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1. Багатодвигунний електропривод
1.1 Область застосування
Нерідко з конструктивних міркувань або з метою зменшення моменту
інерції електроприводу, а також з-за неможливості виконання приводу великої
потужності в корпусі одного двигуна вдаються до електроприводу з двох або
декількох машин, з'єднаних між собою механічним способом. Подібного роду
електроприводи зустрічаються в механізмах металургійної промисловості,
ковальсько-пресових, у спеціальних установках великої потужності та в інших
випадках.
Важливим завданням у подібних системах є необхідність рівномірного
розподілу навантажень між окремими електроприводами в статичному і
динамічному режимах. Питання про розподіл навантажень, просто розглянути
на типовому прикладі дводвигунового електроприводу.

1.2 Дводвигунний електропривод постійного струму
При механічному поєднанні валів двох двигунів у статичному режимі
кутова швидкість їх буде однакова, а результуючий момент, що розвивається
електроприводом, дорівнює:
М
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де 01 ,02 - кутові швидкості холостого ходу кожного двигуна,
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або
М= β1 (ω01 -ω)+ β2 (ω02 -ω)

де 1 ,  2 − модулі жорсткості механічних характеристик кожного двигуна.
Після перетворень отримаємо рівняння механічної характеристики
дводвигунного електроприводу:
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На рис. показана механічна характеристика 1-го і 2-го двигунів попостійного струму незалежного збудження [ ω=f(М1,2 ) ]. Результуюча
характеристика привода показана ω=f(М) лінією 3.

Рис. 1.1.
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Таким чином результуюча характеристика приводу проходить через точку,
її жорсткість дорівнює сумі жорсткостей окремих двигунів. Причому момент
навантаження М = Мс рівномірно розподіляється між обома двигунами і вони
виявляються однаково завантажені.
Дводвигунний привід може бути як нерегульованим, так і регульованим.
Наприклад до зниження напруги результуюча механічна характеристика (лінія
4) направлена паралельно характеристиці 3. При зниженій кутовий швидкості і
однакових параметрах приводу розподіл навантаження буде також
рівномірним.
Механічні характеристики заданих двигунів можуть мати різну жорсткість
через різний опорів ланцюгів якорів або внаслідок неоднакових струмів
збудження. Тоді при спільній роботі двигунів розподіл навантаження міжними
неоднаковий.

Рис. 1.2.
Розподіл навантаження між двигунами при різних якірних опорах:
М1 = β1 (ω0 -ω+М с / β );
М 2 = β 2 (ω0 -ω+М с / β ),

де
β= β+
β.
1
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При різному порушенні струму, розподіл навантаження буде наступним:
М1 = β1 (ω01 -ω+М с / β );
М 2 = β 2 (ω02 -ω+М с / β ).

Таким чином, двигун, що має меншу швидкість ідеального холостого ходу,
може розвивати момент в генераторному режимі паралельно з мережею, хоча
привід працює в руховому режимі. Інший двигун в цей час долає не тільки
момент опору, але і гальмівний момент двигуна, що працює в генераторному
режимі.
Спільна робота двигунів постійного струму послідовного збудження
забезпечує більш рівномірний розподіл навантажень, ніж у випадку двигунів
незалежного збудження, навіть при тій самій різниці в опорах, так як
характеристики цих двигунів мають меншу жорсткість.
При однакових кутових швидкостях ідеального холостого ходу і
паралельному з'єднанні ланцюгів якоря, двигунів постійного струму
незалежного збудження, мають різні опори, необхідно в ланцюг якоря двигуна,
що має менший опір, включити постійний додатковий резистор (див. рис.).
При різних кутових швидкостях ідеального холостого ходу двох двигунів
незалежного збудження можна шляхом введення додаткових резисторів в
обмотки збудження зменшити нерівномірний розподіл навантажень.
Рівномірного розподілу навантажень при неоднакових опорах ланцюгів
якорів можна добитися шляхом послідовного з'єднання двигунів, якщо напруга
мережі виявиться достатнім для отримання необхідної кутової швидкості.

Рис. 1.3.
Так як струм в ланцюзі якорів обох двигунів однакові, то при однаковій
кутовій швидкості напруга якоря одного двигуна

U1 =Сω+IR1,

а на виході іншого двигуна
U2 =Сω+IR 2 .

Отже, напруга на якорі двигуна з великим опором буде вище, а з меншим нижче. Характеристика ωа
переміститься паралельно вгору, а 0á - відповідно
0
вниз. У точці в обидві характеристики перетнуться при одному і тому ж
моменті на кожному двигуні.
У перехідних процесах розподіл навантажень може погіршуватися з тієї
причини, що зв'язок між двигунами не є абсолютно жорсткою, що створює
сприятливі умови для розвитку механічних коливань, зумовлених дією збурень
як з боку електричної частини приводу, так і внутрішніми і зовнішніми
збуреннями.
Коливання пружно пов'язаних мас завжди викликають додаткові динамічні
навантаження передач, які при несприятливих умовах для багатодвигунних
електроприводів доводиться іноді відмовлятися від послідовного з'єднання
двигунів, переходячи до інших схем з'єднань силових ланцюгів, забезпечуючи
демпфування будь-яких виникає в системі коливань.
Заслуговує на увагу багатодвигунний електропривод з індивідуальним
живленням двигунів від окремих керованих перетворювачів, в якому
здійснюється індивідуальне управління струмом кожного двигуна і його
кутовою швидкістю у всіх режимах. Однак при цьому збільшуються габарити
установки через дроблення потужності перетворювача. Тому в тих випадках,
коли впливом зазорів і похибок передач на динамічні навантаження
електромеханічної системи можна знехтувати, раціональним є використання
послідовного з'єднання двигунів.
Робота двигунів постійного струму з незалежним збудженням на загальний
вал при паралельному їх включенні при невеликій різниці механічних
характеристик пов'язані з можливими різкими змінами струмів двигунів,
наприклад, внаслідок різниці в значеннях окремих ступенів реостата. Щоб
уникнути цих експлуатаційних недоліків розроблені спеціальні схеми.

Рис.1.4.
В деяких випадках для вирівнювання навантажень краще використовувати
двигуни, які крім обмотки незалежного збудження (LM 1.3 і LM 2.3) мають ще
по дві однакових зустрічно включених послідовних обмотки (LM 1.1, LM 1.2 і
LM 2.1, LM 2.2). При цьому через одну з послідовних обмоток проходить струм
власного якоря (LM 1.1, LM 2.1), а іншу - струм якоря іншого двигуна. Під час
збільшення навантаження одного з двигунів його струм буде посилювати
власний магнітний потік, що збільшить ЕРС і послаблювати магнітний потік
іншого двигуна, що зменшить його ЕРС і збільшить навантаження.
Високу рівномірність навантажень двигунів забезпечує послідовне
з'єднання якірних обмоток. У цьому випадку струмів якорі однаковий у всіх
режимах, а відхилення моментів зумовлене лише різницею в магнітних
потоках. Схема передбачає використання двигунів з номінальною напругою,
що дорівнює половині напруги джерела живлення. Слід зазначити, що при
послідовному з'єднанні двигунів і наявності валопровода пружності можливі
коливання, які викликані неоднаковими механічними навантаженнями
електродвигунів. Такі коливання можуть бути незатухаючими, що порушує
рівномірність розподілу навантаження між двигунами як в перехідних, так і в
сталих режимах.
Одна зі схем послідовного з'єднання якірних обмоток є схема перехресного
живлення двигунів. Перевагами цієї схеми є знижені пульсації випрямленої
напруги внаслідок включення первинних обмоток трансформаторів Т1 і Т2, які
живлять перетворювачі UZ1 і UZ2, за різними схемами перехресного живлення
двигунів об'єднує властивості схем послідовного та паралельного сполучення
якірних обмоток. Перевагою цієї схеми є простота, недоліком - наявність
електричного зв'язку між якірними ланцюгами двигунів, а також додаткового
резистора R, який знижує КПД приводу. Використання перехресної схеми не
усуває можливості виникнення коливань навантаження валопроводів,
властивих схемі з послідовним з'єднанням якірних обмоток.

Рис. 1.5.

Для вирівнювання моментів двигунів з паралельним з'єднанням якірних
обмоток застосовуються схеми, в яких використовуються принципи
автоматичного регулювання. Так у схемі автоматичного регулювання струмів
збудження двигунів у функції різниці струмів якірних ланцюгів величина
початкового струму збудження двигунів Iв поч. встановлюється в процесі
налаштування на рівність швидкостей холостого ходу двигунів М1 і М2.

Рис. 1.6.
САР прагне звести до нуля різницю струмів якірних ланцюгів двигуна. Для
цього в залежності від знаку різниці (I1-I2) на перетворювач, який живить
обмотку збудження двигуна з великим якірним струмом, подається додатковий
сигнал. Перемикання додаткового сигналу здійснюються ключовою схемою,
яка реагує на знак різниці (I1-I2). Схема дозволяє вирівнювати моменти
двигунів в статичних і динамічних режимах. Її недолік - відносна складність і
необхідність використання керованих перетворювачів для живлення обмоток
збудження двигунів.
Найбільш ефективного вирівнювання навантажень можна домогтися при
окремому живленні двигунів від індивідуальних перетворювачів, якщо є
локальні системи автоматичного регулювання проміжними змінними. Зміною
параметрів САР можна забезпечити вирівнювання навантажень у всіх режимах,
а також здійснити активне демпфування коливань, які викликані пружністю та
люфтами в механічних передачах. У схемі роздільного живлення двигунів
відсутній електричний зв'язок якірних ланцюгів. Це збільшує надійність
багатодвигунного електроприводу. До недоліків схеми варто віднести високу
вартість, низькі масогабаритні показники електроприводу, складність
налагодження.
Двигуни послідовного збудження під час роботи на загальний вал можуть
приєднуватися до джерела живлення як послідовно, так і паралельно. Маючи
м'які характеристики, особливо при ненасиченому магнітопроводі, двигуни
працюють навіть тоді, коли їх характеристики неоднакові, зберігаючи стійкість.

У схемах з послідовним з'єднанням якірних обмоток доцільно для обох
двигунів електропривода застосовувати загальний пусковий резистор.
Пуск дводвигунного резисторного електроприводу здійснюється за схемою
послідовно - паралельного з'єднання. При цьому використовуються три способи
перемикання з послідовного на паралельне підключення: переключення з
розривом ланцюга; з шунтуванням якоря і по мостовій схемі.

Рис. 1.7
Перемикання з розривом ланцюга якоря супроводжується зниженням
швидкості, зникненням обертаючого моменту, появи дуги, зносом контактів
апаратів. Тому перший спосіб перемикання застосовується тільки для двигунів
малої потужності.
Недоліком 2-го способу перемикання є режим короткого замикання
шунтований двигун. Це зумовлює появу ударів в механізмі.

