). Обмотку керування У підключають до мережі змінного
струму через регулятор напруги; напруга керування Uк збігається по фазі з напругою
мережі U1. Зрушення фаз струму, а отже, і напруги на обмотці збудження по
відношенню до обмотки керування здійснюється конденсатором, який включають
послідовно з обмоткою збудження. Керування двигуном відбувається за рахунок
зміни амплітуди напруги керування.

Рисунок 7.4
Незважаючи на те що фаза напруги керування не змінюється (збігається з
фазою напруги мережі), при зміні напруги керування спостерігається одночасна зміна
як значення, так і фази напруги збудження Uв. Таке ж явище відбувається і при зміні
кутової швидкості ротора за рахунок зміни моменту навантаження при незмінній
напрузі керування. Це пояснюється тим, що напруга збудження Uв дорівнює
геометричній різниці напруг в мережі U1 і на конденсаторі UC
(рис. 7.4, б):

U в = U1 − UC .

(2.12)
Напруга на конденсаторі Uc при зміні напруги керування або кутової
швидкості ротора змінюється внаслідок зміни струму в ланцюзі збудження, який є
функцією ковзання і коефіцієнта сигналу:

UC = − jI в X C .

(2.13)

Отже, змінюється по амплітуді і фазі напруга на обмотці збудження Uв.
Оскільки кругове поле існує в двигуні тільки при дотриманні умови Uв = jU'y,
при заданому значенні ємності конденсатора в кола збудження кругове поле можливо
тільки при строго визначених коефіцієнті сигналу α0 = Uу0/U1 і значенні ковзання s.
У разі створення кругового поля при пуску двигуна (s = l) коефіцієнт сигналу
α0 і ємнісний опір конденсатора ХС0 визначають за формулами, одержуваних при
аналізі симетричних складових струмів:
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0 = X в.п

(

( kтр Rв.п ) ;

2
2
X C 0 = X в.п
+ Rв.п

)

X в.п ,

(2.14)
(2.15)

де Xв.п, Rв.п – індуктивний і активний опір схеми заміщення фази В (див. рис. 2.8)
при пуску (s = 1).
За інших напругах керування і режимах роботи поле двигуна вже не буде
круговим. Пуск двигуна в умовах кругового поля забезпечує заданий пусковий
момент при мінімальній споживаній потужності.
Збільшення в певних межах ємності С по відношенню до C0 дозволяє
збільшувати пусковий момент. Максимальне значення пускового моменту
досягається при ХC = ХC M в умовах еліптичного поля і зростаючої споживаної
потужності, що необхідно враховувати при аналізі теплового режиму двигуна.
Ємнісний опір ХC M при α = α0 і s = 1 визначають за формулою
2
2
.
X CM = X в.п
+ Rв.п

(2.16)

Порівнюючи вираз для ХC 0 і ХC M, неважко помітити, що ХC M <ХC 0, тобто СМ>
С0. Максимальний пусковий момент більше пускового моменту при круговому полі в
n разів;

(

)

n = 0,5 1 + 1 + 1 e20 ,

де αe0 = α0kтр – ефективний коефіцієнт сигналу при круговому полі.
Згідно з викладеним розрізняють два основних види пуску асинхронних
мікродвигунів: при круговому полі і при максимальному пусковому моменті.
При заданому пусковому моменті Mп = Mп0 використання при пуску ємності
См дозволяє зменшити сигнал керування в n разів. Загальна споживана потужність
зростає при цьому в (n4 +1) / (2n2) разів.
Розглянуті способи керування забезпечують досить широкий діапазон
регулювання кутової швидкості ротора, визначається ставленням мінімальної і
максимальної кутових швидкостей. У виконавчих мікродвигунів з порожнистим
немагнітним ротором він досягає 1/100 – 1/200.
Механічні і регулювальні характеристики виконавчих асинхронних
мікродвигунів у відносних одиницях (ω2 ∂ = ω2/ω1 = l – s; М ∂ = М/Мп0) відповідно
представлені на рис. 2.13 та 2.14 для найбільш поширених в схемах автоматики
амплітудного (а), фазового (б) і амплітудно–фазового (в) способів керування.

33

Рисунок 2.13

Рисунок 2.14

Рисунок 2.15
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Рисунок 2.16
Аналіз механічних характеристик за рівнянням моменту (2.9) показує, що при
всіх способах керування характеристики нелінійні і їх жорсткість зменшується із
зменшенням сигналу керування. Нелінійність механічної характеристики, тобто
відхилення її від лінійної, визначається як відношення найбільшої за абсолютним
значенням різниці між дійсним обертаючим моментом і значенням моменту,
розрахованим за рівнянням прямої лінії, що проходить через точки холостого ходу і
пускового моменту, до значення пускового моменту, т . е.? М ∂ max / Мп ∂ (рис. 2.13,
а). Поліпшенню лінійності механічних характеристик сприяють збільшення
активного опору ротора і меншою мірою зменшення індуктивного опору розсіювання
обмоток статора і ротора Однак, як відомо, збільшення активного опору ротора
погіршує енергетичні показники двигуна. Тому у виконавчих асинхронних
мікродвигунів, що працюють в системах автоматики, допускається нелінійність
порядку 10%. На рис. 2.15, а–в показані залежності коефіцієнта внутрішнього
демпфування від кутової швидкості і коефіцієнта сигналу при різних способах
керування.
Як видно з рис. 2.13 і 2.15, найбільш лінійними є характеристики при фазовому
керуванні, причому жорсткість характеристик практично не змінюється при зміні
коефіцієнта сигналу. Найменш лінійні механічні характеристики при амплітудно–
фазовому керуванні. При всіх способах керування механічні характеристики
забезпечують стійкість роботи у всьому діапазоні рухового режиму і з зменшенням,
коефіцієнта сигналу зміщуються в бік менших моментів і кутових швидкостей.
Обертальний момент і механічна потужність, що розвиваються двигуном, виходять
найбільшими при амплітудно–фазовому керуванні. Це пояснюється тим, що при
збільшенні кутової швидкості ротора конденсаторного мікродвигуна трохи
збільшуються напруга, магнітний потік обмотки збудження і відповідно обертаючий
момент двигуна в порівнянні з моментом при амплітудному і фазовому керуваннях.
Недоліком амплітудно–фазового керування є деяке зниження стійкості в області
малих кутових швидкостей.
Аналіз регулювальних характеристик (див. рис. 2.14) і залежностей коефіцієнта
передачі від коефіцієнта сигналу (рис. 2.16) показує, що при всіх способах керування
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вони нелінійні. Нелінійність, тобто відхилення дійсної регулювальної характеристики
від лінійної, найбільша в режимі холостого ходу і залежить в основному від тих же
параметрів двигуна, що і нелінійність механічних характеристик. Ближче всіх до
лінійних характеристики мікродвигуна з фазовим керуванням, потім слідують
характеристики мікродвигунів з амплітудним і амплітудно–фазовим керуваннями
(рис. 2.16). При амплітудно–фазовому керуванні (конденсаторному) нелінійність
можна змінювати в певному діапазоні шляхом вибору відповідної ємності
конденсатора, тобто впливаючи на еліптичність магнітного поля. Лінійність
регулювальних характеристик поліпшується при посиленні еліптичності поля. Тому
найбільшу лінійність і крутизну характеристики мають в початковій частині. Для
забезпечення лінійності регулювання двигун повинен працювати при малих сигналах
і відносних кутових швидкостях. Зменшення відносних кутових швидкостей
найбільш ефективно досягається підвищенням робочої частоти напруги живлення
двигуна, так як при цьому пропорційно підвищується синхронна кутова швидкість.
Кількісно нелінійність регулювальної характеристики Δωдв визначається як
відношення найбільшої за абсолютним значенням різниці між кутовою швидкістю,
розрахованої за рівнянням прямої лінії, апроксимуючої дійсну регулювальну
характеристику в номінальному діапазоні напруг керування, і дійсною кутовою
швидкістю до найбільшого значення кутової швидкості в номінальному діапазоні
напруги керування. Приклад визначення нелінійності при холостому ході зображений
на рис. 2.14, а, де Δωдв = Δω ∂ 2max / ω ∂ 20. При нелінійності механічних
характеристик менше 10% нелінійність регулювальної характеристики холостого
ходу не перевищує 20% в діапазоні зміни коефіцієнта сигналу 0 – 0,7.
Пусковий момент при всіх способах керування прямо пропорційний сигналу
керування і у відносних одиницях дорівнює ефективному коефіцієнту сигналу.
Потужністю збудження є потужність, споживана ланцюгом обмотки збудження
мікродвигуна:

Pв = U1I в cos в ,

(2.17)

де φв – кут зсуву між напругою мережі і струмом в обмотці збудження.
Потужність керування – це потужність, споживана обмоткою керування
мікродвигуна:

Pу = U у I у cos  у ,

(2.18)

де φу – кут зсуву між напругою і струмом в обмотці керування.
Аналіз виразу (2.18) показує, що при амплітудному керуванні потужність
керування виконавчих асинхронних мікродвигунів приблизно така ж, як і при
амплітудно–фазовому, і так само сильно залежить від коефіцієнта сигналу. При
фазовому керуванні ця потужність із зменшенням коефіцієнта сигналу практично не
змінюється (рис. 2.17). У цьому відношенні амплітудний і амплітудно–фазовий
способи управління мають істотну перевагу перед фазовим.
Коефіцієнт корисної дії виконавчих асинхронних мікродвигунів трохи нижче,
ніж у однакових за потужністю асинхронних мікродвигунів загального застосування,
через підвищення активного опору ротора, причому найбільш високий к.к.д. мають
двигуни з амплітудним керуванням, потім ідуть двигуни з амплітудно–фазовим
керуванням (конденсаторні). Найнижчий к.к.д. у двигунів з фазовим керуванням (за
рахунок великої потужності керування). Більш високий коефіцієнт потужності мають
мікродвигуни з амплітудно–фазовим керуванням завдяки наявності конденсатора в
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ланцюзі збудження (cos φ = 0,8 ÷ 0,95)

Рисунок 2.17

Рисунок 2.18

Серед схем живлення виконавчих асинхронних мікродвигунів найбільшою
простотою відрізняється схема конденсаторного мікродвигуна, так як вона не має
складних пристроїв для зсуву фаз між напругами керування і збудження.
Таким чином, амплітудно–фазовий спосіб керування з конденсатором в
ланцюзі збудження двигуна має ряд переваг, тому його широко застосовують у
схемах автоматики і обчислювальних пристроях. Проте в кожному конкретному
випадку вибір способу керування повинен визначатися умовами роботи системи,
ланкою якої є двигун, і вимогами, що пред'являються до цієї ланки.
У виконавчих асинхронних мікродвигунів, що працюють в системах
автоматики, важливо забезпечити відсутність самоходу.
Розглянемо явище самоходу асинхронного мікродвигуна. Для цього
скористаємося залежностями M = f (s) моменту прямої M1 і зворотної M2
послідовностей при пульсуючому полі статора і різних значеннях критичного
ковзання Sк (рис. 2.18).
На рис. 2.18 криву результуючого моменту M при пульсуючому полі статора
отримують як суму моментів прямої та зворотної послідовностей.
У випадку, показаному на рис. 2.18, а, критичне ковзання по відношенню до
поля прямої послідовності К = 0,5 і результуючий момент в межах рухового режиму
(s = 0 ÷ 1) має один напрямок з моментом прямої послідовності, а значить, і з
напрямом обертання ротора. Отже, ротор не зупиниться після зняття сигналу
керування, якщо момент опору Mст буде менше максимального результуючого
моменту (моменту самоходу). Виникає параметричний самохід, і двигун працює з
кутовою швидкістю і моментом, відповідними точці А характеристики M = f (s).
У випадку, показаному на рис. 2.18, б, критичне ковзання по відношенню до
поля прямої послідовності К = 1. Тут крива результуючого моменту перетинає вісь
ковзання тільки в одній точці s = 1, і в межах рухового режиму момент M негативний,
тобто є гальмуючим, спрямованим проти обертання ротора. Тому при знятті сигналу
керування ротор обов'язково зупиниться. Те ж саме відбудеться і при Sк> l.
Слід зазначити, що значення Sк (при дотриманні умови Sк> l), при якому
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гарантується відсутність параметричного самоходу, залежить від схеми включення
обмотки керування. Наприклад, при знятті сигналу керування розмиканням ланцюга
обмотки керування необхідне критичне ковзання більше, ніж при знятті сигналу без
розмикання.
У асинхронних мікродвигунів можливий також технологічний самохід, який
викликається утворенням короткозамкнутих витків в магнітопроводі і обмотці. При
цьому двигун починає працювати як двигун з екранованими полюсами.
Реверсування виконавчих асинхронних мікродвигунів виробляють зміною фази
напруги керування на 180 ° (наприклад, шляхом перемикання решт обмотки У). При
цьому магнітне поле статора починає обертатися в протилежну сторону і змінюється
напрямок обертання ротора.
ЛЕКЦІЯ № 8
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАВЧИХ АСИНХРОННИХ
МІКРОДВИГУНІВ
При аналізі динаміки виконавчих асинхронних мікродвигунів слід мати на
увазі, що час електромагнітних перехідних процесів значно менше часу
електромеханічних перехідних процесів і практично в більшості випадків їм можна
знехтувати.
Точні аналітичні вирази для перехідної характеристики і передавальної функції
виконавчого асинхронного мікродвигуна виходять досить громіздкими зважаючи на
нелінійності механічних і регулювальних характеристик. При розрахунках зазвичай
застосовують лінеаризацію (повну або на відрізку) цих характеристик. На лінійній
ділянці механічної характеристики динамічні властивості виконавчого асинхронного
мікродвигуна описуються рівняннями, аналогічними рівнянням (1.27), (1.33), (1.36),
(1.38) і (1.39) для виконавчого мікродвигуна постійного струму. Це означає, що
виконавчий асинхронний двигун є аперіодичною ланкою першого порядку, якщо
вихідною величиною служить кутова швидкість ротора, і інерційною інтегруючою
ланкою, якщо вихідною величиною служить кут повороту ротора.
Характеристикою швидкодії виконавчих асинхронних мікродвигунів служить
електромеханічна постійна часу τM. При лінеаризованій механічній характеристиці
відповідно до (1.34)

