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ВСТУП
Метою викладання дисципліни “Спеціальні системи електропривода” є
вивчення основ проектування, налагодження та експлуатації сучасних систем
керування електроприводів усіх типів.
Дисципліна базується на використанні фізичних уявлень про структуру і
принципи роботи спеціальних електричних машин і систем електропривода, а
також на змісті попередніх загальнонаукових і спеціальних курсів “Теорія
електропривода”, “Електричні машини”, “Моделювання електромеханічних
систем”, “Елементи автоматизованого електропривода”.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати особливості
роботи та будову спеціальних електричних машин, спеціальних джерел
живлення електричних машин в складі електропривода, спеціальних систем
електроприводів постійного та змінного струмів та отримати навички щодо
розрахунку статичних, динамічних та енергетичних характеристик спеціальних
електричних машин та електроприводів, розрахунку необхідних параметрів для
вибору електромеханічного обладнання спеціальних систем електроприводів,
проведення аналізу отриманих рішень щодо якісних показників роботи
електроприводів.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт містять короткі
теоретичні відомості, хід виконання лабораторної роботи, варіанти завдань,
контрольні питання.
Розроблений
побудови

методичний

математичних

матеріал

моделей

та

дозволяє

опанувати

дослідження

методику

характеристик

електропривода як загальнопромислового випуску, так і спеціальних типів
електрообладнання.
Після вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
− особливості роботи та будову спеціальних електричних машин;
− особливості роботи та будову спеціальних джерел живлення
електричних машин у складі електропривода;
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− особливості роботи та будову спеціальних систем електроприводів
постійного та змінного струмів;
уміти:
− розраховувати статичні, динамічні та енергетичні характеристики
спеціальних електричних машин та електроприводів;
− розраховувати

необхідні

параметри

щодо

вибору

електромеханічного обладнання для спеціальних систем електроприводів;
− проводити аналіз отриманих рішень щодо якісних показників роботи
електропривода;
мати уявлення: про сучасний стан і тенденції розвитку спеціальних
електричних машин та автоматизованого електропривода.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Денна форма
повн./скороч.

Номер
теми

Тема

Заочна форма
повн./скороч.

К-сть.
год.
(лб)
2/2

К-сть.
год.
СРС
4/4

К-сть.
год.
(лб)
-/-

К-сть.
год.
СРС
2/2

1

Ознайомлення з пакетом програм
"Matlab"

2

Дослідження
характеристик
виконавчих електроприводів з
двигунами постійного струму
незалежного збудження (ДПС
НЗ) з якірним та полюсним
керуванням

2/2

4/4

1/1

2/2

3

Дослідження
характеристик
двигуна постійного струму при
імпульсному регулюванні

2/2

4/4

1/1

2/2

4

Дослідження
спеціальних
двигунів

характеристик
асинхронних

2/2

4/4

1/-

2/-

5

Дослідження
спеціальних
двигунів

характеристик
синхронних

2/2

4/4

1/-

2/-

6

Дослідження
характеристик
дводвигунного електропривода
постійного струму з механічним
з’єднанням
валів
при
вирівнюванні навантаження

4/2

6/4

1/-

2/-

7

Дослідження
характеристик
дводвигунного електропривода з
двигунами змінного струму в
системі «електричний вал»

2/2

4/4

1/-

2/-

8

Дослідження
дводвигунного
електропривода
стеження

2/0

4/2

-/-

-/-

характеристик
асинхронного
в
системі
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Лабораторна робота № 1
Тема. Ознайомлення з пакетом програм "Matlab"
Мета: набуття навичок роботи з пакетом програм "Matlab".
Короткі теоретичні відомості
Matlab – це високопродуктивна мова для технічних розрахунків. Вона
містить у собі обчислення, візуалізацію і програмування в зручному
середовищі, де задачі й розв’язання виражаються у формі, близькій до
математичної.
Simulink (супутня програма Matlab) – це інтерактивна система для
моделювання динамічних систем. Вона являє собою середовище, кероване
мишею, що дозволяє моделювати процес переміщуванням блоків на екрані та їх
маніпуляцією. Пакет Simulink зі своїми додатками – основний інструмент
вивчення різних електромеханічних систем. Simulink надає досліднику
найрізноманітніші можливості, починаючи від структурного (математичного)
зображення системи і закінчуючи генеруванням кодів для програмування
мікропроцесора відповідно до структурної схеми моделі.
Основні засоби для моделювання та аналізу, наявні в пакеті Simulink:
– велика бібліотека блоків для створення лінійних і нелінійних,
дискретних і безперервних, гібридних моделей;
– ієрархічна структура моделей з необмеженою вкладеністю;
– скалярні та векторні зв'язки;
– засіб для створення блоків і бібліотек користувачів;
– інтерактивне моделювання з "живим" відображенням на екрані;
– сім методів інтегрування з фіксованим і змінним кроком;
– лінеаризація;
– визначення точок рівноваги.
При моделюванні з використанням Simulink реалізується принцип
візуального програмування, відповідно до якого користувач на екрані з
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бібліотеки стандартних блоків створює модель пристрою і здійснює
розрахунки. При моделюванні користувач може вибирати метод розв’язання
диференціальних рівнянь, а також спосіб зміни модельного часу (з фіксованим
або змінним кроком). У ході моделювання є можливість слідкувати за
процесами, що відбуваються в системі, для цього використовуються спеціальні
пристрої спостереження. Результати моделювання можуть бути відображені у
вигляді графіків або таблиць. При роботі із Simulink користувач має
можливість модернізувати бібліотечні блоки, створювати свої власні, а також
складати нові бібліотеки блоків. Simulink дозволяє поповнювати бібліотеки
блоків за допомогою підпрограм, написаних мовою Matlab, С++ і Fortran.
Simulink можна завантажити шляхом натискання відповідної кнопки в
меню програми Matlab або з командного рядка пакета Matlab однойменною
командою (рис. 1.1). При цьому на екрані відкривається вікно з піктограмами
бібліотек блоків Simulink (рис. 1.2).

Рисунок 1.1 – Запуск Simulink

Рисунок 1.2 – Бібліотеки Simulink

Simulink містить 17 бібліотек різноманітних математичних блоків та
одну бібліотеку готових демонстраційних електромеханічних систем (блок
«Demos» рис. 1.2). Кожну бібліотеку можна розкрити або подвійним
натисканням на лівої кнопки миші на підсвіченій бібліотеці в правій частині
вікна «Simulink Library Brouser»

або одинарним натисканням на назві

необхідної бібліотеки в лівій частині цього самого вікна. При цьому
відкриється вікно з піктограмами її блоків.
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Розглянемо основні бібліотеки, що будуть використовуватися:
Sources – джерела сигналів;
Sinks – приймачі сигналів (блоки запам’ятовування та візуалізації
процесів електромеханічної системи);
Continuous – аналогові блоки;
Discrete – дискретні блоки;
Nonlinear – нелінійні блоки;
Math – блоки математичних операцій;
Signal&System – блоки перетворення сигналів та допоміжні блоки.
Бібліотека "Sources" (рис. 1.3) містить джерела вхідних сигналів, тобто
блоки мають лише виходи. Наприклад, у ланці "Constant" можна задавати
значення фіксованого сигналу, що діє протягом часу розрахунку; у ланці "Step"
можна задавати стрибкоподібну зміну вхідного сигналу між двома постійними
рівнями в заданий момент часу. Є також набір ланок з різними видами сигналів
– синусоїда, прямокутний та пилкоподібний імпульси, шум та ін.
До бібліотеки "Sinks" (рис. 1.4) входять блоки, які використовуються для
запам’ятовування результатів моделювання (To File, To Workspase) та для їх
графічного відображення (Scope, XY Graph, To Workspase).
Бібліотека "Continuous" (рис. 1.5) містить блоки, що характеризують
основні

безперервні

ланки:

інтегруючу

(Integrator),

диференціальну

(Derivative), аперіодичну (Transfer Fcn). З останнього блоку можна отримати
ланку з будь-якою передавальною функцією, за умови, що порядок полінома
чисельника буде менше порядку полінома знаменника. Так, на рис. 1.6 показано
приклад реалізації коливальної ланки: заходимо в настройках параметрів блоку
"Transfer Fcn" (двічі клацнувши на блоці) і в пункті "Denominator" резервуємо
місце ще під один елемент.
Створення моделі системи.
Для створення моделі в середовищі Simulink необхідно виконати ряд дій:
1. Створити новий файл моделі за допомогою команди File/New/Model
( <Ctrl+N>) – як результат відкриється вікно з заголовком "Untitled".
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2. Розташувати необхідні блоки у вікні моделі – здійснюється шляхом
перетягування блоків з відповідних бібліотек Simulink у вікно моделі
"Untitled". У випадку необхідності зміни напрямку виходу/входу блоку
використовується команда <Ctrl+R>, що здійснює поворот виділеного блоку з
кроком 90 за годинниковою стрілкою.
3. Задати необхідні параметри блоків – здійснюється шляхом відкривання
настройок та зміни параметрів (рис. 1.6) кожного блоку моделі.

Рисунок 1.3 – Вікно бібліотеки

Рисунок 1.4 – Вікно бібліотеки

"Sources"

"Sinks"

Рисунок 1.5 – Вікно бібліотеки

Рисунок 1.6 – Настроювання

"Continuous"

коливальної ланки

4. З’єднати блоки моделі згідно із вихідною схемою – здійснюється
шляхом з’єднання виходу попереднього блоку з входом наступного за
допомогою операції "drag" (тягти при натиснутій лівій клавіші миші) – у
випадку правильного з’єднання між відповідними блоками з’явиться суцільна
чорна лінія зі стрілкою. Стрілка на лінії зв’язку показує напрямок потоку даних.
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Усі лінії проводяться під кутом 90. Провести лінію під довільним кутом можна
при натиснутій клавіші <Shift>. При проведенні ліній зв’язку не треба
намагатися попасти точно в порт; лінія приєднується до порту, якщо відпустити
клавішу миші при находженні графічного курсора в середині блоку або в
безпосередній близькості від порту.
Настроювання параметрів розрахунку.
Перед виконанням розрахунків необхідно попередньо задати параметри
розрахунку,

що

встановлюється

в

панелі

керування

меню

Simulation/Parameters (або команди <Ctrl+Е>). Вікно настройок містить
чотири вкладки (рис. 1.7):
1. Solve (розрахунок) – встановлення параметрів розрахунку моделі.
2. Workspace I/O (введення/виведення даних у робочу область) –
встановлення параметрів обміну даними з робочою областю Matlab.
3. Diagnostics (діагностика) – вибір параметрів режиму діагностування.
4. Simulation/Target (додатково) – встановлення додаткових параметрів.

Рисунок 1.7 – Вікно настроювань параметрів розрахунку моделі
Встановлення параметрів розрахунку моделі здійснюється за допомогою
елементів керування, розміщених на вкладці Solve:
– Simulation/Time (інтервал моделювання) – задається початкове (Start
time) і кінцеве (Stop time) значення часу розрахунку.
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– Solve options (параметри розрахунку) – указується спосіб (Type)
моделювання та метод (Solver) розрахунку.
Для параметра Type доступні два варіанти – з фіксованим (Fixed-step)
або

зі

змінним

(Variable-step)

кроком.

