Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив

Уважаеми единадесетокласници,
Навлизате във втората част на обучението в тази гимназия, а именно - професионалното
образование. Предстои ви изучаването на технически дисциплини, пряко сързани с избраната от вас
професия. Независимо дали вие или някой вместо вас преди 3 години е поскал да изучавате
"Автоматизация на непрекъснатите производства", през тази и следващата година ще навлезите в
дебрите на тази професия. В края на дванадесети клас ви предстои полагането на изпит за
придобиване на професионална квалификация. Имате две възможности. Едната е да пропилеете
времето си, да се довлачите до държавните изпити и просто да не ги вземете. Втората е да
постъпите като зрели и разумни хора - да отделите време и сили в час и вкъщи за овладяване на
професията, да положите успешно държавния изпит и да завършите със знания и умения, които ще
ви позволят да упражнявате професията и/или да продължите образованието си в университет.
Ще бъде нечестно от моя страна, ако ви кажа, че вторият път е лесен. Напротив! Изискват
се усилия и мобилизация на вашето внимание и воля. Ще трябва да отделяте от времето си за
самостоятелна работа. Няма безплатен обяд, а обикновено постиженията се заплащат с време.
(Опитвам се да прогоня една натрапчива мисъл - май не ви научихме да го правите...) Убеден съм, че ако изберете
втория път, няма да ви заболи, няма да станете инвалиди и ако подходите разумно, няма да изпуснете
нищо и от красотата на възрастта, в която сте.
Каквото зависи от мен и е по силите ми, за да облекча усилията ви, ще го направя. Това е и
причината да подготвя този материал в лесна, достъпна и (искрено се надявам) разбираема форма.
Това е моят подарък за онези от вас, които искат да бъдат образовани, знаещи и можещи.
Останалото е от вас.
И никога не забравяйте
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А сега да се захващаме за работа!
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
В десети клас изучавахте електрически машини и апарати. Наученото ще ви
помогне да разберете и усвоите АЕЗ, защото електрическите машини са част от
електрозадвижванията.
Всяка работна машина се състои от три основни елемента: изпълнителен (работен)
механизъм, двигателно устройство (двигател) и предавателен механизъм. Най-съществен
от тях е изпълнителният механизъм, който включва всички работни органи на машината,
въздейтващи пряко върху предмета на труда. Работните органи се привеждат в движение
от двигателя и предавателния механизъм.Затова обикновено тези три елемента се
обединяват под наименованието задвижване. Според вида на задвижващия двигател се
различават електрически, хидравлични, пневматични и други видове задвижвания.
Безпорно електрозадвижванията имат най-голямо приложение в бита и
промишлеността. Елекрическата енергия лесно се произвежда, пренася, преобразува и
разпределя. Съвремените екологични методи за производство на енергия са изцяло
посветени именно на електическата енергия. Самото електрозадвижване има редица
положителни качества, които често го правят незаменимо. Например:
✓ електродвигателите се произвеждат за най-различни мощности и честоти на
въртене;
✓ разнообразие на конструктивното изпълнение на електродвигателите, което
позволява удобното им свързване с работните машини;
✓ възможност за изменение на параметрите на движение на работните органи (посока
на движение, скорост, ускорение) със сравнително прости средства;
✓ пригодност на електрозадвижванията за работа в най-разнообразни и тежки
условия - във взривоопасни и агресивни среди, при много ниски или високи
температури, в космическото пространство и др.;
✓ висок к.п.д., надеждност, простота и удобство на експлоатация, липса на
замърсяване на околната среда.
Използването на електрическите двигатели позволява работа при най-изгодни
условия, удобно обслужване и благоприятни условия за обслужващия персонал.
Изброеното по-горе прави елктрозадвижването важна предпоставка, а често и
задължително условие за автоматизация на работните машини и агрегати.
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Твърде често автоматизацията на работните машини се свежда до
автоматизация на задвижването им. Задължителен елемент на автоматизация на
механизмите и машините е автоматизираното задвижване. То е и в основата на
комплексната автоматизация на технологичните процеси.
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2. ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕТО
2.1 Видове електрозадвижвания
Вече отбелязахме, че електрическия двигател е най-ефективното средство за
задвижване на работния орган. Той е предпоставка за създаване на съвременни
управляващи блокове с високи показатели. Нека се опитаме да построим структурна
схема на съвремнно електрозадвижване! Всяка функционална част от схемата ще бъде
изобразена с правоъгълник, в който е написано наименованието й. Не е трудно да се
досетим, че ще имаме следните правоъгълници:

 един за двигателя

Двигател

 друг за предавателния механизъм

 трети за работния орган

Предавателен
механизъм

Работен
орган

Тъй като строим обща структурна схема за описание на всички случаи, ще трябва

да добавим и още един блок - преобразувател

Преобразувател

Той или преобразува променливото захранващо напрежение в постоянно, или изменя
неговата стойност независимо от характера му и др.
Да не забравяме, че предметът е АЕЗ. Тогава ни е необходим още един
правоъгълник, а именно:
Управляващ
блок
Връзките между отделните функционални блокове ще означим с линии с различна
дебелина и стрелки за по-голяма нагледност. Готови сме да изобразим структурната
схема. Аз ще го направя на другата страница, а вие го направете в тетрадките, без
да гледате следващата страница!
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Ето я и "моята" структурна схема на съвременното електрозадвижване:

Електрическа мрежа

Преобразувател

Управляващ
блок

Двигател

Предавателен
механизъм

Работен
орган

Електрозадвижване
Фиг. 1
При електрозадвижването механичната енергия се получава за сметка на
електрическата и управлението е електрическо. Това ни дава основание да заключим, че
електрозадвижването представлява електромеханична уредба за електрификация и
автоматизация не технологичните процеси. Ето защо видът на елементите, които
влизат в различните части, и сложността на управлението са твърде различни. В найпростия вариант електрозадвижването може да представлява асинхронен двигател с
накъсо съединен ротор, който е присъединен директно към мрежата чрез ръчен лостов
прекъсвач и който привежда в движение с неизменна скорост някакъв производствен
механизъм.
В зависимост от броя на двигателите в едно електрозадвижване и броя на
механически свързаните с тях работни органи различаваме три основни вида
електрозадвижване - групово, единично и многодвигателно.
Електрозадвижване, при което един двигател привежда в движение група машини
или група работни органи в една машина, естествено ще се нарича ГРУПОВО. В случая
на група машини това става посредством трансмисия, която заема много място и
задвижването й е неикономично. При група работни органи се получава сложна
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кинематика на машината, което също води до увеличени размери и оскъпяване. По тези
причини ГРУПОВОТО електрозадвижване днес почти не се използва.
ЕДИНИЧНО е това електрозадвижване, при което един двигател привежда в
движение само един работен орган. Това е най-разпространеният вид
електрозадвижване в днешно време. В някои случаи двигателят констуктивно е решен
така, че заедно с работния орган образуват едно цяло - електрифициран работен орган,
напр. ръчна пробивна машина.
Електрозадвижване, при което няколко двигателя привеждат в движение една
производствена машина, се нарича МНОГОДВИГАТЕЛНО. Когато машината
притежава само един работен орган, употребата на няколко двигателя вместо един е
продиктувана от конструктивни съображения. При конвейер с голяма дължина
МНОГОДВИГАТЕЛНОТО задвижване позволява да се използва верига с много помалки размери от тези, които би имала при ЕДИНИЧНО задвижване. Когато работната
машина притежава няколко работни органа, всеки от тях се задвижва от собствен
двигател. Това е съвкупност от ЕДИНИЧНИ електрозадвижвания, подчинение на
общия технологичен процес. Повечето сложни производствени машини притежават този
вид електрозадвижване (например роботите).
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2.2 Структурна схема на система за автоматично управление
Електрозадвижването се характеризира, от една страна, с голям диапазон на
мощността на употребяваните електрически двигатели (от части от киловата до десетки
хиляди киловати), а от друга - с повишени изисквания по отношение на сигурност,
точност и производителност. По тези причини електрозадвижванията имат висока
степен на автоматизация.
Електрозадвижване на една производствена машина се нарича нейната
електрическа
част
като
цяло,
т.е.
цялостната
й
електрификация
и
електроавтоматизация. Това понятие обхваща електрозадвижването и всички други
електромеханични уредби и електрически инсталации вън от него.
От гледна точка на управлението съвременната производствена машина
предтавлява система за автоматично управление (САУ). Тя е съставена от две основни
функционални групи: управляващ блок и обект на управлението (фиг. 2).

Електрическа мрежа
а)
входно
въздействие

Управляващ
блок

задаващо
(управляващо)
въздействие

Обект

изходна
(регулируема)
величина

смущаващо
въздействие

Електрическа мрежа
б)
входно
въздействие

Управляващ
блок

задаващо
(управляващо)
въздействие

Обект

изходна
(регулируема)
величина

смущаващо
въздействие
обратна връзка

Фиг. 2
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Състоянито на САУ се определя от редица величини. Тази от тях, която
непосредствено влияе върху технологичния процес, се нарича изходна или регулируема.
Нейното изменение във времето определя качеството на САУ. Често с достатъчна
точност за обект може да бъде считан само двигателят. Тогава неговата ъглова скорост
ще бъде изходна величина за САУ. Във всеки момент тя се определя от всички
въздействия, на които е подложен двигателя. От една страна това е задвижващото
въздействие на управляващия блок: големина на захранващите го величини и схема на
включването му, а от друга - смущаващото въздействие на промените в условията, при
които работи: товар, температура и др.
Задвижващото въдействие върху двигателя се формира чрез въвеждане в
управляващия блок на входни за САУ въздействия. Такива са или преднамерени промени
в управляващата схема, или електрически сигнали, които следят било изходната
величина, било някое от смущаващите въздействия. Такива електрически сигнали се
наричат обратна връзка (ОВ). Обратни връзки се срещат там, където изискванията на
технологичния процес са по-големи.
Когато в САУ липсва входно въздействие, което следи изходната величина, пътят
на движение на информацията в посока вход-изход-вход е прекъснат. Такава система
има отворен цикъл на управление и се нарича отворена (фиг 2, а).
Когато в САУ съществува ОВ, която следи изходната величина, иформацията се
движи в затворен кръг. Такава система има затворен цикъл на управление и се нарича
затворена (фиг 2, б). При нея управляващият блок винаги има информация за
състоянието на изходната величина.
Съществува голямо разнообразие от САУ. Вече споменахме отворените и
затворените. Друга е САУ за автоматично пускане, спиране и реверсиране на
електродвигатели, при които зададената скорост на въртене се поддържа постоянна,
доколкото това разрешава механичната характеристика на двигателя. За автоматично
задаване и подържане с голяма точност ъгловата скорост на двигателя се използват
системи за автоматична стабилизация. САУ, в които входните сигнали се подават
във вид на предварителна програма, а регулираната величина е в непрекъснато
съответствие с нея се наричат системи за програмно управление. При следящите
системи входните сигнали се менят по предварително неизвестен закон, а
регулируемата величина е в непрекъснато съответствие с тях, т.е. изходната величина
непрекъснато следи, копира, повтаря управляващото въздействие. САУ, които
обезпечават автоматичен избор на най-целесъобразен режим на работа на
производствената машина или определен показател с максимална стойност, се наричат
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оптимални и самонастройващи се системи. Устройствата за комплексна
автоматизация са комплекс от ралични САУ и изчислителна техника, чрез която се
осъществява автоматично управление на технологичния процес като цяло в цех или
завод.
Системите за автоматична стабилизация, тези за програмно управление и
следящите системи обезпечават възможно най-точно съответствие между текущата
стойност на управляващото въздействие и изходната величина, т.е. осъщестява
автоматично регулиране - САР.

В зависимост от фактора време САУ се делят на:
• системи с непрекъснато действие - задаващото въздействие е непрекъсната
функция на времето;
• системи с прекъснато действие (дискретни) - задаващото въздействие е
прекъсната функция на времето, т.е. не във всеки момент от времето то притежава
някаква стойност или се мени скокообразно.

Дискретните автоматични системи се делят на:
❖ релейни автоматични системи - задаващото въздействие заема една от две
възможни стойности (най-много три, от които едната е нула), като преминава
скокообрано от едната стойност в другата;
❖ импулсни автоматични системи - задаващото въздействие представлява
поредица от импулси с някаква стойност и продължителност, които се формират
през равни интервали от време, но стойността на всеки импулс е строго фиксирана
величина.

Ако управлението се постига чрез непосредствено въздействие на оператора
върху познатите апарати за неавтоматично управление (прекъсвачи, контролери и др.)
ще го наречем ръчно. Ако само част от командите се дават от оператор, тогава
управлението е полуавтоматично. Към него спада и дистанционното управление. И,
разбира се, когато липсва намеса на оператор имаме автоматично управление.
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В зависимост от начина на разединяване на електрическите вериги различаваме:
➢ контактно управление - чрез релета, контактори, бутони, командо-контролери,
контролери, прекъсвчи и др.;
➢ безконтактно управление - в зависимост от вида на безконтактните елементи се
дели на: електромашинно управление, управление с магнитни усилватели,
транзисторно и тиристорно управление, микропроцесорно управление, управление
с PLC.
Независимо, че съвременните САУ се базират на електрониката, релейноконтактното управление продължава да е предпочитан начин за управление в редица
производствени машини.