(3.19)
 M = J 0 ,
Mï 
або
J
,
(3.20)
M =
kä
де J – момент інерції ротора, Н ∙ м ∙ с2 (або кг ∙ м2); ω0α і Mпα – кутова
швидкість холостого ходу ротора і пусковий момент при заданому сигналі α; kд –
коефіцієнт внутрішнього демпфування.
Значення τM у виконавчих асинхронних мікродвигунів в загальному випадку
залежить від коефіцієнта сигналу. При амплітудному і амплітудно–фазовому
(конденсаторному) способах керування із зменшенням сигналу знижується
жорсткість механічних характеристик, тобто зростає відношення ω0/Mп і
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зменшується коефіцієнт внутрішнього демпфування kд (див. рис. 2.15). Отже, зростає
τM. У першому наближенні у випадку цих способів керування для визначення τM
(при 0 <αе ≤ 1) можна скористатися формулою
  2 
.
(2.21)
M = J 1 
M ï 0  1 +  e2 
При фазовому керуванні жорсткість механічних характеристик практично не
залежить від сигналу і τΜ можна визначити за формулою

(2.22)
M = J 1 .
Mï 0
Електромеханічна постійна часу τΜ реальних мікродвигунів може бути дещо
менше, ніж розрахована за (2.21) і (2.22). Це пояснюється нелінійністю механічної
характеристики, в результаті чого значення обертального моменту при однаковій
кутовій швидкості більше, ніж при лінійній характеристиці.
До основних заходів щодо зменшення τΜ і збільшенню швидкодії виконавчих
асинхронних мікродвигунів відносять: 1) зниження моменту інерції ротора
(наприклад, застосування полого немагнітного ротора); 2) збільшення пускового
моменту за рахунок вдосконалення конструкції, зменшення повітряного зазору
(наприклад, застосування «наскрізний» конструкції двигунів).
Порівняння за швидкодією виконавчих асинхронних мікродвигунів з
порожнистим немагнітним ротором і з ротором типу «біляча клітка» найбільш
доцільно проводити при однакових потужностях на валу, рівні сумарним втратам на
одиницю поверхні корпусу, що характеризує нагрів двигуна, нелінійності
характеристик і частоті напруги живлення.

ЛЕКЦІЯ № 9
МІКРОДВИГУНИ З РОЗЩЕПЛЕНИМИ ЕКРАНОВИМИ ПОЛЮСАМИ.
Найбільш простими однофазними двигунами змінного струму є мікродвигуни з
розщепленими екранованими полюсами (рис. 2.19, а) в асинхронному і синхронному
виконанні. Статор 1 такого двигуна явнополюсний і складається з двох пакетів
електротехнічної сталі. На статорі мається однофазна обмотка збудження 2. На
кожному з полюсів 3 знаходиться поздовжній паз, в якому розміщується одна з сторін
короткозамкнутих витків 4, що охоплюють і екранують частину (від 1/5 до 1/2
полюсної дуги) полюса. У розточенні полюсів поміщається ротор 5 двигуна.
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Рисунок 2.19
Конструкція ротора залежить від типу мікродвигуна. У двигунах асинхронного
виконання ротор типу «біляча клітка», порожнистий немагнітний або феромагнітний.
При синхронному варіанті ротор може бути з постійним магнітним (активний), з
магнітотвердого матеріалу (гістерезисний) або з перемінним уздовж окружності
магнітним опором (реактивний). При подачі однофазної змінної напруги на затискачі
обмотки збудження в магнітопроводі статора створюється пульсуючий магнітний
потік Ф. Проходячи по полюсах статора, цей потік розщеплюється поздовжнім пазом
на два потоки Φ 'і Ф ", зсунутих в просторі на кут γ. Потік Ф', замикаючись по
екранованої частини полюсів, наводить у короткозамкнутих витках трансформаторну
е.р.с. За витками проходить струм, який відстає від е.р.с. внаслідок індуктивного
характеру опору витків. Під дією м.д.с. витків створюється потік Фк, що замикається
по екранованої частині полюсів. У сумі з потоком Ф 'він утворює результуючий
магнітний потік Фе екранованої частині полюсів, зрушений у часі щодо потоку
неекранованої частини полюсів Ф:

Фэ = Ф + Фк .

(2.23)

Векторна діаграма мікродвигуна зображена на рис. 2.19, б.
Магнітні потоки Ф "і Фе, зрушені відносно один одного в просторі і в часі,
створюють результуюче обертове магнітне поле. Так як кути зсуву магнітних потоків
Ф" і Фе в часі і просторі зазвичай менше 90 °, а значення потоків не рівні, магнітне
поле буде не круговим, а еліптичним. Обертове магнітне поле взаємодіє з ротором
двигуна і створює обертаючий момент, природа якого залежить від типу ротора.
Істотною перевагою однофазних мікродвигунів з розщепленими полюсами крім
простоти конструкції і невеликій вартості є їх надійна робота при частих пусків і
зупинок під напругою. Це пояснюється тим, що основними втратами в двигуні є
електричні втрати в короткозамкнених витках. Отже, повні втрати в двигуні
практично не змінюються від режиму холостого ходу до короткого замикання
(зупинки ротора при напрузі на затискачах обмотки збудження) і не відбувається
неприпустимого перегріву обмотки збудження.
Один з основних недоліків описуваних мікродвигунів полягає в тому, що
внаслідок суттєвої еліптичності магнітного поля вони розвивають незначний
пусковий момент. Пояснимо це на прикладі асинхронного мікродвигуна. У двигуні
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має місце самий загальний випадок несиметрії магнітних потоків Фе і Ф ", що
утворюють обертове поле:
e = Фэ Ф  1 ;sin β < 1; sin γ < 1.
(2.24)
Пусковий момент у відносних одиницях у асинхронних мікродвигунів
дорівнює ефективному коефіцієнту сигналу. Якщо прийняти за одиницю пусковий
момент Mп0, створюваний круговим полем з амплітудою Ф ", то пусковий момент
реального двигуна з екранованими полюсами
M п = M п0e sin  sin  .
(2.25)
З урахуванням нерівностей (2.24) отримуємо, що Mп << Mп0. У екранованих
мікродвигунів асинхронного типу пусковий момент становить зазвичай 20 – 60% від
номінального.
Аналогічно можна показати, що внаслідок такої еліптичності магнітного поля
двигуни розвивають невелику механічну потужність при відносно високому рівні
втрат, к.к.д. у двигунів різної потужності не перевищує 0,1 – 0,4. Коефіцієнт
потужності двигунів cos φ = 0,4 ÷ 0,6.
Деякого поліпшення енергетичних і пускових характеристик можна досягти,
виконуючи двигун з нерівномірним повітряним зазором або з магнітними шунтами.
Прикладом може служити мікродвигун з складовим статором, зображений на рис.
2.20. Статор складається з циліндра 1 і хрестовини 2. Хрестовина утворює полюси
двигуна і магнітні шунти МШ між ними. Магнітні шунти мають малий перетин, і
основна частина потоку полюсів проходить через зазор в ротор. При такій
конструкції магнітопроводу послаблюється еліптичність обертового поля, закон
розподілу індукції в зазорі наближається до синусоидальному, зменшуються втрати і
паразитні моменти від вищих гармонік поля.

Рисунок 2.20

Рисунок 2.21

Такі мікродвигуни відносяться до нереверсійних. Однофазний мікродвигун з
розщепленими екранованими полюсами, що дозволяє здійснювати реверсування,
відрізняється від мікродвигуна, представленого на рис. 2.20, тільки тим, що
короткозамкнуті витки замінені котушками з виведеними кінцями. Чотири котушки
розташовані на обох частинах полюсів, охоплюючи кожну половину полюса.
Замикаючи то одну, то іншу пару котушок, можна екранувати то одну, то іншу
частину полюсів, змінюючи таким чином напрямок обертання магнітного поля і
ротора на протилежне.
41

Теоретично однофазний мікродвигун з розщепленими екранованими полюсами
можна розглядати як двофазний двигун, у якого кут зсуву між обмотками фаз НЕ
дорівнює 90 ° і затискачі однієї з обмоток замкнені накоротко.

ЛЕКЦІЯ № 10
АСИНХРОННІ МІКРОДВИГУНИ З ПУСКОВИМИ
ЕЛЕМЕНТАМИ
Однофазні асинхронні мікродвигуни виконують за класичною конструктивною
схемою асинхронної машини з короткозамкненим ротором типу «біляча клітка». На
статорі двигуна розташовані дві однофазні обмотки: головна і допоміжна, зсунуті в
просторі в більшості випадків на електричний кут 90 °. Обмотка ротора володіє
малим активним опором, що забезпечує критичне ковзання Sк << 1 і тим самим
хороші показники в номінальному режимі.
Існує багато конструктивних типів і електричних схем включення однофазних
асинхронних мікродвигунів, які можна поділити на дві основні групи: 1) з обертовим
магнітним полем статора в робочому режимі; 2) з пульсуючим магнітним полем
статора в робочому режимі. Першу групу складають мікродвигуни (рис. 2.21, а) з
постійно включеним конденсатором в ланцюг допоміжної обмотки (конденсаторні).
У них головна Г і допоміжна Д обмотки займають однакове число пазів статора.
Принцип дії і основні рівняння такого мікродвигуна нічим не відрізняються від
принципу дії і відповідних рівнянь виконавчих асинхронних мікродвигунів при
амплітудно–фазовому керуванні з конденсатором в ланцюзі збудження.
У схемі двигуна часто використовують два конденсатори: робочий Cр і
пусковий Cп. Ємність робочого конденсатора вибирають так, щоб забезпечити
кругове обертове поле і тим самим менше номінальне ковзання і високі енергетичні
показники в номінальному режимі.
Для конденсаторного мікродвигуна справедливі вирази симетричних складових
струмів (2.5). Аналізуючи ці вирази, можна отримати параметри фазозсувних
елементів, що забезпечують кругове поле при певному ковзанні s:
(2.26)
X C 0 = X в + Rв kтр ,
R0 = X в kтр − Rв ,

(2.27)

де Хв і Rв – індуктивний і активний опори обмотки В при ковзанні s і
круговому полі; kтр = ωв.еф / ωг.еф – коефіцієнт трансформації обмоток статора; ωеф
– ефективне число витків обмотки.
Додатковий опір R0 включають тільки при kтр <Хв / Rв.
Підставляючи в (2.26) і (2.27) значення Хв і Rв, відповідні номінальному
ковзанню sном, можна отримати ємність робочого конденсатора Ср та опору Rр.
Механічна характеристика двигуна з робочою ємністю зображена на рис. 2.21, б
(крива 1).
При підстановці в (2.26) значень Хв і Rв, відповідних ковзанню s = 1 (ХВП і
Rвп), можна визначити сумарну ємність C0 = Cp + Cп, яка забезпечує при пуску
форму магнітного поля, найбільш близьку до кругового. Ємність конденсатора СM,
що забезпечує отримання максимального пускового моменту Mп, визначають за
(2.16).
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Кратність пускового моменту

(2.28)
k м.п = M п M ном
при включенні ємності Cп може бути підвищена з kм.п <1 до kм.п = 1,5 ÷ 2. З
пусковою ємністю двигун розганяється до ковзання Sпер (крива 2 на рис. 2.21, б).