Як

правило,

Variable-step

використовується для моделювання неперервних систем, а Fixed-step – для
дискретних. При виборі Fixed-step необхідно вказати величину кроку
моделювання, яка за замовчанням встановлюється системою автоматично
(auto). Необхідна величина кроку може бути введена замість auto або у формі
числа, або у вигляді розрахункового виразу. При виборі Variable-step
необхідно вказати такі параметри:
– Max step size – максимальний крок розрахунку. За замовчанням він
встановлюється автоматично (auto) і його значення в цьому випадку дорівнює
(Stop time – Start time)/50.
– Min step size – мінімальний крок розрахунку.
– Initial step size – початкове значення моделювання.
Список методів (Solver) розрахунку містить декілька варіантів: discrete
використовується для розрахунку дискретних систем, а решта – для
неперервних систем.
Виконання розрахунків.
Запуск процедури розрахунку моделі здійснюється за допомогою пункту
меню Simulation/Start. Процес розрахунку можна закінчити достроково –
пункт

меню

Simulation/Stop.

Також

розрахунок

можна

призупинити

(Simulation/Pause), а потім продовжити (Simulation/Continue).
Бібліотека "Sinks".
Основна задача студентів при виконанні лабораторних робіт з курсу –
дослідження режимів роботи електроприводів спеціального призначення, що
здійснюється шляхом аналізу характеристик відповідних електромеханічних
систем. Тому більш детально ознайомимося з блоками бібліотеки "Sinks"
(графічного

відображення

результатів

розрахунку

моделі),

що

будуть

використовуватися при вивченні даної дисципліни.
Осцилограф Scope – будує графіки сигналів у функції часу, дозволяє
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відображати зміну сигналів у процесі моделювання. Настроювання вікна
осцилографа здійснюється за допомогою панелі інструментів, яка містить 11
кнопок (рис. 1.8):
1. Print – друк вмісту вікна осцилографа.
2. Parameters – доступ до вікна настроювання параметрів.
3. Zoom – збільшення масштабу виділеного місця.
4. Zoom X-axis – збільшення масштабу по горизонтальній осі.
5. Zoom Y-axis – збільшення масштабу по вертикальній осі.
6. Autoscale – автоматичне встановлення масштабу.
7. Save current axes setting – збереження поточних настройок.
8. Restore saved axes setting – встановлення раніше збережених
настройок.
9. Floating scope – переведення осцилографа у «вільний» режим.
10. Lock/Unlock axes selection – закріпити/розірвати зв'язок між
поточною координатною системою вікна і відтворюваним сигналом.
11. Signal selection – вибір сигналів для відображення.

Рисунок 1.8 – Настроювання вікна осцилографа
Графопобудувач XY Graph – будує графік залежності одного сигналу в
функції іншого, тобто графік виду y = f (x) . Містить такі параметри настройок:
x-min/x-max – мінімальне/максимальне значення сигналу по осі Х; y-min/ymax – мінімальне/максимальне значення сигналу по осі Y; Sample time – крок
модельного часу.
Блок збереження даних To Workspace – блок записує дані, що надходять
на його вхід, до робочої області Matlab. Параметри настройок:
1. Variable name – ім’я змінної, під яким записуються дані.
2. Limit data points to last – максимальна кількість розрахункових точок
моделі за часом. За замовчанням задана як inf – зберігатимуться всі дані.
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3. Decimation – кратність запису даних до робочої області.
4. Sample time – крок модельного часу, визначається дискретністю запису
даних.
5. Matrix (матриця) – дані зберігаються як масив, у якому кількість рядків
визначається кількістю розрахункових точок за часом, а кількість стовпців –
розмірністю вектора, що подається на вхід блоку. Якщо подається скалярний
сигнал, то матриця матиме лише один стовпець.
6. Structure (структура) – дані зберігаються у вигляді структури, що
містить три поля: time – час (не заповнюється), signals – значення сигналів, що
зберігаються, block Name – ім’я моделі.
8. Structure with Time (структура з додатковим полем (час)) – аналогічно
попередньому настроюванню Structure, відмінність – поле time заповнюється
значеннями часу.
Застосування елементів бібліотеки
У бібліотеці Power System Blockset програми Simulink існує дві моделі
трифазної асинхронної машини (бібліотека Machines) (рис. 1.9). Одна дозволяє
виконувати моделювання в абсолютних одиницях (SI), друга – у відносних (pu)
умовах живлення від джерела напруги. Моделі мають “електричні” входи
(сигнали напруг фаз A, B, C статора) та виходи (сигнали напруг фаз a, b, c
ротора). Уважається, що обмотки як статора, так і ротора з’єднані зіркою.
Обидві моделі можуть бути використані при моделюванні асинхронної
машини, яка працює у режимі двигуна або генератора. Режим роботи
визначається знаком обертального моменту Tm , завдання якого виконується за
допомогою звичайних блоків Simulink (наприклад, Step або Constant). Вихідні
дані (струми, потокозчеплення статора та ротора та ін.) об’єднані в моделях у
багатовимірний сигнал m _ SI (або m_pu). Сигнали Tm та m _ SI ( m _ pu ) є
звичайними Simulink-сигналами, на відміну від “електричних сигналів, які
задаються виключно за допомогою блоків Power System Blockset.
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Рисунок 1.9 – Блоки асинхронної машини
Діалогові вікна моделей асинхронної машини наведені на рис. 1.10.

Рисунок 1.10 – Діалогові вікна моделей асинхронних машин
При введенні значень будь-якої величини слід ураховувати вказані
одиниці її виміру, які потребує модель. Параметри, значення яких потрібно
ввести у діалогових вікнах: Pn – номінальна потужність, Вт; Vn – ефективне
значення фазної напруги, В; f n – частота мережі живлення, Гц; R n – активний
опір обмотки фази статора, Ом (SI-модель) або в.о. (pu-модель); L1s –
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індуктивність розсіяння обмотки фази статора, Гн (SI) або в.о. (pu);
Rr  – активний опір обмотки фази ротора, приведений до кола статора, Ом (SI)

або в.о. (pu); L1r  – індуктивність розсіяння обмотки фази ротора, приведена до
кола статора, Гн (SI) або в.о. (pu); L n – взаємоіндуктивність, Гн (SI) або в.о.
(pu); J – момент інерції, кг.м2 (SI), у pu-моделі замість « J » задається значення
«H» електромеханічної сталої часу в секундах; F – коефіцієнт в’язкого тертя,
Н·м·с (SI) або в.о. (pu); p – кількість пар полюсів. В останній лінії у
відповідних одиницях задаються початкові значення ковзання s, кута повороту
th, амплітуд фазних струмів статора і їх початкових кутів.
Для виведення координат, що обчислюються в моделі асинхронної
машини, слід застосувати демультиплексор ASM Measurement Demux
бібліотеки Machines (рис. 1.11), на вхід m якого слід подати сигнал з виходу
m _ SI ( m _ pu ) моделі асинхронної машини.

Рисунок 1.11 – Демультиплексор для вимірювання координат асинхронної
машини (зліва) та його діалогове вікно (зправа)
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Для настроювання демультиплексора у діалоговому вікні слід залишити
пазначки лише напроти тих координат, вимірювання яких є необхідним.
Візуалізація зазначених сигналів з виходу демультиплексора реалізується за
допомогою блоків бібліотеки Sinks підпрограми Simulink (див. рис. 1.4).
Хід роботи
1. Вивчити інструкцію щодо роботи з пакетом Matlab.
2. Виконати моделювання системи згідно зі структурною схемою рис. 1.12
– обмеження рівня вихідного сигналу.

Sine Wave

Saturation

Scope

XY Graph

Рисунок 1.12 – Структурна схема системи в пакеті Matlab

а)

б)

Рисунок 1.13 – Характеристики схеми побудовані за допомогою:
а) осцилографа Scope; б) графопобудувача XY Graph
3. Виконати моделювання системи згідно зі структурною схемою рис. 1.12
з такими умовами:
–

виконання

розрахунків

проводити

протягом

t ðîçð = 5 1с

(меню

Simulation/Parameters);
– обмеження рівня вихідного сигналу встановити  = 0,3 (параметри
блоку Saturation – Upper/Lower limit).
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4. Виконати моделювання системи згідно зі структурною схемою рис. 1.14
– релейний елемент.

Sine Wave

Scope

Relay

XY Graph

Рисунок 1.14 – Структурна схема системи в пакеті Matlab

Рисунок 1.15 – Характеристики схеми побудовані за допомогою:
а) осцилографа Scope; б) графопобудувача XY Graph
5. Виконати моделювання системи згідно зі структурною схемою рис. 1.14
з такими умовами:
– змінити поріг вмикання/вимикання x = 0,7 блоку (параметри блоку
Relay – Switch on/off point);
– змінити величину вихідного сигналу при вмиканні/вимиканні y = 0,5
блоку (параметри блоку Relay – Output when on/off).
6. Виконати моделювання системи згідно зі структурною схемою
рис. 1.16 (зворотний зв'язок – від'ємний, а вхідний сигнал Xвх(t) = 1(t)).

3

1
p

Gain

Integrator

Xвх (t)
Constant

Sum

(-)

Xвих (t)

Рисунок 1.16 – Структурна схема системи
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Графіки зміни вихідного сигналу побудувати за допомогою осцилографа
Scope і блоку збереження даних To Workspace.
7. Виконати моделювання системи, структурна схема якої наведена на
рис. 1.17.

Рисунок 1.17 – Математична модель АД з живленням від ідеального джерела
синусоїдної напруги
8. Зробити аналіз отриманих результатів.
Зміст звіту
1. Назва та мета роботи.
2. Структурні схеми та результати моделювання згідно з рис. 1.12 та
рис. 1.14 для пунктів 3 і 5 ходу роботи відповідно. Аналіз отриманих
результатів.
3. Структурні схеми та результати моделювання згідно з рис. 1.16 та
рис. 1.17. Аналіз отриманих результатів.
4. Висновки.
Контрольні питання
1. Як встановлюється інтервал моделювання Simulation/Time? З яких умов
вибирається метод інтегрування Type? Для яких систем використовується
фіксований Fixed-step крок інтегрування, а для яких – змінний Variable-step?
2. Яким чином здійснюється візуалізація розрахунків системи? Які
особливості візуалізації інформації при використанні осцилографа Scope,
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графопобудувача XY Graph, блоку збереження даних To Workspace? За яких
умов використовується той чи інший блок візуалізації?
3.

Яка

особливість

візуалізації

розрахунків

при

моделюванні

електромеханічних систем зі застосуванням бібліотеки SimPowerSystems? Як
здійснюється настроювання демультиплексора ASM Measurement Demux?
4. Які основні типові сигнали бібліотеки Sources використовуються при
аналізі САК? Що таке перехідна функція САК? Зобразьте схематично перехідні
характеристики блоків Step, Rump, SinWave та дайте їх характеристику.
Література: [1].
Лабораторна робота № 2
Тема. Дослідження характеристик виконавчих електроприводів з
двигунами постійного струму незалежного збудження (ДПС НЗ) з якірним
та полюсним керуванням
Мета: ознайомлення з принципом роботи й структурою якірного та
полюсного керування ДПС.
Короткі теоретичні відомості
Якірне керування. Регулювання кутової швидкості здійснюється вниз від
основної, оскільки напруга, що прикладається до якоря, у більшості випадків
може змінюватися тільки вниз від номінальної. Допустимий момент без
урахування погіршень умов вентиляції зі зниження кутової швидкості
залишається

постійним,

оскільки

допустимий

струм

якоря

дорівнює

номінальному, а потік при незалежному збудженні залишається незмінним
(номінальним).
Для різних значень напруг кутова швидкість двигуна дорівнює:

1 = (U1 − IRн ) / kФ ;

2 = (U 2 − IRн ) / kФ .
Їх співвідношення:
.
Звідси

випливає:

при

зміні
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напруги

живлення

(2.1)
регулювальні

характеристики розташовуються паралельно одна одній, тобто мають однакову
жорсткість, що визначає відносно високу стабільність кутової швидкості
(рис. 2.1). Діапазон регулювання розраховується за виразом:
(2.2)
де

і

– номінальне і мінімальне значення напруги живлення.