Ако имате усещането, че в АЕЗ ще се занимаваме със сериозни неща, имате право. Това не бива в никакъв слуай да
ви плаши. Материалът е съобразен с вашите възможности и всеки един от вас може да го усвой. Трябва само да положите
"малко" усилия и няма да имате никакъв проблем

☺!
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2.3 Механични характеристики на електрически двигатели и
производствени маханизми
Доколкото в заглавието има ново понятие, ще трябва да го дефинираме.
Механична характеристика на двигателя се нарича зависимостта между ъгловата
скорост ω и развивания от него въртящ момент М:
ω = f (M).
Опа! Видите ли такъв запис, значи ще има математика и графики. Свиквайте! Те са неразделна
част от техниката. Препоръчвам ви, да си изяснявате всяка формула, зависимост и графика. Докато
учите в тази гимназия, ще ви се налага да чертаете, разчитате и използвате графики

Не можем да очакваме, че при това разнообразие от електрически двигатели,
всички ще имат една и съща характеристика. За да можем да ги сравняваме, ще въведем
важни характерни зависимости. Нека първата е твърдостта β за даден участък от
характеристиката:
β = ∆М/∆ω = (М2 - М1)/(ω2 - ω1),
където М1, ω1 и М2, ω2 са координатите на началната и крайната точка на участъка
(фиг. 3).
ω
ω1
∆ω
ω2

М1

М2
∆М

М

Фиг. 3 Определяне на твърдостта на механичната
характеристика
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За сравнителни оценки в практиката много често се използват относителната
твърдост

γ = (∆М/Мн)/(∆ω/ω0) = β (ω0/Мн)

и реципрочната й стойност - стръмността:

α = 1/γ = (∆ω/ω0)/(∆М/Мн),

където ω0 е скоростта при идеален празен ход, а Мн - номиналната стойност на
въртящия момент.

Ако М = Мн, то αн = ∆ωн/ω0 изразява относителното изменение на скоростта при
изменение на товара на двигателя от 0 до Мн и почти винаги се измерва в %.

Всички двигатели в промишлеността имат механични характеристики с
отрицателна твърдост (β < 0) в работните си участъци, т.е. с увеличване на въртящия
момент скоростта им намалява.

Твърдостта на механичната характеристика може да бъде еднаква във всяка
точка. Постоянна твърдост имат тези характеристики, за които зависимостта ω = f (M)
е линейна. Такива са характеристиките на двигателите за постоянен ток с независимо
възбуждане. Ако механичната характеристика е нелинейна, твърдостта й е различна в
отделните й точки. Такава е характеристиката на асинхронните двигатели, двигателите за
постоянен ток с последователно възбуждане и др.

Въведените по-горе зависимости са важни и е необходимо да ги запомните. Поважното обаче е да разбирате тяхната същност, защото те са въведени като изискване на
практиката.
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ω
1
2
3

М
Фиг. 4 Видове механични характеристики на
двигателите
В зависимост от твърдостта различаваме три основни вида характеристики
(фиг.4):
1. Абсолютно твърди механични характеристики (линия 1), за които β = ∞ или
α=0. Такива характеристика имат синхронните двигатели, поради което тя
понякога се нарича синхронна.
2. Твърди механични характеристики (линия 2). Тяхната стръмност αн е до 10%.
Характерни са за двигатели за постоянен ток с независимо възбуждане и за
работния участък на асинхронните двигатели.
3. Меки механични характеристики (линия 3) със стръмност αн > 10%.
Характерни са за двигателите за постоянен ток с последователно (серийно)
възбуждане.
Механичните характеристики на двигателите биват естествени и изкуствени.
Естествена е тази характеристика на двигателя, която се получава при
включването му към захранваща мрежа с параметри (напрежение, честота), съответващи
на номиналните параметри на двигателя при нормална схема на включване и липса на
допълнителни активни или индуктивни съпротивления във веригата му. На
естествената характеристика се намира точката, чиито координати отговарят на
номиналните (паспортни) данни на двигателите - Мном и ωном.
Изкуствените характеристики се получават при изменение на някои от
параметрите на двигателя (захранващо напрежение, честота), промяна на свързването
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на намотките или включване на допълни активни и реактивни съпротивления в някоя от
веригите му. Изкуствените характеристики, получени чрез включване на
допълнителни резистори в силовите вериги на двигателя се наричат реостатни. Към
изкуствени характеристики се прибягва при пускане, спиране и регулиране на
скоростта на двигателите. В зависимост от начина на получването им те могат да
бъдат разположени над или под естествената характеристика и да имат различна
твърдост и понякога значително да се различават по характера си от нея.

Не е трудно да се досетим, че работните машини и механизми също имат
механични характеристики. Знаем, че механичната характеристика изразява
зависимостта на ъгловата скорост ω от въртящия момент М. Сега тази зависимост ще
бъде ω = f (Mс), където Mс е съпротивителният момент на механизма.
ω

1
2

3

М

Фиг. 5 Видове механични характеристики на
производствените механизми
Според вида на маханичната характеристика производствените механизми биват
(фиг. 5):
❖ механизми с механична характеристика, независеща от скоростта (линия 1).
Такива характеристики имат различни видове подемни механизми, металорежещи
машини и др. С определено прибижение такива характеристики имат всички
механизми, при които основния съпротивителен момент се създава от силите на
триене;
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❖ механизми с нелинейно нарастваща механична характеристика (линия 2), при
която Мс се изменя пропорционално на някаква степен (най-често втора) на ω.
Механизмите с такава характеристика (помпи, вентилатори, корабни витла) се
наричат механизми с вентилаторен момент;
❖ механизми с нелинейно намаляваща механична характеристика (линия 3).
Такава характеристика имат главните задвижвания на металорежещите машини,
при които Мс се създава главно от силите на рязане.
Характеристиките от фиг. 5 съвсем не изчерпват всички случаи, но дават представа
за най-типичните механични характеристики на най-използваните производствени
машини.

Редно е да обърнем повечко внимание на съпротивителния въртящ момент Мс.
Той се нарича така, защото двигателят трябва да приведе в движение частите на
машините и механизмите, т.е. техните маси се съпротивяват на двигателния момент. За
задвижването е много важно какви са посоките на двигателния и съпротивителния
момент. Затова ще въведем два съпротивителни момента - реактивен и активен.
Реактивният съпротивителен момент възниква в резултат на реакцията на
външните сили срещу движението. Затова той е насочен винаги срещу движението!
Такъв е вентилаторния момент, както и съпротивителният момент, създаван от силите
на триене.
Активният съпротивителен момент запазва посоката си при промяна на
посоката на въртене. Следователно при движение в едната посока, той е насочен срещу
задвижващия момент на двигателя, а при движение в обратната посока, се сумира с
двигателния. Транспортните средства при движение по наклон и подемнотранспортните машини имат такъв момент.
Ако трябва да бъдем математически прицизни, би следвало съпротивителния
момент да се разполага във втори квадрант на координатната система М-ω, защото в найобщия случай е обратен по знак на двигателния. Ще си позволим малка "волност" - ще
го разполагаме в първи квадрант, заедно с двигателния. Оправданието е, че така е поудобно разглеждането на съвместната работа на двигателя и работната машина.
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Навярно вече си задавате въпроса защо отделяме толкова време на механичните
характеристики. Ако подозирате, че причината е да ви измъчвам психически,
определено не сте прави. Доброто познаване на механичните характеристики ще ни
позволи да намерим точката на установен режим, в която ще работи двигателя; да
определим дали работата на задвижването е устойчива; да определим поведението на
задвижването в преходните режими; да определим рационални методи за регулиране
на скоростта на двигателя.

2.4 Режими на работа на електирическите двигателите. Установен
режим.
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Електрозадвижването може да работи в два режима - установен и преходен.
Когато основните параметри, определящи работата на двигателя - въртящ
момент и ъглова скорост, са постоянни и не се изменят във времето, режимът на
работа е установен. При преходните (динамичните режими) тези параметри се
изменят по различни закони. При целенасочени въздействия (изменение на параметрите
на захранващата мрежа, включване на допълнителни резистори във веригите на
двигателя и др.) или случайни такива, протичащи до преминаването на
електрозадвижването от един установен режим в друг, възникват преходните режими.
Типични преходни режими са пускането, спирането и реверсирането на двигателя,
както и измененията в съпротивителния момент на задвижваните механизми.
Важно е да осъзнаете, че работата на двигателя във всеки момент се характеризира
със стойностите на ъгловата скорост и развивания въртящ момент и съотвества на
определена точка от механичната му характеристика. В установен режим въртящият
момент М не се изменя и е равен на противоположния по знак съпротивителен монет на
задвижвания механизъм Мс. Математическият запис на това условие е кратък и
елегантен:
М = Мс
Следователно работната точка на двигателя в установен режим е точката, в която
механичната му характеристика се пресича с механичната характеристика на
задвижвания механизъм (фиг. 6). Положението й зависи от Мс и се мени в твърде големи
граници.
ω
Мс
ω0
С
ωуст

А
В

М
Муст

Мп

-Мс

Фиг. 6 Развъртане на двигателя до установен режим
Внимателно се вгледайте във фиг. 6. Колко информация се съдържа в тези линии!
Да се залавяме да извлечем тази информация. При всяка графика има две много
характерни точки - пресечните й точки с координатните оси. Пресечната точка на
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механичната характеристика на двигаттеля с абцисната ос съотвества на на момента на
включване на двигателя в мрежата (ω = 0) и стойността на развивания от него въртящ
мoмент Мп, наричан пусков момент. Тъй като Мп > Мс, двигателят започва постепенно
да се развърта, ъгловата скорост нараства и работната точка започва да се
премества наляво по механичната характеристика (движението е изобразено със
стрелка на графиката). Процесът на развъртане ще продължи до т. А, в която М = Мс.
Именно тази точка от механичната характеристика е точката на установен режим и
нейните координати се наричат установен момент (Муст) и установена скорост (ωуст).
Очевидно е, че тези координати ще зависят от големината на преодолявания
съпротивителен момент. В идеалния случай, когато Мс = 0, работата на двигателя
съотвества на пресечната точка на механичната характеристика с координатната ос
(М=0, ω=ω0), като ъгловата скорост ω0 се нарича скорост на идеален празен ход.
Щом в празният ход е определен като "идеален", няма практически как да бъде
осъществен. Това е така, защото работният двигател винаги преодолява някакъв макар и
малък съпротивителен момент, предизвикан от силите на триене на собствените му
движещи се части. Ако към двигателя не е свързан никакъв полезен момент, а той
преодолява само собствения си съпротивителен момент, ще работи в режим на празен
ход. Скоростта на празен ход по-нататък също ще означаваме с ω0, като помним, че тя
се различава от скоростта на идеален празен ход.
Фиг. 6 показва, че съпротивителният момент на механизма Мс е постоянен и не
зависи от от скоростта (изобразен е като вертикална права), а механичната
характеристика на двигателя е с отрицателна твърдост (наклонената зелена права,
β<0). В този случай работната точка на двигателя в установен режим е точка на
устойчива работа (устойчиво равновесние). Да докажем това! Нека двигателят
работи в т. А, за която е изпълнено условието М = Мс. Да предположим, че по някаква
причина скростта намалее и двигателят премине в т. В от механичната характеристика.
Тъй като тази точка е по-надясно от точката на устойчива работа, въртящият
момент се оказва по-голям от съпротивителния момент на механизма (М > Мс). Под
действие на тази разлика скоростта ще започне да се увеличява докато достигне т.А,
където М = Мс. Сега нека скоростта на двигателя да се е увеличила и той попада в т. С.
Тя се намира наляво от точката на устойчива работа, за която М < Мс. Това ще
предизвика намаляване на скоростта, докато отново се стигне до т. А.
Устойчивата работа на електрическото задвижване зависи не само от вида на
механичната характеристика на двигателя, а и от взаимното разположение на тези
характеристики на двигателя и на задвижвания механизъм.
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Да разгледаме още една графика - фиг. 7:
ω

Мс1

Мс2
В
А

М
Фиг. 7 Устойчива работа на дигателя
Механичната характеристика на асинхронен двигател е изобразена със зелената
линия. Вертикалната черна линия Мс1 изобразява механичната характеристика на
механизъм с постоянен съпротивителен момент. А лилавата линия е механичната
характеристика на задвижван механизъм с вентилаторен момент. Следователно на
фиг. 7 е изобразена работата на един двигател по отделно с два задвижвани механизма
- първият с характеристика Мс1, вторият с характеристика Мс2.
Ето и ЗАДАЧА 1:
А) Опишете работата на двигателя и задвижван механизъм с характеристика МС1,
работна точка А, когато ъгловата скорост стане по-голяма и когато ъгловата скорост
стане по-малка от ωА. Какъв е режимът на работа в т.А?
Б) Опишете работата на двигателя и задвижван механизъм с характеристика МС2, работна
точка В, когато ъгловата скорост стане по-голяма и когато ъгловата скорост стане по-малка от ωВ. Какъв
е режимът на работа в т.В?
Задачата да се изпълни за две седмици като курсов проект с титулна страница, в папка на бели листове
А4!