Рисунок 2.22
Після цього ємність відключається і двигун починає працювати з характеристикою,
представленою кривою 1.
Недоліком двигуна з пусковою ємністю є великі габаритні розміри конденсатора Cп,
оскільки зазвичай Cп >> Cр.
У двигунах другої групи (рис. 2.22, а), як зазначалося, в робочому режимі магнітне
поле статора – пульсуюче. Воно створюється головною обмоткою статора, що займає
близько 2/3 пазів статора, інші пази займає допоміжна обмотка. При розгляді
принципу роботи таких двигунів скористаємося методом розкладання пульсуючого
поля на кругові поля прямої та зворотної послідовності. На рис. 2.22, б наведені
графіки моментів прямої M1 і зворотної M2 послідовностей, а також результуючого
моменту Мрез, рівного сумі моментів M1 і M2. Отже, при моменті опір МСТ
<Мрез.max можлива стійка робота двигуна при пульсуючому полі статора. Як
зазначалося, результуюче поле двигуна при s ≠ 1 цієї статті не пульсуюче, а
обертається внаслідок впливу е.р.с. обертання, наведеної в роторі.
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Рисунок 2.23
Однак пусковий момент двигуна в цих умовах (s = l) дорівнює нулю. Для
забезпечення пускового моменту Mп> 0 в двигуні на період пуску створюється
обертове поле. При цьому в схемі пуску використовується допоміжна обмотка
статора, що підключається до мережі на період пуску через фазозсувний елемент ФЗЕ
(рис. 2.23, а). В якості ФЗЕ теоретично можна використовувати опір будь–якого виду:
активний, ємнісний або індуктивний. Практично застосування отримали тільки перші
два. На рис. 2.23, б представлена векторна діаграма напруг і струмів при
використанні як ФЗЕ активного опору R.
Оскільки характер опору обмоток активно–індуктивний, зсув по фазі між струмами
головною і допоміжної обмоток β = φг – φв <90 ° і отримати кругове поле в двигуні
неможливо. В результаті кратність пускового моменту kм.п не перевищує 1–1,5.
У деяких однофазних мікродвигунів з таким способом пуску зовнішній додатковий
опір R в ланцюзі допоміжної обмотки не встановлюється. Оскільки обмотка В
працює короткочасно, її намотують із проведення меншого перетину, ніж обмотку Г,
і активний опір Rв обмотки збільшується. Крім того, частину допоміжної обмотки
намотують бифилярно, що знижує її індуктивний опір Хв. Таким чином, отримуємо
Хв / Rв <Хг / Rг, φв <φг і β ≠ 0.

Рисунок 2.24
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Кругове поле при пуску може бути отримано тільки при використанні
конденсатора в якості фазозсувного елемента ФЗЕ. Векторна діаграма напруг і
струмів для цього випадку представлена на рис. 2.23, в. Зсув по фазі між струмами
обмоток β = φв + φг і при певній ємності може дорівнювати 90 °. За такої схеми пуску
можна домогтися кратності пускового моменту kм.п = 1,5 ÷ 2. Недоліком способу є
великі габарити пускового конденсатора.
Механічна характеристика однофазного мікродвигуна, відповідна пусковому
(крива БФЛЕ) режиму, і перехід на основну характеристику (крива Мрез) показані на
рис. 2.22, б.
Значення струмів і моментів в обох режимах можуть бути визначені за
формулами (2.2) – (2.9).
Випускають асинхронні мікродвигуни з трифазною обмоткою статора, які
можуть працювати як від трифазної, так і від однофазної мережі змінного струму.
При цьому трифазний асинхронний двигун, включений в однофазну мережу, є
окремим випадком розглянутих однофазних мікродвигунів. Можливе використання
таких двигунів як з обертовим, так і з пульсуючим полем статора в робочому режимі.
На рис. 2.24 зображено кілька основних схем включення трифазних асинхронних
мікродвигунів в однофазну мережу з ємністю С в якості пускового фазозсувного
елемента.

ЛЕКЦІЯ № 11
СИНХРОННІ МІКРОДВИГУНИ З ПОСТІЙНИМИ
МАГНІТАМИ НА РОТОРІ
У синхронних мікродвигунів з постійними магнітами найбільш поширеними є
ротори з радіальним (рис. 2.25, а) і аксіальним (рис. 2.25, б) розташуванням постійних
магнітів і короткозамкненої обмотки.
Ротор складається з двох основних частин:
а) постійних магнітів 1, що створюють магнітний потік збудження ротора і
забезпечують виникнення електромагнітного моменту в синхронному режимі;
б) короткозамкненої обмотки типу «біляча клітка» 3, покладеної в сердечник 2
з електротехнічної сталі і забезпечують виникнення електромагнітного моменту в
процесі асинхронного пуску.
Електромагнітний момент створюється в результаті взаємодії обертового поля
статора з полем збудження ротора, які обертаються з однаковою кутовою швидкістю,
що дорівнює кутовій швидкості ротора.
Електромагнітний момент синхронного мікродвигуна в синхронному режимі в
разі симетричного магнітного ланцюга і при незначному активному опорі обмотки
статора визначається рівнянням, відомим із загальної теорії синхронних машин
активного типу:
mUE
(2.29)
M C = 1 1 0 sin u ,
1X C
де m1 – число фаз статора; U1 – фазна напруга на затискачах обмотки статора; E0 –
е.д.с, наводиться магнітним потоком ротора в обмотці фази статора; ω1 = 2πf1 / p –
синхронна кутова швидкість (f1 – частота напруги живлення; p – число пар полюсів
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машини); XC – синхронний індуктивний опір обмотки статора; θu – зсув по фазі (у
часі) між векторами U1 і E0.

Рисунок 2.25
Кут θu чисельно дорівнює електричному просторовому куту між результуючим
вектором напруги статора і поперечною віссю q ротора. Результуючий вектор
напруги статора являє собою просторовий вектор, проекціями якого на осі обмоток
фаз статора є миттєві значення відповідних фазних напруг. Якщо прийняти, що
активний опір обмотки статора R1 = 0, то θu дорівнює куту між віссю полюсів ротора
і результуючим магнітним потоком машини.
Кут θu в синхронному режимі залежить від моменту опору на валу двигуна. Кутова
характеристика, відповідна рівнянню (2.29), зображена на рис. 2.26 (суцільна лінія).
У реальних синхронних мікродвигунів з постійними магнітами магнітна система
несиметрична: індуктивні опори обмотки статора по поздовжній Xd і поперечній Xq
осях машини не рівні. Це наочно виражено у мікродвигунів радіальної конструкції
(див. рис. 2.25, а), в яких магнітний опір ротора по поздовжній осі d більше, ніж по
поперечної q, внаслідок малої магнітної проникності матеріалу постійних магнітів 1
порівняно з електротехнічної сталлю 2.
Активний опір обмотки статора R1 синхронних мікродвигунів на відміну від
синхронних двигунів великої потужності порівнянно з індуктивними опорами Xd і
Xq. Тому істотна частина споживаної потужності втрачається на опорі R1.

Рисунок 2.26
Обидва зазначених чинника впливають на значення електромагнітного моменту MC і
характер його залежності від кута θu. У синхронному мікродвигуні активного типу
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основною є складова моменту, відповідна взаємодії полів статора і ротора,

m1U1E0  X q 2 R1 X d − R1 X q + X q X d
M осн =
sin u +
2 2
1 
X q X d + R1


(

+

(

(

)

R1 2 X q2 − X q X d + R12

(X

qXd

+

)

) cos   ;

(2.30)

u

)

2
R12


при R1 = 0 вираз для моменту Mосн обертається в (2.29). З'являється постійна
складова моменту
2
2
m1E02 R1 X q + R1
,
(2.31)
M пост.R1 = −
1 X X + R 2 2
q d
1

(

(

)
)

пропорційна втратам потужності в обмотці статора від струмів, наведених у ній
потоком ротора.
Нерівність індуктивних опорів по поздовжній і поперечній осях викликає поява
постійної
M р.пост = −

і змінної
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 X q X d − R12 sin 2u + R1 X d + X q cos 2u  ,



(2.33)

складових моменту, що одержали назву реактивні. При Xq = Xd обидві
складові дорівнюють нулю.
Постійні складові моменту Мпост R1 і Мр.пост мають знак мінус, тобто є
гальмівними.
Результуючий електромагнітний момент синхронного мікродвигуна з
постійними магнітами в загальному випадку являє собою суму всіх цих складових:
(2.34)
M C = M осн + M пост.R1 + M р.пост + M р.пер .
На рис. 2.26 зображена кутова характеристика синхронного мікродвигуна радіальної
конструкції (пунктирна лінія), відповідна рівнянню (2.34).
Як видно з (2.30) і (2.31), збільшення магнітного потоку ротора, а відповідно E0,
призводить до зростання як основну, так і гальмівну складових моменту. Це
необхідно враховувати при виборі оптимального ступеня порушення машини E0/U1.
У випадку роботи мікродвигунів в системах синхронного зв'язку часто потрібно
знати залежність моменту МC від кута γ між віссю м.д.с. статора і поздовжньою
віссю ротора. Слід зазначити, що кутова характеристика MС = f (γе) також є
несинусоїдальною, але при кутах γе = 0 і γе = 180 ° момент MC = 0 (електричний кут
γе = pγ).
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Рисунок 2.27
У синхронних мікродвигунах з постійними магнітами застосовують
асинхронний метод пуску, тобто в процесі розгону ротора до кутової швидкості,
близької до синхронної, двигун працює як асинхронний. Обертове магнітне поле
статора у взаємодії з струмами, наведеними цим полем у короткозамкненої обмотці
ротора, створює асинхронний момент Ма, залежність якого від ковзання s наведена
на рис. 2.27. Особливість пуску таких мікродвигунів в порівнянні з двигунами з
електромагнітним збудженням полягає в тому, що він відбувається за наявності
потоку збудження ротора. Цей потік при обертанні ротора наводить в обмотках
статора е.р.с., частота якої не дорівнює частоті напруги живлення. Під дією е.р.с. в
ланцюзі обмоток статора проходять струми, які у взаємодії з викликавшим їх потоком
ротора створюють гальмівний момент Μг, спрямований зустрічно до асинхронного
обертального моменту Ma. На результуючій характеристиці Mpeз = f (s) з'являються
провали, які погіршують умови пуску. Наприклад, при моменті опору на валу МСТ А
(рис. 2.27) ротор буде обертатися з кутовою швидкістю, що відповідає ковзанню sA.
Ця кутова швидкість далека від синхронної, і синхронізація ротора з полем статора не
настане.
Слід зазначити, що в синхронному режимі (s = 0) момент Мг є розглянутою
складовою електромагнітного моменту Mпост R1. Для зменшення гальмівного
моменту Mг необхідно знижувати потік постійних магнітів ротора, тобто зменшувати
відношення E0/U1.
Оптимальною є така ступінь збудження двигуна, яка забезпечує найкращі
характеристики в синхронному режимі при заданих пускових характеристиках.

ЛЕКЦІЯ № 12
РЕАКТИВНІ МІКРОДВИГУНИ
Синхронними реактивними називають мікродвигуни зі змінним уздовж
окружності повітряного зазору магнітним опором і незбудженим ротором. Обертове
магнітне поле таких мікродвигунів створюється тільки м.д.с. статора. Зміна
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магнітного опору вздовж окружності повітряного зазору двигуна здійснюють шляхом
вибору відповідної форми і матеріалу ротора.
Ротори, схематично зображені на рис. 2.28, а, б (тут 1 – серцевина з
електротехнічної сталі; 2 – стрижні короткозамкненої обмотки), відрізняються від
звичайного короткозамкненого ротора типу «біляча клітка» асинхронного
мікродвигуна тільки наявністю зовнішніх відкритих (явнополюсна конструкція, рис.
2.28, а) або внутрішніх (неявнополюсна конструкція, рис. 2.28, б) пазів, які
забезпечують зміну магнітного опору вздовж окружності. У ротора, показаного на
рис. 2.28, в, такий же ефект отримують за рахунок виконання її з двох різнорідних за
магнітними властивостями матеріалів.
На рис. 2.29 представлений синхронний реактивний мікродвигун типу СД з
ротором, показаним на рис. 2.28, а. На рис. 2.29 позначено: 1 – статор з двофазною
обмоткою; 2 – ротор; 3 – підшипниковий щит.
Принцип дії реактивного мікродвигуна розглянемо на статичній моделі,
представленої на рис. 2.30. Обертове магнітне поле статора Φ1 замінимо постійним
магнітом, магнітна вісь якого збігається з напрямком м.д.с. статора. Кут між віссю
м.д.с. статора і поздовжньою віссю d ротора позначимо γ.