З (2.2) слідує, що відносний перепад кутової швидкості зростає зі
зниженням

напруги;

це

обмежує

діапазон

регулювання

до

значення

D = (8…10):1 в системах привода без зворотних зв'язків. У замкнутих системах
діапазон регулювання істотно ширший і може досягати значень D = 1000:1 і
більше.

 0//
 0/
0

0

//
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Рисунок 2.1 – Електромеханічні та механічні характеристики ДПС НЗ
Плавність регулювання визначається характеристикою зміни напруги
живлення і зазвичай характеризується значенням коефіцієнта плавності.
Коефіцієнт корисної дії двигуна в даному випадку (без урахування втрат на
збудження) дорівнює відношенню фактичної кутової швидкості двигуна до
кутової швидкості неробочого ходу на заданій характеристиці. Втрати
потужності в якірному ланцюзі при постійному моменті навантаження
залишаються рівними втратам при роботі на природній характеристиці. Але,
оскільки корисна потужність у міру зниження кутової швидкості зменшується,
то і ККД двигуна зменшується. Оскільки напруга мережі живлення
підтримується сталою, то зазначений спосіб регулювання можливий при
використанні відповідного перетворювача з регульованою напругою постійного
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струму на його виході, наприклад, у системі генератор–двигун (Г–Д) або
керований випрямляч–двигун (КВ–Д).
Полюсне керування. Регулювання кутової швидкості двигуна зміненням
струму збудження є одним з найбільш простих і економічних способів.
Потужність, що споживається обмоткою збудження двигуна, становить
приблизно 2…2,5 % потужності двигуна, тому цей спосіб набуває широкого
застосування в сучасній практиці електропривода.
Електромеханічна характеристика

ДПС при регулюванні струму

збудження визначається за виразом (змінюється значення кутової швидкості
неробочого ходу):

0 = U / kФ .
На рис 2.2 по осі ординат відкладено значення кутової швидкості
ідеального неробочого ходу

для природної характеристики, коли потік

Ф = Фном. Значення кутової швидкості
послабленому потоці

ідеального неробочого ходу при

лежить вище кутової швидкості

при номінальному

магнітному потоці. Усі електромеханічні характеристики перетинаються з
віссю абсцис в одній точці. Останнє випливає з того, що при

рівняння

електромеханічної характеристики має вигляд:
0 = (U − IRя ) / kФ ,

звідси визначаємо струм у якорі двигуна:

I = U / Rя = Iкз .
Отже, при різних струмах збудження і при кутовій швидкості двигуна,
рівній нулю, струм у якірному колі рівний струму короткого замикання
двигуна. Цим значенням струму і визначається загальна точка перетину
електромеханічних характеристик. Механічні характеристики, показані на
рис. 2.3, мають ті самі значення кутової швидкості ідеального неробочого ходу,
що й для електромеханічних характеристик. Однак ці характеристики не
перетинаються в одній точці на осі абсцис, оскільки у міру зменшення потоку
зменшується й момент короткого замикання M кз = kI кзФ .
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Повному використанню потужності двигуна відповідають точки, що
знаходяться на лінії номінального струму

(рис. 2.2) – точки, що лежать

на гіперболічній кривій моменту опору Мс , як це показано на рис. 2.3. При
цьому втрати потужності в колі якоря при роботі на регулювальних
характеристиках будуть такими самими, як і на природній характеристиці, а
втрати на збудження – меншими.
ω0//

ω

ω0//

ω0/
ω0

0

ω

ω0/
ω0

Iкз

Мс

I

0

Ic=Iном

Мкз// Мкз/ Мкз

Рисунок 2.2 – Електромеханічні

Рисунок 2.3 – Механічні

характеристики ДПС НЗ

характеристики ДПС НЗ

М

Хід роботи
1. Ознайомитися зі структурною схемою та порядком моделювання
режимів якірного, полюсного керування ДПС НЗ.
2. Скласти математичну модель ДПС НЗ при якірному керуванні
відповідно до рис. 2.3 та виконати дослідження динамічних режимів при таких
значеннях напруги живлення якірної обмотки U ÿ :
а) з номінальною напругою живлення U ÿ = U ÿí (блок «Constant») на
неробочому ходу M c = 0 (блок «Step»);
б) з лінійно-наростаючою напругою живлення до U я = U ян (рис. 2.4) на
неробочому ходу M c = 0 ;
в) з номінальною напругою живлення U ÿ = U ÿí та накидом навантаження
M c = M í в момент часу t = 1 с;

г) з регулюванням напруги живлення відповідно до діаграми рис. 2.5.
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Рисунок 2.3 – Структурна схема ДПС НЗ з якірним керуванням у пакеті Matlab
Uя

k
Saturation

Gain

Ramp

Рисунок 2.4 – Реалізація лінійно – наростаючого сигналу
На рис. 2.4: блок «Ramp» реалізує лінійно – наростаючий сигнал задання,
блок «Gain» (коефіцієнт підсилення k) задає темп наростання сигналу, блок
«Saturation» здійснює обмеження сигналу на необхідному рівні.

U

Σ

k
Gain

Ramp

Uян

Saturation

0,5 Uян
Step

t
t1

t2

t3

Sum
Step

Рисунок 2.5 – Діаграма зміни

Рисунок 2.6 – Реалізація діаграми в

напруги живлення

пакеті Matlab

На рис. 2.5: t1 = 1с, t 2 = 3 с, t3 = 4 с, U ян – узяти згідно з табл. 1 (додаток А).
3. Скласти математичну модель ДПС НЗ при полюсному керуванні
відповідно до рис. 2.7 та виконати дослідження динамічних режимів при таких
значеннях напруги живлення обмотки збудження U ç :
а) з номінальною напругою живлення U ç = U çí (блок «Constant») на
неробочому ходу M c = 0 (блок «Step»);
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б) з номінальною напругою живлення U ÿ = U ÿí та накиді навантаження
M c = M í в момент часу t = 1 с;

в) з регулюванням напруги живлення відповідно до діаграми рис. 2.5, але
відповідну зміну сигналу здійснювати по обмотці збудження – U ç .
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0.997.kФн.atan(1.567.u[1]/Iзн)

kФ
Mux

Scope

Рисунок 2.7 – Структурна схема ДПС при полюсному керуванні в пакеті Matlab
4. Зробити аналіз отриманих результатів пунктів 2 і 3.
Дані для моделювання взяти з таблиці 1 додатка А, варіанти завдання
розподіляє викладач.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Вихідні дані для моделювання якірного та полюсного керування ДПС.
3. Структурна схема ДПС з якірним керуванням та графіки перехідних
процесів: U ÿ (t); M ä (t) ; ä (t) .
4. Структурна схема ДПС з полюсним керуванням та графіки перехідних
процесів: U ÿ (t); M ä (t) ; ä (t) ; U ç (t) ; kÔ(t) .
5. Висновки.
Контрольні питання
1. Що характеризують та від чого залежать: коефіцієнт внутрішнього
демпфування k ä двигуна, пропорційності k ï
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між пусковим моментом і

напругою керування двигуна та коефіцієнт передачі k äâ двигуна?
2. Наведіть сімейство механічних та електромеханічних характеристик
ДПС незалежного збудження при якірному керуванні.
3. Дайте характеристику коефіцієнтів k ä , k ï , k äâ при якірному керуванні
ДПС незалежного збудження.
4. Наведіть сімейство механічних та електромеханічних характеристик
ДПС незалежного збудження при полюсному керуванні.
5. Дайте характеристику коефіцієнтів k ä , k ï , k äâ при полюсному керуванні
ДПС незалежного збудження.
Література: [1, 6, 8, 11–14, 16].
Лабораторна робота № 3
Тема. Дослідження характеристик двигуна постійного струму при
імпульсному регулюванні
Мета: ознайомлення з принципом роботи й структурою імпульсного
керування ДПС, порівняння характеристик і показників якості регулювання
швидкості обертання.
Короткі теоретичні відомості
Імпульсне регулювання швидкості обертання ДПС реалізується двома
способами: імпульсна подача напруги живлення, імпульсне регулювання
додаткового опору в колі якоря.
Імпульсна подача напруги живлення. Суть даного способу полягає в тому,
що частоту обертання двигуна регулюють не величиною постійно підведеної
напруги, а тривалістю живлення двигуна номінальною напругою. Одна з
можливих схем імпульсного керування наведена на рис. 3.1. У період, коли
електронний ключ відкритий, повна напруга подається на двигун, відповідно
струм якоря збільшується, двигун розвиває позитивний момент і частота
обертання зростає. Коли електронний ключ закритий, струм під дією запасу
електромагнітної енергії продовжує протікати в тому самому напрямку, але
через зворотний діод. При цьому він зменшується, момент двигуна
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зменшується, а кутова швидкість обертання знижується.
Робота двигуна складається з періодів розгону і гальмування, що
чергуються. І якщо ці періоди малі порівняно з електромагнітною сталою часу
Te якірного кола, то встановлюється якась середня швидкість, що однозначно

зумовлена відносною тривалістю вмикання (шпаруватістю) t = ti / T , де t i –
тривалість імпульсу напруги; T – період.
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Рисунок 3.1 – Схема імпульсного керування (а) та графік зміни кутової
швидкості (б) обертання ДПС
Частота керуючих імпульсів, як правило, становить 200…400 Гц, у
результаті період Т виявляється на 2 порядки меншим від електромагнітної
сталої часу Te . Такий вид керування, при якому змінюється співвідношення
тривалості імпульсу t i і паузи t ï при незмінному періоді Т, називається
широтно-імпульсним.
Якщо параметри схеми підібрані так, що коливання струму, моменту і
кутової швидкості обертання невеликі, робота двигуна практично не
відрізняється від роботи при постійній напрузі, за який можна взяти середню
напругу за період керування Т: U cp = U í ti / T = tU í .
На рис. 3.2,а показані графіки струму мережі (Ic) і струму якоря (Iя) при
відносно великих навантаженнях. При малих навантаженнях з'являються
періоди, коли при закритому електронному ключі струм якоря зменшується до
нуля – режим переривчастих струмів (рис. 3.2,б). Механічні характеристики
мають перелом і стають схожими на характеристики двигуна при регулюванні
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реостатом у колі якоря. Зона, що відповідає переривчастим струмам, обмежена
пунктирною лінією. Критична відносна частота обертання, при якій настає
перелом, дорівнює
 êð = ( e t − 1 ) /( e − 1 ) ,

де  = T / Te , T = ti + t n , Te = Le / Re .
Uн
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0
б) Iя
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t