Рис. 1.8.

Мостова схема перемикання дає можливість здійснити пуск двигунів до
заданої швидкості без ударів на механізм.
На транспортних візках з чотирма мотор – колесами, двигуни включаються
попарно на половину напруги кожен. Під час пуску обидві пари включаються
послідовно, а при нормальній роботі - паралельно.
Величина моменту, що виникає в пружньому валу дводвигунового
електроприводу, залежить від місця прикладання навантаження. Якщо двигуни
розташовані симетрично щодо робочого органу (РО) з навантаженням М0, то в
лівій і правій половинах валу виникають пружні моменти, відповідно рівні до
моментів двигунів .
М =М ;М =М .
у1 1 у2
2

Рис. 1.9.
Двигуну з жорсткішою механічною характеристикою відповідає більший
пружний момент. При цьому ротори двигунів М1 і М2 будуть повернені один
до одного на кут
Δ =(М1 -М2 )/С,
де С - жорсткість з'єднувального вала між двигунами.
Якщо робочий орган з двигуном М1 пов'язаний жорстко, а з М2 - через
пружний вал, як показано на малюнку, то на валу ротора двигуна М2 виникає
пружний момент,рівний моменту цього двигуна. При цьому ротори М1 і М2
повернені одиндо одного на кут
Δ =М2 /С.
Найбільші величини Му і  мають місце в тому випадку, коли механічна
характеристика двигуна М1 м'якша, ніж двигуна М2.

1.3 Багатодвигунний електропривод змінного струму

Рис. 1.10

На малюнку показано розподіл навантажень між двома асинхронними
двигунами, механічні характеристики яких різняться за жорсткістю. Двигун М2
з більш м'якою характеристикою виявляється менше завантаженим. Якщо
двигуни обрані з однаковими номінальними моментами, рівними половині
моменту опору, то один з них (М2) виявиться недовантаженим, а інший (М1)
перевантаженим. При тривалій роботі це призведе до перегріву двигуна М1,
внаслідок чого він може вийти з ладу. Завдання однаково завантажити двигуни,
вирішується насамперед застосуванням однакових (однієї серії і рівної
потужності) двигунів. Однак навіть однакові двигуни можуть дещо
відрізнятися за своїми характеристиками. Тому для більш точного
вирівнювання навантажень (особливо важливо для приводу великої
потужності) двигуни повинні підбиратися індивідуально з експериментальною
перевіркою на ідентичність їх механічних характеристик. Трохи простіше
питання вирівнювання навантажень вирішується для асинхронних двигунів з
фазним ротором.
При відсутності ідентичності характеристик у роторний ланцюг двигуна з
більш жорсткою характеристикою вводять додатковий опір відповідної
величини.
У деяких виробничих установках з електроприводами змінного струму
виникає необхідність стабільної роботи при знижених швидкостях. Отримання
зниженої швидкості можливо при спільній роботі двох механічно пов'язаних
асинхронних двигунів, один з яких працює в двигунному режимі, а інший - в
генераторному режимі гальмування з противовмиканням.

Рис. 1.11.
Механічні характеристики 1 і 2 цих машин і результуюча 3 наведено на
малюнку. Нахил характеристик 1 і 2 зростає із збільшенням опору кола ротора.
Рівняння результуючої характеристики
2Мк1
2Мк2
М=
−
S/Sк1 + Sк1 / S (2-S)/Sк2 + Sк 2 /(2 − S )
д Мк1,Мк2 − є максимальні моменти двигунів М1 і М2;
Sк1,Sк2 − критичні ковзання машин.

Графічне підсумовування двох зазначених характеристик дає результуючу
характеристику приводу 3, що володіє в рухомому режимі достатньою

жорсткістю при малих кутових швидкостях. Однак такий двома двигунами
привід має і суттєві недоліки:
- Помітно знижену перевантажувальну здатність агрегату в руховому
режимі;
- Обмежений діапазон регулювання кутової швидкості;
- Низький ККД;
- Порівняно з номінальним при використанні самовентилюючих двигунів.
Більш жорсткої результуючої характеристики можна домогтися в
розглянутому дводвигунному приводі шляхом перекладу другої машини в
режим динамічного гальмування (її обмотки статора підключаються до джерела
постійного струму).

Рис. 1.12.
Рівняння механічної характеристики приводу (крива 3 на рис. ) в даному
випадку має вигляд
2Мк1
2Мк2т
М=
−
S/Sк1 + Sк1 / S (1-S)/(1-Sк2т ) + (1 − Sк 2т ) /(1 − S )
де Мк2т ,Sк2т − максимальний момент і критичне ковзання двигуна М2 у
режимі динамічного гальмування.
Змінюючи опір роторного ланцюга двигуна М2, а також струм в ланцюзі
його статора можна регулювати кутову швидкість ідеального холостого ходу
результуючої характеристики при незмінній перевантажувальній здатності
приводу. ККД приводу при роботі на зниженій швидкості невеликий, тому
робота приводу в цьому режимі повинна бути обмежена в часі.
Наведені комбінації режимів роботи машин і характеристик дводвигунних
електроприводів не вичерпують усього їх різноманіття. Знаходять, наприклад,
застосування системи: асинхронний двигун - двигун послідовного збудження,
асинхронний двигун - спеціальний вихровий генератор та інше.
У цілому дводвигунові електроприводи характеризуються великими
можливостями, щодо регулювання швидкості і моменту, взаємним
резервуванням електричних машин, зниженням сумарного моменту, інерції
системи в порівнянні з однодвигунним електроприводом, можливе створення
потужних установок при використанні серійних електричних машин, щодо
невеликої потужності, спрощенням механічного устаткування і кращим
конструктивним розміщенням електродвигунів.

2. БАГАТОДВИГУННІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА
З ЕЛЕКТРИЧНИМ ВАЛОМ
2.1 Визначення. Класифікація.
Системи багатодвигунного електроприводу з електричним валом
застосовуються для забезпечення однакових або пропорційних законів руху
декількох механізмів, які не мають механічного зв'язку. Такі системи
використовуються для електроприводу затворів шлюзів, розвідних мостів,
конвеєрів, механізмів, кранів .
Застосування механічного зв'язку між окремими механізмами агрегату,
розташованими на порівняно на великій відстані, призводить до складних
передач і громіздких конструкцій. Зі збільшенням відстані ростуть довжина і
діаметр сполучних валів, зростає кількість опорних підшипників. У деяких
випадках виявляється взагалі неможливим здійснення механічного зв'язку,
яким може бути замінені електричні синхронні зв'язки - електричним валом.
Системи синхронного обертання окремих механізмів часто дозволяють
виконати весь машинний комплекс простіше, ніж при механічному зв'язку цих
частин.
Системи електричного валу діляться на дві групи: з допоміжними
зрівняльними машинами і з основними робочими машинами. Для першої групи
характерна наявність у системі зрівняльних машин, необхідних для
вирівнювання навантаження на валах головних двигунів. В другій групі
зрівняльних машин немає і синхронний зв'язок здійснюється робочими
основними машинами. Іноді для стислості називання 1-й і 2-ї груп
застосовують терміни: зрівняльний і робочий електричний вал.

2.2 Електричний вал з зрівняльними синхронними
машинами
На валах головних приводних асинхронних двигунів Д1 і Д2 встановлені
однакові зрівняльні синхронні машини СМ1 і СМ2. До кожного механічного
валу в системі прикладене навантаження, визначене статичними моментами
Мс1 і Мс2.

Рис. 2.1.
При рівних кутових швидкостях і рівних навантаженнях першого і другого
валу вектори ЕРС статорних ланцюгів Е11 і Е12 синхронних машин СМ1 і СМ2
будуть рівні за величиною і у відповідності зі схемою з'єднання спрямовані
назустріч один одному (див. векторні діаграми). При цьому обидві машини не
будуть розвивати момент, так як струм в їх статорних ланцюгах буде
дорівнювати нулю.
Якщо в процесі роботи системи зі сталою швидкістю навантаження на
одному з валів зміниться, то кут неузгодженості між векторами ЕРС Е11 і Е12
стане відмінним від нуля і в системі почне діяти синхронізуючий момент Мсін.
При зростанні навантаження на валу II вектор ЕРС цієї ~ шини Е12 відстане від
початкового положення на кут. З векторної діаграми видно, що машина СМ2
працює в двигунному режимі, а СМ1 - в генераторному. У відповідності зі
сказаним синхронізуючий момент буде спрямований таким чином, що
збільшиться швидкість валу II і зменшиться швидкість валу I.
3 Е11  Е12
Мсин = 

sin  ,
0 2 Х с
де Хс - синхронний реактивний опір ланцюга статорів машин.
Система зрівняльного електричного валу з синхронними машинами може
бути виконана для декількох робочих механізмів.
Найбільш істотним недоліком такої системи є відсутність
синхронизуючого моменту при швидкості, що дорівнює нулю. Тобто пуск
механізмів може здійснюватися тільки в несинхронному режимі.

2.3 Електричний вал з зрівняльними асинхронними
машинами, що обертається навколо поля

Більш поширеною є система електричного валу зі зрівняльним
асинхронним двигуном з контактними кільцями. На валах I і II, крім головних
асинхронних двигунів Д1 і Д2, встановлені зрівняльні асинхронні двигуни АД1
і АД2, роторні кільця яких з'єднані між собою.

Рис. 2.2.
У разі рівності статичних характеристик моментів на валах I і II
навантаження сприймається повністю двигунами Д1 і Д2, а так як їх механічні
характеристики ідентичні, то ротори зрівняльних машин АД1 і АД2
обертаються синфазно, тобто провідники їх обмоток займають однакове
положення, щодо поля статора.
З векторної діаграми випливає, що внаслідок рівності ЕРС роторного
ланцюга зрівняльних машин струм в ланцюзі дорівнює 0.
Е21 + Е22 = 0, I 2 = 0.
Тому зрівняльні машини не будуть розвивати момент.
Якщо, М с1  М с 2 то ротор вирівнюючої машини АД1 відстане від ротора
машини АД2 на деякий кут, як показано на рис. При цьому мається на увазі, що
поля статорів обох машин обертаються синфазно, тобто вектори потоків
зрівняльних машин співпадають один з одним.