Рисунок 2.28

Рисунок 2.29
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Рисунок 2.30
На рис. 2.30, а показано положення ротора у разі, коли кут між осями ротора і
потоку статора γ = 0. Магнітні силові лінії проходять по шляху найменшого опору і
не деформуються. Реактивний обертаючий момент Mp = 0. Ротор займає положення
стійкої рівноваги. Якщо примусово повернути ротор на кут γ за годинниковою
стрілкою (рис. 2.30, б), то магнітні силові лінії вигнуться.
Деформація магнітного поля внаслідок пружних властивостей силових ліній
викличе реактивний обертаючий момент, прагнучий повернути ротор проти
годинникової стрілки. Очевидно, ротор встановиться під таким кутом до осі потоку
статора, при якому зовнішній момент урівноважиться реактивним моментом двигуна.
При усуненні зовнішнього моменту ротор знову повернеться в положення стійкої
рівноваги, при якому γ = 0. При повороті ротора на 90 ° (рис. 2.30, в) силові лінії поля
будуть знову проходити прямолінійно, не згинаючись, але магнітний опір в цьому
випадку буде більше, ніж при γ = 0.

Рисунок 4.8

Рисунок 4.9

Реактивний момент Mp = 0, тобто ротор знаходиться в рівновазі. Однак між
положеннями рівноваги при γ = 0 і γ = 90 ° є істотна відмінність. У першому випадку
рівновага стійка, тому що при всякому відхиленні від нього ротор прагне
повернутися в початкове положення. У другому випадку рівновага нестійка і
достатньо найменшого збудження, щоб ротор повернувся в стійке положення
максимальної магнітної провідності, показане на рис. 2.30, а чи відрізняється від
нього на 180 °.
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Таким чином, реактивний момент завжди прагне встановити ротор у
положення мінімального магнітного опору на шляху потоку двигуна. Положення
стійкої рівноваги ротора буде при γе = 0 або 180 ° і нестійкої – при γе = 90 або 270 °.
Нами був розглянутий фізичний процес створення реактивного обертаючого
моменту в статичному режимі при зміщенні осі ротора щодо осі полюсів постійного
магніту. У реальних синхронних реактивних мікродвигунах обмотки статора 1
створюють обертове магнітний поле, а ротор 2 захоплюється реактивним моментом
слідом за полем і обертається з кутовою швидкістю поля (рис. 2.31).
Аналітичні вирази реактивного моменту через кут γ вельми громіздкі. Тому при
розрахунках використовують кут θu між результуючим вектором напруги статора і
поперечною віссю q ротора, значення якого теж залежить від моменту навантаження.
Вид кутової характеристики реактивного двигуна визначається законом зміни
магнітного опору вздовж окружності статора. Момент, відповідний основній (другий)
гармоніці змінної складової магнітного опору, без урахування активного опору
обмотки статора знаходять за формулою, відомої із загальної теорії явнополюсних
електричних машин:
m1U12  1
1 

 sin 2u ,
Mр =
−
21  X q X d 

(2.35)

де Xd і Xq – синхронні індуктивні опори відповідно по поздовжній і поперечній осях.
Реактивний обертаючий момент Мр на відміну від активного змінюється у
функції кута θu за законом sin 2θu (суцільна лінія на рис. 2.32). Сталий режим в
мікродвигуні настає при певному куті θu, що забезпечує рівність Мр = МСТ, де МСТ –
статичний момент опору на валу двигуна.
У реальних синхронних мікродвигунах активний опір обмотки статора R1
відносно велике і порівнянно з Xd і Xq. Тому для розрахунку реактивного моменту
потрібно користуватися уточненими формулами (2.32) і (2.33):
mU2
M р = M р.пост + M р.пер = − 1 1
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+ R1 X d + X q cos 2u − R1 X d − X q 


(2.36)

При R1 = 0 вираз (2.36) звертається до (2.35). З формули (2.36) випливає, що
опір R1 впливає на значення моменту Мр . Максимум моменту зміщується з 45 ° у бік
менших кутів θu = 30 ÷ 40 ° (пунктирна лінія на рис. 2.32).
Перерахунок кутової характеристики Mp = f (θu) залежно Мр = f (γ) роблять за
формулою

u = arctg

X q sin  е − R1 cos  е
X d cos  е + R1 sin  е ,

де γе = pγ.
Кутові характеристики Мр = f (γе) Несинусоїдальні, але при кутах γе = 0, 90,
180 і 270 ° момент Мр = 0.
При нерівності кутових швидкостей ротора і поля кут θu стає періодичною
функцією часу і середнє значення реактивного моменту дорівнює нулю. Тому у
синхронних реактивних мікродвигунах застосовують асинхронний метод пуску. В
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якості пускової обмотки служить або обмотка типу «біляча клітка» (див. рис. 2.28, а,
б), або алюмінієві частини ротора (див. рис. 2.28, в). У двигунах з ротором,
зображеним на рис. 2.28, б, збереження повного комплекту стрижнів обмотки
призводить до поліпшення пускових властивостей, зокрема до підвищення моменту
входу в синхронізм.
У реактивних мікродвигунах в процесі пуску внаслідок зміни магнітного опору
RM з'являється змінна складова магнітного потоку, що наводить додаткову е.р.с. в
обмотці статора. У них, як і у двигунів з постійними магнітами, створюється
гальмівний момент Mг, найбільш сильно спотворює характеристику результуючого
моменту Мр пускового режиму при кутових швидкостях ротора, близьких до 0,5 ω1.
При правильному виборі співвідношення RMd і RMq вплив моменту Мр Μг на
пускові властивості реактивного мікродвигуна зазвичай значно слабкіше, так як
ротор не збуджений. У синхронному режимі Мг = Мр.пост.

Рисунок 2.33
Синхронні реактивні мікродвигуни мають невисокі енергетичні показники.
Причиною низького значення коефіцієнта потужності cos φ є те, що магнітний потік
реактивного мікродвигуна створюється виключно намагнічуємим струмом статора,
який має індуктивний характер. Збільшенню намагнічувального струму сприяє
підвищений опір магнітного ланцюга через наявність западин на роторі (RMq> RMd).
Відповідно низький і к.к.д. реактивних двигунів за значних електричних втрат
потужності в обмотці статора.
Таким чином, посилення нерівності магнітних і індуктивних опорів по осях d і
q сприяє збільшенню основної складової моменту Мр [див. формулу (2.35)], але може
викликати погіршення енергетичних і пускових характеристик двигуна. На практиці
у синхронних реактивних мікродвигунах відношення ширини полюсної дуги ротора
до полюсного поділу виконують приблизно рівним 0,5 – 0,6, а максимального
повітряного зазору до мінімального – 10 – 12.
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ЛЕКЦІЯ № 13
ГІСТЕРЕЗИСНІ МІКРОДВИГУНИ
Синхронним гістерезисним називають мікродвигун, обертаючий момент якого
виникає за рахунок гістерезису при перемагнічуванні ротора. На рис. 2.33 показаний
гістерезисний мікродвигун Г–201: 1 – статор з двофазною обмоткою; 2 – ротор; 3 –
підшипниковий щит.
Ротор гістерезісного двигуна роблять збірним (рис. 2.34): 1 – кільце з
магнітотвердого матеріалу; 2 – немагнітна або магнітом'яка втулка, 3 – вал. Для
виготовлення кільця 1 використовують матеріали типу вікаллоя і альни з широкою
петлею гістерезису. Втрати потужності на гістерезис в кільці 1 визначають, як буде
показано далі, значення гістерезісного обертального моменту. При обмеженій
потужності збудження оптимальне за намагнічування використання магнітотвердого
матеріалу кільця і найкращі енергетичні показники досягаються при певному
співвідношенні між товщиною кільця і діаметра ротора. Зайве збільшення товщини
кільця, що супроводжується зменшенням індукції, призводить до зменшення втрат
потужності на гістерезис і моменту, а також перевитрати дорогого магнітотвердого
матеріалу.
Для з'ясування природи гістерезісного моменту розглянемо фізичні процеси,
що відбуваються в роторі описаної конструкції при асинхронному обертанні, тобто
коли матеріал ротора безперервно перемагнічується (рис. 2.35). Будемо вважати, що
осі м.д.с. F1 і потоку Φ1 статора збігаються. У момент часу, коли вектор обертового
магнітного потоку статора Φ1 займає положення А (рис. 2.35, а), елементарні
магнітики ротора орієнтуються вздовж цього потоку.

Рисунок 2.34

Рисунок 2.35

Сили взаємодії елементарних магнітиків, наприклад M1 і M2, з потоком статора
Fем спрямовані уздовж цього потоку і обертального моменту не створюють. При
переміщенні потоку статора в положення Б в тому ж напрямку будуть повертатися і
елементарні магнітики (рис. 2.35, б). Однак внаслідок явища гістерезісного
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запізнювання магнітики M1 і M2 не повернуть на той же кут, що і потік Ф1 і між
ними утворюється кут гістерезісного запізнювання γг. Після цього сили взаємодії Fем
матимуть тангенціальні складові Ft, які й створять гістерезисний момент
асинхронного режиму Mг.а. Виникаючий гістерезисний момент пропорційний
модулю векторного добутку просторових векторів магнітного потоку ротора Ф2,
утвореного елементарними магнітиками, і м.д.с. статора F1, які обертаються з
однаковою кутовою швидкістю із зсувом на кут γг:

M г.а = kF1Ф2 sin  г ,

(2.37)

де k – коефіцієнт, що залежить від параметрів машини.
Значення м.д.с. F1 і потоку Ф2 при симетричному, наприклад трифазному,
живленні від кутової швидкості ротора не залежать. Просторовий кут γг, на який
потік ротора відстає від потоку статора, також не залежить від кутової швидкості
ротора і визначається тією коерцитивною силою Нс, при якій починає змінюватися
напрямок поля елементарних магнітиків, тобто визначається формою петлі
гістерезису матеріалу ротора. Відповідно не залежить від кутової швидкості ротора і
обертаючий гістерезисний момент Мг.а.