Може да заключим, че задвижването работи устойчиво, ако в точката на
установен режим са изпълнени условията
∆М/∆ω < ∆Мс/∆ω
или
β - βс < 0.
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Да обобщим - задвижването работи устойчиво, ако при положително
нарастване на ъгловата скорост, нарастването на момента на двигателя ∆М е по-малко от
нарастването на съпротивителния момент на механизма ∆Мс и обратно - при
отрицателно изменение на ъгловата скорост, нарастването ∆М е по-голямо от ∆Мс.
В практиката предварително знаем какъв механизъм трябва да задвижваме, т.е.
известна е механичната му характеристика. За осигуряване на устойчива работа в
установен режим е необходимо да се избере двигател с подходяща механична
характеристика.
Фиг. 6 ни показа процесът на пускане и развъртане на двигателя до достигане на
определена точка на устойчива работа. На тази база нека построим процесът на
преминаване от една механична характеристика към друга - фиг. 8:
Видно е, че съпротивителният момент
Мс на задвижвания механизъм не зависи от
ω0
скоростта (черната верикална линия). Нека
Мс
преположим, че двигателят работи в
А
установен режим в т. А от естествената си
ωА
В
характеристика 1, за която е изпълнено
E
D
ωD
условието М = Мс. Да предположим, че
1
превключим двигателя да работи на
изкуствената механична характеристика 2
(един от начините на превключване е да се
2
включи
допълнителен
резистор
към
намотките му). Поради инерцията в момента
МB
МD
М
МE
на
превключане
скоростта
остава
Фиг. 8 Преход от една на друга
практически постоянна. За да намерим
механична характеристика
работната точка В на двигателя върху
изкуствената механична характеристика, трябва от т. А да прекараме права успоредна на
абцисната ос (хоризонталната прекъсвана линия) и където пресече характеристика 2 е
т. В. По този начин сме спазили условието ω = const.
ω

Вгледайте се в т. В. Спуснете вертикална прекъсвана права и когато пресечете
абцисната ос, ще установите, че МВ < Мс. Това ще доведе до намаляване на скоростта и
работната точка на двигателя ще започне да слиза (виолетовата стрелка) по
механичната характеристика 2 до т. D, където двигателят работи устойчиво със
скорост ωD, защото е изпълнено условието МD = Мс.
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А сега нека отново певключим двигателя на естествената му характеристика 1.
Ще обидя интелегентноста ви, ако опиша как от т. D ще намерим т. Е. Направете го сами (жокер аналогично на получаването на т. В от т. А)! В т. Е моментът на двигателя МЕ е значително по-

голям от съпротивителния момент на механизма Мс. Поради това скоростта започва да
нараства, работната точка на двигатеяля се премества наляво (кафявата стрелка) по
естествената му характеристика 2, докато достигне т. А.
Аналогично се осъществява преходът на двигателя между кои и да са механични
характеристики.

Забелязахте ли колко информация може да се извлече от една графика? Ето затова
математиката е велика наука и трябва да се учи! ☺

2.5 Преходни (динамични) режими на електрозадвижването.
При установен режим двигателят се върти с постоянна скорост - ω = const, и е
изпълнено М = Мс. Процесът на пускане на двигатели до достигането на установена
скорост или преминаване от една механична характеристика до друга, към
съпротивителния момент на механизма Мс трябва да добавим и допълнителен момент
Мси, дължащ се на инерционните сили. (Какво е инерционна сила ли? Ако стоите прав в
автобус без да се държите и той рязко спре, болезнено ще усетите действието ѝ като залитнете
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напред и се ударите. Същото ще се случим и при рязко тръгване, само че ще паднете назад.) В тези

случай електрозадвижването е в преходен режим.

В най-общия случай можем да напишем
М = Мс + Мси.

Допълнителният момент Мси се нарича динамичен и се определя от ускорението
(изменението на ъгловата скорост ∆ω за определено време ∆t) по формулата
Мси = J(∆ω/∆t),
където J е инерционен момент на задвижвания механизъм. Тогава за момента на
двигателя получаваме
М = Мс + J(∆ω/∆t).

Това е уравнение на движението на електрозадвижването.
досетим, че при установен режим, за който ъгловата скорост
следователно ∆ω/∆t = 0, уравнението на движението ще се сведе
развъртане на двигателя скоростта му се увеличава и ∆ω/∆t > 0
момент има спирателен характер. При спиране пък ∆ω/∆t < 0
момент има двигателен характер.

Не трудно да се
не се изменя и
до М = Мс. При
и динамичният
и динамичният

От уравнението на движението можем да получим продължителността на
преходния процес до стигане на установен режим
∆t = (J . ∆ω)/(М - Мс).
Ако ъгловата скорост се изменя от ω1 до ω2, тогава
t = (J (ω2 - ω1))/(М - Мс).
Тук е мястото да припомня, че за да получите верен резултат в изчисленията,
е необходимо всяка величина в уравнението да бъде във правилните мерни единици. В
горното уравнение J се измерва в kg.m3, ъгловите скорости в rad/s, моментите в Nm а
времето t ще се получи в s. В практиката по-често се използва, а и на табелките на
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двигателите е написана, честотата на въртене (оборотите) n, измервана в min-1. Като
имаме предвид, че ω = π . n/30, ще получим
t = (J (n2 - n1))/9,55 (M - Mс) ≈ (J (n2 - n1))/10 (M - Mс).
За да намерим времето за развъртане на двигателя до обороти n, трябва да
положим n1 = 0 и n2 = n:
tп = (J . n)/10 (M - Mс).
Убеден съм, че и сами ще се досетите, че времето на спиране ще бъде
tс = (J . n)/10 Mс,
защото при спиране М = 0, n1 = n и n2 = 0.
Когато М и Мс се изменят през време на преходния процес, целият процес може да
се раздели на отделни учатъци, в които моментите се приемат за постоянни. Определяме
времето на преходния процес за всеки участък и сумираме всички получени стойности.
i, η
Jд, ωд

Д

J1, ω1

J 3, ω 3
Jс, ωс

РО
J2, ω3

Фиг. 9 Привеждане на инерционните
моменти към вала на двигателя

Често
между
двигателя
и
задвижвания орган има механична предавка
(учихме ги по "Машинни елементи"), която
включва елементи с различна маса,
инерционен момент, които се въртят с
различна ъглова скорост (фиг. 9).
Изследването
на
работата
на
задвижването изисква да се привеждат
всички инерционни моменти и сили към
един елемент - най-често вала на
двигателя.

За привеждане на съпротивителния момент към вала на двигателя се изхожда от
баланса на мощностите в установен режим, за който може да се напише
Рд = Рс + ∆Р,
където Рд е мощността на двигателя; Рс - мощността, необходима за задвижване на
производствения механизъм; ∆Р - загубите на мощност в предавателния механизъм.
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Коефицинтът на полезно действие (к.п.д) на предавката по определение е
η=Рс/(Рс+∆Р). Той се определя сравнително лесно от к.п.д на елементите, които я
изграждат. Сега може да напишем
Рд = Рс/ η
или
Мд.ωд = Мс.ωс/η.
Тъй като в установен режим приведеният съпротивителен момент към вала на
двигателя Мс' трябва да е равен на двигателния, може да напишем
Мс'.ωд = Мс.ωс/η,
откъдето получаваме
Мс' = (Мс/η) . ωс/ ωд = Мс/(η.i),
където i = ωд/ ωс е предавателното отношение на предавката (фиг. 9).

Задвижваният орган може да не се върти, а да се движи постъпателно със
скорост vс като преодолява сила Fс. В този случай балансът на мощностите се записва
във вида
Мс'.ωд = (Fс . vс)/ η,
или
Мс'.ωд = (Fс . vс)/( ωд . η),

За привеждането на инерционните моменти на всички въртящите се с различна
ъглова скорост части към вала на двигателя се изхожда от условието, че общия запас от
кинетична енергия на всички движеще се части остава неизменен и може да се отнесе
към която и да е ос на въртене. В такъв случай за еквивалентния инерционен момент
Jе, приведен към вала на двигателя, може да се напише (фиг. 9)
Jе .(ωд2/2) = Jд .(ωд2/2) + J1 .(ω12/2) + J2 .(ω22/2) + ... Jс .(ωс2/2),
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където Jд и Jс са инерционните моменти на ротора на двигателя и на задвижвания
механизъм, а J1, J2, J3, ..., Jn - инерционните моменти на елементите от предавателния
механизъм, въртящи се със скорост съответно ω1, ω2, ω3, ..., ωn.
И накрая с просто математическо действие достигаме до един приличен запис за
сумарния инерционен момент, приведен към вала на двигателя
Jе = Jд + J1 .(ω1/ ωд)2 + J2 .(ω2/ ωд)2 + J3 .(ω3/ ωд)2 + ... + Jс .(ωс/ ωд)2.

Сега видяхте ли връзката на физиката с техниката? Изследваме
електрическото задвижване и не можем да минем без познанията по
механика и машинни елементи. Нарочно изписах цялото извеждане на
съпротивителния момет, за да видите за пореден път силата и
красотата на математиката. Знам, че този материал не е лесен, но това
не го прави неразбираем. Просто трябва да се съсредоточите и да
положите малко усилия.
Навярно вече имате усещането, че преходният режим е доста посложен от установения. Впрочем преходните процеси във всяка област
изискват сложни математически изчисления и творчески усилия, за да
бъдат коректно, точно и приложимо в практиката описани.

Нека отделим точно тук малко време на спирачните режими.
Много машини и механизми изискват бързо и точно спиране на движещите се
органи. Влиянието на силите на триене след изключване на двигателя не е достатъчно
за това. Механичните спирачни устройства увеличават значително габаритите и не се
поддават на точна настройка. Електрическите двигатели позоляват да се приложат
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някои режими на работа, наречени спирачни, при които развиваният въртящ момент е
насочен срещу посоката на въртене на ротора им.
В спирачен режим двигателят черпи механична енергия (кинетичната енергия на
движещите се части) и я преобразува в електрическа, като въртящият му момент
действа като спирачка. Логично е този момент да се бележи с отрицателен знак и
следователно механчните характеристики на двигателя в спирачни режими са
разположени във втория и четвъртия квадрант на координатната система (М, ω).
Щом постъпващата на вала на двигателя механична енергия се преобразува в
електрическа, всеки спирачен режим е генераторен. Получената електрическа енергия
или се връща в захранващата мрежа, или се разсейва като топлина в намотките на
двигателя и свързаните последователно в тях резистори. В зависимост от това
различаваме три спирачни режима:
ω
1

3
2

М

Фиг. 10 Механични характеристики в
спирачен режим

1. Генераторно
(рекуперативно)
спиране.
Двигателят
остава
включен към мрежата и връща
(рекуперира) в нея преобразуваната
механична енергия от движещите се
части, постъпваща на вала му. Този
режим
е
най-икономичен
от
енергийна гледна точка, но може да
се осъществи само при скорост, поголяма от тази на идеален празен ход.
Механичната характеристика на
двигателя в режим на генераторно
спиране
е
продължението
на
естествената
му
механична
характеристика във втори квадрант
на координатната система (права 1
от фиг.10).

2. Динамично спиране. Двигателят се изключва от захранващата мрежа.
Постъпващата на вала му механична енергия се преобразува в електрическа, която
се разсейва в намотките ми като топлина. С намаляване на скоростта спирачният
момент бързо намалява. Това е един от съществените недостатъци на този
режим. Преходът от естествената механична характеристика към механичната
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характеристика при динамично спиране (права 2 от фиг. 10) се извършва както
вече беше разгледано.
3. Спиране с притивовключване. При този режим двигателят се включва към
захранващата мрежа в обратна посока на въртене. При това той създава
спирачен момент чрез преобразуването на постъпващата на вала му механична
енергия и получената от мрежата електрическа енергия. В режим на
противовключване спирането е най-интензивно. Този режим е особено тежък за
двигателя, който трябва да разсейва цялата получена енергия като топлина в
намотките си. Механичната характеристика на двигателя в режим на
противовключване (права 3 от фиг. 10) продължава и в трети квадрант на
координатната система, т.е. след спирането двигателят влиза отново в двигателен
режим и започва да се развърта в обратна посока. За да се избегне това, той
трябва да се изключи от мрежата, малко преди ъгловата му скорост да стане
равна на нула.