Рисунок 3.2 – Графіки струмів мережі Ic і якоря Iя з великим навантаженням (а)
і при малих навантаженнях (б)
Реостатне регулювання кутової швидкості здійснюється з допомогою
контакторів, що замикають окремі ступені резисторів, тобто швидкість привода
змінюється дискретно. Тому даний спосіб не забезпечує плавне регулювання
швидкості обертання. Застосування рідинного (при малій потужності двигуна)
чи повзункового реостата дозволяє досягти плавного регулювання. Іншим
способом досягнення плавного регулювання при введені резисторів у коло
якоря є використання (при невеликих потужностях двигуна) імпульсного
параметричного регулювання кутової швидкості.
Схема вмикання двигуна постійного струму незалежного збудження при
імпульсному регулюванні додаткового опору в колі якоря наведена на
рис. 3.1,а. Додатковий резистор Rдоб, що увімкнений у коло якоря, або повністю
вводиться в схему або замикається накоротко ключем К. Комутація ключа К
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здійснюється періодично. При замкнутому накоротко Rдоб кутова швидкість
двигуна зростає, а при введенні Rдоб кутова швидкість знижується. Коливання
струму й кутової швидкості відбуваються в межах деякого середнього значення
(рис. 3.1, б). Середнє значення струму визначається моментом навантаження на
валу

двигуна,

а

середнє

значення

кутової

швидкості

залежить

від

співвідношення тривалості замкнутого і розімкнутого стану ключа К і від
моменту навантаження. Амплітуди коливання струму й кутової швидкості
залежать при даних параметрах привода від частоти комутації ключа К, яка
повинна бути досить високою.
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Рисунок 3.1 – Схема вмикання (а) та характеристика зміни кутової швидкості
(б) ДПС НЗ при імпульсному регулюванні додаткового опору
Співвідношення тривалості t1 замкнутого та t2 розімкнутого стану ключа
К прийнято виражати у вигляді відносної величини:

e = t1 / (t1 − t2 ) ,
яку називають шпаруватістю керуючих імпульсів. Очевидно, що зі збільшенням
ε (при незмінному навантаженні на валу двигуна) кутова швидкість ДПС буде
зростати і при ε = 1 двигун буде працювати на природній характеристиці (ключ
К постійно замкнутий). При ε = 0 двигун буде працювати на реостатній
характеристиці, що відповідає постійно ввімкненому резистору Rдоб (ключ К
розімкнутий). При інших значеннях ε еквівалентний додатковий опір у колі
якоря визначається співвідношенням:
Rдоб.э = Rдоб (1 − e ) ,
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і механічні характеристики двигуна визначаються за формулою (для середніх
значень кутової швидкості та моменту):

ср =

M ср
U
Rя + Rдоб (1 − e ) ,
−
kФ kФ 2

тобто характеристики мають той самий вигляд і ті самі властивості, що й при
реостатному регулюванні кутової швидкості.
Хід роботи
1. Ознайомитися зі структурною схемою та порядком моделювання
режиму імпульсного керування ДПС НЗ.
2. Скласти математичну модель ДПС НЗ при імпульсному керуванні
напруги живлення відповідно до рис. 3.1 та виконати дослідження таких
режимів:
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Рисунок 3.1 – Структурна схема ДПС НЗ при імпульсному керуванні напруги
живлення U ÿ в пакеті Matlab
а) пуск зі шпаруватістю e = 50 % і періодом T = 0,5 с напруги живлення
U ÿ (блок «Pulse Generator») під навантаженням M c = M í (блок «Constant»);

б) пуск зі шпаруватістю e = 50 % і періодом T = 0,05 с напруги живлення
U ÿ (блок «Pulse Generator») під навантаженням M c = Ì

í

(блок «Const»);

в) пуск зі шпаруватістю e = 98 % і періодом T = 0,05 с напруги живлення
U ÿ (блок «Pulse Generator») під навантаженням M c = Ì

í

(блок «Const»).

3. Скласти математичну модель ДПС НЗ при імпульсному регулюванні
додаткового опору відповідно до рис. 3.2 та виконати дослідження таких
режимів:
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Рисунок 3.2 – Структурна схема ДПС НЗ при імпульсному регулюванні
додаткового опору Rä в пакеті Matlab
а) пуск зі шпаруватістю e = 90 %, періодом T = 0,5 с і затримкою на
вмикання t = 0,85 с додаткового опору Rä (блок «Pulse Generator») під
навантаженням M c = M í (блок «Constant»);
б) пуск зі шпаруватістю e = 90 %, періодом T = 0,05 с і затримкою на
вмикання t = 0,85 с додаткового опору Rä (блок «Pulse Generator») під
навантаженням M c = M í (блок «Constant»);
в) пуск зі шпаруватістю e = 50 %, періодом T = 0,1с і затримкою на
вмикання t = 0,85 с додаткового опору Rä (блок «Pulse Generator») під
навантаженням M c = M í (блок «Constant»).
4. Зробити аналіз отриманих результатів пунктів 2 і 3.
Дані для моделювання взяти з таблиці 1 додатка А, варіанти завдання
розподіляє викладач.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Вихідні дані для моделювання імпульсного керування ДПС.
3. Структурна схема ДПС з імпульсним регулюванням напруги живлення
та графіки перехідних процесів: U ÿ (t); M ä (t) ; ä (t) .
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4. Структурна схема ДПС з імпульсним регулюванням додаткового опору
та графіки перехідних процесів: U ÿ (t); M ä (t) ; ä (t) ; Rä (t) .
5. Висновки.
Контрольні питання
1. Що таке «період розгону» та «період гальмування» при імпульсному
регулюванні ДПС? Яким чином здійснюється регулювання швидкості
обертання ДПС та від чого вона залежить при імпульсному регулюванні?
2. Наведіть механічні характеристики ДПС незалежного збудження при
імпульсному регулювання напруги живлення.
3. Наведіть механічні характеристики ДПС незалежного збудження при
імпульсному параметричному регулюванні додаткового опору.
4. Дайте характеристику енергетичних показників роботи ДПС при
імпульсному регулюванні.
5.

Охарактеризуйте

роботу

ДПС

у

режимах

неперервного

та

переривчастого струмів, наведіть умови переходу ДПС з одного режиму в
інший.
Література: [1, 6, 8, 11-14, 16].
Лабораторна робота № 4
Тема. Дослідження характеристик спеціальних асинхронних двигунів
Мета: ознайомлення з принципом роботи й структурою асинхронних
однофазних двигунів (АД) різної конструкції – з розщепленими обмотками, з
пусковим конденсатором, з пусковим і робочим конденсаторами, з роздільними
основною та допоміжною обмотками.
Короткі теоретичні відомості
Однофазні АД з розщепленими екранованими обмотками. Найбільш
простими однофазними двигунами змінного струму є асинхронні машини з
розщепленими екранованими полюсами (рис. 4.1, а). Статор 1 такого двигуна
явнополюсний і складається з двох пакетів електротехнічної сталі. На статорі є
однофазна обмотка збудження 2. На кожному з полюсів 3 знаходиться
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поздовжній паз, у якому розміщуються короткозамкнуті витки 4, що
охоплюють і екранують частину (від 1/5 до 1/2 полюсної дуги) полюса. Між
полюсами розміщається ротор 5 двигуна. 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", зсунуті в просторі на
кут γ. Потік Ф', замикаючись по екранованій частини полюсів, наводить у
короткозамкнутих витках трансформаторну е.р.с. По витках проходить струм,
який відстає від е.р.с. унаслідок індуктивного характеру опору витків. Під дією
м.д.с. витків створюється потік Фк, що замикається по екранованій частині
полюсів. У сумі з потоком Ф' він утворює результуючий магнітний потік Фе
екранованої частини полюсів, зсунутий у часі відносно потоку неекранованої
частини полюсів Ф:
Ô e = Ô  + Ô ê .

(4.1)

Векторна діаграма мікродвигуна зображена на рис. 4.1, б.
1

Ф/ Ф//

Ф
2

Фk
5

g

Ф/, Ф//

Фe Ф//
4

Іk

3

Фk


Фе

Фk
Ф

//

Фk

Ф/

а)

Ek

б)

а) конструкція; б) векторна діаграма
Рисунок 4.1 – Однофазний АД з розщепленими екранованими полюсами
Магнітні потоки Ф" і Фе, зсунуті відносно один одного в просторі і в часі,
створюють результуюче обертове магнітне поле. Оскільки кути зсуву магнітних
потоків Ф" і Фе зазвичай менше 90°, а магнітні потоки не однакові за
33

значенням, тому магнітне поле не матиме форму кола, а буде еліптичним.
Обертове магнітне поле взаємодіє з ротором двигуна і створює обертальний
момент, природа якого залежить від типу ротора.
Однофазні АД з пусковими елементами. Однофазні АД такого типу
виконують за класичною схемою – 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 має малий активний опір, що забезпечує критичне
ковзання s k  1 і тим самим хороші показники якості роботи в номінальному
режимі. Конструктивно такі АД поділяють на дві групи: 1) з обертовим
магнітним полем статора в робочому режимі; 2) з пульсуючим магнітним полем
статора в робочому режимі.
Першу групу становлять мікродвигуни (рис. 4.2, а) з постійно ввімкненим
конденсатором у коло допоміжної обмотки (конденсаторні). У них головна Г і
допоміжна В обмотки займають однакове число пазів статора. Принцип дії й
основні рівняння такого двигуна нічим не відрізняються від принципу дії та
відповідних рівнянь АД при амплітудно-фазовому керуванні з конденсатором у
колі збудження. У схемі двигуна часто використовують два конденсатори:
робочий Cр і пусковий Cп. Ємність робочого конденсатора вибирають так, щоб
забезпечити колове обертове поле і тим самим зменшити номінальне ковзання і
підвищити енергетичні показники в номінальному режимі. Параметри
конденсаторів (фазозсувних елементів), що забезпечують колове поле при
певному ковзанні s визначають за такими виразами:
X C 0 = X â + Râ k òð ,

(4.2)

R0 = X â k òð − Râ ,

(4.3)

де Хв, Rв – індуктивний і активний опори обмотки В при ковзанні s і коловому
полі; k òð =  B_åô /  Ã_åô – коефіцієнт трансформації обмоток статора;  B_åô ,
Ã_åô

–

ефективне

число

витків

відповідної

обмотки.

Механічна

характеристика двигуна з робочою ємністю зображена на рис. 4.2, б (крива 1).
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а)

б)

а) конструкція; б) механічні характеристики
Рисунок 4.2 – Однофазний АД з пусковим і робочим конденсаторами
Кратність пускового моменту визначається як
k ì .ï = M ï M íîì ,

(4.4)

і зазвичай становить kм.п<1. Однак при вмиканні ємності Cп може бути
підвищена до kм.п = 1,5…2. З пусковою ємністю двигун розганяється до
ковзання sпер (крива 2 на рис. 4.2,б). Після цього ємність відключається і двигун
починає працювати з характеристикою, забраженою кривою 1. Недоліком
двигуна з пусковою ємністю є великі габаритні розміри конденсатора Cп,
оскільки зазвичай Cп>>Cр.
В АД другої групи (рис. 4.3, а) в робочому режимі магнітне поле статора
– пульсуюче. Воно створюється головною обмоткою статора, що займає
близько 2/3 пазів статора, інші пази займає допоміжна обмотка. На
рис. 4.3, б наведені графіки моментів прямої M1 і зворотної M2 послідовностей,
а також результуючого моменту Мрез, що дорівнює сумі моментів M1 і M2.
Отже, при моменті опіру МСТ < Мрез.max можлива стійка робота двигуна при
пульсуючому полі статора. Як зазначалося, результуюче поле двигуна при s≠1
не пульсуюче, а обертається внаслідок впливу е.р.с., що наводиться в роторі.
Однак пусковий момент двигуна в цих умовах (s = l) дорівнює нулю. Для
забезпечення пускового моменту Mп > 0 у двигуні на період пуску створюється
обертове поле. При цьому в схемі пуску використовується допоміжна обмотка
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статора, що підключається до мережі на період пуску через фазозсувний
елемент ФЗЕ (рис. 4.3,а). Як ФЗЕ можна використовувати опір будь-якого виду:
активний, ємнісний або індуктивний. У результаті кратність пускового моменту
kм.п не перевищує 1…1,5.
Колове поле при пуску може бути отримане тільки при використанні
конденсатора як фазозсувного елемента. За такої схеми пуску можна добитися
кратності пускового моменту kм.п

= 1,5…2. Недоліком способу є великі

габарити пускового конденсатора.
М

Мфзе
Мп
Мрез max

Г

Мрез

ФЗЕ
0

М1
s

1

2

АД

М2

В

а)

б)

а) конструкція; б) механічні характеристики
Рисунок 4.3 – Однофазний АД з роздільними основною та допоміжною
обмотками
Хід роботи
1. Ознайомитись зі структурними схемами та порядком моделювання
однофазних АД різних конструкцій (рис. 4.4).