Рисунок 2.36
Механічна характеристика ідеального мікродвигуна показана на рис. 2.36, а
(суцільна лінія). Як видно, характеристика абсолютно жорстка і синхронний
гістерезисний мікродвигун на відміну від синхронних мікродвигунів інших типів має
власний гістерезисний пусковий момент, рівний моменту при синхронній кутовій
швидкості ротора.
Значення гістерезісного моменту визначають, виходячи з балансу потужностей в
роторі. Потужність втратам на гістерезис в нерухомому роторі
Pг.п = pг.у f1V ,
де рг.у – питомі втрати на гістерезис за один цикл перемагнічування в одиниці
об'єму, пропорційні площі петлі гістерезису; f1 – частота напруги живлення; V –
об'єм магнітотвердого матеріалу ротора.
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При обертанні ротора з ковзанням s частота перемагнічування ротора fs = sf1 і
втрати на гістерезис в роторі Pгs = sPг.п.
Різниця потужностей Рг.п і Рг.s відповідає повній механічній потужності, що
розвивається двигуном: Рмех = Рг.п – Ргs = Рг.п (l – s).
Тоді гістерезисний обертаючий момент
M г.а = Pмех 2 = Pг.п 1 = pг.у f1V 1 ,
(2.38)
де ω2 і ω1 – кутові швидкості ротора і поля.
Як випливає з (2.38), збільшення гістерезісного моменту можливо за рахунок
виконання ротора з матеріалу з петлею гістерезису, що має найбільші значення
коерцитивної сили Нс і залишкової індукції Вт, а також найбільш опуклу форму (рис.
2.37). Ідеальним був би матеріал ротора з прямокутною петлею гістерезису 1.
Матеріали типу вікаллоя і альни, як показує крива 2, вельми близькі до цього ідеалу.
Звичайні електротехнічні сталі мають петлю гістерезису типу петлі 3 на рис. 2.37 і не
забезпечують скільки–небудь значного гістерезисного моменту.
Механічна характеристика реальних гістерезисних мікродвигунів не абсолютно
жорстка. Зміна гістерезисного моменту у функції кутової швидкості ротора,
(ковзання) пояснюється в основному трьома факторами.
По–перше, при нерівності кутових швидкостей ротора й поля в роторі
наводяться вихрові струми, які у взаємодії зі спричиненим їх полем Φ1, створюють
момент mв, що є, по суті, моментом асинхронного двигуна (пунктирна лінія на рис.
2.36, б).
По–друге, при конденсаторної схеми включення двофазного гістерезисного
двигуна (див. рис. 2.24, б) в однофазну мережу форма обертового магнітного поля
статора, а значить, і момент Мг.а (штрихпунктирна лінія на рис. 2.36, б) залежать від
кутової швидкості ротора. При зміні кутової швидкості ротора міняються частота
перемагнічування, втрати в роторі і відповідно струм в обмотках статора.
Відбувається перерозподіл напружень між конденсатором і обмоткою; при цьому
полі, кругове при одному ковзанні (наприклад, при s = 0), стає еліптичним при
іншому.
По–третє, впливом моментів вищих гармонік поля. У синхронному режимі
магнітне поле статора і ротор обертаються з однаковою кутовою швидкістю і
перемагнічування матеріалу ротора не відбувається. Магнітний потік ротора Ф2 ост
зберігається внаслідок залишкового магнетизму і обертається разом з ротором з
синхронною кутовою швидкістю. Потік тим більше, чим вище значення залишкової
індукції Вт. Мікродвигун працює як звичайний синхронний мікродвигун з
постійними магнітами на роторі. Відмінність полягає тільки в тому, що кут
відставання осі поля ротора, прийнятої за його поздовжню вісь, від осі поля статора
гістерезісного мікродвигуна γ не може перевищити кута гістерезісного запізнювання
γг, тому що в противному випадку починається перемагнічування ротора.
Отже, найбільше значення моменту Мг.с, що розвивається гістерезисним
двигуном в синхронному режимі, так само Мг.а. При моменті опору на валу, що
перевищує Мг.а, ротор виходить із синхронізму. У гістерезисних мікродвигунів кут
γг зазвичай не перевищує 20 – 25 °.
Зі сказаного випливає, що синхронний гістерезисний мікродвигун розвиває
обертальний момент і при асинхронній, і при синхронній кутовій швидкості ротора.
Режим його роботи залежить від значення і характеру статичного моменту опору
МСТ на валу ротора (див. рис. 2.36, а). Якщо у всьому діапазоні ковзань від 1 до 0
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момент опору (пряма 1) менше гістерезісного моменту, то двигун працює в
синхронному режимі. Вісь поля ротора відстає від осі поля статора на кут γ, при
якому дотримується рівновага моментів Мг.с = МСТ. Якщо момент опору змінюється
по прямій 2, то рівновага моментів настане при ковзанні sa, відповідному точці а,
тобто двигун буде працювати в асинхронному режимі (Мг.а = МСТ). Проте
використання гістерезисних мікродвигунів в асинхронному режимі не економічне
внаслідок великих втрат на перемагнічуванні ротора, особливо при великих
ковзаннях.
Синхронні гістерезисні мікродвигуни володіють дуже цінними якостями. Вони
розвивають великий пусковий момент і здатні входити в синхронізм при великому
моменті інерції навантаження. Ротор гістерезісного двигуна входить в синхронізм
плавно, без ривків завдяки практично постійному значенню пускового гістерезісного
моменту протягом усього періоду пуску від s = l до s = 0. Споживаний гістерезисним
двигуном струм незначно (на 20 – 30%) змінюється при зміні режиму роботи від
короткого замикання (пуск) до холостого ходу, що дозволяє ефективно
використовувати гістерезисні двигуни в повторно–короткочасному режимі.
Гістерезисні мікродвигуни прості по конструкції і надійні в експлуатації.
Енергетичні показники гістерезісного мікродвигуна не вельми високі, так як
потік ротора є вторинним, тобто наведеним робочим потоком статора, і режим роботи
такого двигуна відповідає режиму синхронній машини з недозбудженням. Однак у
гістерезисних мікродвигунах в синхронному режимі існує можливість зміни
намагнічувального струму і відповідно к.к.д. і cos φ.
Це можна простежити на прикладі залежності струму I1 гістерезісного
мікродвигуна в синхронному режимі від напруги збудження U1 при зниженні
останнього від значення U1п, при якому відбувається пуск (U–подібна
характеристика на рис. 2.38). Значення збудженої м.д.с. ротора визначається
напругою пуску U1п, а значення результуючого потоку двигуна зменшується
пропорційно U1. Значить, при зменшенні U1/U1п зростає роль м.д.с. ротора у
створенні результуючого магнітного поля і змінюються значення і характер струму
статора. Індуктивна намагнічувана складова струму статора (φ> 0) поступово
зменшується до нуля (φ = 0) і потім з'являється розмагнічувана ємкісна складова (φ
<0). Ця залежність по фізичній суті аналогічна U–подібної характеристиці
синхронного двигуна з електромагнітним збудженням.

Рисунок 2.38
У робочому режимі гістерезісного мікродвигуна при синхронному обертанні
ротора к.к.д. і cos φ можна підвищити шляхом підмагнічування ротора за допомогою
короткочасного (на 2 – 3 періоди) підвищення значення магнітного потоку статора за
рахунок збільшення підводиться до статора напруги. Підмагнічуванний ротор, як і
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ротор з постійними магнітами синхронного мікродвигуна, починає активніше брати
участь у створенні основного робочого магнітного потоку і тим самим
розвантажувати обмотку статора від реактивного намагнічувального струму. Це
відповідає зсуву робочої точки характеристики двигуна з точки А в точку В на рис.
2.38.

ЛЕКЦІЯ № 14
ЗАСТОСУВАННЯ СИНХРОННИХ МІКРОДВИГУНІВ;
КРОКОВИЙ МІКРОДВИГУН
Синхронні мікродвигуни випускають для роботи в системах як з постійною
частотою напруги живлення, так і з змінною.
Перші застосовуються в таких приладах і установках (звукозапису, телебачення
і т.д.), де потрібна постійна кутова швидкість при зміні моменту опору в певних
межах. Зміна синхронної кутової швидкості ротора цих двигунів можливе тільки
перемиканням обмоток статора на інше число пар полюсів. Слід зазначити, що
властивістю полісінхронізма, тобто здатністю одного і того ж двигуна працювати при
різному числі полюсів обмотки статора, серед синхронних володіють тільки
гістерезисні мікродвигуни. У них число полюсних зон на роторі автоматично
виходить рівним числу полюсів на статорі. У всіх інших синхронних мікродвигунах
число полюсів на роторі фіксується конструктивно.
Двигуни другого типу розраховані на плавне або дискретне регулювання
синхронної кутової швидкості ротора за рахунок зміни частоти напруги живлення.
Двигуни з плавним регулюванням частоти застосовують в основному в системах
синхронного зв'язку.
До синхронних мікродвигунів, що використовуються в системах звукозапису,
звуковідтворення і т. д., висуваються жорсткі вимоги за рівнем створюваних звукових
шумів. Для порівняння різних синхронних мікродвигунів за цим показником
виділимо основні причини шумів.
Шуми механічного походження виникають у результаті вібрацій за рахунок
динамічного небалансу ротора, роботи підшипників і ковзаючих контактів. Шуми
аеродинамічного походження з'являються в результаті повітряних завивань при
обертанні ротора. Шуми магнітного походження виникають у результаті вібрацій
магнітопровода під дією змінних електромагнітних сил, обумовлених в основному
зміною магнітного опору потоку уздовж окружності ротора.
Згідно з викладеним найменший рівень шумів досягається у гістерезисних
мікродвигунах, мають симетричний в механічному і магнітному відношенні ротор з
гладкою поверхнею. Найбільший рівень шумів спостерігається у реактивних
мікродвигунів з явнополюсним ротором (див. рис. 2.28, а).
Найбільш високі енергетичні показники (к.к.д. η і коефіцієнт потужності cos φ)
і найменшу масу q на одиницю номінальної потужності мають мікродвигуни
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активного типу з постійними магнітами. При частоті напруги живлення 50 Гц в
діапазоні потужностей 10…100 Вт η = 40…80% (менші значення відносяться до
двигунів меншої потужності). Потім йдуть гістерезисні мікродвигуни, режим яких, як
зазначалося, відповідає режиму роботи синхронної машини з недозбудженням. При
тих же умовах їх к.к.д. η = 30…50%. Найгірші показники мають реактивні
мікродвигуни, у яких потік збудження ротора взагалі відсутній. У зазначених умовах
їх к.к.д. η = 20…40%.

Рисунок 14.1
КРОКОВІ (ІМПУЛЬСНІ) СИНХРОННІ ДВИГУНИ
Крокові (імпульсні) двигуни являють собою синхронні мікродвигуни, у яких
живлення фаз обмотки якоря здійснюється шляхом подачі імпульсів напруги від
якого–небудь (наприклад, електронного) комутатора.
Принцип дії. Під впливом кожного імпульсу ротор двигуна здійснює певне
кутове переміщення, зване кроком. Комутатор перетворює задану послідовність
керуючих імпульсів у m–фазну систему одно–і двополярного прямокутних імпульсів
напруги.
На рис. 14.2 зображена схема m–фазного крокової двигуна без обмотки
збудження на роторі. Якщо фази 1, 2, 3, ..., m обмотки якоря розглянутого двигуна
живляться по черзі однополярним імпульсами напруги, то ротор двигуна
стрибкоподібно переміщається в положення, при яких його вісь збігається з осями
фаз 1, 2, 3 та т.п. Отже, ротор має m стійких станів, відповідних напряму вектора
МДС F1 (рис. 14.2, а) обмотки якоря в даний момент часу; при цьому крок ротора
дорівнює 2π / m.
Для збільшення результуючої МДС якоря, а отже, магнітного потоку і
синхронізуючого моменту зазвичай одночасно подають живлення на дві, три і більшу
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кількість фаз.

Рисунок 14.2 Схеми роботи крокового двигуна при живленні різних фаз обмотки
якоря (а – в)
Так, наприклад, якщо одночасно подають живлення на дві фази, то стан
результуючого вектора МДС fрез й осі ротора співпадає з лінією, що проходить між
осями двох сусідніх фаз (рис. 14.2, б). При подачі живлення одночасно на три сусідні
фази ротор переміщується в положення, що збігається з віссю середньої фази (рис.
14.2, в). Якщо по черзі включають то парне (дві), то непарне (одна, три) число фаз, то
ротор двигуна має 2m стійких стани і крок дорівнює π / m. Керування двигуном, при
якому фази обмотки якоря включають по черзі рівними групами по дві, три і т.п.,
називають симетричним; почергове включення нерівних груп фаз – несиметричним.
В якості крокових зазвичай застосовують синхронні двигуни без обмотки
збудження на роторі: з постійними магнітами, реактивні та індуктивні (з
підмагнічуванням). Для отримання необхідних статичних характеристик і динамічних
властивостей їх виконують без пускової обмотки, з ротором мінімального діаметру і
розраховують на значні електромагнітні навантаження.
Застосування крокового двигуна доцільно для приводу механізмів, що мають
старт–стопний рух, або механізмів з безперервним рухом, якщо керуючий сигнал
заданий у вигляді послідовності імпульсів (стрічкопротяжних пристроїв для введення
і виведення інформації, лічильників, приводів верстатів з програмним керуванням і
т.п.).
КРОКОВІ СД З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ НА РОТОРІ
Ротор двигуна (рис. 14.3) виконують у вигляді постійного магніту (зірочки)
литою або складовою конструкціею без полюсних наконечників. Статор має явно
виражені полюси, навколо яких в напівзакритих пазах розміщуються котушки
обмотки якоря (двох–, трьох–або чотирьохфазної). В багатополюсних машинах число
пазів на полюс і фазу q = 1, тобто обмотку виконують зосередженою. Крокові
двигуни цього типу називають також магнітоелектричними.
В двигуні з двофазною обмоткою якоря при послідовній подачі імпульсів
напруги на котушки полюсів вісь магнітного потоку стрибкоподібно переміщається
на 90 ° (рис. 14.3, а – в). В результаті під дією синхронізуючого моменту при
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кожному імпульсі ротор повертається на 90 °, тобто робить крок, рівний 90 °.
Виникнення синхронізуючого моменту в кроковому двигуні при подачі живлення на
фази обмотки якоря обумовлене тими ж причинами, що і в синхронному двигуні
звичайного виконання.

Рисунок 14.3. Положення ротора крокового двигуна з постійними магнітами при
різних полярностях включення його фаз (а – в) і діаграма зміни струму в цих фазах (г)
У розглянутому двигуні магнітне поле якоря може мати чотири різні стани,
яким відповідають різні напрями струму в фазах 1 і 2 його обмотки:
1) струм у фазі 1 направлений від початку до кінця; фаза 2 знеструмлена;
2) струм у фазі 2 направлений від початку до кінця; фаза 1 знеструмлена;
3) струм у фазі 1 спрямований від кінця до початку; фаза 2 знеструмлена;
4) струм у фазі 2 спрямований від кінця до початку; фаза 1 знеструмлена.
Порядок перемикання (комутації) фаз 1 і 2 обмотки якоря представлений на
рис. 14.3, г у вигляді тимчасової діаграми зміни струмів Iв1 і Iв2 в цих фазах.
Кожному імпульсу струму відповідає певне положення ротора двигуна. Розглянуту
систему перемикання фаз 1 і 2 обмотки якоря називають чотиритактною
різнополярною комутацією і скорочено позначають таким чином: (+1) – (+2) – (–1) –
(–2) – (+1) – ... Кожним чотирьом тактам відповідає поворот ротора на дві полюсні
поділки. Щоб змінити напрямок обертання ротора, слід змінити полярність
включення однієї з фаз обмотки якоря, не змінюючи черговість їх комутації. Для
зменшення кроку крокові двигуни зазвичай виконують багатополюсними. При цьому
число полюсних виступів на роторі має дорівнювати числу полюсів статора.
Найбільш часто використовують восьмиполюсні крокові двигуни. Крок двигуна
являє собою кут повороту ротора за один такт:
ø = 360 (kp) ,
(2.39)
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де k – число тактів в одному циклі; p – число пар полюсів. При чотирьохтактній
комутації крок восьмиполюсного двигуна αш = 22,5°. Частота обертання ротора
двигуна залежить від частоти подачі імпульсів:
n2 = 60 f 1ш 360 = 60 f1 ( kp ) .
(2.40)
Діапазон зміни частоти при чотирьохтактній комутації зазвичай становить 0 ...
500 Гц; максимальній частоті відповідає частота обертання n2max = 2000...3000 об/хв.
У ряді випадків для кращого використання обмоток застосовують
чотирьохтактну комутацію з попарним включенням обмоток: (+1) (+2) – (+2) (–1) – (–
1) (–2) – (–2) (+1) – (+1) (+2) – ... . Таке включення обмоток дозволяє збільшити
результуючу МДС ротора, внаслідок чого зростає обертаючий момент на валу
двигуна приблизно в 1,5 рази.
Зазвичай крокові двигуни мають чотирьохфазну обмотку, яка на відміну від
двофазної може управлятися однополярними імпульсами напруги; це спрощує
конструкцію електронного комутатора. При підключенні до електронного комутатора
фази такої обмотки з'єднують у чотирьохпроменеву зірку з виведеною загальною
точкою. Комутацію чотирьохфазної обмотки зазвичай виконують чотирьохтактною,
парної: (12) – (23) – (34) – (41) – (12) – ... . Внаслідок чого забезпечується таке ж
збільшення обертального моменту, що і при попарноій різнополярній комутації
двофазної обмотки. Крокові двигуни з трифазною обмоткою вимагають шеститактну
різнополярну комутацію.
РЕАКТИВНІ ДВИГУНИ
Ротор реактивного крокового двигуна виконують з магнітом’якого матеріалу.
На статорі зазвичай розташовують трифазну зосереджену обмотку якоря, фази якої
отримують живлення від електронного комутатора.