2.6 Процеси на управление на електрозадвижването.
Управлението на електрозадвижването представлява определено въздействие
върху двигателя, предизвикващо изменение на работната точка (М, ω). Този процес е
свързан с преминаване през различни механични характеристики.
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Обект на управлението най-често са процесите пускане, спиране, реверсиране и
изменение на скоростта. Обект на управление могат да бъдат поддържането на
определна ъглова скорост, завъртането на двигателя на определен ъгъл и др.
ПУСКАНЕ. Пускането (стартирането) на двигателя е преход от неподвижно
състояние към установен режим на работа, характеризиращ се с определен момент и
честота на въртене. Това е процес на голямо натоварване, защото трябва да се развъртят
маси, които са били в покой, а трието в покой е голямо. Най-простият начин на пускане
е чрез пряко включване на двигателя към захранващата мрежа, при което състоянието
мусе изменя по естествената механична характеристика (виж. фиг. 6).
Прякото включване обаче не винаги е възможно и желателно. При някои видове
двигатели пусковите токове са недопустимо голени, в други случаи естественият пусков
процес е съврзан с големи механични удари или продължава твърде дълго, което се
отразява неблагоприятно върху производителността на механизмите.
Управлението на процеса на пускане на двигателите има за цел:
➢ ограничаване на тока и момента на двигателя до безопасни за него и задвижвания
механизъм стойности;
➢ плавно пускане (минимален момент при потегляне, малка стойност на ускорението
и т.н.т.);
➢ формиране на пусковия процес, т.е. осъщетвяването му за минимално време, без да
се превишават допустимите стойности на момента и тока на двигателя.
В процеса на пускане двигателят във всички случаи трябва да развива въртящ
момент, значително по-голям от статичния момент в установен режим, за да може да
се преодолее началния съпротивителен момент на задвижващите се части и да ги ускори
до достигане на установената скорост. Поради това той консумира от мрежата повишено
количство енергия, което води до повишено нагряване на намотките му. Следователно
при чести спирания и пускания на двигателя се налага да се вземат специални марки за
облекчаване на пусковия процес.
В зависимост от необходимия начален момент за преодоляване на инерционните
и съпротивителни сили на механизма условията на пускане могат да бъдат:
o леки - при механизми изскващи 10 - 40% от номиналния (вентилатори, помпи,
металорежещи машини)
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o нормални - при които необходимият пусков момент е 50 - 75% от номиналния
(компресори, въжени линии);
o тежки - при които необходимият пусков момент може да превишава няколко
кратно номиналния (топкови мелници, бъркалки и др.).
СПИРАНЕ. Спирането е процес обратен на пускането, при който скоростта на
двигателя се изменя от някаква установена стойност до нула. Това е естествен процес
под влияние на съпротивителния момент на механизма след изключване на двигателя от
захранващата мрежа. Обаче неговите характреристики при естествените условия (време
за спиране, спирачен път) често са незадоволителни. За подобряването им се използват
механични спирачни устройства или включване на двигатея в някой от разгледаните
спирачни режими.
Основни задачи на управление на процеса са:
• намаляване на времето а спиране до минимум;
• точно спиране на задвижвания орган в определена позиция.
РЕВЕРСИРАНЕ. Реверсиране се нарича промяната на посоката на въртене на
двигателя. Осъществява се чрез промяна на поляритета на захранващото напрежение
на котвената или възбудителната намотка на двигателите за постоянен ток или чрез
промяна на реда на две от фазите на захранващото напрежение при трифазни
променливотокови двигатели.
Естествено реверсирането представлява последователно спиране и пускане.
Основните задачи на управлението му са:
 постигане на минимално време;
 ограничаването на тока и момента на двигателя до безопасни стойности;
 осигуряването на необходимата плавност на процеса.
При реверсирането най-често двигателят работи и в двете посоки на естествената
си механична характеристика, т.е. с една и съща ъглова скорост. Ако скоростта в двете
посоки се различава, системата за управление допълнително се усложнява.
При необходимост от често реверсиране на работните органи се вземат специални
мерки за облекчаването на този утежнен режим на работа на двигателя. В много
металорежещи машини движението на работния орган се реверсира чрез превключване
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на електромагнитни съединители (посоката на въртене на двигателя се запазва); в друг
случай за двете посоки се използват два отделни двигатели и т.н.т.
РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА. Това е принудително изменение на ъгловата
скорост на двигателя, свързано с изменени на механичната му характеристика, т.е.
преход на друга механична характеристика.
ω

ω

ω1

ω1

ω2

ω2

М1

М2

Мс

М

М
б)

а)

Фиг. 11 Изменение (а) и регулиране (б) на скоростта на двигателя
Понятието регулиране не трябва да се смесва с естественото изменение на
скоростта, предизвикано от намаляване или увеличаване на съпротивителния момент на
двигателя, което в съоветствие с вида на механичната му характеристика може да бъде в
широки граници. Ако двигателят работи на сравнително мека механична
характеристика (фиг. 11), увеличаването на съпротивителния момент от М1 на М2 е
свързано със значително изменения на скоростта ∆ω = ω1 - ω2 (фиг. 11 а), но не е
свързано с изменение на механичната характеристика. Затова в случая не се извършва
регулиране! Ако измението на ∆ω се извършва в резултат на преход към друга механична
характеристика (фиг. 11 б), налице е регулиране на скоростта.
Не е трудно да се досетим, че щом регулирането е свързано с изменение
маханичните характеристики на двигателя, то методите на регулиране са известните
методи за получаване на изкуствени механични характеристики, а именно:
o изменение на параметрите (активно и реактивно съпротивление) на статорните и
роторните вериги на двигателите;
o изменение на параметрите (честота и напрежение) на захранващата мрежа;
o изменение на схемата на свързване на намотките на двигателите.
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Да се опитме да дефинираме основните показатели, които характеризират
регулирането на скоростта. Припомнете си, че по "Машинни елементи" учихме за
механични предавки. Там имаше един показател - предавтелно число, представляващо
отношението на входната към изходната ъглова скорост. Тук процесът се извършва
между две гранични скорости - максимална и минимална. Тяхното отношение ще
наречем обхват на регулиране (1), т.е.
D = ωmax/ωmin
при зададена твърдост на механичните характеристики.
Обикновено той се изразява във вид на отношение, например 2:1; 10:1; 20:1; 250:1
и т.н.т. Работните машини имат различни изисквания към този показател и в някои
сличаи (тежки металорежещи машини) стойността му достига няколко хиляди.
Продължаваме! Достигането от една скорост до съседната й може да стане плавно
или на степени. Да наречем този показател плавност на регулирането (2).
Математическият запис е
П = ωi/ωi-1,
където ωi и ωi-1 са две съседни стойности на скоростта, които могат да бъдат постигнати.
Когато П=1, регулирането се нарича плавно или безстепенно. Ако П≠1, регулирането е
степенно. Допълнителен показател е броят на степените на регулиране.
При регулирането е важно отколнението на скоростта от зададената или
изменението на съпротивителния момент в определени граници. Ще кръстим този
показател стабилност на скоростта (3). По същество това е твърдостта на
изкуствените регулировъчни механични характеристики.
Да разгледаме мястото на изкуствените маханични характеристики спрямо
естествената. Те могат да са разположени само от едната й страна. Тогава регулирането
е еднозначно. То може да бъде под основната скорост или над нея. Когато изкуствените
характеристики са разположени от двете страни на естествената, регулирането е
двузначно. Е да дадем име и на този показател. Логично е то да е посока на
регулирането (4).
Остана още един показател, който за проектантите е много, много важен икономичност на регулирането (5). Той често определя избора на метода на
регулиране. Може да се определи чрез:
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▪ разходите, необходими за прилагене на един или друг метод на регулиране; те
включват цената на всички необходими машини и съоръжения;
▪ експлоатационните разходи, свързани с функционирането на системата за
регулиране, които включват разходите за енергия в системата при преобразуване
на електрическата енергия в механична.

Ура! Справихме се! Оства да ка кажем какво му е толкова важно на това
дефиниране на горните показатели. По тях се характеризират методите за регулиране на
скоростта и се избира някой от тях в зависимост от изискванията на работната машина.

2.7 Асинхронни двигатели.
2.7.1 Общи сведения
Асинхронните двигатели се отличават с просто устройство, малка цена, голям
к.п.д. и удобство при експлоатация. При такива качества не е чудно, че тези двигатели са
най-разпространените в промишлеността. Вие сте учили "Машини и апарати" в десети
клас и няма да ви е трудно да си припомните, че в зависимост от устройството на
роторната навивка те биват няколко вида.
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Двигатели с навит (фазен) ротор) - роторната намотка е трифазна като
статорната и е свързана в звезда, като трите й свободни края са изведни върху контактни
пръстени. Това позволява в роторната верига на двигателя да се включат допълнително
активни и реактивни съпротивления за получаване на изкуствени механични
характеристики.

Двигатели с късосъединен (кафезен) ротор - роторната намотка е изработена
от медни или алуминиеви прътове (проводници), свързани в двата си края накъсо с
медни или алуминиеви пръстени. Поради простото си устройство тези двигатели са
най-разпространени в задвижвания с малка и средна мощност, където не е необходимо
регулиране на скоростта.

Двигатели с двойнокафезна намотка - имат две кафезни намотки, изработени от
материал с различно специфично съпротивление (най-често от месинг и мед). Така се
получават различните условия на разсейване на магнитния поток. Последицата е
различни индуктивни съпротивления на намотките. Тогава едната от тях (с голямо
активно съпротивление) работи в процес на пускане, а другата - в установен режим. Това
позволява да се подобрят някои от характеристиките на двигателите с кафезен ротор и
по-точно да се получи по-голям пусков момент при по-малък ток на пускане.

Двигатели с дълбоки канали - за разлика от двигателите с двойнокафезна
намотка, вместо две отделни намотки
имат само една, разположена в канали с
дълбочина, много по-голяма от ширината
им. Това опростява констукцията. Те са поразпространени
от
двойнокафезните
двигатели,
а
поради
добрите
си
характеристики, често изместват и
двигателите с нормално изпълнение.

а

б

Фиг. 12 Схеми на включване
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въртящо се магнитно поле, което се върти с ъглова скорост ω0, наричана синхронна:
ω0 = 2πf1/p,
където f1 е честотата на тока в захранващата мрежа, Hz;
p − броят на чифтовете полюси на статора.
Важна и характерна величина за асинхронните двигатели е т. нар. хлъзгане s,
което преставлява относителната стойност на разликата между скоростта на ротора ω и
стойността на създаваното от статорната намотка въртящо се магнитно поле ω0
s = (ω0 - ω)/ω0.
При неподвижен ротор ω = 0 и s = 1. При синхронна скорост ω = ω0 и s = 0. При
номинален режим на двигателя с нормално изпълнение sн = 0,015 − 0,07 (при по-мощни
двигатели хлъзгането е по-малко).

2.7.2 Механични характеристики
Нека си припомним механичните характеристики. Вече говорихме доста за тези
характеристики и знаем, че изразяват графично зависимостта М = f(ω). Определяне на
въртящия момент при асинхронните двигатели става по формулата (която давам само за
информация и да може да правим изводи):

където U1ф е фазното напрежение на статора; R1 −активно фазно съпротивление на
статора; R'2 − приведено активно фазно съпротивление на ротора; Хк −общо
реактивно съпротивление за фаза на двигателя при неподвижен ротор.
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Важното е, че в тази формула фигурира хлъзгането s. Тогава М = f(s), определна
от този израз е уравнението на механичната характеристика на асинхронния двигател.
Механичната характеристика може да бъде изобразена в координатна система М-s или
М-ω. Ако се приеме в началото на координатната система ω = 0, то там s = 1, а в точката
ω = ω0 → s = 1 (фиг. 13).
Да разчетем графиката от фиг. 13. Веднага се
набива на очи, че кривата има максимум.
Стойностите на хлъзгането и момента, отговарящи
на максимума се наричат критични (sк и Мк). За
удобство при изследването на механичната
характеристика се използва следната формула
М = 2Мк/(s/sк + sк/s).
Точката на максимума (с координати Мк и sк)
разделя графиката на два участъка. Първият
участък е от пусковия момент Мп до Мк. За него
хлъзганията са големи (s > sк) и в горната формула
отношението sк/s може да се пренебрегне като много
Фиг. 13 Механична
характеристика на асинхронен малко. Следователно при s > sк механичната
характеристика на асинхронния двигател е
двигател
хипербола (фиг. 13). Този участък е неустойчив и
на него двигателят работи само при пускане и при спирачен режим.
Вторият участък е при малки хлъзгания (s < sк) и отношението s/sк в горната
формула може да се пренебрегне като много малко. Ще получим права линия. В този
участък на характеристиката двигателят работи устойчиво и на него лежи точката
на номиналния режим на работа.
Електромеханичната характеристика на асинхронния двигател ω = f(I2) или
s = f(I2) може да се получи от зависимостта на роторния ток от хлъзгането − I2 = f(s).
Тя може да се определи от уравнението (което давам само за информация и да може да правим
изводи):
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където Е2к е фазово е.д.н., индуктирано в роторната
намотка на неподвижен ротор; z2 − импеданс на една
фаза на роторната намотка.

На фиг. 14 е показана електромеханичната характеристика ω = f(I2), построена
съгласно горното уравнение. За сравнение е показана и механичната характеристика.
Вижда се, че при s < sк токът и моментът са пропорционални. При s > sк токът
продължава да се увеличава, а моментът
намалява. При пускането на двигателя,
когато s = 1, токът I2 е максимален.
Стойността на пусковия ток се определя
от уравнението (което давам само за
информация и да може да правим изводи):

Фиг. 14 Механична и електромеханична Реактивното

съпротивление
на
роторната намотка Х2 = sХ2к е голямо, а
характеристика на асинхронен двигател
факторът на мощността cosφ2 е малък,
поради което въпреки големия ток пусковият момент ще бъде малък. С увеличаване на
скоростта на двигателя реактивното съпротивление Х2 ↓, cosφ2 ↑ и моментът на двигателя
нараства до М = Мк, след което намалява пропорционално на I2.