Рис. 2.3.
Для розглянутого випадку котушки фазних обмоток ротора АД1
перетинають магнітні лінії поля статора раніше, ніж фазні котушки ротора АД2.
Отже ротор Е21 (ЕРС ротора АД1) буде зсунутий у бік випередження на кут,

щодо первинного положення. При цьому часто нехтують впливом падіння
напруги в статорних обмотках, внаслідок наявності різниці ЕРС в ланцюзі
ротора.
З векторної діаграми випливає, що перша машина працює в двигунному, а
друга - в генераторному режимі (проекція I2 на Е21 позитивна, а на вектор Е22
- негативна).
Можна довести
М
М АД 1 = нсх 1 − cos + ( S / Sк )sin  ,
2
где
2М к
R
М нсх =
; S к = 2 ; R1 = 0; X 1 = 0,
S / Sк + Sк / S
X2
М
М АД 2 = нсх 1 − cos − ( S / Sк )sin  .
2
Таким чином величини моментів, що розвиваються зрівняльними
машинами, залежать від кута неузгодженості  і ковзання S. При малих
ковзаннях в області робочих значень кута  зрівняльні машини розвивають малі
моменти. Зі збільшенням ковзання моменти зрівняльних машин ростуть.

Рис. 2.4.
Моменти, що діють на робочі вали I і II
М S
М Д 1 = М с1 − нсх sin  ;
2 Sк
М S
М Д 2 = М с 2 + нсх sin  .
2 Sк

Отже, різниця між статичними Мс1 і Мс2 покривається моментами, які
розвивають зрівняльні машини.
Якщо навантаження головних двигунів однакові, то можна записати
М + М с2
1 − cos
М Д 1 = М Д 2 = с1
− М нсх
2
2
или
М + М с2
М Д 1 = М Д 2  с1
.
2
При аналізі роботи електричного валу зручно користуватися поняттям
зрівняльного моменту:
S 
М ур = М с1 − М с 2 = М АД 1 − М АД 2 = М нсх   sin  ;
 Sк 

 = arcsin

М с1 − М с 2
.
S
М нсх
Sк

З наведених виразів випливає, що при S = const із збільшенням різниці
статичних моментів зростає кут неузгодженості зрівняльних машин і
збільшується зрівняльний момент до кутів
 =  / 2. При кутах    / 2 Мур падає і система може випасти з
синхронізму. Мур мах має місце при

Рис. 2.5.
S 2М к S 2
М ур. макс. = М нсх
=
Sк S 2 + Sк2
или
М ур. макс.

=

2

.
2
 Sк 
1+  
S 
Величина 2Мк є межею, до якого прагне максимальний зрівняльний
момент зі зростанням S.
При Мс1> Мс2 перша з машин розвантажує головний двигун Д1, а друга
довантажує двигун Д2. Отже, перша вирівнююча машина працює двигуном,
Мк

друга - генератором. Розподіл потужностей в системі без урахування втрат
показано на рис.
Так, для двигуна АД1:
Р11 - потужність, споживана з електромережі;
РМ1 - потужність, що віддається на вал;
Р21 - потужність, що віддається з кілець ротора.
Двигун АД1 споживає енергію з мережі і віддає її на вал і в ланцюг ротора
другий вирівнюючої машини АД2.
Друга вирівнююча машина АД2 є генератором. Вона отримує енергію з
валу Рм2 і кілець Р22, а віддає її у мережу Р12. Таким чином прироботі
електричного валу енергія, споживана з мережі машиною, вал який
навантажений великим статичним моментом, повертається в мережу машиною,
навантаженої меншим статичним моментом (без урахування втрат у системі
зрівняльних машин).

Рис. 2.6.
Навіть у тих випадках, коли на валах I і II є різні статичні навантаження,
двигуни Д1 і Д2 через наявність зрівняльних машин розвивають однакові
моменти і працюють при однаковій швидкості, оскільки їх механічні
характеристики ідентичні.

2.4 Електричний вал з зрівняльними асинхронними
машинами, обертається протилежно полю
Підвищення ковзання зрівняльних асинхронних машин та їх рівного
моменту найпростіше здійснити шляхом обертання їх роторів у бік,
протилежний обертанню поля.

Рис. 2.7.
При рівності статичних моментів на валах I і II котушки обмоток роторів
займають однакове положення, щодо поля статора. При цьому ЕРС на кінцях
роторів Е21 = Е22 і кут = 0 . Отже, I 2 = 0; М АД 1 = М АД 2 = 0.
Після зміні навантаження (Мс1> Мс2) котушка ротора обмотки АД1
відстає від котушки обмотки ротора АД2 на кут. У результаті ротор ЕРС
зміститься у бік відставання на кут, щодо первинного положення. У роторного
ланцюга виникне різниця ЕРС і з'явиться струм. Зрівняльні машини будуть при
цьому вирівнювати навантаження валів.
Моменти зрівняльних машин можуть бути знайдені з виразів:
для відсталої машини
М
М АД 1 = − нсх 1 − cos − ( S / Sк )sin  ,
2
для випереджаючої машини
М
М АД 2 = − нсх 1 − cos + ( S / Sк )sin  .
2
Знак «-» перед виразами для МАД1 і МАД2 визначається тим, що
зрівнювальні машини в наведеній системі обертаються проти напрямку
обертання полів.
S 
Зрівняльний момент дорівнює: М ур = М АД 1 − М АД 2 = М нсх   sin  .
 Sк 

Рис. 2.8.
При обертанні зрівняльних машин проти поля їх ковзання S> 1.
Потужність Р21, що надходить в роторний ланцюг першої машини, ділиться на

дві складові РМ1 і Рем2. При чому остання повертається в мережу. Друга
машина, віддаючи енергію з ротора, споживає її з валу і з мережі. Потужність
підводиться до її статора, також дорівнює РМ1 ≈ Рем2. Як і для обертання
машин по полю, якщо не враховувати втрати в системі зрівняльних машин,
потужність, що підводиться до статора другої машини, дорівнює потужності
статорного ланцюга першої машини, яка повертається в мережу. Оскільки S> 1,
вирівнююча потужність і зрівняльний момент при обертанні машин проти поля
значно більше, ніж при обертанні по полю. Це є основною перевагою системи.
На малюнку вирівнююча машина АД1 працює двигуном і розвантажує
головну машину Д1 першому валу. Друга вирівнююча машина АД2, навпаки,
довантажує другий вал, тобто двигун Д2.

2.5 Система електричного валу з основними робочими
машинами
Система електричного валу може бути створена тільки з основних робочих
машин, що приводять у рух два або декілька механічних валів. У цьому
випадку головні приводи виконують одночасно функції як робочих, так і
зрівняльних машин.

Рис. 2.9.
Мс1> Мс2
I 20 − складова струму ротора, відповідає основному моменту;
I 2У − вирівнююча складова струму ротора.

На підставі схеми заміщення можна записати:

Е21 = ( z2 + R2п ) I 21 − R2п I 22 ;
Е22 = − R2п I 21 + ( z2 + R2п ) I 22 .

Після рішення системи рівнянь отримаємо:
E + E22
E21 − E22
I 21 = 21
+
;
2 z2
2( z2 + 2 R2п )
I 22 =

E21 + E22
E22 − E21
+
.
2 z2
2( z2 + 2 R2п )

Перші доданки відповідають зрівняльному моменту, як і в системі
електричного валу з допоміжними машинами, а другі доданки відповідають
основному моменту двигунів. З векторної діаграми випливає, що проекція
векторів струмів I 210 і I 220 відповідно на вектори E21 і E22 позитивні, а проекції
вектора струму I 2Ó на тіж вектори ЕРС мають протилежний знак, тобто обидві
асинхронні машини розвивають основний момент однакового знака і одночасно
зрівняльні моменти протилежного знака.
1 − cos + ( S / Sке )sin  1 + cos − ( S / Sки )sin  
М1 = М к 
+
;
S / Sке + Sке / S
S / Sки + Sки / S


1 − cos − ( S / Sке )sin  1 + cos + ( S / Sки )sin  
М2 = Мк 
+
.
S / Sке + Sке / S
S / S ки + S ки / S



З отриманих виразів випливає, що при синфазном обертанні обох машин
(  = 0 ).
2М к
R + 2 R2п
М1 = М 2 =
; Sки = 2
.
S / Sке + Sки / S
Х2
У цьому випадку обидві машини працюють на реостатних характеристиках
при подвоєному додатковому опорі роторного ланцюга. Останнє пояснюється
тим, що за R2п протікає сума струмів роторів обох машин.
ОпірR2п безпосередньо не впливає на зрівняльний струм, але лише робить
непрямий вплив через ковзання двигуна. Основний струм кожного двигуна, що
створює основний момент, замикається через R2п і не спадає на роторний
ланцюг іншого двигуна.
Варіюючи величиною R2п, можна отримати різні робочі режими. Так
при R2п →  і Sки →  асинхронні двигуни створюють зрівняльні моменти. При
R2п = 0 ротори машин замкнені накоротко і Sки = Sке . В даних умовах обидві
машини працюють незалежно один від одного, створюючи моменти, відповідні
природній характеристиці.
Основна перевага розглянутої системи - відсутність додаткових машин,
достаток - підвищені втрати в роторі в додаткових со-спротиву. Система
електричного валу з основними робочими машинами змінюється рідко,

головним чином при невеликій різниці статичних моментів, прикладеним до
різних валів.

2.6 Фазування машин у системі електричного валу
Процес фазування зручно розділити на два етапи: попереднє фазування,
при якому машини займають синфазне положення, і процес розбігу до сталої
робочої швидкості. Синфазне становище характеризується тим, що кут
неузгодженості роторів машин дорівнює нулю.
Перед пуском системи, ротори машин електричного валу можуть займати
довільне положення в просторі. При такому стані ротора включення їх для
спільної роботи може призвести до не синхронного режиму, особливо коли
статичні моменти на їх валах не однакові. Роторні струми значно зростають в
порівнянні з номінальними при кутах неузгодженості роторів, близьких до  .
Різниця в статичних моментах на валах призводить до не одночасного початку
пуску машин, створення різних запасів кінетичної енергії в рухомих частинах і
можливості виникнення коливальних процесів.
Для виключення зазначених не бажаних явищ здійснюється зазвичай перед
пуском операція фазування: підключення до мережі тільки двох фаз обмоток
статорів машин, як це показано на рис.

Рис. 2.10.
Пульсуюче поле, що виникає при такому включенні машин, може бути
замінено полями прямий і зворотній послідовності. Якщо ротор першої машини
відстає від прямого поля, то момент прямої послідовності
М ур.пр.1 = (М н.сх /8) 1 − cos + (1/ Sк )sin  .
У той же час поле в зворотній послідовності створює свій момент

М ур.обр.1 = (М н.сх /8) 1 − cos + (1/ Sк )sin  .

Тоді
М АД 1 = М ур.пр.1 − М ур.обр1 =

М н.сх 1
М sin 
sin  = к 2 .
4 Sк
2(1 + Sк )

Відповідно для другої машини
М
1
М sin 
М АД 2 = − н.сх sin  = − к 2 .
4 Sк
2(1 + Sк )
Ці моменти прагнуть повернути ротор на зустріч один одному,
встановлюючи їх у синфазне положення, при якому  = 0 . При різних статичних
моментах на валах двигунів кут  не може стати рівним нулю. При цьому
зрівняльний момент визначається різницею ЕРС виникає за рахунок кута
неузгодженості.
Після того як машини електричного валу займуть положення, близьке до
синфазного, проводиться пуск системи до сталої швидкості будь-яким відомим
способом. У слідстві наявності зрівняльних моментів пуск машин здійснюється
практично при синфазному положенні механічних валів.