Рисунок 14.4 Положення ротора реактивного крокового двигуна при різних
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полярностях включення фаз (а–в) і діаграма зміни струму в цих фазах (г)
Крокові двигуни цього типу називають також параметричними. На рис. 14.4, а
– в схематично показані три такти роботи реактивного крокового двигуна з
трифазною обмоткою якоря і шістьма виступами на статорі; на роторі є тільки два
виступи. Коли по фазі 1 проходить струм, ротор займає положення, показане на рис.
14.4, а. У наступний момент часу живлення подається одночасно на фази 1 і 2, і ротор
повертається в положення (рис. 14.4, б), відповідне найбільшої магнітної провідності
для потоку, створеного цими фазами. Далі живлення з фази 1 знімається і ротор
переміщається в положення рис. 14.4, в. Таким чином, комутація обмоток статора
відбувається в наступному порядку: 1–12–2–23–3–31–1 .... Тобто комутація є
несиметричною, шеститактною, однополярною (рис. 14.4, г). При цьому крок двигуна
αш = 30 °. Можлива і тритактова комутація за схемою: (1) – (2) – (3) – (1) або (12) –
(23) – (31) – (12) ... . Як правило, застосовують шеститактну комутацію, яка дає
менший крок і більшу стійкість роботи двигуна.
Крок двигуна можна зменшити, збільшивши число виступів на роторі.
Наприклад, застосовуючи кроковий двигун з хрестоподібним ротором (рис. 14.5), при
тій же послідовності подачі імпульсів, що і для двигуна, показаного рис. 14.4,
отримують крок, рівний 15 °. Подальше зменшення кроку, тобто підвищення точності
роботи двигуна, можна забезпечити збільшивши число виступів на статорі і роторі,
тобто перейшовши до схеми редукторного двигуна.

Рисунок 14.5. Схеми, які ілюструють положення хрестоподібного ротора реактивного
крокового двигуна при різних полярностях включення його фаз (а – в)
При малому кроці (5 ... 10) застосовують реактивний редукторний кроковий
двигун з гребінчатими виступами на статорі. Виробляємі вітчизняною промисловістю
реактивні редукторні крокові двигуни мають на статорі шість полюсних виступів з
гребінчатою зубцевою зоною.
ДВИГУНИ З ПІДМГНІЧУВАННЯМ (індукторні)
За конструктивним виконанням і принципом роботи представлені двигуни
подібні з редукторними двигунами, що мають радіальне збудження. Порушення може
створюватися обмоткою постійного струму або постійним магнітом, що знаходяться
на статорі, як і в редукторних двигунах. Проте в крокових індукторних двигунах
постійна складова магнітного поля зазвичай утворюється за рахунок особливого
способу включення обмоток якоря. Наприклад, якщо живити фази обмотки якоря
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однополярними імпульсами, то за рахунок постійної складової струму в машині
виникає нерухоме у просторі магнітне поле, намагнічуютєься ротор. Отже, при
відповідній схемі живлення обмоток збудження реактивний кроковий двигун може
працювати як двигун з підмагнічуванням.
Індукторні крокові двигуни з підмагнічуванням мають дещо кращі
характеристики, ніж реактивні: більший електромагнітний момент, кращу стійкість і
т.п. Однак для них потрібно більш складний електронний комутатор, який
завантажується постійної складової струму збудження. Наявність постійної складової
струму в обмотці якоря двигуна призводить до зростання електричних втрат
потужності. Максимальна частота подачі керуючих імпульсів струму у двигунів з
підмагнічуванням менша, ніж у реактивних.

ЛЕКЦІЯ № 15
РЕЖИМИ РОБОТИ КРОКОВИХ ДВИГУНІВ; ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРОКОВИХ ДВИГУНІВ; ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРОКОВИХ
ДВИГУНІВ
Для роботи крокового двигуна характерним є регулювання частоти обертання в
широкому діапазоні шляхом зміни частоти подачі керуючих імпульсів струму. Таким
же способом здійснюють його фіксовану зупинку, пуск і зміну напрямку обертання.
Залежно від частоти керуючих імпульсів розрізняють такі режими роботи крокових
двигунів: статичний, квазістаціонарний, сталий та перехідні.

Рисунок 15.1. Робочі характеристики крокового двигуна (а, б)
Статичний режим – це режим проходження по обмотках збудження постійного
струму, що створює нерухоме поле. При живленні однієї фази залежність
електромагнітного моменту M від кута неузгодженості θ близька до синусоїдальної
(рис. 15.1, а). Оскільки при θ = 0 синхронізуючий момент дорівнює нулю, виникає
статична помилка в положенні ротора; вона тим більше, чим більше навантаження і
менше максимальний момент. У двигунах з гребінчатими виступами на статорі і
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кроком, рівним 1,5 °, статична помилка становить не більше 0,5 °.
Квазістаціонарний режим – це режим відпрацювання одиничних кроків,
наприклад в приводах різноманітних старт–стопних, стрічкопротяжних та інших
подібних механізмів. Гранична частота квазістаціонарного режиму обмежена часом
загасання коливань ротора, які можуть виникнути при переході ротора з одного
стійкого стану в інше (точки 0 і 0 'на рис. 15.1, а), аналогічно тому, як це відбувається
у звичайній синхронній машині при різкій зміні кута θ. Для усунення коливань
ротора наприкінці кроку застосовують різні демпфуючі пристрої та обгінні муфти.
Граничну частоту квазістаціонарного режиму підвищують, збільшуючи число фаз
обмотки якоря або число тактів комутації (восьмитактна комутація при
чотирьохфазній обмотці, шеститактна – при трифазній). У всіх цих випадках при
відпрацюванні кроку зменшується кут переміщення та кінетична енергія ротора, що
знижує його схильність до коливань. Сталий режим – це режим, відповідний
постійній частоті керуючих імпульсів. Ротор двигуна в сталому режимі має постійну
частоту обертання, але при переході з одного стійкого стану в інший виникають
періодичні та аперіодичні коливання щодо миттєвої точки стійкої рівноваги. При
частоті керуючих імпульсів f1, меншої частоти вільних коливань двигуна f0, кутове
переміщення ротора при кожному кроці, як і в квазістаціонарному режимі,
супроводжується вільними коливаннями, які суттєво збільшують динамічну помилку
при відпрацюванні ротором заданого переміщення. Частота вільних коливань ротора

(

)

f0  0,135 Mmax p J р + J н ,

(2.41)

де Мmax – максимальний електромагнітний момент при нерухомому роторі;
Jр і Jн – моменти інерції ротора і навантаження, приведеної до валу ротора.
При частоті керуючих імпульсів, яка дорівнює або в ціле число разів меншою
частоти f0, виникає явище електромеханічного резонансу, яке при слабкому
демпфіруванні коливань може викликати порушення періодичності руху ротора і
привести до випадання його з синхронізму. При частоті f1> f0 виникають вимушені
коливання з частотою, рівній частоті керуючих імпульсів; амплітуда їх монотонно
зменшується зі збільшенням частоти. Для стійкої роботи крокового двигуна
необхідно, щоб Мн / Мmax ≤ 0,3 ... 0,5, Jн / Jр ≤ 1 ... 2 та малося внутрішнє або
зовнішнє демпфірування.
Електромагнітний момент крокового двигуна в загальному випадку складається
з двох частин: синхронізуючого моменту, залежного від кута θ між осями МДС
обмотки якоря і ротора, і асинхронного гальмівного моменту, пропорційного частоті
обертання, тобто dθ / dt:
(2.42)
M = Mсн + Mт = Mmax sin  + Dd dt .
Параметр D називають коефіцієнтом внутрішнього демпфування. Фізично
внутрішнє демпфування, тобто гальмівний момент Μг в двигунах з постійними
магнітами або обмоткою збудження на роторі, виникає в результаті взаємодії
обертового потоку ротора з струмом в обмотці якоря. У реактивних двигунах цей
момент залежить від різниці індуктивних опорів (Xd – Xq) обмотки якоря і її
активного опору Ra. При досить великому значенні коефіцієнта D відбувається
ефективне загасання коливань ротора двигуна. Цьому сприяє також наявність тертя і
зовнішніх демпфуючих пристроїв.
Перехідні режими – основні експлуатаційні режими крокових двигунів, що
включають в себе пуск, гальмування, реверс, перехід з однієї частоти на іншу.
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Основна вимога, що пред'являється до крокових двигунів в перехідних режимах, –
збереження синхронізму при зміні частоти керуючих імпульсів, тобто відсутність
втрати кроку.
Для кожного крокового двигуна існує деяка гранична частота подачі керуючих
імпульсів fпр, при якій ротор ще слідує за стрибкоподібно змінюючимся полем
статора. Цю частоту називають частотою приємистості. Частота приємистості
характеризує пускові властивості крокового двигуна – максимальну частоту
керуючих імпульсів, при якій можливий пуск без випадання з синхронізму. Вона
зростає зі збільшенням синхронізуючого моменту, зменшенням кутового кроку,
навантаженням та моменту інерції.
Для сучасних крокових двигунів при номінальному навантаженні частота
приємистості fпр = 100 ... 1000 Гц. Гранична частота, при якій здійснюється
гальмування крокового двигуна без втрати кроку (із збереженням синхронізму), як
правило, вище частоти приємистості: це пояснюється впливом внутрішнього
демпфування, моменту навантаження і моменту тертя. Гранична частота реверсу, при
якій реалізується реверс без випадання з синхронізму (без втрати кроку), становить
(0,2 ... 0,5) fпр. Тільки в двигунах з великим демпфіруванням і електромагнітними
постійними часу обмоток якоря граничні частоти реверсу і приємистості приблизно
рівні.
РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОКОВИХ ДВИГУНІВ
Вони визначаються параметрами двигуна, навантаження (навантажувальний
момент і момент інерції) і особливостями електронного комутатора (числом тактів
комутації, формою його вихідної напруги та ін.) Основні характеристики наступні:
статична, максимально механічна і максимально динамічна приємистості.
Статична характеристика – залежність електромагнітного моменту M від кута θ
(рис. 9.19, а), а також залежність струму двигуна від навантаження в
квазістаціонарному режимі.
Максимальна механічна характеристика – залежність частоти керуючих
імпульсів від максимального моменту на валу ротора, при якому відбувається
випадання двигуна із синхронізму (рис. 9.19, б, крива 1). Її знімають при плавному
збільшенні частоти f1.
Максимальна динамічна характеристика приємистості – залежність частоти
приємистості fпр в динамічному режимі (наприклад, при пуску) від моменту
навантаження M (рис. 2.44, б, крива 2). Робочі характеристики знімають при різних
поєднаннях включаємих обмоток, моментах інерції двигуна і навантаження і пр.
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРОКОВИХ ДВИГУНІВ
При високих частотах обертання (2000 ... 3000 об / хв) застосовують крокові
двигуни з постійними магнітами на роторі. Наявність активного ротора дозволяє
отримати відносно великі моменти і забезпечити фіксацію ротора при знеструмлених
обмотках. У цих двигунах номінальний обертаючий момент Мном = 0,1 ... 10 H ∙ см,
кутовий крок αш = 15 °. При низьких частотах обертання (до 1000 об / хв) і малому
кроці застосовують індукторні і реактивні двигуни з гребінчатими виступами на
полюсах статора. Їх номінальний момент Мном = 1 ... 25 H ∙ см, а кутовий крок α
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ЛЕКЦИЯ № 16