Рисунок 4.4 – Піктограма однофазного АД
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Конструкція (тип) машини задається в параметрах блоку – Type of single
phase asynchronous machine:
– split-phase – з розщепленою обмоткою;
– capacitor-start – з пусковим конденсатором;
– capacitor-start- capacitor-run – з пусковим і робочим конденсаторами;
– main & auxiliary windings – з роздільними основною та допоміжною
обмотками.
2.

Скласти

математичну

модель

однофазного

АД

з

пусковим

конденсатором відповідно до рис. 4.5 та виконати дослідження процесу пуску
та подальшим відключенням пускового конденсатора при досягненні швидкості

 = 0.75íîì .
3. Скласти математичну модель однофазного АД з пусковим і робочим
конденсаторами та виконати дослідження процесу пуску та подальшим
відключенням пускового конденсатора при досягненні швидкості  = 0,9íîì .
4. Скласти математичну модель однофазного АД з роздільними основною
та допоміжною обмотками та виконати дослідження процесу пуску та
подальшим накидом ( Tm = 2 с) номінального навантаження
5. Зробити аналіз отриманих результатів пунктів 2–4.
Дані для моделювання взяти з таблиці 2 додатка А. Приклад введення
параметрів однофазного асинхронного двигуна наведені на рис. 4.6.

Рисунок 4.5 – Математична модель однофазного АД з пусковим конденсатором
у пакеті Matlab бібліотеки SimPowerSystems
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Рисунок 4.6 – Вікно введення параметрів АД з пусковим конденсатором
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Вихідні дані для моделювання однофазних АД.
3. Структурна схема однофазного АД з пусковим конденсатором та
графіки перехідних процесів: струми головної I Ã (t) та допоміжної I Â (t)
обмоток; напруга U c (t) пускового конденсатора; електромагнітний момент
Ì

ä (t)

двигуна.

4.

Структурна

схема

однофазного

АД

з

пусковим

і

робочим

конденсаторами та графіки перехідних процесів: струми головної I Ã (t) та
допоміжної I Â (t) обмоток; напруги пускового U c (t) та робочого U p (t)
конденсаторів; електромагнітний момент Ì
5. Висновки.
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ä (t)

двигуна.

Контрольні питання
1. Наведіть класифікації спеціальних однофазних асинхронних двигунів
та охарактеризуйте особливості їх роботи.
2. Дайте характеристику статичних та динамічних режимів роботи
однофазного асинхронного двигуна з розщепленими обмотками.
3. Дайте характеристику статичних та динамічних режимів роботи
однофазного асинхронного двигуна з пусковим конденсатором.
4. Дайте характеристику статичних та динамічних режимів роботи
однофазного асинхронного двигуна з пусковим та робочим конденсаторами.
5. Дайте характеристику статичних та динамічних режимів роботи
однофазного асинхронного двигуна з роздільними основною та допоміжною
обмотками.
Література: [1, 3, 5, 7, 14, 17].
Лабораторна робота № 5
Тема. Дослідження характеристик спеціальних синхронних двигунів
Мета: ознайомлення з принципом роботи й структурою синхронних
машин різної конструкції – з демпферною обмоткою, з постійними магнітами, з
регульованим збудженням.
Короткі теоретичні відомості
Спеціальні синхронні електродвигуни (СД)

залежно від конструкції

поділяються на: синхронні двигуни з постійними магнітами (СДПМ), синхронні
двигуни з демпферною обмоткою, реактивні синхронні двигуни (СРД) та
гістерезисні двигуни (СГД).
Синхронні двигуни з постійними магнітами. Електромагнітний момент
створюється в результаті взаємодії обертового поля статора з полем збудження
ротора, які обертаються з однаковою кутовою швидкістю. Електромагнітний
момент СД у синхронному режимі в разі симетричного магнітного кола і при
незначному активному опорі обмотки статора визначається рівнянням:
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MC =

m1U1 E0
sin  u ,
1 X C

(5.1)

де m1 – число фаз статора; U1 – фазна напруга на затискачах обмотки статора;
E0 – е.р.с., що наводиться в обмотці фази статора; ω1=2πf1/p – синхронна кутова
швидкість (f1 – частота напруги живлення; p – число пар полюсів машини);
XC – синхронний індуктивний опір обмотки статора; θu – зсув за фазою (у часі)
між векторами U1 і E0.
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 припустити, що активний опір обмотки статора R1 = 0, то
θu дорівнює куту між віссю полюсів ротора і результуючим магнітним потоком
машини. Кут θu у синхронному режимі залежить від моменту опору на валу
двигуна. Кутова характеристика, що відповідає рівнянню (5.1), зображена на
рис. 5.1 (суцільна лінія).
У СДПМ магнітна система несиметрична: індуктивні опори обмотки
статора по поздовжній Xd і поперечній Xq осях машини не рівні. Активний опір
обмотки статора R1 таких синхронних двигунів зіставний з індуктивними
опорами Xd і Xq, тому істотна частина споживаної потужності втрачається на
опорі R1. Обидва зазначені чинники впливають на значення електромагнітного
моменту MC і характер його залежності від кута θu. У результаті
електромагнітний момент визначається за формулою:
M îñí

(

(

)

)



R1 2 X q2 − X q X d + R12
m1U1 E0  X q 2 R1 X d − R1 X q + X q X d
=
sin u +
cos u  .
2
2


2
2
1
X q X d + R1
X q X d + R1



(

)

(

)

При R1 = 0 дана формула зводиться до виразу (5.1). З'являється постійна
складова моменту пропорційна втратам потужності в обмотці статора:
M ïîñò

.R1

(

)
)

2
2
m1 E02 R1 X q + R1
=−
,
1 X X + R 2 2
q d
1

(
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Крім того, нерівність індуктивних опорів по поздовжній і поперечній осях
викликає появу реактивних постійної та змінної складових моменту:
M ð .ïîñò

M ð .çì³í

(

(

)

Xd − Xq
m1U 12
=−
21 X X + R 2
q d
1

(

(

m1U 12 R1 X d + X q
=−
21 X X + R 2
q d
1

)

2

(X

qXd

)2

)

2

,

)

(



)

− R12 sin 2 u + R1 X d + X q cos 2 u .

При Xq = Xd обидві складові дорівнюють нулю. Постійні складові
моменту

M ïîñò

.R1

і M ð .ïîñò

мають знак мінус, тобто є гальмівними.

Результуючий електромагнітний момент СДПМ у загальному випадку являє
собою суму всіх цих складових:
M C = M îñí + M ïîñò

.R1

+ M ð.ïîñò + M ð.ïåð .

(5.2)

На рис. 5.1 зображена кутова характеристика СДПМ (пунктирна лінія),
що відповідає рівнянню (5.2).
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360

sа

s
1
Mт

Рисунок 5.1 – Кутова
характеристика СД

Рисунок 5.2 – Механічна
характеристика СДПМ

У СДПМ 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 зі струмами,
наведеними цим полем в обмотці ротора, створює асинхронний момент Ма,
залежність якого від ковзання s наведена на рис. 5.2. Особливість пуску таких
мікродвигунів порівняно з двигунами з електромагнітним збудженням полягає
в тому, що він відбувається за наявності потоку збудження ротора.
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Хід роботи
1. Ознайомитися зі структурними схемами та порядком моделювання СД
різних конструкцій.
2. Скласти математичну модель СД з демпферною обмоткою відповідно
до рис. 5.3 та виконати дослідження процесу пуску з подальшим накидом
( Tm = 2 с) номінального навантаження.
sqrt(u[1]^2+u[2]^2)

is_qd
m

Fcn

wm
Pe

Scope

m
Pm
Step

A

Product

+ i
-

Terminator

C urrent Measurement va
B
18.79

Vf_

vb
C

Constant

Synchronous Machine

vc

Рисунок 5.3 – Математична модель СД з демпферною обмоткою в пакеті Matlab
бібліотеки SimPowerSystems

Рисунок 5.4 – Вікно введення параметрів СД з демпферною обмоткою
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3. Скласти математичну модель СД з постійними магнітами відповідно до
рис. 5.5 та виконати дослідження процесу пуску з подальшим накидом
( Tm = 2 с) номінального навантаження.
Tm
Step
A

is_abc

m
B

m

wm
Te

Scope
C

Permanent Magnet
Synchronous Machine

+ v
-

Voltage Measurement

Scope1

Рисунок 5.5 – Математична модель СДПМ у пакеті Matlab бібліотеки
SimPowerSystems

Рисунок 5.6 – Вікно введення параметрів СДПМ
4. Скласти математичну модель СМ з регульованим збудженням
відповідно

до рис. 5.7

та виконати
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дослідження процесу

пуску зі

стрибкоподібною зміною задання ( t = 0,5 с) вихідної напруги синхронного
генератор (СГ).
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Рисунок 5.7 – Математична модель СГ з регульованим збудженням у
пакеті Matlab бібліотеки SimPowerSystems

а)

б)

Рисунок 5.8 – Вікно введення параметрів СМ з регульованим збудженням:
а) параметри СГ Synchronous Machine, б) параметри системи збудженням
Excitation System
5. Зробити аналіз отриманих результатів пунктів 2–4.
Дані для моделювання взяти з табл. 3 додатка А. Більш детально
параметри блоків виведення даних Machines Measurement Demux та системи
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збудження СГ Excitation System наведені в додатках Б і В відповідно.
Приклади введення параметрів синхронних двигунів різної конструкції
наведені на рис. 5.4, 5.6 та 5.8 відповідно.
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Вихідні дані для моделювання СД різних типів.
3. Структурна схема СД з демпферною обмоткою та графіки перехідних
процесів: діючий струм статора i s (t) ; частота обертання вала n(t) та активна
потужність Pe (t) двигуна.
4. Структурна схема СД з постійними магнітами та графіки перехідних
процесів: струми обмоток статора i abc (t) ; частота обертання вала n(t)
електромагнітний момент Ì

ä (t)

двигуна.

5. Структурна схема СМ з регульованим збудженням та графіки
перехідних процесів: сигнал задання u ç (t) на збудження та вихідна напруга
U ã (t) генератора.

6. Висновки.
Контрольні питання
1.