2.7 Багатодвигунні системи узгодженого обертання з
перетворювачем частоти
Двигуни Д1 і Д2 в системі узгодженого обертання є машинами подвійного
живлення. Їх кутова швидкість визначається виразом
 = 2 ( f1 − f 2 ) / p.

Рис. 2.11.
Асинхронний перетворювач частоти (АПЧ) може обертатися первинним
двигуном Д як в напрямку обертання його поля, так і проти. Швидкість
двигунів Д1 і Д2 завжди пропорційні різниці частот f1 і f2.
При рівних навантаженнях двигуни Д1 і Д2 обертаються синфазно.
Вектори ЕРС їх роторів зрушені при цьому на однаковий кут щодо вектора ЕРС
ротора АПЧ. У випадку обертання власних механізмів двигуни Д1 і Д2
працюють з однаковою швидкістю, а ротори їх зрушені в просторі, щодо ротора
АПЧ на деякі кути відповідно до навантаження на їх валах.

3. ТОЧНА ЗУПИНКА ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ
3.1 Способи підвищення точності зупинки
електроприводу
У процесі гальмування механізм і вал електродвигуна проходять певний
шлях, значення якого не є постійним, що призводить до неточності зупинки
електроприводу.
Розглянемо складові шляху механізму від заданого моменту
спрацьовування датчиків положення до повної зупинки. Оскільки механізм
може здійснювати різні види руху (поступальний, обертальний і ін.) зручніше
розглядати кутовий шлях валу двигуна, потім перерахунком знаходити шлях
механізму.
Кут повороту вала двигуна на ділянці гальмування складається з трьох
доданків:
Т = Д + А + З .
Перший доданок  Д - це кут повороту вала двигуна від заданого моменту
спрацьовування датчика положення до його дійсного перемикання. Цей кут
визначає похибки датчика.
Другий доданок  А дорівнює при куті повороту вала за час спрацьовування
електроапаратури. Величина  А , як і  Д не є постійною і залежить від зміни
частоти обертання вала двигуна і похибок часу спрацьовування
електроапаратури. Частота обертання двигуна може змінюватися при зміні
статичного моменту навантаження, напруги або частоти живильної мережі,
зміну параметрів машини через коливання температури навколишнього
середовища. Час спрацювання апаратури також не є постійною величиною і
залежить від напруги, температури, вологості та ін факторів.
Третє складова  З дорівнює кутовому шляху валу двигуна за час зниження
частоти обертання в процесі уповільнення. Складова  З залежить від частоти
обертання двигуна, моменту інерції рухомих частин, гальмівного і статичного
моментів на валу, тертя.
Розглянемо більш детально розрахунок шляху валу двигуна в процесі
зупинки і визначення неточності.
Позначивши похибку датчика кута повороту вала в градусах через  і
враховуючи, що при цьому максимальний шлях механізму, обумовлений
похибкою датчика, пропорційний його подвоєної в похибці, отримаємо:
2 i  i
 Д max =
=
,
360 180
де i - передавальне число кінематичного ланцюга від валу двигуна до
барабана командо-апарата.
Другий доданок шляхи:

n1t A
60
де n1 - частота обертання в момент початку гальмування, об/хв;
tА - час спрацьовування апаратури, с.
Третя складова шляху:
Jn12
З =
1146( М т +М с )

А =

де J - сумарний приведений момент інерції рухомих частин приводу, кг ∙
м2;
Мт, Мс - приведені до валу двигуна гальмівної і статичний моменти, Н ∙ м.

Рис. 3.1.
Формула справедлива якщо моменти Мт і Мс незмінні в процесі
гальмування.
Позначивши суму моментів Мт+Мс як Мдин - динамічний момент,
отримаємо:
 i n1t A
Jn12
т =
+
+
.
180 60 1146М дин
Позначимо максимальний і мінімальний кути гальмування через і. Середнє
значення кута гальмування:
тср = (тmax + тmin ) / 2.
Максимальне відхилення від заданого положення, визначальне значення
неточності зупинки, так само: тср = (тmax − тmin ) / 2.
Максимальні та мінімальні значення змінних величин n1, J, Мт, Мс можна
представити у вигляді алгебраїчної суми середнього значення та максимального
відхилення:
n1 = n1ср  n1; t A = t Aср  t A і т.д.
Підставивши ці значення у вираз  т , наведемо тmax ,тmin , а потім і шукану
величину точності зупинки тmax . Врахуємо також, що кут  Д змінюється
від Дmin = 0 до Дmax , то максимальне відхилення дорівнює Д = Дmax / 2 =

i
360

.

У результаті перетворень отримаємо таку наближену формулу для
обчислення максимальної неточності зупинки:
 n1 J М дин 
n1срt Aср  n1 t A 
Jn12ср
тmax =
+
+
+
+

 +
2
,
360
60  n1ср t Aср  1146М дин.ср  n1ср J ср М дин.ср 
або позначивши величини перед дужками як Аср і Зср ,

i

тmax =

 Д max
2

 n t 
 n J М дин 
+ Аср  1 + A  + Зср  2 1 +
+
 .
n

 n
t
J
М
Aср 
ср
дин.ср 
 1ср
 1ср

З формули випливає:
1. Для підвищення точності зупинки важливо, щоб гальмування
починалося з можливо більш низької початкової частоти обертання n1. Зі
зменшенням n1 падає  Аср і особливо сильно  Зср .
2. Потрібно прагне до скорочення шляху гальмування, зменшення часу
спрацьовування апаратури.
3. Точність зупинки підвищується із зростанням гальмівного моменту
Мдин, із зменшенням моменту інерції J, зменшенням похибки датчика
положення  .
4. Також прагне до зменшення відхилення змінних від їх середнього
значення (зокрема - використання жорстких механічних характеристик
двигуна).
Зі зменшенням номінальної частоти обертання сумарний момент інерції J
швидко збільшується, проте зростання інерційності системи компенсується
зменшенням квадрата частоти обертання. Тому гальмівний шлях і точність
зупинки механізму змінюється. Так як в більшості реостатних приводах
Jд>JМЕХ, для зменшення похибки гальмівного шляху механізму слід все ж
вибирати тихохідні двигуни. Аналіз показав, що при цьому зменшується так
само піки моменту при ударах, заклинювання механізму.

3.2 Способи отримання зниженої частоти обертання
асинхронних двигунів
Для вирішення завдання точної зупинки електроприводів змінного струму
створені спеціальні схеми отримання низьких частот обертання двигунів.
Загальним для більшості є принцип регулювання частоти обертання. Значне
зниження частоти обертання (іноді в 30 ... 50 разів) досягається методу
накладення гальмівного моменту двигунному. Такий суміщений режим
отримують або електромагнітним шляхом завдяки підмагнічування двигуна
постійним струмом при тимчасовому живленні змінним струмом, або завдяки
створенню зовнішнього гальмівного моменту на валу двигуна. В даний час
досить широко поширені схеми з тиристорними комутаторами.

Погані енергетичні показники схем (низькі значення ККД, cos  ,
підвищений нагрів) у схемах точної зупинки не мають ролі, так як робота
механізму на такій швидкості є короткочасною.

3.2.1 Дводвигунний електропривод
Низька швидкість переміщення механізму порівняно легко може бути
отримана, якщо він наводиться двома двигунами (з фазними або
короткозамкненим ротором). Кожна машина може бути обрана на 50 ... 70%
загальної потрібної потужності.
Нормально обидва двигуни працюють на загальне навантаження. Для
уповільнення електроприводу перед зупинкою другий двигун переводиться в
режим динамічного гальмування з подачею у дві фази статора постійного
струму.
Замість другої машини в ряді випадків (з метою зниження частоти
обертання двигуна до 10 - 20% номінальної перед точною зупинкою)
використовують вихровий гальмівний генератор.

3.2.2 Спільне живлення статора зі змінним і постійним
струмом

Рис. 3.2.
Двигун М при нормальній роботі живиться від мережі змінного струму
через контактор Л і одного з реверсивних контакторів В або Н. Двигун працює
на природній характеристиці 1 і при статичному моменті навантаження Мс має
високу частоту обертання nр (точка А).

Рис. 3.3.
Перед точною зупинкою для переходу знижену частоту обертання по
команді датчика положення відключається контактор і включається контактор
ДТ. У дві послідовно включені фази статора подається випрямлений струм
через вентелі VD. У цьому режимі відбувається динамічне гальмування двигуна
по характеристиці 2. Двигун переходить з точки А в точку Б і далі до точки В.
У цей момент спрацьовує реле часу, що включає додатково до контактора ДТ
контактор П. Двигун отримує живлення трифазним струмом через додаткові
резистори Rд. Завдяки включенню на лінійну напругу випрямляч VD
послідовно з реостатом Rп у фазі статора поряд зі змінним струмом протікає
постійний струм, тобто струм має змінну і постійну складові. Постійна
складова струму створює момент динамічного гальмування (характеристика 4),
який накладається на двигун ний момент характеристики 3. У результаті
суміщення двох режимів двигун працює на характеристиці 5, яка є сумою
характеристик 3 і 4. Після перемикання двигун з точки В переходить у точку Г і
далі під дією статичного моменту навантаження Мс сповільнюється до частоти
обертання Nп (точки Д). Знижена частота обертання складає декілька відсотків
номінальної і є досить стійкою. При роботі в такому режимі струм рухається,
близький до пускового. Тому допустима лише короткочасна робота на
зниженій частоті обертання. Резистори Rд служать також і для обмеження
струму при роботі на характеристиках 5 і 2. Реостат Rп дозволяє регулювати
постійну складову струму. Недолік схеми - вібрація ротора і шум при низькій
частоті обертання через несиметричний магнітний потік. Область застосування
- асинхронні к.з. двигуни потужністю до 10 кВт.
Для виключення вібрацій при низьких частотах обертання необхідно
забезпечити рівність змінних складових струмів, що створюють кругове
обертання магнітного поля, а також однаковий за значенням і напрямком
постійний струм у всіх 3-х фаза статора. Симетричні схеми спільного
харчування обмоток статора змінним і постійним струмом діляться на схеми з
підживленням мережі постійним струмом і без підживлення. Механічні
характеристики в області низьких частот є досить жорсткими. У схемі без
підживлення мережі випрямні діоди утворюють трикутник, в лінійних проводах
постійні струми відсутні.

Рис. 3.4.
Частота обертання двигуна в деяких межах може змінюватися шляхом
варіювання співвідношенням опорів резисторів R1 і R2.