Пусковите характеристики на асинхронните двигатели се определят от следните
отношения, наречени кратности:
 λп = Мп/Мн - кратност на пусковия момент. За двигатели в нормално изпълнение
λп=0,8−2, а за кранови двигатели λп = 2,3−3;
 λI = Iп/Iн - кратност на пусковия ток. За двигатели в нормално изпълнение
λI=4−7,5, а за кранови двигатели λI = 3,1−6;
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 λк = Мmax/Мн = Мк/Мн - кратност на претоварване. Изразява спосбността на
двигателя да понася кратковременни претоварвания. За двигатели с навит ротор λк
= 2,5−3,5.
Ето и ЗАДАЧА 2:
А)
На
фиг.15
са
показани
механичните характеристики на асинхронен двигател
при изменение на напрежението.Опишете как
измененито на напрежението на мрежата влияе на sк,
Мк и Мп. Какво се случва с пусковите свойства и
претоварващата способност на двигателя? Какво ще се
случи с двигателя при значително намаляване на
напрежеието?

Фиг. 15

Б) На фиг.16 са показани механичните
характеристики на асинхронен двигател при
изменение на активното съпротивление в роторната
верига.Опишете как това измененито влияе на sк, Мк и
Мп.
Задачата да се изпълни за две седмици като курсов
проект с титулна страница, в папка на бели листове А4!

Тов е
само Т

2.7.3 Пускане на асинхронен двигател с
навит ротор
Асинхронният двигател с навит ротор
се пуска с пускови резистори в роторната
Фиг. 16
верига (фиг. 17). С ускоряване на двигателя
отделните секции на пусковия резистор постепенно се шунтират. При включване на
активни съпротивления в роторната верига пусковият ток Iп намалява, а пусковият
момент се увеличава. В този случай активното съпротивление R2 = Rрот + Rр ще стане
значително по-голямо от индуктивното Х2, поради което cosφ2 ще се увеличи. Въпреки че
токът е намалял, вследствие на увеличването на cosφ2 пусковият момент на двигателя
ще се увеличи.
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Фиг. 17 Схема за пускане на асинхронен двигател с навит ротор с пускови
резистори в роторната верига
За изчисляването на пусковите съпротивления се използват графичен и аналичичен
метод. С тях се определя броят на пусковите степени на резисторите.
2.7.4 Пускане на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор
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Асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор се пускат чрез директно
включване към мрежата или чрез включване към понижено напрежение.

б

а

Фиг. 18 Директно включване на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор
към мрежата:а - схема; б - характеристики

Директното пускане към мрежата е най-простото, защото не се използват
допълнителни елементи. Статорната намотка на двигателя се включва направо към
пълното напрежение на мрежата (фиг. 18). Поради големият Iп този опростен начин за
пускане обаче, може да доведе до голям пад на напрежение в мрежата, което може да
смути работата на останалите консуматори, захранвани от същата мрежа.
Затова директното включване се допуска, ако падът на напрежението
∆U ≤ 0,1 Uн!
Ако това условие не е изпълнено, двигателят се пуска при понижено напрежение.
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Асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор се пускат чрез включване
към понижено напрежение чрез превключване на статорната намотка от звезда в
триъгълник, включване в статорната верига на активни или индуктивни съпротивления
или чрез автотрасформатор.

Фиг. 19 Пускане на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор чрез превключване
звезда - триъгълник:
а - с ръчен преключвател; б - автоматично; в - маханични характеристики

Пускането чрез превключване на статорната намотка от съединение звезда в
триъгълник (фиг. 19) е възможно само за двигатели, които нормално работят при
съединение на статорната намотка в триъгълник. Друго задължително условие е
шестте края на статорната намотка да бъдат изведени. Пускането звезда − триъгълник
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може да се осъществи ръчно със специален превключвател П (фиг. 19 а). Когато
превключвателят е в долно положение, статорната намотка е свързана в Y. Развъртането
се осъществява от т. А до т. В (фиг. 19 в). В този момент превключвателят се
превключва в горно положение и статорната намотка се свързва в ∆. Двигателят
преминава от т. В на т. С върху естествената характеристика и продължава да
увеличава скоростта си до т. D, където М = Мс.

Автоматичното пускане звезда − триъгълник се осъществява с контактори. На
фиг. 19 б контактите на контактора К1 са за свързване в Y, а К2 − в ∆. В началото на
пускането са затворени контактите Л и К1, при което статорната намотка се свързва в Y.
При достигане на необходимата скорост контактите К1 се отварят, а контактите К2 се
затварят, при което статорната намотка се свързва в ∆.
При пускане в звезда фазното напрежение се намалява с √3, а пусковият ток и
пусковият момент − 3 пъти (спестявам ви формулите, с които това се доказва). Ясно е, че
поради намаления Мп пускането звезда − триъгълник може да се осъществи само при
празен ход или при малки натоварвания на двигатели с малка мощност.

Стр. 41 от 84

събрал, подредил и украсил инж. Богомил Иванов Петков

Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив

Схемата, по която се извършва пускането посредством активни съпротивления,
включени последователно в статорната намотка на двигателя, е показана на фиг 20 а.

Фиг. 20 Пускане на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор с активни
съпротивления в статорната верига:
а − схема; б − механични характеристики

Най-напред се затварят контактите К1 и двигателят се включва към мрежата при
съпротивление Rп. Напрежението на двигателя е Uдв = U - IRп. Тъй като пусковият ток I в
началото е най-голям, напрежението на двигателя Uдв е най-малко. С развъртането на
двигателя пусковият ток ↓; намалява и падът на напрежението IRп, а напрежението на
двигателя ↑. Развъртането се осъществява от т. А до т. В (фиг. 20 б). В този момент се
затварят контактите К2 и шунтират съпротивленията Rп. Статорната намотка се включва
към пълното напрежение на мрежата. Двигателят преминава от т. В на т. С на
естествената характеристика. Ускоряването продължава до т. D, в която е установеният
режим (М = Мс). Пускането на асинхронния двигател с накъсо съединен ротор
посредством активни съпротивления се използва при двигатели за ниско напрежение.

Стр. 42 от 84

събрал, подредил и украсил инж. Богомил Иванов Петков

Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив

При асинхронни двигатели с накъсо съединен ротор за високо напрежение се
използва реактивно съпротивление, включено последователно в статорната намотка.
Схемата е показана на фиг. 21 а.

Фиг. 21 Пускане на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор с реактивни
съпротивления в статорната верига:
а − схема; б − механични характеристики

Най-напред се включват контактите К1, а К2 са отворени. Вследствие на пада на
напрежение ∆Uп в реактивното съпротивление Хп на двигателя се подава понижено
напрежение Uдв = U - ∆Uп. Развъртането се осъществява от т. А до т. В (фиг. 21 б). В
този момент се затварят контаките К2, реактивното съпротивление се шунтира и на
двигателя се подава пълното напрежение на мрежата. От т. В двигателят минава на
естествената характеристика в т. С и се ускорява до т. D, в която е установеният
режим (М = Мс).
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Пускането с автортансформатор също се използва при асинхронни двигатели с
накъсо съединен ротор за високо напрежение.

Фиг. 22 Пускане на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор с реактивни
съпротивления в статорната верига:
а − схема; б − механични характеристики

В началото се затварят контактите К1 и К3 (фиг. 22 а) и на двигателя се подава
понижено напрежение U"п от автотрансформатора. Когато двигателят се развърти от т.
А до т. В (фиг. 22 б), контактите К3 се отварят, автотрансформаторът се превръща в
реактор (индуктивна бобина) и напрежението се повишава на U'п. Дигателят минава на
нова характеристика в т. С, продължава да се ускорява до т. D и в този момент
контактите К2 се затварят и шунтират автотрансформатора. На двигателя се подава
пълното напрежение на мрежата, като ускорението му продължава по естествената
характеристика от т. Е до т. F, в която е установеният режим (М = Мс).
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2.7.5 Спирачни режими на асинхронните двигатели
Асинхронните двигатели работят във всички спирачни режими.
Генераторното спиране с отдаване на енергия в мрежата е възможно, когато
ω>ω0. Тогава под действието на външния въртящ момент или на запасена кинетична
енергия двигателят се върти по посока на въртящото се магнитно поле със скорост
ω>ω0. Следователно плъзгането s = (ω0 - ω)/ω0 е отрицателно.
Механичната характеристика на двигателя при генераторния режим е
разположена във втори квадрант и е продължение на характеристиката в двигателен
режим (фиг. 23).

Фиг. 23 Механична характеристика на асинхронен двигател в генераторен
режим
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При спускане на тежък товар се получа генераторно спиране с отдаване на
енергия в мрежата при активен
съпротивителен
момент
(при
подемни
механизми).
Когато
двигателят работи за издигане на
товара, той работи в т. А (фиг. 24).
После
двигателят
се
превключва за спускане на товара
(реверсиране). Двигателят ще мине
на т. В от новата характеристика.

Фиг. 24 Механични характеристики при

Под действие на активния
съпротивителен момент скоростта
на двигателя ω ще намалее, ще стане
нула и ще се увеличи до
скорост
-ω1<-ω0 (т. С на фиг. 24).

генераторно спиране с отдаване на енергия в
В т. С е новият установен
мрежата на асинхронен двигател при активен
режим при М = Мс и |ω| > |ω0|.
съпротивителен момент
Генераторно спиране с отдаване на енергия в мрежата при реактивен
съпротивителен момент се осъществява чрез намаляване на синхронната скорост ω0.
Като се има предвид, че ω0 = 2πf1/p, ω0 може да се
намали чрез намаляване на честотата f1 на
захранващото двигателя напрежение или чрез
увеличаване броя на чифтовете полюси р на
двигателя (при двускоростните асинхронни
двигатели). Когато двигателят работи с по-малък р,
синхронната му скорост е ω01. Ако р се увеличи два
пъти, двигателят ще мине на нова механична
характеристика, за която синхронната скорост ω02
е два пъти по-малка. От т. А двигателят минава да
Фиг. 25 Механични
работи в т. В със скорост ω > ω02. В участъка ВС е
характеристики на асинхронен
генераторният режим. Двигателят намалява
двигател при превключване броя
скоростта си и от т. С отново минава в двигателен
на чифтовете полюси
режим, като се установява в т. D, за която М = Мс.
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Спиране с противовключване се получава, когато роторът на дивгателя се
върти в посока, обратна на посоката на въртящото се магнитно поле.

При подемни механизми за спирачно
спускане на товари се използва спиране с
противовключване при активен съпротивителен момент. В този случай в роторната верига се
включват допълнителни резистори с много голямо
съпротивление. Ако двигателят е включен за
издигане на товара и работи нa естествената си
характеристика в т. А (фиг. 26), при включване на
големи съпротивления в роторната му верига ще
мине в т. В върху изкуствена механична
характеристика, която има голям наклон.
Моментът на двигателя е по-малък от
съпротивителния момент, вследствие на което
скоростта му наналява и в т.С двигателят спира.
Тъй като все още М < Мс, скоростта сменя занака
си (двигателят обръща посоката на въртене) и
товарът започва да се спуска. Двигателят се
установява да работи в т. D, за която М = Мс.
Участъкът СD в четвърти квадрант отговаря на
Фиг. 26 Механични характерис- режим на противовключване. Тъй като в този
тики на асинхронен двигател при участък скоростта на двигателя ω е сменила
спиране с противовключване при посоката си, хлъзгането на двигателя е
активен съпротивителен
s = (ω0 - (-ω))/ω0 = (ω0 + ω)/ω0 > 1.
момент
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При реактивен съпротивителен момент спиране с противовключване се
получава чрез подмяна на посоката на синхронната скорост ω0. Това се осъщетвява
като се разменят две от фазите на захранването на статорната намотка.

Фиг. 27 Спиране с притивовключване на асинхронен двигател при реактивен
съпротивителен момент:
а − схема; б − механични характеристики

Да разгледаме схемата от фиг. 27 а. При затворени контакти Нп и П двигателят
работи в т. А от естесвената механична характеристика (фиг 27 б). При отваряне на
контактите Нп и затваряне на контактите Нз две от фазите се разменят и втртящото се
магнитно поле сменя посоката си. Тогава хлъзгането ще стане s > 1 (докажете го; жокер - ω0
сменя знака си). Щом s > 1 токът на двигателя ще стане по-голям от пусковия. Затова в
роторната верига трябва да се отворят контактите П и да се включат резисторите Rпр.
При затваряне на контактите Нз двигателят минава от т. А на т. В върху новата
характеристика, за която ω0 < 0. От т. В до т. С двигателят работи в спирачен режим,
скоростта му намалява и в т. С двигателят спира. Ако в този момент (ω = 0) се отворят
контактите Нз, двигателят ще остане в неподвижно състояние. В противен случай ще
обърне посоката си на въртене (ще се реверсира) и преминавайки в трети квадрант, от т.
С ще увеличава скоростта си до т. D, за която М = Мс. Трябва да отбележим, че при
реверсирането в момента, когато ω = 0, завършва режимът на противовключване,
поради което резисторите Rпр трябва да се шунтират чрез затваряне на контактите П.
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Очевидно е, че този режим се използва както за спиране, така и за реверсиране на
асинхронните двигатели с навит и накъсо съединен ротор. При двигатели с накъсо
съединен ротор липсват резистори за противовключване.