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОТЛАДКЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГОЭЛЕКТРОПРИВОДА; ИЗМЕРИТЕЛИ
АМПЛИТУДНО_ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Важнейшей характеристикой четырехполюсника является коэффициент
передачи. Зависимость модуля коэффициента передачи от частоты К() называется
амплитудно–частотной характеристикой (АЧХ); зависимость разности фаз между
выходными и входными сигналами от частоты () – фазочастотной
'
характеристикой, а производная по частоте  () – частотной характеристикой
группового времени задержки. Наибольшее распространение при исследовании
четырехполюсников получили панорамные измерители АЧХ. Измеритель АЧХ – это
прибор с осциллографическим индикатором, предназначенный для визуального
наблюдения и исследования АЧХ четырехполюсников.
Функциональная схема измерителя АЧХ приведена на рис. 3.1. На вход
исследуемого четырехполюсника подается постоянное по амплитуде напряжение с
генератора качающейся (свипируемой) частоты (ГКЧ), представляющего генератор с
частотной модуляцией (ЧМ). Частотная модуляция осуществляется путем подачи на
генератор линейно–изменяющегося напряжения. Поэтому ГКЧ вырабатывает
напряжение, частота которого меняется со временем по линейному закону. Средняя
частота ГКЧ устанавливается равной средней частоте полосы пропускания
исследуемого четырехполюсника. Чтобы исключить влияния изменения амплитуды
ГКЧ при изменении частоты на форму АЧХ, выходное напряжение ГКЧ на всех
частотах автоматически поддерживается постоянным системой автоматического
регулирования амплитуды (АРА).
Получаемый на выходе четырехполюсника сигнал подается на детектор,
который выделяет огибающую ЧМ сигнала, прошедшего через четырехполюсник.
Эта огибающая и является АЧХ. После усиления усилителем вертикального
отклонения сигнал подается на вертикально отклоняющие пластины электронно–
лучевой трубки (ЭЛТ) и на экране наблюдается АЧХ четырехполюсника. На время
обратного хода луча ГКЧ запирается, и на ЭЛТ прочерчивается нулевая линия.
Для неискаженного воспроизведения АЧХ детектор и усилитель должны быть
широкополосными и иметь линейные амплитудные характеристики.
Регулировка уровня напряжения ГКЧ на выходе четырехполюсника
осуществляется аттенюатором. Калибровка наблюдаемой АЧХ по оси частот
производится с помощью частотных меток, вырабатываемых маркерным
устройством. Это устройство состоит из кварцевого генератора, смесителя и фильтра
нижних частот.
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Принцип получения частотных меток заключается в следующем. На один вход
смесителя подается напряжение с кварцевого генератора, основная частота которого
равна f1. Кварцевый генератор ставится в такой режим, при котором его выходное
напряжение имеет широкий спектр частот, т.е. содержит много высших гармоник.
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Следовательно, на вход смесителя поступает сигнал с широким спектром, частоты
соседних составляющих которого отличаются друг от друга на f1. На второй вход
смесителя подается напряжение с ГКЧ, частота которого меняется по линейному
закону.
В моменты времени, когда частота ГКЧ совпадает с частотой какой–либо
гармоники кварцевого генератора, возникают нулевые биения. Сигнал нулевых
биений (низкая разностная частота между сигналом ГКЧ и гармоникой кварцевого
генератора гкч – nг) с выхода смесителя поступает на фильтр нижних частот и
после усиления усилителем вертикального отклонения – на вертикально
отклоняющие пластины ЭЛТ. Поэтому при качании частоты от одного крайнего
значения до другого на экране ЭЛТ возникают частотные метки с интервалом f1 (рис.
3.2). Кроме этой серии меток в измерителях АЧХ часто создают дополнительные
метки, следующие через интервал 5f1 или 10f1, полученные путем умножения частоты
f1. Амплитуда напряжения с выхода умножителя выбирается несколько больше, чем
напряжение основной частоты f1. Поэтому на экране ЭЛТ метки, кратные пятой или
десятой гармонике, оказываются больше по амплитуде, чем метки кратные f1. Метки
большего размаха облегчают ориентацию в порядковых номерах частотных меток.
Чтобы получить градуировочную характеристику по оси амплитуд используют
различные калибраторы. Один из вариантов такого калибратора состоит из опорного
генератора и калиброванного аттенюатора. Опорный генератор запускается
генератором развертки и вырабатывает синусоидальное напряжение в течение
времени обратного хода луча. Амплитуду этого напряжения можно регулировать с
помощью калиброванного аттенюатора, снабженного отсчетным устройством.
Напряжение с выхода аттенюатора поступает на детектор через блок
суммирования. Второй вход блока соединен с выходом исследуемого
четырехполюсника.
После усиления продетектированный сигнал поступает на вертикальные
пластины ЭЛТ. Так как на блок суммирования подаются напряжения, снимаемые с
выходов четырехполюсника и аттенюатора, то на экране ЭЛТ наблюдается
совместное изображение АЧХ и горизонтальной линии – калибровочной прямой.
Сопоставляя АЧХ с этой прямой, можно оценивать неравномерность АЧХ.
Как было отмечено ранее, частота ГКЧ должна меняться со временем по
линейному закону, т.е.
fгкч(t) = a + bUp,
где a и b – постоянные коэффициенты, Up – напряжение, управляющее частотой ГКЧ.
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Рис. 3.2
Отклонение зависимости fгкч(Up) от линейной приводит к искажению АЧХ,
наблюдаемой на экране прибора. Существует несколько способов линеаризации
зависимости fгкч(Up).
Первый способ. Напряжение с выхода ГКЧ (рис. 3.3) подают на один вход
смесителя. На второй вход смесителя подают то же напряжение, прошедшее через
линию задержки со временем задержки tз, т.е. fгкч(t– tз). Напряжение с выхода
смесителя подается на фильтр нижних частот (ФНЧ), выделяющий разностную
частоту
F(t) = fгкч(t) – fгкч(t– tз).
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Эта разностная частота будет иметь постоянное значение только в том случае, если
частота ГКЧ будет меняться со временем по линейному закону. Далее разностная
частота поступает на частотный детектор. Напряжение с выхода частотного
детектора подается на частотно–зависимый элемент ГКЧ (например, варикап) и
используется для коррекции частоты ГКЧ при отклонении зависимости fгкч(t) от
линейной.
Второй способ. Пилообразное напряжение с генератора развертки подают на
диодный функциональный преобразователь, напряжение с выхода которого
поступает на элемент, управляющий частотой ГКЧ. Закон изменения напряжения,
формируемого диодным функциональным преобразователем, подбирают таким,
чтобы fгкч(t) менялась по линейному закону.
При измерении АЧХ четырехполюсников, кроме требования линейного
изменения fгкч(t), амплитуда выходного напряжения ГКЧ при изменении его частоты
должна оставаться постоянной. Несоблюдение этого условия приводит к искажению
формы АЧХ и к ошибкам при определении коэффициента передачи исследуемого
устройства. В измерителях АЧХ постоянство амплитуды выходного напряжения
достигается путем введения автоматической регулировки амплитуды (АРА).
Функциональная схема стабилизации ГКЧ приведена на рис. 3.4.
Напряжение с выхода ГКЧ после детектирования подается на один из входов
схемы сравнения. На другой вход поступает опорное напряжение Uоп. При
изменении амплитуды выходного напряжения ГКЧ на выходе схемы сравнения
возникает сигнал ошибки, который после усиления усилителем постоянного тока
(УПТ) поступает на управляемый аттенюатор, включенный на выходе ГКЧ.
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Выход ГКЧ

ГКЧ

Управляемый
аттенюатор

Детектор

Схема
сравнения

Uоп

УПТ
Рис. 3.4
Для устранения динамических погрешностей в измерителях АЧХ необходимо,
чтобы скорость изменения частоты ГКЧ выбиралась в зависимости от постоянной
времени исследуемого устройства. Динамические погрешности возникают в том
случае, когда время пребывания частоты ГКЧ в полосе пропускания исследуемого
устройства соизмеримо или меньше постоянной времени исследуемой цепи. В
результате возникающих при этом переходных процессов происходят искажения
формы АЧХ, проявляющиеся в уменьшении максимума резонансной кривой,
смещении АЧХ по оси частот и уширении полосы пропускания. Эти эффекты
увеличиваются при возрастании скорости изменения частоты ГКЧ. Параметр,
характеризующий величину динамических искажений, определяется из формулы
V
 = гкч
Δf 2 ,
df гкч
dt – скорость изменения частоты ГКЧ, f – полоса пропускания
где
исследуемого устройства.
Наиболее распространены два способа измерения АЧХ, позволяющие свести
величину , а следовательно, и динамические искажения, к минимуму. Первый
способ состоит в том, что при наблюдении АЧХ на экране уменьшают частоту
развертки либо полосу качания ГКЧ до тех пор, пока не прекратится увеличение
максимума АЧХ и смещение по оси частот. Во втором способе используют
напряжение треугольной формы для развертки и качания частоты. В этом случае
частота ГКЧ будет вначале возрастать, а затем с той же скоростью уменьшаться, и на
экране будут наблюдаться две зеркально расположенные АЧХ, смещенные друг
относительно друга по оси частот. Изменяя частоту развертки или уменьшая полосу
качания, добиваются совпадения двух АЧХ.
Vгкч =
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ЛЕКЦИЯ №17
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА
Фаза определяет значение гармонического (синусоидального) колебания в
рассматриваемый момент времени.
Фазой напряжения U = U m  sin(t + ) является t + , где  – начальная фаза.
Разность фаз  двух гармонических колебаний с разными частотами
U1 = U m1  sin(1t + 1 ) ,
U 2 = U m2  sin(2t + 2 )

определяется величиной  = (1 − 2)t + 1 − 2 и является линейной функцией
времени. На практике наиболее часто измеряется разность фаз двух гармонических
колебаний одинаковых частот. В этом случае  = 1 − 2. Модуль этой величины
называется фазовым сдвигом. Если колебания не гармонические, то измеряют
временной сдвиг между ними. Для этого используют прибор – измеритель временных
интервалов, либо электронно–счетный частотомер, работающий в режиме измерения
интервалов времени.
Для измерения фазового сдвига можно использовать двухлучевой электронный
осциллограф, либо однолучевой с электронным коммутатором на входе канала
вертикального отклонения. Это дает возможность наблюдать на экране ЭЛТ два
гармонических колебания U1 и U2 (рис. 3.5).

U1

U2
c

a b

Рис. 3.5
По осциллограммам измеряют отрезки ab и ac и определяют фазовый сдвиг:
2  ab
 =
ac .
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При определении фазового сдвига таким образом во избежание ошибок
необходимо учитывать возможную неидентичность фазовых характеристик каналов
вертикального отклонения двухлучевого осциллографа.
Измерение фазового сдвига методом эллипса
Пусть имеются два гармонических колебания:
U1 = U m1  sin(t + ) ,
U 2 = U m2  sin t .

Напряжение U1 подается на вход канала “Y”, а напряжение U2 – на вход канала
“X”. Генератор развертки отключается, и на экране ЭЛТ будет наблюдаться эллипс
(рис. 3.6).
x

x

y
y
B
A
Рис. 3.6
Усиление каналов X и Y нужно отрегулировать так, чтобы x = y, тогда
измеряемый фазовый сдвиг будет определяться величинами A и B:
tg

 A
=
2
B,

где A и B малая и большая оси эллипса
 = 2  Arctg

A
B.