3.2.3 Схема з фіксацією постійного струму
При роботі механізму на високій швидкості включені контактори Л1, Л2,
Л3. Перед остаточною зупинкою двигун переводиться на знижену частоту
обертання (номінальну). Л1 і Л3 відключаються, включається П. У ланцюзі
статора і ротора вводяться додаткові резистори RД1 і RД2, на лінійну напругу
паралельно двом фазам статора включається випрямляч VD.
При підході механізму на зниженій швидкості до заданого положенням по
команді кінцевого вимикача точної зупинки відключаються контактори П і Л2,
включаються Ф1 та Ф2. У послідовно включені два статорні і дві роторні
обмотки подається постійний струм від мережі або допоміжного випрямляча.
Сила постійного струму  I1ном і регулюється за допомогою резисторів RД3 і
RД4.
Під дією утворилося постійне магнітне поле, полюси ротора притягуються
до відповідних полюсів статора, і ротор зупиняється суворо у фіксованому
положенні. Контактор Ф1 замикає третю вільну фазу статорної обмотки, що
служить демпфером для виключення коливань ротора біля положення точної
зупинки. Частоту обертання перед остаточною зупинкою приймають  20% ном
. Після закінчення фіксації контактори Ф1 та Ф2 відрізняються.

Рис. 3.5.

3.2.4 Підмагнічування постійним струмом 2-х
швидкісного асинхронного двигуна
У серійних 2-х швидкісних двигунах потужністю> 15кВт шляхом
перемикає між обмоткою статора не можна отримати низьку частоту обертання
(<15% nр).
Коли для підвищення точності зупинки необхідна низька частота
обертання (2-3% nр), можна використовувати метод поєднання двигунного і
гальмівного режимів в електричній машині. З цією метою в обмотку високої
частоти обертання подається постійний струм від мережі або індивідуального
випрямляча для створення гальмівного моменту, відповідного режиму
динамічного гальмування. Друга обмотка включається в мережу змінного
струму.
Під час робочого ходу при високій частоті обертання включений контактор
Л1, підключає до мережі змінного струму обмотку I з меншим числом полюсів.
Двигун працює на характеристиці 2 з моментом статичного навантаження Мс і
частотою обертання np. Для уповільнення електропривода відключається
контактор Л1 і включається Л3. Двигун переходить в режим динамічного

гальмування по характеристиці 3. Величина постійного струму в обмотці I
обмежується резистором R2.

Рис. 3.6.
У кінці гальмування включається контактор Л2. При цьому додатково до
працюючої обмотки I на мережу через резистори R1 включається обмотка II.
Відбувається накладення двигунного і гальмівного режимів, в результаті чого
двигун переходить на характеристику «повзучої» частоти обертання 4, що є
сумою характеристики двигунного режиму при низькій частоті обертання 1 і
гальмівній характеристиці 3. Примоменті Мс ротор двигуна обертається з
частотою обертання Nп. Результуюча характеристика дає стабільну низьку
частоту обертання (2 ... 3% nр).
Для остаточної зупинки двигуна знову відключаються обмотки II і
відбувається динамічне гальмування з «повзучої» швидкості до повної зупинки
(з точки Nп в точку 0).
Поєднання двигунного і гальмівного режимів може використовуватися
короткочасно через струмів, близьких до пускових.

3.2.5 Тиристорні схеми отримання знижених частот
обертання асинхронних двигунів
Тиристори в схемах спільного живлення статора змінним і постійним
струмом дають можливість легко налаштовувати необхідну знижену частоту
обертання, вибираючи потрібну регулювальну характеристику.

Рис. 3.7.
Одна з простих і ефективних схем показана на рис. У колах двох фаз
статора включені зустрічно - паралельно по одному тиристору і діоду.
Змінюючи кут відкривання тиристорів  , регулюють співвідношення між
змінною і постійною складовими напруги.
При повністю відкритих тиристорах  = 150 двигун працює на природній
характеристиці. Коли тиристори закриті (  = 150 ), наступає режим харчування
двигуна пульсуючим струмом, і він переходить в режим динамічного
гальмування. При проміжних значеннях кута  струм статора містить змінну і
постійну складові. При великих кутах  (80 - 120) двигун працює зі стійкою
низькою частотою обертання. Для швидкого переходу з високою на низьку
частоту обертання можна використовувати конденсаторне гальмування.
Електричні втрати в обмотках перевищують номінальні в 10 ... 15 разів при
використанні двигунів з фазним ротором і в 25 і більше разів на
електродвигунах з к. з. ротором.

3.2.6 Схеми з тиристорними регуляторами напруги
З переходом до безконтактних тиристорних пускачів і тиристорних станцій
управління, який здійснює плавне регулювання напруги, можливості схем
асинхронного позиційного електроприводу розширилися. При цьому вдалося
спростити схеми силових ланцюгів за рахунок контакторів і потужних
резисторів, зменшити втрати енергії, зберегти час роботи на «повзучій» частоті
обертання і підвищити завдяки цьому продуктивність.

Рис. 3.8.
У схемі з 3-х фазним тиристорним регулятором напруги (ТРН) зворотній
зв'язок почастоті обертання з використанням тахогенератора BR забезпечує
жорсткі механічні характеристики. Зі зростанням моменту навантаження на
валу частота обертання починає знижуватися, проте зменшення напруги BR
призводить до зростання напруги на вході СІФУ. У результаті кут відкривання
вентилів  зменшується, напруга на статорі збільшується, підтримуючи
частоту обертання на рівні, близькому до первісного. Змінюючи U3 за
допомогою Rп1 отримують сімейство механічних характеристик. Діапазон
регулювання.  1:10

Рис. 3.9.

Спрощеним варіантом схем з ТРН є асинхронний електропривод з
регулюванням ступеня несиметрії напруги, що підводиться. Схема містить
всього два тиристора. При малих кутах відкривання  та двигуну прикладається
симетрична напруга. Змінюючи  , можна отримати різну ступінь несиметрії 3-х
фазної напруги аж до відключення однієї фази двигуна. При проміжному
значенні кута  в кожному напівперіоді через певний проміжок часу до мережі
підключається третя фаза і двигун переводиться з несиметричного режиму в
симетричний. Механічні характеристики показані на рис. Діапазон
регулювання в замкнутій системі  1: 5 −1:10. Конденсатор С, включений на
затискачі двох фаз статора, дозволяє здійснити електричне гальмування і
розширити межі зміни моменту на валу двигуна. Гальмування здійснюється по
перехідній характеристиці П. Ємкість конденсатора С = 2130/ZФ, мкФ. Zф повний опір фази статора, Ом.

3.2.7 Імпульсне регулювання частоти обертання

Рис. 3.10.
При імпульсному регулюванні напруга на двигун подається короткими
імпульсами, проміжними паузами.

Рис. 3.11.

За час включення tв частота обертання двигуна не встигає значно
збільшитися, а за час пази tо двигун сповільнюється до зупинки. Таким чином
можна отримати досить низьку середню частоту обертання. Зі збільшенням
частоти
імпульсів
коливання
швидкості
зменшуються.
Змінюючи
співвідношення tв і tо, можна підібрати необхідну за умовами точної зупинки
частоту обертання Nп. Для імпульсного управління служить пульс-пара,
зібрана на двох реле часу РВ1 і РВ2. Великим недоліком релейно-контакторних
схем є велика кількість включень апаратури.
Великі можливості імпульсного регулювання відкриваються при
використанні двигунів з фазним ротором. До кільцям ротора підключається 3-х
фазний некерований випрямляч UZ, навантажений на додатковий резистор Rд.
Паралельно йому включений тиристор VS1, періодичне відкривання і
закривання якого призводить до зміни еквівалентного додаткового опору від 0
до Rд. Для згладжування пульсацій служить дросель L1. Допоміжний тиристор
VS2, конденсатор С, індуктивність L2 і діод VD утворюють вузол штучної
комутації для закривання основного тиристора VS1.

Рис. 3.12.
Граничні механічні характеристики: природна 1 і штучна 2. Проміжні
характеристики 3 та 4 відповідають різним значенням шпаруватості
відмикаючих імпульсів, періодично подаються на тиристор VS1 f к  150...50 Гц. .
Жорстка характеристика низької частоти обертання 5 відповідає системі
регулювання із зворотним зв'язком за швидкістю.

3.2.8 Асинхронно-вентильний каскад
Для отримання низьких частот обертання (до nN/30) можна застосовувати
асинхронно-вентильний каскад (АВК). Система АВК має відносно невисокі
масу і вартість. Тому вона виправдана для забезпечення автоматичної точної
зупинки механізмів повторно-короткочасного режиму зі значним числом
включень на годину.
Регулювання частоти обертання двигуна М здійснюється шляхом введення
в ланцюг випрямленої напруги ротора проти - ЕРС інвертора UZ2, значення
якої плавно регулюється. У замкнутій системі можливе застосування
зворотного зв'язку як за частотою, так і по ЕРС ротора.

Рис. 3.13.
На малюнку позначені: KV - дистанційний розчепитель автоматичного
повітряного вимикача QF; КМ - контакти реверсу; ТА 1 ... ТА5 трансформатори струму; LA1 ... LA3 - струмообмежуючі реактори; UZ1 випрямляч; BR - тахогенератор; L - згладжує дросель; RP - задатчик швидкості;
БЗ, БЗС, БСІ - блоки захисту і зняття імпульсів; БТЗ - блок теплового захисту;
СІФУ - система імпульсно-фазового управління; БКТ - блок корекції ; УПН підсилювач напівпровідниковий нереверсивний; БП - блок живлення; Uз, Uос –
напруга завдання і зворотного зв'язку по швидкості.

3.2.9 Електропривод з дросельним регулятором
Для точної зупинки електропривод малої потужності і легкого режиму
роботи можна використовувати схему з дросельним регулятором швидкості в
ланцюзі статора і індукційним 3-х фазним роторним опором Z1 ... Z2. Такий
електропривод дозволяє виділити до 90% потужності втрат ковзання при
низькій частоті обертання не в самому двигуні, а в індукційному опорі.
Трифазний магнітний підсилювач має три обмотки управління: L1 - зовнішньої
позитивної зворотного зв'язку по струму; L2 - негативною по напрузі; L3 регулювання. Електропривод має діапазон регулювання частоти обертання до
1:15. Точність підтримки заданої частоти обертання при зміні статичного
моменту у межах 0,4 ... 1,5 MN. Замість індукційного роторного опору можна
використовувати резистори.

Рис. 3.14.