Динамично спиране на асинхронен двигател може да се постигне като
статорът се изключи от мрежата за променлив ток и към две от фазите на
статорната му намотка се подаде постоянно напрежение (фиг. 28 а). За целта трябва
да се отворят контактите Л и да се затворят контактите Сп.
Въртящото се магнитно поле
изчезва, но постоянният ток Iв
създава неподвижен в пространството магнитен поток. В същото
време роторът продължава да се
върти за сметка на запасената
кинетична енергия, той ще пресече
неподвижния магнитен поток и в
роторната верига се индуцира
е.д.н., под действието на което ще
Фиг. 28 Динамично спиране на асинхронен
протече ток. От взаимодействието
двигател:
на този ток и неподвижното
а − схема; б − механични характеристики
магнитно поле на статорната
намотка ще се създаде спирачен
момент. Индуцираното е.д.н. в роторната намотка ще бъде насочено обратно на
причината, която го създава, т.е. обратно на скоростта на ротора. Следователно е налице
спирачен режим, защото и токът и моментът ще бъдат насочени обратно на тези при
двигателен режим.
Хлъзгането в режим на динамично спиране се определя като отношение на
скоростта на ротора ω към синхронната скорост ω0 → sд = ω/ω0. Е, не е трудно да видим,
че при ω = 0 → sд = 0, а при ω = ω0 → sд = 1. Механичната характеристика М = f(sд)
минава минава през началото на координатната система (фиг. 28 б) тъй като при ω = 0,
sд = 0, I2 = 0 и спирачният момент ще бъде равен на нула. Ако двигателят е работил в т.
А върху естествената характеристика и се отворят контактите Л, а се затворят контактите
Сп, двигателят минава да работи в т. В от новата характеристика. Тъй като в този
момент скоростта на ротора е най-голяма, индуктираното в роторната намотка е.д.н. е
най-голямо. С ↓ на скоростта ще ↓ и е.д.н и при ω = 0, Е2 = 0, I2 = 0 и М = 0.
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Статорната намотка трябва да се захранва с ниско напрежение, защото
активното й съпротивление е малко. За целта обикновено мрежовото напрежение се
изправя с полупроводникови изправители.
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2.7.6 Регулиране на скоростта на асинхронните двигатели
От формулата за плъзгането s чрез елементарни преобразувания лесно получаваме
ω = ω0 (1 - s). Вижда се, че съществуват два принципно различни начини за регулиране
на скоростта на асинхронните двигатели.
Първият от тях се състои в изменение на хлъзгането s на двигателя при ω0 = const.
Това може да осъществи чрез изменение на активното и индуктивното съпротивление в
статорната или роторната верига, или чрез изменение на захранващото напрежение.
Нека ви припомня:

където U1ф е фазното напрежение на статора; R1 −активно фазно съпротивление на
статора; R'2 − приведено активно фазно съпротивление на ротора; Хк −общо
реактивно съпротивление за фаза на двигателя при неподвижен ротор.

Вторият начин се състои в изменение на синхронната скорост ω0. Това може да
се извърши чрез изменение на честотата на захранващото напрежение f1 или чрез
изменение на чифтовете полюси р, защото ω0 = 2πf1/p.

Регулирането на скоростта чрез изменени на активното съпротивление в
роторната верига се използва само за асинхронни двигатели с навит ротор.
Характеристиките, които се получават са изобразени на фиг. 16. Могат да се използват и
пусковите резистори, ако са оразмерени за продължителен режим на работа. Трябва да
отбележим, че:
❖ диапазонът на регулиране зависи от натоварването;
❖ при големи съпротивления стабилността е малка;
❖ има големи загуби в резисторите.
Този метод е намерил широко приложение в задвижванията с малка и средна
мощност (предимно при подемните механизми).
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Плавното регулиране на скоростта на асинхронните двигатели може да се
получи чрез регулируеми индуктитивени съпротивления (дросели с подмагнитване),
които се включват последователно в статорната (по-рядко в роторната) верига. Дроселът
с подмагнитване има работна намотка РН, която се включва последователно в
статорната верига, и управляваща намотка УН, включена към източник на постоянно

Фиг. 29 Регулиране на скоростта на асинхронен двигател чрез включване на
индуктивни съпротивления в статорната верига:
а − схема; б − механични характеристики

напрежение (фиг. 29 а). Схемата работи по следния начин - чрез ↕ на тока Iу в УН се ↕
подмагнитването на феромагнитния магнитопровод. а от там се ↕ индуктивното
съпротивление на РН, при което ще се ↕ и напрежението, подадено на двигателя. Ще се
↕ и sк и Мк. Механичните характеристики са показани на фиг. 29 б. Кривата 1 е
естествената механична характеристика. Характеристика 2 отговаря на по-голям ток Iу
през УН на дросела, а характеристика 3 - на по-малък. С ↓ на Iу се ↑ индуктивното
съпротивление на РН на дросела, ↓ се подаденото на двигателя напрежение, ↓ sк и Мк.
Предимства на дроселното регулиране на скоростта на асинхронните
двигатели са:
✓ плавност;
✓ широк диапазон на регулиране;
✓ лесно осъществимо.
Недостатъци са голямата маса и размери на дросела.
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Регулирането на скоростта на асинхронен двигател чрез изменение на
честотата f1 на захранващото двигателя напрежение изисква преобразувател на
честотата ПЧ (фиг. 30 а).

Фиг. 30 Честотно регулиране на скоростта на асинхронен двигател:
а − схема; б − механични характеристики

За всяка честота f1 се получава съответната синхронна скорост ω0 и следователно
съответна характеристика (фиг. 30 б). Какво ни говорят графиките? При U1=cost се
вижда, че при ↓ на f1, а оттам и при ↓ на ω0, ще се ↓ Мк. Виждаме, че ↕ на Мк е
минимално. Забелязваме, че с ↓ на f1 твърдостта на механичните характеристики е
постоянна. При изменение на честотата скоростта се регулира плавно и в широк
диапазон.
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Регулирането на скоростта чрез изменение на чифтовете полюси на
статорната намотка е практически възможно само за асинхронни двигатели с
накъсо съединен ротор.
Броят на чифтовете полюси (р) се изменя по два начина:
1. При двигател, който има няколко статорни намотки, всяка от които има различен
брой чифтове полюси. Намотките са разположени в общи канали, Тъй като
мястото в каналите е ограничено, сечението проводниците на намотките трябва да
се намали, което ще доведе до намаляване на мощността на двигателя.
2. При двигател, който има една секционна намотка, с изведени краища на секциите.
При превключване на схемата на свързване на отделните секции, се получава
различен брой чифтове полюси.

Двигатели, които може да се изменя броят на чифтовете полюси р, се наричат
многостепенни. Най-разпространени са двускоростните асинхронни двигатели, на
които чифтовете полюси могат да се изменят в отношение 2:1. Регулирането е на
степени, защото скоростта на двигателя ще се изменя в същото съотношение.

В практиката най-често се срещат две схеми на превключване на броя на
чифтовете полюси на асинхронните двигатели в отношение 2:1, т.е. от последователно в
паралелно свързване на секциите на статорната намотка:
• привключване от еднична в двойна звезда (Y/YY);
• превключване от тръгълник в двойна звезда (∆/YY).
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На фиг. 31 а е показана схема на превключване Y/YY:

Фиг. 31 Превключване на статорната намотка на асинхронен двигател от звезда
в двойна звезда:
а − схема; б − механични характеристики

При затворен контакт КY във всяка фаза на статорната намотка двете ѝ секции се
затварят последователно, т.е. статорната намотка е свързана Y, при което броят на
чифтовете полюси е по-голям. При отворени контакти КY и затворени контакти КYY
двете секции на всяка фаза на статорната намотка се свързват паралелно, т.е.
статорната намотка е свързана в YY.
Да разчетем механичните характеристики (фиг. 31 б)! Ако статоната намотка е
свързана в YY, броят на чифтовте полюси е р, а синхронната скорост е ω0 = 2πf1/р.
Двигателят работи със скорост ω1 в т. А от механичната характеристика. Щом
статорната намотка се превключи в Y, броят на чифтовете полюси се ↑ на 2р, а
синхронната скорост ↓ два пъти - ω0 = 2πf1/2р. Двигателят минава от т. А в т. В на нова
характеристика. Във втори квадрант той работи в режим на генераторно спиране с
отдаване на енергия в мрежата (участък ВС), след което скоростта му продължава да
↓ до достигане на установен режим в т. D, където скоростта на двигателя е ω2.
Не е трудно да се докаже, че при свързване в YY, мощността се увеличава два
пъти. Тъй като същевременно и скоростта е два пъти по-голяма, мометът на
двигателя се запазва.
Следователно регулирането на скоростта чрез превключване Y/YY е
целесъобразно да се извършва при постоянен момент М = const.
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Схемата на превключване ∆/YY, е показана на фиг. 32 а:

Фиг. 32 Превключване на статорната намотка на асинхронен двигател от
триъгълник в двойна звезда:
а − схема; б − механични характеристики

Вече сами можете да рачетете схемата и механичните характеристики (фиг. 32. б)!
Да докажем, че регулирането на скоростта чрез превключване ∆/YY е
целесъобразно да се извърша при постоянна мощност Р = const! При свързване на
статорната намотка в ∆ двигателят консумира мощност Р∆ = 3UфIфcosφ∆. При свързване в
YY токът във всяка фаза ще се ↑ два пъти поради паралелно свързване на двте секции, но
фазното напрежение ще ↓ с √3 пъти. Тогава мощността при YY ще бъде
РYY=(3Uф/√3)2IфcosφYY. Следователно Р∆/ РYY = 2/√3 = 1,155. Може да приемем, че
РYY≈Р∆ − доказахме твърдението!
Тъй като при превключване ∆/YY мощността се е изменила незначително,
скоростта се е ↑, мометът (М=Р/ω) ще ↓ (фиг. 32 б).
Двускоростните асинхронни двигатели се използват при задвижване на механизми, които не изискват
плаввно регулиране на скоростта − асансьори, някои металорежещи и дървообрботващи машини, подемни
механизми и др.

2.8 Синхронни двигатели.
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Да си припомним ученото за синхронните двигатели по ел. машини в десети клас!
Синхронният двигател има трифазна статорна намотка, която се захранва от
мрежата за променливо напржение. Тя създава въртящо се магнитно поле, което се
върти със синхронна скорост ω0 = 2πf1/р. В ротора на двигателя има възбудителна
намотка, на която се подава постоянен ток. За пускането на двигателя се изполва
пускова намотка. Тя е разположена на ротора и се състои от медни пръчки, поставени в
канали на полюсните накрайници, които се съединяват накъсо от медни пръстени. Така
се получава накъсо съединена намотка, както при асинхронните двигатели с накъсо
съединен ротор. На фиг. 33 е показана схемата и механичните характеристики.

Фиг.33 Синхронен двигател: а − схема; б − механични характеристики
Да прочетем графиката (фиг. 33 б)! Веднага се набива на очите, че механичната
характеристика е права, успоредна на обцисната ос. Това означа, че тази
характеристика е абсолютно твърда, скоростта не зависи от натоварването − двигателят
се върти строго синхронно с въртящото се магнитно поле:
ω = ω0 = 2πf1/р.
При увеличаване на натоварването на двигателя над определена стойност Мmax
той излиза от синхронизъм и спира.

За изследване работата на синхронния двигател се използва ъгловата
характеристика М = f(θ), която е зависимостта на момента на двигателя М от ъгъла θ
между вектора на мрежовото напрежение и вектора на индуцираното е.д.н Е на
двигателя (фиг. 34):
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Фиг. 34 Ъглова характеристика на синхронен двигател
Ъгълът θ се измерва в електрически градуси и може да се определи като ъгъл
между оста на ротора и оста на въртящото се магнитно поле. При въртене роторът на
двигателя изостава в пространството от оста на въртящото се магнитно поле именно на
ъгъл θ. С ↑ на натоварването на двигателя този ъгъл ↑, при което се ↑ и въртящият
момент на двигателя. От изученото по ел машини, би следвало да сте запознати със
зависимостта М = Мmaxsinθ за двигател с неявни полюси. Сега трябва да си припомним
от математиката свойствата на тригонометричната функция СИНУС и ще напишем:
М = Мmax при θ = π/2;
при ↑ на ъгъла θ > π/2 моментът М ↓ и двигателя излиза от синхронизъм.
Обикновено номиналният момент Мн съответства на ъгъл θн = 200 ÷ 300.
Искрено се надявам вече никой да не се чуди защо фиг. 1.72 изглежда по този
начин!

Съществуват няколко начина за пускане на синхронен двигател. Обикновено се
използва асинхронно пускане, при което е необходима пускова намотка, която описахме
по-горе. При включване на статорната намотка към мрежата се създава въртящото се
магнитно поле. То пресича пусковата намотка и индуцира в нея е.д.н. Както при
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асинхронния двигател се създава въртящ момент от взаимодействието на въртящото се
магнитно поле и тока в пусковата намотка.
Двигателят започва да се развърта. Едновременно с пусковата намотка
въртящото се магнитно поле пресича и възбудителната намотка, като индуцира в нея
е.д.н., което е напрежение от порядъка на няколко хиляди волта. Пренапрежението ще
доведе до пробив в изолацията. Затова по време на асинхронното пускане
възбудителната намотка е изключена от източника на постоянен ток и включена към
разряден резистор Rр (фиг. 35):

Фиг. 34 Схем на асинхронно пускане на
синхронен двигател

За целта включващите контакти
М са отворени, а изключващият
контакт М − затворен. При достигане
на скорост ω = 0,95ω0, наречена
подсинхронна скорост, включващите
контакти
М
се
затварят,
а
изключващият се отваря, с което
възбудителната намотка се изключва
от разряден резистор Rр и се включва
към източника на постоянен ток. След
няколко колебания около синхронната
скорост двигателят се установява на
устойчива синхронна скорост, т.е.
влиза в синхронизъм.