Наведіть

класифікації

спеціальних

синхронних

двигунів

та

охарактеризуйте особливості їх роботи.
2. Дайте характеристику статичних та динамічних режимів роботи
синхронного двигуна з постійними магнітами.
3. Дайте характеристику статичних та динамічних режимів роботи
синхронного двигуна з демпферною обмоткою.
4. Поясніть особливості роботи СД з постійними магнітами.
5. Основні відміності роботи СД з постійними магнітами від роботи СД з
демпферною обмоткою.
Література: [1, 2, 4, 6, 8–10, 13, 16].
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Лабораторна робота № 6
Тема. Дослідження характеристик дводвигунного електропривода з
двигунами

постійного

струму

з

вирівнюванням

навантаження

з

механічним з’єднанням валів
Мета: ознайомлення з принципом роботи й структурою дводвигунного
електропривода з двигунами постійного струму з вирівнюванням навантаження
з механічним з’єднанням валів.
Короткі теоретичні відомості
Існують такі різновиди електроприводів: груповий, одиночний і
багатодвигунний.
Груповий (трансмісійний) електропривод – електропривод, у якого одним
електродвигуном приводиться в дію декілька функціонуючих машин. У
сучасному виробництві груповий електропривод має обмежене застосування,
що

зумовлене

його

недоліками:

громіздкістю

пристроїв

передачі,

неможливістю автоматизації, складністю керування кожної з робочих машин,
що входять у груповий електропривод.
Одиночний електропривод – електропривод, у якому кожна робоча
машина приводиться окремим двигуном. У наш час це основний вид
електропривода для більшості робочих машин.
Багатодвигунний електропривод – електропривод, у якому окремі
елементи робочої машини мають самостійний електропривод. Цей вид
електропривода використовують у складних механічних пристроях (прокатні
стани, великі верстати і т. д.). Багатодвигунний привод дозволяє спростити
механічну частину робочої машини за рахунок виключення частини елементів,
призначених для передачі руху.
Нерідко з конструктивних міркувань або з метою зменшення моменту
інерції електропривода, а також через неможливість виконання привода великої
потужності в корпусі одного двигуна вдаються до електропривода із двох або
декількох машин, з'єднаних між собою механічним способом. Подібного роду
електроприводи зустрічаються в механізмах металургійної промисловості,
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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 й динамічному режимах.
При механічному з'єднанні валів двох двигунів у статичному режимі
кутова швидкість їх буде однакова, а результуючий момент, що розвиває
електропривод, дорівнює:
M = M1 + M 2 =

де

01 ,

02

M êç1
M
( 01 −  ) + êç 2 ( 02 −  ) ,
01
02

– кутові швидкості неробочого ходу кожного двигуна,

M êç1 , M êç 2 – моменти короткого замикання кожного двигуна.

Або

M = 1( 01 −  ) + 2 ( 02 −  ) ,
де 1 ,  2 – жорсткість механічних характеристик кожного двигуна.
У результаті цілого ряду причин завантаження двигунів дводвигунного
ЕП може виявитися неоднаковим, що приводить до перевантаження одного із
двигунів і погіршення умов роботи системи. Отже, ще на стадії проектування
виникає необхідність створення різних систем або способів для усунення
цього явища. У схемах з паралельним живленням якорів це здійснюють
такими методами.
Вирівнювання навантажень на валах двигунів впливом на магнітний
потік. Вплив на магнітний потік двигунів є основним методом вирівнювання
навантажень у дводвигунногму ЕП постійного струму. Як сигнали про
величину струмового навантаження кожного двигуна використовуються
значення струмів у колах якоря, вимірюваних за допомогою датчиків струму.
Схема для вирівнювання навантажень має вигляд, наведений на рис. 6.1.
Вирівнювання навантажень у схемі з індивідуальним живленням якірних
кіл. Такий варіант дводвигунного ЕП постійного струму має найбільші
можливості

щодо

використовуються

вирівнювання

джерела

навантажень.

регульованого
47

живлення,

Якщо
то

в

схемі

вирівнювання

навантажень можна досягти за рахунок регулювання напруги на якорях або в
обмотках збудження машин. Схема для вирівнювання навантажень має вигляд,
наведений на рис. 6.2.
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Рисунок 6.1 – Схема для вирівнювання навантажень з впливом
на магнітний потік
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Рисунок 6.2 – Схема вирівнювання навантажень у дводвигунному ЕП при
індивідуальному живленні якірних кіл
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Хід роботи
1. Ознайомитися зі структурою та порядком моделювання дводвигунного
електропривода постійного струму з вирівнюванням навантаження при
механічному з’єднанні валів.
2. Скласти математичну модель дводвигунного ЕП з автоматичним
вирівнюванням навантаження по колу збудження відповідно до рис. 6.3 та
виконати такі дослідження:
– пуск ЕП з однаковими за величиною напругами задання на збудження
ДПС U ç1 = U ç2 та подальшим накидом ( t = 2 с) номінального навантаження;
– пуск ЕП з різними за величиною напругами задання на збудження ДПС
U ç1 = U íîì

і U ç2 = 0.8U íîì

( U íîì = 220 В – номінальне значення напруги

збудження ДПС) та подальшим накидом ( t = 2 с) номінального навантаження.
3. Скласти математичну модель дводвигунного ЕП з автоматичним
вирівнюванням навантаження по колу якоря відповідно до рис. 6.4 та виконати
наступні дослідження:
– пуск ЕП з однаковими за величиною напругами задання якірних кіл
ДПС U y1 = U y 2 та подальшим накидом ( t = 2 с) номінального навантаження;
– пуск ЕП з різними за величиною напругами завдання якірних кіл ДПС
U y1 = U y max і U y 2 = 0,8U y max (U y max = 10 В – максимальне значення напруги

завдання ДПС) та подальшим накидом ( t = 2 с) номінального навантаження.
Дані для моделювання взяти з таблиці 4 додатка А та розрахувати за
формулами:
– коефіцієнт передачі керованого перетворювача K ï = 1,1U ÿí / 10 ;
– стала часу перетворювача Tï = 1 / fp , де p = 2m – кількість пульсацій за
період; m = 3 – кількість фаз; f = 50 Гц – частота мережі живлення;
– індуктивність якірного кола двигуна Le = ReTe ;
– індуктивність кола збудження двигуна Lç = RçTç ;
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Рисунок 6.3 – Модель дводвигунного ЕП із жорстким з’ єднанням валів у пакеті Matlab (автоматичне
вирівнювання навантаження за колом збудження)

Constant

Uя

Sum

E д1

– номінальний струм якірного кола двигуна I ÿí =
;

– номінальним момент двигуна M н = I ян кФ .
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Рисунок 6.4 – Модель дводвигунного ЕП із жорстким з’ єднанням валів у пакеті Matlab (автоматичне вирівнювання
навантаження по якірному лколу)
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Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Вихідні дані для моделювання дводвигунного ЕП.
3. Структурна схема дводвигунного ЕП з автоматичним вирівнюванням
навантаження по колу збудження та графіки перехідних процесів: магнітні
потоки kÔ1 (t) і kÔ2 (t) двигунів; електромагнітні моменти Ì

ä1 (t)

і Ì

ä2

(t)

двигунів та швидкість  ÅÏ електропривода; напруги задання U 1 (t) і U  2 (t)
на збудження двигунів та значення вольтододавання

U ( t )

системи

вирівнювання навантаження.
4. Структурна схема дводвигунного ЕП з автоматичним вирівнюванням
навантаження по колу якоря та графіки перехідних процесів: електромагнітні
моменти Ì

ä1 (t)

і Ì

ä2

(t) двигунів та швидкість  ÅÏ електропривода; напруги

задання U 1 (t) і U  2 (t) якірних кіл двигунів та значення вольтододавання
U ( t ) системи вирівнювання навантаження.

5. Висновки.
Контрольні питання
1. Дайте характеристику принципів роботи та особливостей застосування
багатодвигунних електроприводів постійного струму.
2. Дайте характеристику принципів роботи та особливостей застосування
багатодвигунних електроприводів змінного струму.
3. Наведіть функціональну схему та дайте характеристику системи
«електричний вал» зі зрівняльними синхронними машинами.
4. Наведіть функціональну схему та дайте характеристику системи
«електричний вал» зі зрівняльними асинхронними машинами, що обертаються
згідно з полем та проти поля.
5. Наведіть функціональну схему та дайте характеристику системи
«електричний вал» з основними робочими машинами.
6.

Наведіть

багатодвигунних

функціональну
систем

схему

електропривода

перетворювачами частоти.
Література: [1, 5, 6, 8–10, 14, 15].
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та

дайте

узгодженого

характеристику
обертання

з

Лабораторна робота № 7
Тема. Дослідження характеристик дводвигунного електропривода з
двигунами змінного струму в системі «електричний вал»
Мета: ознайомлення з принципом роботи й структурою дводвигунного
електропривода з двигунами змінного струму зі з’єднанням роторних кіл.
Короткі теоретичні відомості
У більшості випадків система електричного вала використовується для
забезпечення синхронності ходу двох або декількох двигунів, що приводять в
обертання різні механічно один з одним не з’єднані

ланки однієї робочої

машини.
Схема з основними робочими машинами і спільними резисторами –
робочий електричний вал (рис. 7.1). Такою є система електричного вала, що
складається з двох (або кількох) однакових асинхронних машин з фазними
роторами АД1 і АД2, що приводять в обертання навантаження Н1 і Н2, статорні
кола яких підключені паралельно до мережі живлення, а роторні обмотки
з'єднані зустрічно і паралельно цим з'єднанням увімкнені у всі три фази
регульовані резистори. Іноді цю систему називають робочим електричним
валом, тому, що в ній одна і та сама машина виконує роботу і синхронізує
функції.
Принцип дії зрівняльного вала в розглянутій схемі полягає в тому, що за
відсутності неузгодженості в положенні роторів (зсув між роторними ЕРС
становить 180 ел.град.) їх струми замикаються тільки через робочий реостат,
причому величина струму в реостаті дорівнюватиме сумі роторних струмів
двигунів ПД1 і ПД2 , що входять до системи синхронного обертання.
Формування зрівняльних моментів і розподіл енергетичного потоку.
Електромагнітні моменти обох машин електричного вала, так само як і у
випадку будь–якої асинхронної машини, визначаються за відповідною
електромагнітною потужністю обертового поля.
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M =

p
P ýì ,


де р – число пар полюсів; ω – кутова частота мережі.

АД2

АД1
Н1

ω1
E1s

M1

IY

M2

E2 s

I 21

ω2

Н2

I 22
Rд

Рисунок 7.1 – Робочий електричний вал
За таких умов електромагнітна потужність обертового поля дорівнює
споживаній активній потужності:





Pýì = Re 3  U v  Iv' .

(знак над вектором означає зв'язаний вектор).
Повний струм статора для першої машини:
'
'
I1' = I11
+ I12
 e + jp ,

повний струм статора для другої машини:
'
'
I 2' = I 22
+ I 21
 e − jp ,
'
'
де I11
, I 22
– вектор струму в обмотці статора першої та другої машини

'
'
відповідно; I12 , I 21 – вектор струму в обмотці статора першої машини, що

виникає при живленні від другої машини та другої машини при живленні від
першої відповідно;  – електричний кут розузгодження для першої та другої
машин.
Тоді електромагнітні моменти електричного вала:
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(

)





(

)



M1 =

p 3
  Re U  I1' (1 − cos ) + jU  I1' − I0 sin p ,
 2

M2 =

p 3
  Re U  I 2' (1 − cos ) − jU  I 2' − I0 sin p ,
 2

'
'
де I11
+ I12
= I 0 – струм неробочого ходу.