3.3 Точна зупинка електроприводів постійного струму.
Для одержання стійкої зниженої частоти обертання (до 15 ... 20%
номінальної) електродвигунів постійного струму, які живляться від цехової
мережі постійного струму, використовуються схеми шунтування якоря машини
резисторами.
Схема шунтування якоря двигуна паралельного збудження. За допомогою
резисторів додаткового і шунтуючого Rш - напруга на якорі знижується і
відповідно падає частота обертання двигуна. Якщо на природній
характеристиці 1 частота обертання холостого ходу дорівнює nо, то під час

шунтування якоря (характеристика 3) вона знижується до nош. Значення цієї
частоти обертання можна визначити за формулою:
nош = nо Rш /( Rш + Rд ).
Наприклад, якщо взяти Rш = 0,25 RN, а Rд = 0,5 RN, то частота обертання
холостого ходу знижується в троє:
nош = nо  0,25(0,25 + 0,5)=n о /3.
При моменті навантаження Мс отримаємо під час шунтування якоря
знижену частоту обертання, яка є значно більш стійкою, ніж при роботі на
реостатній характеристиці 4. Характеристика 2 виходить при включеному Rд і
відключеному Rш.

Рис. 3.15.
Rш включається по команді шляхового датчика за допомогою контактора
КМ, контактори прискорення КУ1 ... Ку3 відключаються, вводячи додатковий
опір. Двигун з точки А переходить у точку Д і під впливом Мс і гальмівного
електромагнітного моменту сповільнюється до nрш. (Точка Б). По команді
датчика точної зупинки двигун відключається від мережі і зупиняється під дією
динамічного гальмування (характеристика 5) від точки Е до 0.
Схема шунтування якоря двигуна послідовного збудження.

Рис. 3.16.
Для отримання зниженої частоти обертання двигуна послідовного
порушення слід використовувати схему шунтування резистором тільки якоря.
Завдяки тому, що навіть за відсутності навантаження на двигуні обмотки
збудження обтікаєтся струмом через шунтувальний резистор Rш, двигун
розвиває низьку частоту обертання навіть при малих статичних моментах.
Характеристика 1 - природна; 2 - характеристика низької частоти
обертання; 3 - характеристика динамічного гальмування з повним магнітним
потоком.
За командою колійного датчика включається контактор КМ і вводиться в
роботу шунтувальний резистор Rш. Одночасно вимикаються контактори
прискорення КУ1 ... Ку3. Двигун, який працював на природній характеристиці
в точці А (робоча частота обертання nр), переходить в режим генераторного
гальмування і сповільнюється до зниженої частоти обертання nрш. Після
короткочасної роботи двигуна при зниженій швидкості спрацьовує датчик
точної зупинки. Відключається лінійний контактор Л і включається контактор
Т, що дає незалежне живлення обмотці збудження. Двигун отримує повний
потік і переходить в режим динамічного гальмування по характеристиці 3,
потім зупиняється (перехід і точки в Б → В → Г → О ). У разі потреби
використовується також механічне гальмо.

4. РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Загальні відомості
Машини, робочий орган яких для нормального перебігу технологічного
процесу повинен або на окремих етапах роботи, або в кожний момент часу
займати в просторі суворо фіксовані положення, називаються позиційними. До
числа таких машин відносяться всі підйомно-транспортні машини, одноковшові
екскаватори, ряд метало ріжучих і деревообробних верстатів, маніпулятори і
роботи різного призначення.
Робочі органи таких машин і установки переміщаються в просторі за
допомогою декількох взаємодіючих механізмів, що забезпечують переміщення
по окремих координатах. Ці позиційні механізми мають, частіше за все,
індивідуальні електричні приводи, які й забезпечують необхідні просторові
переміщення робочого органу.
При ручному управлінні контроль - поточного положення робочого органу
здійснюється візуально оператором, який впливає на завдання швидкостей
електроприводів окремих механізмів і забезпечує переміщення робочого органу
машини по необхідних траєкторіях або установку у фіксовані позиції
відповідно до технологічного процесу. При цьому до електроприводу не
пред'являється вимога регулювання положення. Однак електропривод повинен
забезпечувати регулювання швидкості і володіти сприятливими динамічними
якостями, полегшують умови регулювання положення оператором.
Автоматичне регулювання положення вимагає безперервного контролю
фактичних значень регульованої координати. Електроприводи, призначені для
регулювання положення робочого органу машини, називаються позиційними.
Залежно від конкретних вимог можливі чотири наступні варіанти
автоматичного регулювання положення:
1) точне позиціонування електропривода в заданих точках шляху по
дискретним сигналам колійних датчиків (точний зупинок);
2) безперервне автоматичне регулювання положення по відхиленню з
метою здійснення дозованих переміщень;
3) безперервне регулювання положення по відхиленню за заданою
програмою (програмно-керованих позиційний електропривод);
4) безперервне автоматичне регулювання положення щодо відхилення при
довільно мінливому сигналі завдання (позиційний стежить електропривод).

4.2 Точна зупинка електропривода
З виразу максимальної неточності зупинки випливає, що найбільш істотна
помилка позиціонування залежить від середньої початкової швидкості і від її
відхилення від середнього значення. Головна причина неточності зупинки,

зміни статичного навантаження електроприводу з одночасною зміною
сумарного приведеного моменту інерції. Основні засоби зменшення помилки
позиціонування - зниження середньої швидкості електропривода при підході до
датчика точної зупинки і збільшення жорсткості механічної ха-рактеристики
двигуна при роботі на зниженій швидкості. Формула, зв'язує необхідну
середню знижену швидкість і жорсткість механічної характеристики з
допустимоюнеточною зупинкою має вигляд:
ср2 + 2К11 срtсрср − 2К12 ср Smax.доп = 0.
Рішення квадратного рівняння дає такий вираз для допустимої середньої
зупиночної швидкості

ср = К112  ср2 t ср2 + 2 К12 ср Smax .доп − К11 срtср ,
К11 =
К12 =

max / ср + tmax / tср
2max / ср + J max / J



+ М дин.max / М дин.ср
ср

;

К11
;
max / ср + tmax / tср

 ср , tср ,ср − среднє значения параметрів;
max , J max , tmax , М дин.max − максимальне

відношення

від

середніх

параметрів;
Smax.доп - максимально допустима похибка позиціонування (максимальна
неточна зупинка).
М дин.ср = М сср + М тср (Сума статичного і гальмівного моментів, їх середніх
значень);

 ср = ( М сср + М тср ) / J

− середнє уповільнення електроприводу.
 ср
Задаючись допустимою неточністю зупинки Smax.доп і жорсткості

механічної

характеристики

max / ср ,

визначає

середнє

значення

швидкості.

Рис. 4.1.
Криві побудовані в припущенні, що при будь-якому навантаженні процеси
уповільнення протікають при незмінному гальмівному моменті двигуна. ДДЗ

встановлюється

від

ДТО
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.
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електроприводу проходить на зниженій швидкості, час дотягування
виявляється порівнянним із загальним часом переміщення механізму з
вихідного робочого положення в заданий.
Час дотягування може бути зведеним до мінімуму, якщо усунути статичну
помилку регулювання швидкості і сформувати стабільну залежність  = f (t ) в
процесі уповільнення, інваріантну, щодо навантаження.

Автоматичне регулювання положення з відхиленням
Автоматичне регулювання положення вимагає вимірювання кутового чи
лінійного переміщення робочого органу механізму і використання пристроїв,
які задають ці переміщення.
У найпростішому варіанті автоматичне регулювання положення
передбачається лише на ділянках руху в районі заданих робочих позицій, а на
основній частині шляху переміщення від позиції до позиції система по
вихідний координаті розімкнута. Цей варіант дозволяє використовувати
датчики, помилки позиціонування, що виробляють сигнал, пропорційний
відхиленню робочого органу від заданого положення. Датчики підключаються
в зоні точної зупинки. Вони забезпечують автоматичне регулювання
положення, щодо відхилення від заданої точки шляху з необхідною точністю.
При необхідності відпрацювання дозованих переміщень, що задаються на
вході системи стрибком, або при здійсненні програмного управління
переміщенням робочого органу механізму необхідний постійний контроль
поточного положення, здійснюваний датчиками кутового чи лінійного
переміщення безперервної або дискретної дії.
Для електроприводів позиційних механізмів крім регулювання положення
зазвичай потрібне регулювання швидкості і обмеження струму якоря в
перехідних процесах допустимим значенням  я =  стоп . В якості об'єкта
регулювання положення приймемо одноразово інтегруючу систему
регулювання швидкості в системі ТП-Д з підлеглим контуром струму.
Доповнивши її інтегруванням швидкості  для отримання переміщення S,
вводимо зворотній зв'язок по положенню з коефіцієнтом посилення Коп і
включивши її на вхід регулятора положення, одержимо 3-х контурну систему
регулювання положення, структурна схема якої наведена на рис.

Рис. 4.2.
Якщо вважати, що система автоматичного регулювання замикається при
підході до зони точної зупинки електроприводу з метою збільшенняточності
позиціонування, то темп уповільнення в процесі відпрацювання сигналу
помилки буде дорівнювати:
dЗ К РП КОП
=

dt
КОС

Таким чином, задається регулятором положення максимальне прискорення
електроприводу в процесі уповільнення тим більше, чим більша початкова
швидкість нач . За відсутності статичного навантаження (Мс = 0) оптимізований
перехідний процес точного позиціонування буде мати характер, показаний на
малюнку.

Рис. 4.3.
Максимальне прискорення в процесі, уповільнення зростає,зі зростанням
відпрацьовується переміщення Sнач . Відповідно зростає і максимальний струм
якоря

 max =

 max


1   d 
J
+
М


с .
C   dt max


До тих пір поки задається переміщення при замиканні системи невелике і
 стоп , система залишається лінійною, забезпечуючи необхідну якість

регулювання. Якщо Sнач , знач і нач настільки великі, що  max  стоп , регулятор
швидкості
переходить
U ЗГ = const = КОТ стоп , система
процес

уповільнення

на
насичену
ділянку,
видаючи
регулювання положення розмикається, йде

з  я = стоп = const. Так

як

прискорення,

відповідне

стопорному моменту, менше задається, накопичується додаткова помилка
регулювання положення, яка в кінці процесу відпрацьовується з
перегруповуванням.
Отже, оптимізований контур регулювання положення вимагає обмеження
відпрацювання переміщення і початкової швидкості момент замикання
допустимий значенням, при яких струм якоря в процесі уповільнення не
досягає  стоп .
У момент максимуму струм якоря:
d З
К 
= − тmax ;max доп = ОС тmax .
dt
К рПО КОП

Гальмівний момент навантаження збільшує допустиме значення нач . При
зміні навантаження в широких межах нач , визначають за мінімальним
значенням Мс.
Аналогічні умови складаються і в тих випадках, коли система регулювання
положення передбачається для відпрацювання різних дозованих переміщень,
що задаються на вході системи.

Рис. 4.4.