Как и в предыдущем случае, при изменении  возможны ошибки за счет
неодинаковых фазовых характеристик усилителей вертикального и горизонтального
отклонения. Поэтому перед измерениями следует скомпенсировать фазовый сдвиг
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между каналами X и Y. Для этого одно из исследуемых напряжений, например U1,
подают непосредственно на вход одного из каналов, например, канала X, а
напряжение U2 подают на канал Y через регулируемый фазовращатель. Регулировкой
фазовращателя добиваются появления на экране ЭЛТ наклонной прямой линии.
После этого, не меняя регулировок фазовращателя, проводят измерения фазового
сдвига  между напряжениями U1 и U2.
Измерение фазового сдвига методом полуокружности
Этот метод позволяет измерить фазовый сдвиг в пределах  с определением
знака.
На рис. 3.7 приведена измерительная схема.
U1

Y

Однополупериодный выпрямитель

Осциллограф
Z

X

U2

Фазовращатель
на 90
Рис. 3.7
Напряжение U1 подается на вход “Y” осциллографа после однополупериодного
выпрямления. То же напряжение U1 подается на вход канала X через 90–градусный
фазовращатель. Регулировкой усиления каналов X и Y добиваются одинакового
отклонения луча по вертикали и горизонтали. Напряжение U2 подают на вход “Z”.
Это напряжение модулирует яркость луча. При отсутствии модуляции яркости (U2 =
0) на экране ЭЛТ будет наблюдаться полуокружность (рис. 3.8, а).
а)

б)

 = 0

в)

г)

+

-

Рис. 3.8
д)
 = 180
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При модуляции яркости напряжением U2 и сдвиге фаз  = 0 между
напряжениями U1 и U2 на экране ЭЛТ будет видна дуга полуокружности (рис. 3.8, б).
При положительном фазовом сдвиге видна левая часть полуокружности (рис. 3.8, в),
а при отрицательном  − правая часть (рис. 3.8, г). При  = 180 видна прямая
линия (рис. 3.8, д). Затемненная часть изображения показана пунктирной линией.
Измерение фазового сдвига компенсационным методом
В этом методе фазовый сдвиг, вносимый регулируемым фазовращателем,
выставляется равным измеряемому фазовому сдвигу между напряжениями U1 и U2.
Измерительная схема приведена на рис. 3.9
U1

Измерительный
фазовращатель

U1'

Индикатор
равенства фаз

U2

Рис. 3.9
Фазовый сдвиг, вносимый измерительным фазовращателем, плавно изменяют до
тех пор, пока индикатор
равенства фаз не зафиксирует нулевой сдвиг фаз между
'
U
напряжениями 1 и U2. Искомый фазовый сдвиг между напряжениями U1 и U2
отсчитывают по шкале измерительного фазовращателя. В качестве индикатора
равенства фаз используют осциллограф. Перед измерениями, как и в предыдущих
случаях, следует скомпенсировать различие в фазовых сдвигах, вносимых каналами
X и Y.

ЛЕКЦИЯ №18
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЧАСТОТОМЕРЫ; ЦИФРОВЫЕ
ВОЛЬТМЕТРЫ
Принцип действия таких частотомеров основан на подсчете числа периодов
неизвестной частоты за известный высокоточный промежуток времени, называемый
временем измерения. При времени измерения, равном 1 секунде, количество
подсчитанных периодов будет равно измеряемой частоте в герцах. На цифровом
табло прибора автоматически регистрируется результат измерения с указанием
порядка и размерности. При другом времени измерения (0,001; 0,01; 0,1; 10 с ) для
получения отсчета автоматически переносится запятая и индицируется
соответствующая размерность. Различное время измерения получается путем
последовательного деления частоты опорного генератора.
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Электронный частотомер может работать в следующих режимах:
1) измерение частоты;
2) измерение периода;
3) измерение отношения частот;
4) измерение временных интервалов и длительности импульсов;
5) самоконтроль.

fx

Входное
формирующее
устройство

Селектор

Блок
счетных
декад

Блок
индикации

Строб

Генератор
меток
времени

Запуск

Блок
автоматики
Срыв

Рис. 3.10
При измерении периода или временных интервалов время измерения равно
измеряемому периоду или длительности измеряемого временного интервала.
Подсчитываемые за это время колебания получаются путем декадного деления или
умножения частоты кварцевого генератора. При измерении отношения частот время
измерения равно периоду низшей из сравниваемых частот, и в течение этого времени
подсчитывается количество периодов высшей частоты.
На рис. 3.10 приведена функциональная схема электронного частотомера в
режиме измерения частоты.
Измеряемая частота fx через входное формирующее устройство поступает на
один из входов селектора. Генератор меток времени и блок автоматики формируют
стробирующий импульс, длительность которого равна времени измерения. Селектор
открывается стробирующим импульсом на время измерения.
Число периодов частоты fx, прошедших селектор, подсчитывается счетными
декадами и высвечивается на цифровых индикаторах.
На рис. 3.11 приведена функциональная схема частотомера для измерения
периода.
Входной сигнал с периодом Tx через формирующее устройство поступает на
делитель частоты и далее на блок автоматики, который формирует стробирующий
импульс.
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Длительность стробирующего импульса равна измеряемому периоду Tx. В
течение времени Tx на блок счетных декад поступают метки времени.

Tx
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автоматики
Срыв

Строб

Генератор
меток
времени

Селектор

Блок
счетных
декад

Блок
индикации

Рис. 3.11
Функциональная схема частотомера для измерения отношения частот приведена
на рис. 3.12
Высшая из сравниваемых частот fв через формирующее устройство А подается
на вход селектора. Низшая частота fн через формирующее устройство Б и делитель
частоты задает время запуска и срыва блока автоматики. Блок автоматики
вырабатывает стробирующий импульс, длительность которого определяется
периодом следования fн. Селектор пропускает столько периодов fв, сколько их
проходит в течение периода следования fн, т.е. fн/fв.
fв

Входное
формирующее
устройство A

fн

Входное
формирующее
устройство Б

Селектор

Блок
счетных
декад

Блок
индикации

Запуск

Делитель
частоты

Блок
автоматики
Срыв

Рис. 3.12
Функциональная схема работы частотомера при измерении интервалов времени
и длительности импульсов приведена на рис. 3.13
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Импульсы, интервал времени между которыми нужно измерить, подаются на
входные формирующие устройства А и Б. Схема блока автоматики вырабатывает
стробирующий импульс, длительность которого равна измеряемому интервалу
времени. Через селектор на счетные декады в течение измеряемого интервала
проходят метки времени. Число меток времени, период следования которых задается
кварцевым генератором, подсчитывается счетными декадами.
При измерении длительности импульса входы А и Б соединяются между собой и
на них подается измеряемый импульс. Запуск автоматики производится передним
фронтом импульса, а срыв – задним фронтом.
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формирующее
устройство A

Запуск
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автоматики
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Строб
Вход Б

Генератор
меток
времени

Входное
формирующее
устройство Б

Селектор

Рис. 3.13
Самоконтроль частотомера производится в соответствии с функциональной
схемой, приведенной на рис. 3.14
Метки времени
0,1 мкс – 1 мкс
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Блок
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Рис. 3.1Блок автоматики, управляемый низкочастотными метками времени
(1 мкс
– 10 мкс), формирует стробирующий импульс, определяющий время измерения. Блок
счетных декад подсчитывает количество высокочастотных меток (0,1 мкс – 1 мкс),
прошедших через селектор в течение длительности стробирующего импульса

ЦИФРОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ
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Кроме вышеперечисленных приборов при отладке активных корректирующих
цепей и фильтров широко применяются цифровые вольтметры.
По сравнению со стрелочными приборами цифровые вольтметры отличаются
большей точностью измерения, быстродействием и отсутствием субъективности
отсчета, поскольку величина измеряемого напряжения выдается в цифровой форме.
Метрологические характеристики цифровых вольтметров в основном определяются
способом преобразования измеряемого постоянного напряжения в цифровую форму.
Поэтому цифровые вольтметры принято классифицировать по типу используемого в
них аналого–цифрового преобразователя (АЦП). На рис. 3.15 приведена
функциональная схема цифрового вольтметра с АЦП амлитудно–временного
преобразования.
Измеряемое напряжение Uизм преобразуется во временной интервал,
длительность которого пропорциональна Uизм. Далее временной интервал
заполняется импульсами с известной частотой повторения. Подсчет числа импульсов
позволяет определить длительность временного интервала, а следовательно, и
величину пропорционального ему измеряемого напряжения.
Измерение напряжения производится циклами, которые задаются управляющим
устройством. Измерения могут проводиться в однократном или периодическом
режиме. На рис. 3.16 показаны эпюры напряжений, поясняющие работу цифрового
вольтметра с АЦП амлитудно–временного преобразования.

Uизм.

Входное
устройство

Сравнивающее
устройство

Триггер

Временной
селектор

Источник
напряжения
калибровки

Генератор
пилообразного
напряжения

Генератор
счетных
импульсов

Счетчик
импульсов

Управляющее
устройство
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Рис. 3.15
В начале цикла измерения тактовый импульс с выхода управляющего устройства
сбрасывает на нуль показания счетчика импульсов и приводит к начальному
значению величину пилообразного напряжения, оставшуюся после предыдущего
цикла измерения. Одновременно тот же импульс
(рис. 3.16, а) проходит через
79

устройство задержки, запускает генератор пилообразного напряжения (рис. 3.16, б) и
переводит триггер в состояние “1”. Положительный перепад напряжения с триггера
подается на один из входов временного селектора.
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Рис. 3.16

На второй вход поступают импульсы с генератора (рис. 3.16, д), частота которого
стабилизирована кварцевым резонатором. Селектор начинает пропускать импульсы с
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генератора одновременно с запуском генератора пилообразного напряжения (рис.
3.16, е). На входы сравнивающего устройства поступают измеряемое и пилообразное
напряжения. В момент их равенства сравнивающее устройство выдает импульс (рис.
3.16, в), перебрасывающий триггер в состояние “0”. Таким образом, с момента
запуска генератора пилообразного напряжения и до момента его равенства Uизм, на
выходе триггера формируется прямоугольный импульс, длительность которого t
пропорциональна Uизм (рис. 3.16, г). Следовательно, число импульсов n, прошедших
через селектор за время t и сосчитанных счетчиком, также пропорционально Uизм.
Из рис. 3.16, б следует, что
Uизм = U  tg ,
tg

=

но
, где  – скорость нарастания пилообразного напряжения. Тогда

U изм = n
fc ,
где fc – частота следования счетных импульсов (рис. 4.19, д). Отношение /fc для
каждого вольтметра данного типа является постоянной величиной.
Точность амплитудно–временного преобразования определяется стабильностью
и частотой fc, порогом чувствительности сравнивающего устройства, длительностью
переходных процессов во временном селекторе и линейностью пилообразного
напряжения. Погрешность преобразования из–за нелинейности пилообразного
напряжения (рис 3.17) равна
t1 =

U U
=
tg
 .

U
Uпил( t )
U
U( t )

Uизм
t
t1
Рис. 3.17
Относительная погрешность таких цифровых вольтметров составляет 0,05 %.
Существенным недостатком вольтметров с амлитудно–временным преобразованием
является низкая помехозащищенность. При наложении на Uизм напряжения помехи Uп
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длительность временного интервала t
будет меняться, что приведет к
возникновению погрешности. Для повышения помехоустойчивости в цифровых
вольтметрах применяют интегрирующие АЦП, в которых измеряемое напряжение
предварительно преобразуется в соответствии с соотношением
t

1 и
U изм =
 U изм (t )  dt
RC 0

,

где RC – постоянная интегрирования; tи – интервал интегрирования. Эффективность
подавления помех возрастает при выборе tи равным или в целое число раз большем
периода напряжения помехи. Недостатком цифровых вольтметров с интегрирующим
АЦП является малое быстродействие, так как основным источником помех являются
наводки от питающей сети с частотой 50 Гц, что определяет выбор относительно
большого времени интегрирования tи.
Большей точностью обладают цифровые вольтметры с АЦП поразрядного
кодирования. Принцип действия вольтметров с таким АЦП заключается в
последовательном сравнении измеряемого напряжения с рядом эталонных
напряжений, значения которых возрастают по определенному закону, например по
закону последовательного расположения разрядов в двоичной системе
счисления. Упрощенная функциональная схема цифрового вольтметра с
поразрядным кодированием приведена на рис. 3.18
Uизм

Входное
устройство

Компаратор

Устройство
цифрового
отсчета

Блок
эталонных
напряжений

Управляющее
устройство

Рис. 3.18
Измеряемое напряжение через входное устройство подается на один из входов
компаратора. На другой вход поступают эталонные напряжения Uэт. Пусть в нашем
случае дискретные значения эталонных напряжений соответствуют разрядам
двоичной системы счисления. Подключение эталонных напряжений к компаратору
производится тактовыми импульсами управляющего устройства, причем
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подключения начинаются со старшего разряда. В компараторе измеряемое
напряжение сравнивается с эталонным или суммой эталонных напряжений. Если Uэт
< Uизм, то управляющее устройство выдает тактовый импульс, дающий команду на
подключение к предыдущему значению эталонного напряжения следующего
напряжения низшего разряда. Если и после этого Uэт < Uизм, то на компаратор
поступает очередное значение Uэт. Когда после следующего тактового импульса
суммарное значение эталонных напряжений на входе компаратора становится больше
Uизм, управляющее устройство под действием выходного сигнала компаратора
отключает эталонное напряжение, соответствующее этому тактовому импульсу, то
есть данный разряд пропускается. Следующий тактовый импульс подключает к
сумме напряжений на входе компаратора напряжение, идущее за пропущенным
разрядом. Процесс заканчивается при достижении равенства измеряемого
напряжение с суммарным значением эталонных напряжений. В данном примере это
суммарное напряжение соответствует Uизм в двоичном коде. Далее используется
дешифратор, преобразующий двоичный код в десятичный. Точность такого
вольтметра определяется количеством разрядов цифрового кода (числом дискретных
значений
эталонных
напряжений),
стабильностью
Uэт
и
пороговой
чувствительностью компаратора.
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