Доцільно віднести моменти вала М1 або М2 до обертального моменту Мs
машин електричного вала при їх роботі, як асинхронних двигунів. Момент
асинхронного двигуна при ковзанні s, як відомо, дорівнює
Ms = 3

p



ReU  Is ,

або, якщо його відповідно до формули Клосса віднести до перекидаючого
моменту Мm асинхронного двигуна:
Ms = Mm 

2(s / sm )

1 + (s / sm )2

.

Тепер неважко довести, що величина пропорційна s/sm Мs. При цьому
моменти електричного вала виражаються таким чином:
M1 =

Ms
2




M 
s
s
 sin p , M 2 = s (1 − cos p) +
 sin p .
(1 − cos p) −
2 
sm
sm



Мсин ω
p

Мсин
ω
p
ω
p

Масин
n
рφпр=0

ω
p

Масин

n
pφпр>0

n

n

U1
V1

U2
Mпр=-Мсин+Масин V2

U2
Mпр=Мсин+Масин

V2

датчик

приймач

датчик

приймач

а)

б)

а) – робота в напрямку обертання поля; б) – робота в напрямку проти
обертання поля
Рисунок 7.2 – Моменти приймача залежно від напрямку обертання (положення
ротора схематично показане за допомогою однієї фази)
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Хід роботи
1. Ознайомитися зі структурою та порядком моделювання дводвигунного
електропривода з двигунами змінного струму зі з’єднанням роторних кіл.
2. Змоделювати дводвигуний електропривод з асинхронними двигунами
зі з’єднанням роторних кіл та введенням активних опорів, структурна схема
якого зображена на рис. 7.2, з такими параметрами:
– параметри АД1 відповідно параметрам АД2 та M c1 = M c 2 = 0 ;
– параметри АД1 відповідно параметрам АД2 та M c1 = M c 2 = M cnom ;
– параметри АД1 відповідно параметрам АД2 та накиду навантаження
M c1 = M c 2 = M cnom (блок «Step» рис. 7.3) у момент часу t1 = t 2 = 1 с;

– параметри АД1 відповідно параметрам АД2 та накиді навантаження

M c1 = M c 2 = M cnom (блок «Step» рис. 7.3) в момент часу t1 = 1 с та t 2 = 2 с;
– параметри АД1 відповідно параметрам АД2 та M c1 = 1,5M c 2 ;
– M c1 = M c 2 = 0 та Ra = 1,2 Rb = 1,2Rc ;
– M c1 = M c 2 = M cnom та Ra = 1,2 Rb = 1,2Rc .
При виконанні лабораторної роботи параметри асинхронної машини AД1
та AД2 вибираємо ідентичні за умовою роботи електричного вала. Значення
опору фаз кола ланцюгу рівнозначні Ra = Rb = Rc . Блок струму вибираємо на
значення промислової мережі живлення U = 400 В та f = 50 Гц. Блок RMS
виконує перетворення миттєвого значення параметра на діюче. Блок працює з
заданою частотою, що дорівнює f = 50 Гц. При роботі схеми рис. 7.3 до
робочого поля необхідно ввести блок powergui.
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Рисунок 7.3 – Модель дводвигунного асинхронного ЕП зі з’єднанням роторних
кіл у пакеті Matlab бібліотеки SimPowerSystems
Вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці А.5 додатка А
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Вихідні дані для моделювання дводвигунного ЕП змінного струму зі
з’єднанням роторних кіл .
3. Структурна схема дводвигунного ЕП змінного струму зі з’єднанням
роторних кіл.
4. Результати проведеного моделювання.
5. Висновки з роботи.
Контрольні питання
1. Головна мета

з’єднання роторних кіл дводвигуного асинхронного

електропривода.
2. Фізичні процеси, що виникають у роторних колах при їх з’єднанні.
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3. Вплив параметрів асинхронних двигунів на електромеханічну
характеристику системи «електричний вал».
4. Характер зміни струму роторного кола при зміні навантаження на
машинах симетрично та несиметрично.
5. Які параметра реостату в роторному колі впливають на швидкість
обертання асинхронних машин у системі «електричний вал»?
Література: [4, 6, 7, 12, 13].
Лабораторна робота № 8
Тема. Дослідження характеристик дводвигунного асинхронного
електропривода в системі слідкування
Мета: ознайомлення з принципом роботи й структурою дводвигунного
електропривода з двигунами змінного струму в системі слідкування.
Короткі теоретичні відомості
Слідкуючий електропровод – система слідкування (СС), що забезпечує
відтворення деяких механічних переміщень на керованому об'єкті за
допомогою виконавчого електродвигуна (ВЕ) (рис. 8.1). Система слідкування
включає в себе задавальний пристрій, вимірювальний перетворювач, орган
порівняння, підсилювач і ВЕ. Задавальний пристрій виробляє вихідний сигнал
(змінюється, як правило, за довільним законом). Вимірювальний перетворювач
безперервно

вимірює

фактичне

значення

відтворюваної

величини

на

керованому об'єкті, яке за допомогою органа порівняння зіставляється із
заданим. Зазвичай вимірювальний перетворювач і орган порівняння об'єднані в
одному пристрої, що виробляють електричний сигнал неузгодженості (СН),
пропорційний різниці між заданим і фактичними значеннями відтворної
величини. СН (у вигляді напруги або струму) надходить на вхід підсилювача, а
потім на ВЕ, що здійснює такий рух керованого об'єкта, при якому СН
зменшується. За відсутності СН ротор електродвигуна знаходиться в спокої.
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Рисунок 8.1 – Структура системи керування технологічним процесом
Розрізняють СС з безперервним і дискретним керуванням. Особливістю
першого є безперервне регулювання напруги (потужності) ВЕ у функції СН У
простому випадку ця залежність лінійна. СС з дискретним керуванням
поділяються на релейні й імпульсні. У релейних СС як підсилювач
використовують безконтактні реле, які при певній величині СН вимикають ВЕ
на повну потужність. В імпульсних СС вмикання ВЕ здійснюється періодично,
через певні (рівні) проміжки часу керуючими імпульсами струму, амплітуда,
тривалість або частота яких є функцією СКК більшості СС, що задається
величиною кута повороту вхідного вала, а регулюється – кут повороту
вихідного вала, з яким
перетворювачі

з з’єднаний керований об'єкт. Як вимірювальні

найбільшого

поширення

в

таких

пристроях

набули

потенціометри й індукційні машини змінного струму типу сельсинів або
поворотних трансформаторів. СС знаходять застосування в різних системах
керування, передачі інформації та вимірювання.
59

Хід роботи
1. Ознайомитися зі структурою та порядком моделювання дводвигунного
електропривода з двигунами змінного струму в системі слідкування.
2. Змоделювати дводвигуний електропривод з асинхронними двигунами в
системі слідкування, структурна схема якого зображена на рисунку 8.2, з
такими параметрами:
КЛ1

АД1

КЛ2

АД2

Рисунок 8.2 – Математична модель СЕП
На рис. 8.2 прийняті такы позначення: АД1 та АД2 – асинхронні двигуни
системи, КЛ1 та КЛ2 – кінематичні кола, regulator – регулятори частоти
обертання (рис. 8.3).
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Рисунок 8.3 – Структура regulator 1 та regulator 2
З достатньою точністю двигуни можна зобразити лінеаризованими
моделями з наведеними моментами інерції елементів системи та особливостями
кінематичних передач (механічний зазор редуктора, пружність вала тощо).
Система диференціальних рівнянь моделі зображена у 8.1. Основні параметри
складових

частин

і

виведення

регулятора

положення

наведені

в

рівняннях 8.1-8.3.
 dM
Te dt + M =   (0 −  )

 J d = M − M
дв
c
 dt
 d

1
= M дв − M ПР
 J1
dt

 d 2
 J 2 dt = M ПР − M с

 d =  − 
1
2
 dt

(8.1)

Також виведемо регулятор положення, настроєний на модульний
оптимум.
WбMO =



1
2  T p  (T p + 1)

1
K 1

Te p + 1 Jp

K
p Jrp
Wз =

=
2

1
K 1

+1

+ 1  + (Te p + 1)  ( Jp) Jrp + K
Te p + 1 Jp
p Jrp
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(8.2)



K

 + (Te p + 1)  ( Jp) Jrp 2 + K

=

1
2  Т  p  (Т  p + 1)

( Jrp 2 + K )  (  + (Te p + 1)  ( Jp))
Wр =
2  Т  p  (Т  p + 1)    K
де

Uz =

(8.3)

10 В, Tдп = 0,001 , J r = 0,25  J d , J = J r + J d для всіх варіантів.

На основі цього складаємо математичну модель СЕП (рис. 8.2) в пакеті
MATLAB. У тому числі моделюємо накид навантаження під час роботи.
Вихідні дані для розрахунку приведені в таблиці А. 6 додатка А
При моделюванні даної системи також необхідно розрахувати такі дані:
Коефіцієнт пропорційної складової регулятора kp =

J
2    T ДП 

Коефіцієнт диференційної складової регулятора kd =

J  Te
2    T ДП

1

kped

.

1

Коефіцієнт інтегральної складової регулятора ki =

2  T ДП 

Постійна електромеханічна стала часу двигуна . Te =
Коефіцієнт підсилення системи  =

1
kped .

1
kped .

1
0  sk

Mk
0  sk .

Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Вихідні дані для моделювання дводвигунного ЕП змінного струму в
системі слідкування.
3. Структурна схема дводвигунного ЕП змінного струму системи
слідкування.
4. Результати проведеного моделювання.
5. Висновки з роботи.
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Контрольні питання
1.

Головна мета роботи системи слідкування.

2.

За

яким

параметром

виконується

настроювання

системи

слідкування.
3.

Вплив параметрів пристрою слідкування на роботу СС.

4.

Написати умови зміни моменту опору для ведучого та веденого

двигунів.
5.

Пояснити необхідність використання регулятора.

6.

Наведіть приклади технологічних механізмів, де застосовано СС.

Література: [4, 6, 7, 12, 13].
3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Кількість практичних занять – 18 годин (9 практичних занять).
Поточний контроль на практичних заняттях протягом змістових
модулів:
відвідування практичних занять – 0,5 бала за заняття (максимум 4,5 бала
за семестр);
− наявність виконаного практичного завдання – 1 бал за виконане
практичне завдання до теми попереднього заняття (максимум 5 балів
за семестр);
− захист практичного завдання – 0,2 бала за практичне завдання
(максимум 1 бал за семестр);
− якість оформлення практичного завдання – 0,2 бала за виконане
практичне завдання (максимум 1 бал за семестр);
− опитування під час проведення практичного занятя – максимум 0,5
бала за аудиторне заняття (максимум 2,5 бала за семестр);
− своєчасність захисту всіх лабораторних робіт і практичних завдань –
0,3 бала.
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Додаток А
Вихідні дані для моделювання лабораторних робіт № 2 і № 3
Таблиця А. 1 − Технічні характеристики ДПС
№

Uÿ /Uç,

Re ,

Te ,

Mí ,

I çí ,

Rз ,

Tз ,

kÔ ,

J,

вар.