У цьому випадку цикл переміщення починається при нульових початкових
умовах і, як показано на рис. складається з ділянки прискорення
електроприводу до швидкості max і ділянки уповільнення його з зупинкою в
заданій точці шляху. Чим більше задане переміщення S , тим більше
максимум струму при пуску і в процесі уповільнення, тим більше max . Тому й
тут оптимальні динамічні властивості системи регулювання положення
зберігаються тільки в межах тих заданих переміщень S , при яких в процесі
уповільнення вона залишається лінійною (  max  стоп , ). При цьому max
виявляється значно менше номінальної робочої швидкості ном

, отже,

обмежити Uзс значенням КОСmax в даному разі не можна. Якщо початкова
швидкість при гальмуванні виявляється менше ном , процеси гальмування
супроводжуються дотягуванням, причому їх тривалість залишається такою ж,
як і при відпрацюванні великих переміщень. У зв'язку з цим для подібних
електроприводів використовують регуляторне положення з параболічною
характеристикою.
Додаткові помилки при обмеженні струму не накопичувалися б у тому
d
випадку, якщо задається регулятором положення темп гальмування З
dt
дорівнював максимальному прискоренню  тmax і залишався постійним на всій
ділянці гальмування с  я   стоп . Це можливо, якщо коефіцієнт підсилення
регулятора положення Крп змінювався б назад пропорційно  :
К рп = Кос тmax / Коп.

У

процесі

уповільнення

з

постійним

прискоренням  тmax

швидкість  пов'язана з неузгодженим виразом
S / К оп   2 / 2 тmax .
Тогда
К рп = К ос тmax / 2 тmax  S  К оп .

Вихідна напруга регулятора положення Uзс з вихідним сигналом
неузгодженості повинно бути пов'язано співвідношенням
U зс = Косз  Кос

2 тmax  S
= К S .
К оп

Дана залежність показана на рис. При S = Sтmax коефіцієнт Крп має
значення

К рп min =

К ос тmax
,
К опном

яке в 2 рази менше, ніж при лінійному регуляторі. Зменшення
S призводить до збільшення коефіцієнту регулятора, аж до оптимального
значення Крпо. При подальшому зменшенні S можливе збільшення коливання.
Статична помилка позиціонування
Sс =

К от  с
Кот М с
=
.
К рп  К рс К рп  К рс  С

Статична помилка в оптимізованій системі
Sсо =

К оп ап ат2ас2Т 2 Rя 
С 2Т м

Мс,

де ап , ат , ас − коефіцієнти налаштування регуляторів;
Т  , Т м − мала і велика постійні часу двигуна.

Необхідність використання регулятора положення з нелінійною
характеристикою може бути виключена при будь-яких переміщеннях шляхом
завдання на вході системи необхідного закону S з = f (t ), при відпрацюванні
якого система залишається у всіх режимах лінійної (програмне регулювання чи
стежить електропривод).

5. АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМ
ТЯГОВОГО ПРИВОДУ
5.1 Вимоги, що пред'являються до систем
автоматичного регулювання (САР)
САР тягового приводу електромобіля призначений для розподілу енергії,
що виробляється автономною енергетичною установкою (ЕУ), між тяговим
електродвигуном (ТЕД) приводу ведучих коліс (ПВК) відповідно до їх
граничних і часткових характеристик, що забезпечують заданий режим руху
електромобіля. Для виконання цієї головної функції до САР пред'являються
наступні основні вимоги:
- Забезпечення режимів роботи СТЕП (пуску, розгону до сталої швидкості
руху, електричного гальмування та ін.) в залежності від призначення
електромобіля і його транспортних циклів;
- Формування характеристик силового електрообладнання з мінімальною
допустимою помилкою;

- Реалізація вибраних варіантів управління ТЕД в тяговому і гальмівному
режимах;
- Забезпечення необхідних показників якості перехідних процесів;
- Необхідний розподіл навантажень між ТЕД при прямолінійному русі й
повороті електромобіля;
- Узгодження режимів роботи ПВК і ЕУ для найбільш економічного
використання;
- Захист агрегатів СТЕП від перевищення гранично допустимих значень
параметрів.
Необхідність управління кількома фізичними величинами обумовлює
застосування багатоконтурною САР.

5.2 Система тягового приводу постійного струму
кар'єрного електромобіля
На рис. представлена електрична схема силової частини СТПЕ моделі
БелАЗ-549 вантажопідйомностю 75т в тяговому режимі.

Рис. 5.1.
Привід працює наступним чином. Дизель приводить в обертання збудник
ВГ і тяговий генератор Г, від якого живляться два двигуни постійного струму
М1, М2 мотор - коліс змішаного збудження, що підключаються до генератора
паралельно електропневматичними контакторами ЛК1, ЛК2. ОВГ тягового
генератора живиться від збудника, також це генератор постійного струму.
Кожен двигун має послідовну (основну) обмотку збудження ОВМ1, ОВМ2 і
обмотку незалежного збудження, на рис. не показану.

Напрямок руху електромобіля змінюється по засобам переключення
реверсорів ходу РХ1, РХ2, при цьому напрямок струму в обмотках
послідовного і незалежного збудження змінюється на протилежне.
Регулювання магнітного потоку ТЕД проводиться автоматично у функції
струму якоря в два щаблі. На першому ступені потік зменшується шунтуванням
обмоток послідовного збудження М1, М2 резисторами Rш1, Rш2 за допомогою
контакторів КШ1, КШ2, а на другій - реверсуванням струму обмоток
незалежного збудження.
Управління СТПЕ здійснюється контролерами за допомогою педалей ходу
(ПХ) і гальмування (ПТ). ПХ крім контролера пов'язана з регулятором двигуна
внутрішнього згоряння (РДВС). У залежності від положення ПХ
встановлюється певна кутова швидкість дизеля, обумовлює вибір бокової або
часткової характеристики тягового генератора ГПЛ - 600, формованих САР
(див. рис.). У зоні середніх струмів і напруг (зоні ВО) потужність ГПТ,
гранична зовнішня характеристика достатньо близька до кривої сталості
потужності дизеля.

Рис. 5.2.
Структурна схема САР в тяговому режимі КЕМ представлена на рис. При
натиснутому водієм ПК із збільшенням кута  c зростає кутова швидкість дизеля
і привідних ним електричних машин. Напруга допоміжного синхронного
генератора Uсг, пропорційне, подається на функціональний перетворювач ФП1,
формуючий задає сигнал Uц1. Контур регулювання
ГПТ виконаний з жорстким негативним зворотнім зв'язком по напрузі і
струму генератора, здійснюваний селективним вузлом СЛУ, що складається з
ДН, ДС і функціонального перетворювача ФП2, що формує сигнал Uм і
здійснює відсічки за струмом, напругою і потужністю генератора. Сигнали

зворотного зв'язку Uм надходить на елемент підсилювача У1 зустрічно
задаючому сигналу. Uу = Uс1 - Uм. Таким чином, Uс1 визначає рівень
потужностей дизеля і тягового генератора. Для забезпечення плавності
рушання кар'єрного електромобіля і переходу з однієї сталої швидкості на іншу
2
ФП1 виконаний за нелінійною характеристикою Uс1 ~ äèç
.

Рис. 5.3.
Контур регулювання кутової швидкості тягових ДПС змішаного
збудження виконаний із ступінчастим управлінням магнітним потоком. При
включенні другого ступеня, коли спрацьовує підсилювач У3, перемикаючий
пристрій П2 реверсують струм обмоток незалежного збудження ОВН1, ОВН2.
Значення струмів Іг, при яких включаються ступені зменшення магнітного
потоку тягових ДПС, обрані з урахуванням забезпечення мінімуму стрибків
тягового зусилля і реалізації повної потужності дизеля в інтервалі швидкостей
руху КЕМ нижче 40км/год.
Щоб забезпечити працездатність контуру регулювання ДПС при різних
значеннях диз , введена корекція по заданому сигналуUс3 з виходу нелінійної
ланки ФПЗ, вхідний сигнал якого пропорційний диз . Чим менше кутова
швидкість дизеля, тим при меншому значенні струму Іг включаються, ступені
зменшення Фм, формуючи відрізки часткових зовнішніх характеристик
тягового генератора.
Для запобігання перевищення  макс вихідний сигнал впливає на релейноконтакторну апаратуру СТПЕ: вимикаються лінійні контактори і незалежно від
положення педалей ходу і гальмування збирається гальмівна схема, відповідна
першої позиції гальмівного контролера.
КЕМ обладнаний трьома незалежними один від одного системами гальм:
електричною системою, механічним гальмом з пневмоприводом і механічним
гальмом, стоянки з ручним приводом. Електричне гальмування застосовується
як основне службове в інтервалі швидкостей руху до 40 км/год з
догальмуванням пневмоприводом при швидкості нижче 8км /ч, коли
електричне гальмування малоефективне.
Система тягового приводу електромобіля в гальмівному режимі працює
наступним чином. При натисненні педалі гальма ПГ пов'язаний з нею

гальмівний контролер (КГ) переводиться в першу позицію, що призводить
спочатку до вимикання гальмівних контакторів ГК1, ГК2. Утворюються два
контури, кожен складається з якоря ДПС і резисторів Rт і Rс. У ланцюзі
обмоток незалежного збудження електродвигунів включається додатковий
резистор.

Рис. 5.4.
На першій позиції КГ формується гальмівна характеристика КЕМ,
дозволяюча здійснювати пригальмовування на невеликих ухилах (пряма 1).
Надругій позиції КГ частина додаткового резистора в ланцюгах обмоток
незалежного збудження ТЕД замикається. На третій позиції закорочується ще
частина зазначеного резистора. Гальмівне зусилля збільшується (прямі 2 і 3).
Друга і третя позиції призначені для пригальмовування КЕМ при русі на ухилах
і відносного плавного збільшення гальмівного зусилля при зупинному
гальмуванні. Таким чином, коли формуються часткові гальмівні
характеристики, порушення ТЕД здійснюється тільки за допомогою обмоток
незалежного збудження. Гранична гальмівна характеристика 4 забезпечується
на четвертій позиції КГ при одночасному використанні обмоток незалежного і
послідовного збудження. Останні підключаються контактори ТК3 через
резистори Rс до затискачів тягового генератора.
Для збільшення ефективності гальмування при реалізації граничної
гальмівної характеристики використовується схема з противозбудженням і
стабілізуючим ристором R с. Коли струм якоря ТЕД досить великий, падіння
напруги на R с, спрямоване зустрічно по відношенню до напруги генератора
Uг, велика і перевищує Uг. Це перешкоджає проходженню струму Iвд через
обмотки послідовного збудження ТЕД. Зниження швидкості руху КЕМ
викликає зменшення струму якоря електродвигунів і падіння напруги на Rc, яке
стає менше Uг; з'являється струм через обмотки послідовного збудження. ЕРС,
струм якоря ТЕД і гальмівне зусилля зростають. Таким чином, схема з
противозбудженням і стабілізуючим резистором здійснюється автоматичним
регулюванням збудження ТЕД в режимі електричного гальмування за рахунок
негативного зворотного зв'язку по струму якоря.
З метою зниження комутаційної навантаження тягових ДПС режим
електричного гальмування обмежений швидкістю руху 40км / ч, і тільки перша
гальмівна характеристика може бути реалізована при більш високій швидкості.
Для виконання стабілізації напруги тягового генератора на четвертій гальмівній
позиції в СТПЕ передбачено відповідне включення обмотки збудження
збудника ОВВ, при якому його струм збудження змінюється у функції диз .