Разрядното съпротивление обикновено е Rр=(10÷15)rв (rв е съпротивлението на
възбудителната намотка).

От спирачните режими при синхронните двигатели се използва динамичното
спиране (фиг. 35):
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Фиг. 35 Схем на динамично спиране на синхронен двигател
Контактите Л се отварят, а контактите Сп се затварят, при което статорната
намотка се изключва от мрежата и се включва към спирачните резистори Rсп.
Възбудителната намотка остава включена към източника на постоянен ток. Процесът
на спиране и механичните характеристики са аналогични на тези при синхронните
двигатели.
Синхронните двигатели намират голямо приложение за задвижвания, при които е
необходимо да се поддържа постоянна скорост. Те се използват за задвижвания на
помпи, компресори, мощни вентилатори и др. Работят с cos ≈ 1, поради което подобряват
фактора на мощността на мрежата и имат по-голям к.п.д. от асинхронните. Недостатък е,
че са по-сложни и по-скъпи от асинхронните.

2.8 Двигатели за постоянен ток.
2.8.1 Механични характеристики
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При двигател за постоянен ток с независимо възбуждане, възбудителната
намотка се захранва от отделен източник (фиг. 36). При двигателя за постоянен ток с
паралелно възбуждане възбудителната намотка се включва паралелно на котвената
верига, така че котвената и въбудителната намотка се захранват от общ източник (фиг.
37). В практиката двигателят с паралелно възбуждане се нарича шунтов двигател.

Фиг. 36 Схема на двигател за

Фиг. 37 Схема на двигател за

постоянен ток с независимо
възбуждане

постоянен ток с паралелно
възбуждане

При постоянно напрежение на мрежата и при двата двигателя възбудителният
ток не зависи от котвения ток и механичните им свойства са еднакви.
Уравнениeтo за равновесие на напреженията в котвената верига (фиг. 36) е
U - E = Ia (ra + Ra),
където Е е идуктираното в котвената намотка противо-е.д.н., V;
ra − съпротивление на котвената намотка, Ω;
Ra − допълнително съпротивление в котвената намотка, Ω;
Ia − токът в котвената верига, А;
U − захранващо напрежение, V.
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Не е трудно да се докаже, че уравненията на електромеханичната и механичната
характеристика на двигателя за постоянен ток с независимо възбуждане
представляват прави линии, които се различават само по наклона. При избор на
подходящи мащаби за тока и момента тези характеристики се изразяват графично с една
обща права (фиг. 38).

Фиг. 38 Механична и електромеханична характеристика на двигател за постоянен
ток с независимо възбуждане

Т. А има абциса М = 0 (Ia = 0). Това означава, че двигателят е включен, котвата му
се върти с ъглова скорост ω0, а през нея не протича ток и затова двигателят не създава
въртящ момент. Това е добре познатият ви режим на идеален празен ход. Той е
възможен само, ако полезният товар е нула.

Т. В има координати М = Мп и ω = 0. Следователно двигателят е включен, през
него протича ток Iп, който създава въртящ момент, но скоростта му е нула. Това е
познатият ви начален момет от пускането на двигателя.

Ако двигателят се пуска при много голямо натоварване, той няма да може да се
развърти и ще остане да работи в тази точка. Това е режим на късо съединение.

Стр. 62 от 84

събрал, подредил и украсил инж. Богомил Иванов Петков

Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив

Влянието на промяната на съпротивлението на допълнителния резистор Ra,
промяната на захранващото напрежение U и намаляването на магнитния поток Φ е
показано на фиг. 39:

Фиг. 39 Механични характеристики на двигател за постоянен ток с независимо
възбуждане:
а - при изменение на съпротивлението на допълнителния резистор в котвената верига;
б - при изменение на напрежението; в - при изменение на магнитния поток

Сами можете да разчетете графиките и да направите изводите ☺!
2.8.2 Пускане на двигател за постоянен ток с независимо възбуждане.
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Пускането е процес, който започва от момента на извеждане на двигателя от
неподвижно състояние (ω = 0) до достигане до установена скорост ωу.
В момента на включване на двигателя към захранващото напрежение ω = 0 и Е =
0. При условие, че в котвената верига няма включен допълнителен резистор (Ra = 0),
котвеният ток, който се нарича пусков ток, е Iп = U/ra. Тъй като котвеното съпротивление
ra е много малко (по-малко от 1Ω), Iп може да ↑ до 50 пъти е Iн. Такъв ток е
недопустим, защото намотките на двигателя ще се нагреят недопустимо, ще се появят
големи динамични усилия, които могат механически да проведят намотките. Допуска се
пряко включване на двигател за постоянен ток с независимо възбуждане, без да се
ограничава Iп, само за маломощни двигатели (до 1 kW), които през време на пускането
не задвижват големи инерционни маси. Във всички останали случаи пусковият ток
трябва да се ограничи!
Начините за ограничаване на Iп са два − или понижаване на напрежението, или
чрез увеличаване на съпротивлението е котвената намотка. Пускането чрез понижено
напрежение може да се осъществи с някоя от системите за регулиране на напрежението.
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Ограничаването на Iп чрез увеличаване на съпротивлението в котвената верига се
осъществява чрез включване на допълнителен резистор в котвената верига, наречен
пусков Rп (фиг. 40 а).

Фиг. 40 Пускане на двигател за постоянен ток с независимо възбуждане:
а - схема; б - механични характеристики

Ето какво би следвало да ви говори фиг. 40:
При пускането двигателят (т. 1 от фиг. 40 б) тряба да развива достатъчно голям пусков
момент, за да преодолее статичния съпротивителен момент и да ускори системата до зададената
скорост. Приема се този момент да бъде
Мп1 = (2 ÷ 2,5) Мн,
където Мп1 е пусковия момент при ω = 0. Той се нарича начален пусков момент. В този момент
началният ток е
Iп1 = (2 ÷ 2,5) Iан.
Този ток е приемлив за системата.
Двигателят се развърта и по характеристиката се достига т. 2 (фиг. 40 б). Тук
Мп2 = (1 ÷ 1,5) Мн,
Iп2 = (1 ÷ 1,5) Iан.
Последните величини се наричат момент и ток на превключване. Виждаме, че Мп2 > Мс. В т. 2
резиторът Rп се изключва (шунтира) и двигателят ще премине на работа в т. 3 на естествената
характеристика. Процесът продължава по естествената характеристика до точката, където ω = ωс и
М = Мс − установен режим. Толкова от мен, подробностите от вас ☺!
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За осигуряванена достатъчно голям среден пусков момент в практиката се използва
пусков резистор, който се състои от няколко степени (фиг. 41 а).

Фиг. 41 Пускане на двигател за постоянен ток с независимо възбуждане с
многостепенен пусков резистор:
а - схема; б - механични характеристики

Ето и ЗАДАЧА 3:
Обяснете схемата и механичните характеристики от фиг. 41. Жокер − процесът на пускането
започва в т.1. В т 2. се щунтира r1 (първа секция на пусковия резистор); в т. 4 − r2; в т. 6 − r3.
Процесът завършва в т. 8, в която ще посочите какъв е режимът на работа.
Задачата да се изпълни за две седмици като курсов проект с титулна страница, в папка на бели
листове А4!

Показаните на фиг. 41 б характеристики се наричат пускова диаграма на
двигателя. Броят и големината на съпротивленията на секциите на пусковия резистор се
определят графично и аналитично.

2.8.3 Спирачни режими на двигателите за постоянен ток с независимо възбуждане.
Припомням, че в електорзадвижванията се използват три спирачни режима:
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➢ генераторно спиране с отдаване на енергия в мрежата (рекуперативно спиране);
➢ динамично спиране;
➢ спиране с противовключване.
Оценката на който и да е спирачен режим се прави много бързо и удобно, ако се
съпоставят големината и посоката на скоростта ω, с която се върти роторът на двигателя,
съответно с големината и посоката на скоростта ω0, с която двигателят би се въртял при
Мс = 0.
За да се осъществи спирачен режим, трябва двигателят да създава момент,
обратен на този при двигателен режим, т.е. да развива спирачен момент (Мсп < 0).
Рекупераративното спиране е режим, при който двигателят се върти със скорост
ω, по-голяма от скоростта на идеален празех ход ω0 (ω > ω0). Възможни са два случая:
▪ да бъде увеличена скоростта на двигателя ω до стойност, по-голяма от ω0;
▪ да бъде намалена скростта на идеален празен ход ω0 до стойност, по-малка от
скоростта на двигателя ω, с която той се върти в този момент.

Първият случай е възможен при активен съпротивителен момент Мс (най-често
при подемни механизми − при спускане).
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При спускане на тежки товари (фиг. 42 а) съпротивителният момент Мс е
активен. Под действието на товара скоростта на двигателя ще се ↑ и ще стане поголяма от ω0. В този случай не се прави промяна в електрическата схема на
двигателя.

Фиг. 42 Генераторно спиране с отдаване енергия в мрежата на двигател за
постоянен ток с независимо възбуждане:
а - кинематична схема; б - механична характеристика

Когато ω > ω0 противо-е.д.н. на двигателя става по-голямо от захранващото
напрежение (Е >U), котвеният ток променя посоката си, а двигателят ще развива Мсп< 0.
Двигателят преминава в генераторен режим и отдава енергия в мрежата. Това
преминаване ствава без промяна на параметрите и следователно се запазва ω0 и
наклонът на характеристиката. Тъй като ω > ω0 и М < 0, механичната характеристика
при генераторно спиране с отдаване на енергия в мрежата ще се намира във втори
квадрант и ще бъде продължение на характеристиката в двигателен режим (фиг. 42 б).
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При втория случай на рекуперативно спиране се ↓ ω0 чрез ↓ на захранващото
напрежение U. Това се осъществява като котвата на двигателя се захранва от източник
на регулируемо напребение. Такава е системата генератор-двигател (Г −Д), показана
на фиг. 43 а.

D

Фиг. 43 Система генератор − двигател:
а - схема; б - механични характеристики

Котвата на двигателя с независимо възбуждане се захранва непосредствено от
отделен генератор за постоянен ток с независимо възбуждане. Генераторът се
задвижва от асинхронен двигател с постоянна скорост. С регулируемия резистор,
включен във възбудителната верига на генератора, се ↓ неговото е.д.н., следователно ↓
напрежението Ur, подадено на двигателя. Когато Ur стане < от Е, Iа сменя посоката си,
т.е. Iа < 0. Сега двигателят минава в генераторен режим, а генераторът в двигателен, като
отдава механична енергия на асинхронния двигател. Последният минава в генераторен
режим и отдава енергия в мрежата за променлив ток. Моментът на двигателя за
постоянен ток вече е спирачен (Мсп < 0).
Нека двигателя за постоянен ток работи в т. А на характеристика 1 (фиг. 43 б). Намалява се
ω0, вследствие на което двигателят ще мине да работи на характеристика 2 в т. В, която не е точка на
устаноен режим. Характеристика 2 е успоредна на 1 и лежи по-ниско от нея, зашото е ↓ ω0. Двигателят
започва да ↓ скоростта си, като в участъка ВС ω > ω0, в т. С ω = ω0 и продължава да ↓ скоростта си до
т. D, която е точка на новия установен режим. Генераторното спиране е в участъка ВС. Участъкът
СD отговаря на двигателен режим. В случая генераторното спиране се използва за ↓ скоростта на
двигателя.
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Динамичното спиране е режим, при който котвата на двигателя се изключва от
захранващото напрежение и се включва към спирачен резистор. Тъй като U = 0, то ω0=0.
По време на динамичното спиране възбудителната намотка остава включена към
независимия източник (фиг. 44 а).

Фиг. 44 Динамично спиране на двигател за постоянен ток с независимо
възбуждане:
а - схема; б - механични характеристики

Динамичното спиране започва с отварянето на контакта Л и затварянето на
контакта ДС. Вследствие на това U = 0, Е (противо-е.д.н.) на двигателя запазва посоката
си, тъй като котвата продължава да се върти в същата посока. В затворения контур котва
− спрачен режим ще протече ток с посока, определена от Е → Iа < 0, от където и Мсп <0.
Изкуствената механична характеристика минава през координатното начало и
ще има наклон, определен от съпротивлението Rсп на спирачния резистор (фиг. 44 б).
След спирането на двигателя спирачният резистор се изключва чрез отваряне на контакта
ДС, за да може двигателят да е подготвен за следващо пускане.
В авариен режим, когато напрежението на мрежата бъде изключено, двигателят
не може да мине в режим на динамично спиране, защото магнитният поток ще
изчезне, а с това и Е ще стане нула. В този случай, за да се осъществи динамично
спиране, възбудителната намотка се включва паралелно на котвата − осъществява се
динамично спиране със самовъзбуждане. В този случай спирачният ефект ще бъде помалък!
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Спирането с противовключване е режим, при който двигателят под
действието на външен момент или инерционни сили се върти в посока, обратна на
посоката на въртящия момент. С други думи двигателят се върти в противоположна
посока на тази, която би се въртял при Мс = 0, т.е. ω и ω0 са с противоположни знаци.
Следователно ще бъдат възможни два случая на спиране с противовключване: 1) да се
смени знакът на ω0; 2) да се смени знакът на ω.
Първият случай се използва при реактивен съпротивителен момент. За да смени
знакът на ω0, трябва да се смени полярността на напрежението, захранващо котвата −
U<0 (фиг. 45).