В

Ом

с

Н*м

А

Ом

с

Вб

кг  м 2

1

220 / 220

1,756

0,004

45,3

2,4

91,7

0,351

1,887

0,046

2

220 / 220

0,49

0,005

105,2

6,15

35,8

0,537

1,711

0,162

3

220 /220

3,603

0,005

59,6

2,01

109,45 0,419

2,967

0,069

4

220 / 220

1,094 0,0056 126,6

4,73

46,51

0,609

2,678

0,214

5

220 / 220

0,409

0,008

340,4

9,94

22,13

0,972

3,425

0,942

6

220 / 220

5,584 0,0048

42,8

1,45

151,7

0,351

2,95

0,042

Вихідні дані для моделювання лабораторної роботи № 4
Таблиця А. 2 − Технічні характеристики однофазного АД при f1 = 50 Гц.
№
вар

Електродви Потужність, Об/
гун

кВт

Струм

хв.

при

KКД,

Kоэф. Iп/

Маса,

%

потуж Iн

кг

380В, А

.

1

АИР 56 А2

0,18

3000

0,55

65

0,78

5

3,5

2

АИР 56 В2

0,25

3000

0,73

66

0,79

5

3,8

3

АИР 56 А4

0,12

1500

0,5

57

0,66

5

3,6

4

АИР 56 В4

0,18

1500

0,7

60

0,68

5

4,2

5

АИР 63 А2

0,37

3000

0,9

72

0,84

5

5,2

6

АИР 63 В2

0,55

3000

1,3

75

0,81

5

6,1

7

АИР 63 А4

0,25

1500

0,9

65

0,67

5

5,1

8

АИР 63 В4

0,37

1500

1,2

68

0,7

5

6

9

АИР 63 А6

0,18

1000

0,8

56

0,62

4

4,8

10

АИР 63 В6

0,25

1000

1,0

59

0,62

4

5,6

65

Вихідні дані для моделювання лабораторної роботи № 5
Таблиця А. 3 − Технічні характеристики СД при використанні бібліотеки
SimPowerSystems
№ вар
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nm
0,8
2,8
8
10
20
7,14
26,13
43,09
35,17

Vdc
300
300
300
300
300
560
560
560
560

RPM
3000
4250
2000
2300
2200
5000
5000
3000
3000

Nm
0,8
3,2
10
14,2
33,9
8,3
10,2
45,6
37,4

Вихідні дані для моделювання лабораторної роботи № 6
Таблиця А. 4 − Технічні характеристики ДПС дводвигунного ЕП
№

U ÿí ,

Rÿ1 / 2 ,

Tÿ ,

вар.

В

Ом

с

1
2
3
4
5
6

220
220
220
220
220
220

1,756 /
1,232
0,49 /
0,81
3,603 /
2,274
1,094 /
1,917
0,409 /
0,818
5,584 /
4,219

í , I çí ,

с-1

А

0,004

104 2,4

0,005

120 6,15

0,005

72

2,01

0,0056 79

4,73

0,008

58

9,94

0,0048 72

1,45

66

R ç1 / 2 ,

Tç ,

kÔ1 = kÔ2 ,

J,

Ом

с

Вб

кг  м 2

91,7 /
89,3
35,8 /
41,4
109,45 /
105
46,51 /
48,2
22,13 /
24,3
151,7 /
146,5

0,351 1,887

0,101

0,537 1,711

0,356

0,419 2,967

0,152

0,609 2,678

0,48

0,972 3,425

2,07

0,351 2,95

0,09

Вихідні дані для моделювання лабораторної роботи № 7
Таблиця А.5 − Технічні характеристики асинхронних двигунів при
використанні бібліотеки SimPowerSystems
№

Тип двигуна 400V 50Hz

вар.

Значення

Значення

Mc1

Mc1

Ra

Rc

Rb

1

1

1

1

5,4 HP (4 kW) 1430 RPM

30

30

2

10 HP (7.5 kW) 1440 RPM

36

36

3

20 HP (15 kW) 1460 RPM

41

41

4

50 HP (37 kW) 1480 RPM

44

44

5

100 HP (75 kW) 1430 RPM

65

65

2

2

2

6

150 HP (110 kW) 1487 RPM

75

75

2

2

2

7

215 HP (160 kW) 1487 RPM

90

90

2

2

2

1,4 1,4 1,4
1

1

1

1,6 1,6 1,6

Вихідні дані для моделювання лабораторної роботи № 8
Таблиця А.6 − Параметри асинхронних двигунів для лінеаризованої
моделі
Jd ,

C,

H m
5

кг  м 2 ,
0,00079

k ред ,

500000

25

94,2

3,8

0,00065

500000

25

0,48

47,1

7

0,0065

400000

30

53,7

0,53

43,6

12

0,009

600000

30

2

157

0,46

143,6

14

0,011

45000

10

2

157

0,32

152

13,6

0,013

55000

20

2

0 ,
рад/с
107,4

2

2

3

0,665

н ,
рад/с
94,2

107,4

0,5

4

53,7

4

4

5
6

№
вар.
1

pn ,

sk ,
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Mk ,

Додаток Б
Запис даних за допомогою блоку Machines Measurement Demux
Призначення:
Блок Machines Measurement Demux
застосовується для фіксації змінних стану
із
Рисунок Б.1 – Піктограма блоку

вектора

електричної
спільно

з

вимірюваних
машини.
моделями

асинхронних машин.
Вікно параметрів:

Параметри блоку: Machine type:
[Тип машини]. Вибирається зі списку:
− Simplified synchronous – спрощена синхронна машина;
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Блок

змінних
працює

синхронних

і

− Synchronous – синхронна машина;
− Asynchronous – асинхронна машина;
− Permanent magnet synchronous – синхронна машина з постійними
магнітами.
Залежно від вибраного типу машини у вікні параметрів буде відображатися
різний набір вихідних змінних машини. Нижче наведені доступні для
вимірювання змінні різних типів машин.
Синхронна машина:
− Stator currents [isa isb isc] – струми обмотки статора;
− Stator currents [iq id] – проекції струмів статора на осі q і d;
− Field current [ifd] – струм збудження синхронної машини;
− Damper winding currents [ikql ikq2 ikd] – проекції струмів демпферної
обмотки синхронної машини;
− Mutual fluxes [phimq phimd] – проекції потоку намагнічування на осі q і d;
− Stator voltages [vsq vsd] – проекції напруги статора на осі q і d;
− Rotor angle deviation [dtheta] rad – відхилення кута ротора  синхронної
машини (кут навантаження  );
− Rotor speed [wm] – кутова частота обертання ротора;
− Electrical power [Pe] – електромагнітна потужність;
− Rotor speed deviation [dw] – відхилення кутової частоти обертання ротора;
− Rotor mechanical angle [theta] deg – кут повороту ротора (град);
− Electromagnetic torque [Те] – електромагнітний момент;
− Load angle [Delta] deg – кут навантаження синхронної машини;
− Output active power [Peo] – вихідна активна потужність;
− Output reactive power [Qeo] – вихідна реактивна потужність.
Спрощена модель синхронної машини:
− Line currents [isa isb isc] – фазні струми статора;
− Terminal voltages [va vb vc] – фазні напруги на затискачах обмотки;
− Internal voltages [ea eb ее] – фазні ЕРС статора;
− Rotor angle [thetam] rad – кут повороту ротора;
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− Rotor speed [wm] – кутова частота обертання ротора;
− Electrical power [Pe] – електромагнітна потужність.
Синхронна машина з постійними магнітами:
− Stator currents [ia ib ic] – струми статора;
− Stator currents [isq isd] – проекції струмів статора на осі q і d;
− Stator voltages [vsq vsd] – проекції напруг статора на осі q і d;
− Rotor speed [wm] – кутова частота обертання ротора;
− Rotor angle [thetam] rad – кут повороту ротора;
− Electromagnetic torque [Те] N.m – електромагнітний момент.
Асинхронна машина:
− Rotor currents [ira irb ire] – струми обмотки ротора;
− Rotor currents [irq ird ] – проекції струмів ротора на осі q і d;
− Rotor fluxes [phirq phird] – проекції потоків ротора на осі q і d;
− Rotor voltages [vrq vrd] – проекції напруг статора на осі q і d;
− Stator currents [ia, ib, ic] A – струми статора;
− Stator currents [isq isd] A – проекції струмів статора на осі q і d;
− Stator fluxes [phisq phisd] – проекції струмів статора на осі q і d;
− Stator voltages [vsq vsd] V – проекції напруг статора на осі q і d;
− Rotor speed [wm] rad/s – кутова частота обертання ротора;
− Electromagnetic torque [Те] N.m – електромагнітний момент;
− Rotor angle [thetam] rad – кут повороту ротора.
Для фіксації заданої змінної з метою подальшої візуалізації необхідно
відмітити її галочкою.
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Додаток В
Система збудження синхронного генератора Excitation System
Призначення:
Блок Excitation System є моделлю
системи збудження синхронної машини.
Дозволяє регулювати напругу на затискачах
машини,

що

працює

в

генераторному

режимі. За основу моделі блоку взятий
Рисунок В1 – Піктограма блоку

збуджувач, опис якого наведено в [6], без
урахування насичення магнитної системи

машини. Основними елементами системи збудження (рис. В2) є регулятор
напруги та збуджувач.

Рисунок В.2 – Математична модель системи збудження в Matlab
На первий вхід блоку (vref) подається задане значення напруги на
затискачах статора. На другий (vd) і третій (vq) входи подаються діючі
значення проекцій напруги статора на осі q і d. Четвертий вхід може бути
використаний для створення контуру стабілізації потужності машини. Усі
вхідні змінні та вихідна координата мають розмірність відносних одиниць
(в.о.).
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Модель збуджувача зображена у вигляді передавальної функції між
напругою збудження (Vf) і вихідною напругою регулятора (Ef):
V fd ( s )
Ef (s)

=

1
.
K e + sTe

Вікно параметрів:

Параметри блоку:
Low-pass filter time constant Tr (s):
[Стала часу фільтра нижніх частот Тr (с)]. Стала часу фільтра датчика напруги.
Regulator gain and time constant [Ka () Та (s)]:
[Коефіцієнт підсилення Ка і стала часу Та регулятора].
Exciter [Ke () Те (s)]:
[Коефіцієнт підсилення Ке і стала часу Те моделі збуджувача].
Transient gain reduction [Tb (s) Тс (s)]:
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[Сталі часу Tb і Тс стабілізатора].
Damping filter gain and time constant [Kf ()

Tf (s) ]:

[Коефіцієнт підсилення Kf і стала часу Tf реальної ланки диференціювання].
Параметри блоку, що обчислює похідну напруги збудження, використовуються
для реалізації зворотного зв’язку.
Regulator output limits and gain [Efmin, Efmax (p.u.), Kp ()]:
[Мінімальне Efmin і максимальне Efmax значення вихідної напруги регулятора
у в.о. та його коефіцієнт підсилення Кр]. Верхня межа може бути сталою і
рівною Efmax або змінною і рівною значенню випрямленої напруги на
затискачах генератора Vtf, помноженої на коефіцієнт підсилення Кр. Якщо
коефіцієнт підсилення задано рівним нулю, то використовується перший
варіант; якщо Кр задано додатним значенням, то використовується другий
варіант.
Initial values of terminal voltage and field voltage [Vt0 (pu)

Vf0 (pu)]:

[Початкове значення напруги на затискачах генератора Vt і початкове
значення напруги збудження Vf]. У випадку правильно заданих початкових
умов процес моделювання може розпочинатися з усталеного режиму.
Початкове значення напруги на затискачах генератора для цього зазвичай
задається рівним 1 в.о. Початкове значення напруги збудження можна
задавати або обчислити за допомогою утиліти Load Flow блоку Power Gui.
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної
дисципліни “Спеціальні системи електропривода” для студентів денної та
заочної

форм

навчання

зі

спеціальності
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