Структурна схема САР в гальмівному режимі наведена на рис. При
натисканні ПТ збирається гальмівна схема, ПХ при відпуску встановлюється в
нейтральне положення, а дизель переводиться в режим холостого ходу
з nдиз = 700 об / хв.
Комутація додаткових резисторів у ланцюгах обмоток незалежного
збудження ОВН1 і ОВН2 здійснюється контакторами, які на схемі умовно
показані у вигляді переключаючих пристрої ПЗ.
Підтримка сталості напруги Uг на четвертій позиції КГ незалежно від
диз здійснюється за допомогою жорсткого негативного зворотного зв'язку в
контурі ГПТ по кутовій швидкості дизеля Діз. Напруження допоміжного
синхронного генератора Uсг, пропорційне диз , випрямляється випрямлячем в
його вихідний.

Рис. 5.5.
сигнал Ud віднімається в сумарному елементі СЕ підключений до ОВВ.
Тому струм збудження збудника IвВГ пропорційний Uсе = Uуст - Ud. Чим
більше диз , тим більше Ud і менше IвВГ. Таким чином забезпечується обернено
пропорційна залежність IвВГ від диз і підтримання сталості Uг. Уразі
обмеження швидкості руху до 40 км / год порогові елементи системи
регулювання не включаються. При перевищенні цього значення за сигналом
ДУС спрацьовує порогова ланка обмеження швидкості в гальмівному режимі
близькість. Незалежно від положення ПТ його вихідний сигнал приводить до
перемикання КТ на позицію 1.

5.3 Система автоматичного регулювання ТЕД зі
зворотнім зв'язком по струму АД
З позиції мінімізації маси і розмірів тягового електрообладнання і різкого
підвищення його одиничної потужності найбільш перспективні СТПЕ з ТЕП
змінного струму, що містять генератор і ТЕД змінного струму; кутова
швидкість останніх регулюється перетворювачами частоти (ПЧ). ПЧ
застосовують двох видів: з явно вираженою ланкою постійного струму (ПЧПТ),
що складаються з некерованого випрямляча ВН і інвертора І; з безпосереднім
зв'язком джерела енергії з навантаженням (НПЧ). Тягові СГ і частотно-керовані
ТЕД (асинхронні, синхронні та ін.) зазвичай розраховуються на підвищену
максимальну кутову швидкість, яка обмежується в основному механічною
міцністю ротора і працездатністю підшипникових вузлів. Це дає можливість
значно знизити питомий об'єм і масу тягових електричних машин, а також
виконати їх безконтактними, що підвищує їх безконтактність, що підвищує їх
експлуатаційну надійність і знижує трудомісткість обслуговування.
Розглянемо специфіку побудови прямих ланцюгів регулювання частотнокерованих короткозамкнених АТ, коли сигнал від водія електромобіля
безпосередньо керує одним з параметрів f1* , f s* , U1 *.Кожен з них має строго
певний діапазон зміни. U1макс * / U1мін * = 7 ... 10. U1макс * залежить від
прийнятого поєднання варіантів управління АТ, а U1мін * - від розрахункової
напруги, необхідного для компенсації втрат АТ в режимі мінімальною сталої
швидкості руху порожнього електромобіля на горизонтальній ділянці шляху.
fsмакс * / fsмін * = 7 ... 10. fsмакс обумовлюється розрахунковими параметрами
артеріального тиску, а fsмін - моментом Х.Х. електродвигуна. f1макс * / f1мін *
= 75 ... 100, де f1макс * визначається максимальним розрахунковим значенням
частоти АТ, f1мін * - критичним ковзанням АТ. f1макс * = 200Гц, f1мін * 1,5 ...
2Гц.
Кути  c і  c натискання педалей АТГ і АТМ не перевищують 40...42 . Для
плавного рушання й переходу від однієї сталої швидкості на іншу необхідно,
щоб приріст регульованого параметра ( f1* , f s* , U1* ) на одиницю кута
натискання педалі не перевищувало деякого наперед заданого значення
(  5 Гц / град ), що визначається приведеним до валу АД моментом інерції
рухомих мас і швидкістю наростання моменту М *. При «м'якому» режимі
роботи АД знаходиться на стійкій частині характеристики і не схильний до
значних струмовим перевантаженням. Граничним між «м'яким» і «жорстким»
режимами є критичний, коли fs * = fsк * і М * = Мк *, і АТ знаходиться на межі
стійкості. При безпосередньому управлінні частотою АТ крім включення в
прямий ланцюг передачі управляючого впливу ланок ДЛ (динамічний ланка) і
ЗІ (задатчик інтенсивності) можна замкнути контур регулювання частоти
жорсткості негативним зворотним зв'язком по параметру, час зміни якого
можна порівняти з часом наростання (спаду) частоти f1 * і від якого залежить
момент АТ. Одним з таких параметрів є струм статора електродвигуна.
Структурна схема САР стосовно СТПЕ з постійною кутовою швидкістю
СГ наведена на рис.

Рис. 5.6.
Система включає контур регулювання частоти, що складається з двох
ідентичних контурів ПЧ1, ПЧ2, і контур регулювання напруги.
ЗГ - генератор, що задає частоти;
СУ - система управління;
ПЧ - перетворювач частоти;
ГР - гальмівний резистор;
ДТД, ДТТ - датчики активної складової струму АД в руховому і
гальмовому режимах;
МІН - ланка виділення мінімального сигналу;
ЧД - частотний дискримінатор;
ПУ - попередній підсилювач;
ВСГ - збудник синхронного генератора;
ДН - датчик напруги;
АТГ, АТМ - апарати управління електроприводом у тяговому і
гальмівному режимах;
ФПД, ФПТ - функціонально-перетворювальне ланка, яка формує требує-ну
залежність струму АД в функції частоти в тяговому і гальмівному режимах;
РХ - реверсор ходу;

ЗРР- ланка реверсування руху.
Коефіцієнт передачі ДП розраховують з умови забезпечення частоти
f1пуск = fsпуск перед, коли с = смакс , а умовою формування граничної
характеристики Uс (f1 *) є реалізація всього діапазону регулювання частоти АТ
при 1 ( f1* )  1пред ( f1* ). Тобто задаючий сигнал Uс необхідно обмежувати в
функції частоти відповідно за характеристикою 1пред* ( f1* ). Це можна здійснити
за допомогою функціонального перетворювача ФПД, на вхід якого надходить
імпульсний сигнал з частотою проходження f3мін.
Ланка ФПД забезпечує роботу двох контурів регулювання ПЧ. Частота
f3мін є меншою з f3 (1) і f3 (2) і виділяється ланкою меншої частоти МІН.
Формування характеристики ФПД у функції меншою з частот f1 * викликано
необхідністю узгодження залежностей Uс (f1 *) і 1пред ( f1* ) для виключення
перевантаження АТ.
У розглянутій системі частота регулюється у функції відхилення струму
статора АД від заданого значення.

Рис. 5.7.
В гальмівному режимі електромобіля зі збільшенням задається сигнал Uт,
частота f1 * повинна знижуватися, тобто полярність вихідних сигналів АТГ і
ДТд. Коли в тяговому режимі необхідно зменшити швидкість руху, водій кілька
раз відпускає педаль АТГ, сигнал Uc падає і частота f1 * знижується.
Інерційність ланцюга АТ значно перевищує інерційність ланцюга АТГ - ЗГ ПЧ, тому в початковий момент кутова швидкість д не змінюється і зниження
частоти f1 * призводить до відповідного зменшення fS *, одночасно падає
струм I1.Коли АТ переходить в генераторний режим струм I1 змінює фазу, і
сигнал UосдI починає діяти згідно з Uс, так як датчики струму виконуються
фазочуттєві. Однак гальмівні резистори не підключені до силового ланцюга (це
відбувається тільки при натисненні педалі АТМ), а в СТПЕ з ПЧПТ
електродвигуни в генераторному режимі працюють на холостому ходу. При
наявності НПЧ, що допускають двосторонній обмін енергією, практично вся
енергія АТ в подібному режимі поглинається генератором. Аналогічний процес
відбувається при повному відпусканні педалі АТГ.

Для виключення генераторного режиму АТ при зниженні швидкості
посредст-вом зменшення  с необхідно із зміною фази струму I1 змінювати
передавальний коефіцієнт зворотного зв'язку, щоб струм був мінімальним.
Датчик струму ДТд відключається від підсумовуючого елемента, і починає
функціонувати датчик струму ДТт, передавальний коефіцієнт якого вибирають
з умови 1  1хх .
При безпосередньому регулюванні частоти f1 * досить ймовірна значна
нерівномірність навантаження тягових АТ. Однак якщо f1 * регулюється
індивідуально для кожного електродвигуна у функції відхилення струму від
заданого значення, то в режимі прямолінійного руху КЕМ відмінність у
значеннях струмів АД визначається лише помилкою регулювання.
Реверсування напрямку руху КЕМ здійснюється водієм, засобом впливу на
РХ, сигнал якого Uрх надходить на ланку ЗРР. Остання виробляє сигнал Uрд на
СУ1 і СУ2 перетворювачами частоти тільки в тому випадку, коли швидкість
руху КЕМ близька до нуля. При подачі Uрд на СУ перетворювачі частоти
змінюють порядок чергування фаз напруги живлення АД.
Ланка реверсування руху має отримувати інформацію про швидкість руху
безпосередньо від провідних коліс, наприклад від датчика кутової швидкості
(ДУС), спидометра …Так як САР не підтримує сталості потужності, то
необхідність у зворотному зв'язку по потужності відпадає. Напруга
регулюється за двома варіантами:
1) U1* ( f1* ) = U1пред* ( f1* );
2) U1* ( f1* ) = с / смакс  U1пред* ( f1* ).
У схемі, показаної на рис., прийнятий перший варіант. Другий варіант нескільки підвищує cos  АТ.
Перевага розглянутої САР – відсутність датчиків кутової швидкості АД,
простота вирівнювання їх навантаження, автомеханічне обмеження допустимої
потужності Р без зворотного зв’язку. Недоліком є неможливість підтримання
постійної потужності на часткових характеристиках і складність отримання
високих показників якості процесу регулювання.