Обикновено
полярността
на
напрежението се сменя, като котвата на
двигателя се включи в т.нар. реверсивен
четириъгълник (фиг. 45 а). Реверсивният
четириъгълник се състои от четири
контакта: два Нп, които са контакти на
контактора Нп (напред), и два Нз, които са
контакти на контактора Нз (назад).
Ако са затворени контактите Нп,
поляритетът на приложеното върху
Фиг. 45 Спиране с противовключване котвата напрежение ще бъде такъв,
какъвто е посочен на фиг. 45 а. Ако за
на двигател за постоянен ток с
независимо възбуждане при реактивен затворени контактите У и Пр, двигателят
ще
работи
на
естествената
си
съпротивителен момент:
характеристика в т. А, определена от
а - схема
големината на съпротивителния момент
Мс (фиг. 45 б). За да настъпи режим на противовключване, трябва да се отворят
контактите Нп и да се затворят контактите Нз. Веднага U < 0; Е запазва посоката си
(котвата продължава да се върти в същата посока), а котвеният ток Iа < 0.
В момента, в който се затворят контактите Нз, трябва да се отворят контактите
У и Пр, за да се включат в котвената верига пусковият резистор Rп и резисторът за
противовключване Rпр. В противен случай котвеният ток ще стане по-голям от пусковия.
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Да погледнем механичните характеристики (фиг. 45 б).
Правата 2 е маханичната характеристика на двигателя в режим на спиране
с противовключване. Тя се определя от
скоростта на идеален празен ход, която е с
обратен знак (ω0 = -ω0) и наклон,
определен от включените съпротивления
Rп и Rпр. Двигателят работи в т. А от
естествената характеристика 1. При
превключване двигателят минава да
D
работи в т. В от характеристика 2. Под
действието
на
спирачния
момент
двигателят ↓ скоростта си и в т. С ще
спре. В този момент трябва да се изключи
Фиг. 45 Спиране с противовключване на захранващото напрежение чрез отваряне
двигател за постоянен ток с независимо на контактите Нз. В противен случай
двигателят ще обърне посоката на
възбуждане при реактивен
въртене, т.е. ще се реверсира. Тъй като
съпротивителен момент:
статичният съпротивителен момент
б - механични характеристики
е реактивен, с изменение на посоката на
скоростта и той ще смени своята посока (-Мс). В т. D двигателят започва да работи в
новия установен режим. Режимът на противовключване е в учасъка ВС, за който
въртящият момент М < 0, а скоростта на двигателя ω > 0, за който ω и ω0 са с
противоположни знаци.
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Вторият случай на спиране с противовключване се използва при активен
съпротивителен момент (главно при подемните механизми). В този случай се сменя
посоката на скоростта на двигателя под действието на активния Мс. За да се получи
такъв режим, е необходимо в котвената верига на двигателя, който е включен за
издигане на товар, да се включи допълнителен резистор с голямо съпротивление (фиг. 46
а).

-

D

Фиг. 46 Спиране с противовключване на двигател за постоянен ток с независимо
възбуждане при активен съпротивителен момент:
а - схема; б - маханични характеристики

Нека двигателят издига товар, като работи в т. А (фиг. 46 б) от естествената
характеристика 1 (контактът Пр е затворен и допълнителният резистор е шунтиран).
При отваряне на контакта Пр се включва допълнителният резистор RД. Поради голямото
му съпротивление двигателят ще мине да работи на изкуствената характеристика с
голям наклон 2 в т. В. В тази точка М < Мс, вследствие на което двигателят ↓ скоростта
си и в т. С спира. Тъй като в т. С все още М < Мс, двигателят обръща посоката на
скоростта. Новият установен режим е в т. D, определена от големината на Мс, като
товарът вместо да се издига, се спуска. Режимът на спиране с противовключване е в
участъка СD, за който М > 0, а ω < 0 и за който ω и ω0 са с противоположни знаци.
Трябва да се отбележи, че поради големия котвен ток Iа и в двата случая на
спиране с противовключване този режим е най-тежкият в сравнение с останалите
режими на двигателя.
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2.8.4 Регулиране на скоростта на двигателите за постоянен ток с независимо
възбуждане.
Скоростта на двигател за постоянен ток с независимо възбуждане може да се
регулира чрез изменение (↕) на съпротивлението на допълнителен резистор Rа, включен
в котвената верига; чрез ↕ на магнитния поток Φ и на захранващото напрежение U.
Схемата за регулиране на скоростта чрез ↕ на съпротивлението на
допълнителен резистор Rа, включен в котвената верига на двигателя (фиг. 47 а), е
проста, а механичните характеристики (фиг. 47 б) не се различават от тези при пускане
на двигател с пусков резистор. Разликата между пусковия и регулиращия резистор е
само в това, че регулиращият резистор трябва да се изчисли за продължителна работа
при натоварен двигател.

Фиг. 47 Регулиране на скоростта на двигател за постоянен ток с независимо
възбуждане чрез изменение на съпротивлението на допълнителен резистор, включен
в котвената верига:
а - схема; б - маханични характеристики

Този метод се осъществява лесно и изисква малко апарати. Недостатъците му са:
диапазонът на регулиране зависи от натоварването на двигателя (фиг. 47 б) − при помалки натоварвания ↓; твърдостта на характеристиката ↓ с ↑ на съпротивлението,
поради което при малки скорости се влошава стабилността на регулирането;
регулирането не е икономично, защото е свързано с големи загуби на мощност в
регулиращото съпротивление. Поради това този начин за регулиране на скоростта се
използва главно при не много отговорни електрозадвижвания за малка и средна
скорост.

Стр. 74 от 84

събрал, подредил и украсил инж. Богомил Иванов Петков

Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив

Регулирането на скоростта чрез изменение (↕) на магнитня поток Φ се
извършва с допълнителен резистор Rв, включен във възбудителната верига на двигателя
(фиг. 48 а).

Фиг. 48 Регулиране на скоростта на двигател за постоянен ток с независимо
възбуждане чрез изменение на магнитния поток:
а - схема; б - електромаханични характеристики

На всяка стойност на съпротивлението на резистора Rв, ще отговаря определен
възбудителен ток, а следователно и определен магнитен поток. Ако липсва Rв,
магнитният поток Φ на двигателя ще има номинална стойност Φн. При включане на Rв ↕
на магнитния поток е възможно само по посока на ↓ му. Затова този начин на регулиране
на скоростта на двигателя за постоянен ток с независимо възбуждане се нарича
още регулиране чрез отслабване полето на двигателя.

При ↓ на магнитния поток Φ ще се ↑ както скоростта на идеален празен ход ω0,
така и наклонът на характеристиката (фиг. 48 б). От друга страна котвеният ток Iк при
пускането на двигателя и при режим на късо съединение не зависи от магнитния поток
Φ, а само от големината на захранващото напрежение и от съпротивлението на веригата.
Поради това изкуствените електромеханични характеристики, получени при ↕ на Φ се
пресичат в точка с координати ω = 0, I = Iк (фиг. 48 б).
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Тъй като моментът на двигателя е пропорционален не само на Iк но и на Φ, при ↕
на Φ механичните характеристики не съвпадат с електромеханичните.

в

Фиг. 48 Регулиране на скоростта на двигател за постоянен ток с независимо
възбуждане чрез изменение на магнитния поток:
в - маханични характеристики

Скоростите на идеален празен ход ω01, ω02, ω03 ще бъдат същите както при
електромеханичните характеристики. Големината на моментите при пускане Мк1, Мк2,
Мк3 обаче е различна. На по-малък Φ съотвества по-малък Мк. Този факт ясно се вижда
на фиг. 48 в − механичните характеристики се пресичат в различни точки над абцисната
ос. При съпротивителен момент, по-голям от момента определен от пресечната точка, с ↓
на Φ скорастта ще се ↑; а при по-голям Мс те ще ↓. Случаят, когато ↓ на Φ води до ↓ на
скоростта, се нарича преобръщане на регулирането. Това може да стане при много
голям Мс, които би предизвикал много голям котвен ток, недопустим по условията на
комутация. Трябва да се отбележи, че при нормални условия на работа пресечните точки
на механичните характеристики лежат в зоната, в която моментът е много по-голям от
номиналния.
Регулирането на скоростта чрез намаляване на магнитния поток е просто и
икономично. Загубите в регулиращия резистор са малки поради малкия възбудителен
ток. Работата на двигателя е по-стабилна при по-ниски скорости. Недостатък на този
начин на регулиране е, че скоростта може да се регулира само под номиналната.
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Регулирането на скоростта на двигател за постоянен ток с независимо
възбуждане чрез измение на захранващото напрежение се осъществява като
възбудителната намотка на двигателя се захранва от независим източник, а котвата
на двигателя се включва към източник на постоянен ток с регулируемо напрежение.

б

а

Фиг. 49 Регулиране на скоростта на двигател за постоянен ток с независимо
възбуждане чрез изменение на напрежението:
а - схема; б - маханични характеристики

Има различни схеми за осъществяване на този начин за регулиране на скоростта.
Те се различават само по източника на регулируемото напрежение. На фиг. 49 а е
показана такава схема, в която U е регулируемото напрежение.
При ↕ на големината на регулируемото напрежение U ще се ↕ само скоростта на
идеален празен ход ω0, а наклонът на механичните характеристики ще остава същият.
На фиг. 49 б са показани механичните характеристики на двигател за постоянен ток с
независимо възбуждане за различни стойности на приложеното към котвата
напрежение. Ясно е, че ↕ на напрежението от Uн до нула се получават успоредни
механични характеристики, при които скоростта на двигателя се ↕. При това, ако
източникът дава възможност за плавно регулиране на напрежението, скоростта на
двигателя също ще се регулира плавно.
Предимствата на този метод за регулиране на скоростта са главно в това, че
диапазонът на регулиране не зависи от натоварването на двигателя, тъй като
механичните характеристики са успоредни помежду си. Точността на регулирането е
голяма поради запазването на твърдостта на характеристиките. Загубите при
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регулирането са незначителни. Недостатък на този метод е необходимостта от
специален източник на регулируемо напрежение.

Толкова за "Основи на електрозадвижването". Би следвало да сте се научили да
разчитате схеми, да виждате последователността да действието. Би следвало да можете
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пълно, точно и без колебание да рачитате всяка механична характеристика на
различните видове двигатели, да правите ясни заключения за режимите на работа. Това
ще ви помогне по-нататък, когато ще разгледаме различни автоматизирани системи за
управление на електрозадвижванията.
Заслужихме си поне едно

Да му се насладим заедно!

А сега хвърлете един поглед по-долу! Чака ви малка
изненада
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Без изненади животът е скучен. Следват един куп схеми и механични
характеристики за двигатели за постоянен ток с последователно възбуждане и двигатели за постоянен
ток със смесено възбуждане. Който от вас желае, може да си избере схема и характеристика и да
направи курсов проект (оформен като задачите по-горе) или презентация за пълното им обяснение.

Наградата е гарантирана!

Фиг. 50 Двигател за постоянен ток с последователно възбуждане:
а - схема; б - маханична характеристика

Фиг. 51 Механични характеристики на двигател за постоянен ток с
последователно възбуждане при регулиране на скорстта чрез ↕ на
съпротивлението на допълнителен резистор включен в котвената верига
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Фиг. 52 Шунтиране на котвата на двигател за постоянен ток с
последователно възбуждане:
а - схема; б - маханични характеристики

Фиг. 53 Шунтиране на възбудителната намотка на двигател за
постоянен ток с последователно възбуждане:
а - схема; б - маханични характеристики
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Фиг. 54 Механични характеристики на двигател за постоянен ток с
последователно възбуждане при регулиране на скорстта чрез ↕ на
захранващото напрежение

Фиг. 55 Динамично спиране с независимо възбуждане на двигател за
постоянен ток с последователно възбуждане:
а - схема; б - маханични характеристики

Стр. 82 от 84

събрал, подредил и украсил инж. Богомил Иванов Петков

Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив

Фиг. 56 Динамично спиране със самовъзбуждане на двигател за
постоянен ток с последователно възбуждане:
а - схема; б - маханични характеристики

Фиг. 57 Спиране с противовключване на двигател за постоянен ток с
последователно възбуждане при реактивен съпротивителен момент:
а - схема; б - маханични характеристики
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Фиг. 58 Спиране с противовключване на двигател за постоянен ток с
последователно възбуждане при активен съпротивителен момент:
а - схема; б - маханични характеристики

Фиг. 59 Двигател за постоянен ток със смесено възбуждане:
а - схема; б - маханични характеристики

Е, стига толкова!
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