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Основні силові схеми ТРС ротора АД при фазовому керуванні

Принципи роботи та схеми ТРС ротора АД при фазовому керуванні
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Силові схеми ТРС ротора АД при фазовому керуванні з малою 
кількістю вентелів

Принципи роботи та схеми ТРС ротора АД при фазовому керуванні
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Недоліки фазового керування ТРС ротора АД

1. Необхідно забезпечити змінний період напруги ГМН в СІФК;
2. При малих ковзаннях s амплітуда напруги синхронізації 

знижується;
3. Труднощі гальванічної розв’язки кіл керування та силових кіл;
4. В зоні номінальної швидкості частота пульсацій моменту АД 

може впливати на роботу електропривода з нежорстким або 
пружним механічним зв’язком;

5. Зі зростанням часу запізнювання погіршуються динамічні 
показники керованого електропривода.

1

1
Зt g f s
=

⋅ ⋅
при ковзанні 𝑠𝑠 = 0,5 𝑓𝑓п = 150 Гц, 𝑡𝑡з = 0,0067 с
при ковзанні 𝑠𝑠 = 0,3 𝑓𝑓п = 90 Гц, 𝑡𝑡з = 0,011 с

Презентатор
Нотатки до презентації
1.4 Недоліки фазового керування ТРС ротора АДНеобхідно забезпечити змінний період напруги ГМН в СІФК;При малих ковзаннях s амплітуда напруги синхронізації знижується, що утруднює роботу СІФК;Труднощі гальванічної розв’язки кіл керування та силових кіл, оскільки трансформатори не працездатні при змінній частоті;Частота коливань моменту АД залежить від ковзання. В зоні номінальної швидкості частота пульсацій моменту АД може впливати на роботу електропривода з нежорстким або пружним механічним зв’язком;Зі значенням частоти пульсацій пов’язано запізнювання, яке вноситься перетворювачем при обробці вхідних сигналів. Зі зростанням часу запізнювання погіршуються динамічні показники керованого електропривода. 𝑡 З = 1 𝑔⋅ 𝑓 1 ⋅𝑠 так при пульсності перетворювача g=6 маємо:при ковзанні 𝑠=0,5	 𝑓 п =150 Гц,  𝑡 з =0,0067 спри ковзанні 𝑠=0,3	 𝑓 п =90 Гц,  𝑡 з =0,011 сУ зв’язку з вище переліченими недоліками фазове керування ТРС в роторі АД застосовують рідко, переважно в найпростійших схемах, які не вимагають якісного регулювання швидкості.
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Принципи роботи схеми ТРС ротора АД з імпульсним керуванням

Принципи роботи схеми ТРС ротора АД з імпульсним керуванням
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Презентатор
Нотатки до презентації
В наведених схемах частота комутації ключа К не зв’язана з частотою струму ротора  𝑓 𝑘 ≫ 𝑓 2 . Це дозволяє забезпечити низьку амплітуду пульсацій струму ротора навіть при великих швидкостях двигуна, коли частота струму ротора мала.Характерною особливістю схем з комутацією в колі постійного струму є наявність некерованого трифазного випрямляча, ввімкненого в коло ротора. Регулювання здійснюється керуванням постійним струмом, який протікає по колу випрямляча.Випрямляч перетворює змінний струм ротора в постійний. Керування здійснюється ключом К. Величина опору кола ротора залежить від стану ключа. Для схеми 1: якщо ключ замкнений, то коло ротора замкнута накоротко; коли ключ разомкнутий — коло ротора замикається через додатковий резистор R.при роботі ключа К в імпульсному режимі середнє значення опору в колі випрямленого струму можна регулювати в діапазоні 0≪ 𝑅 𝐶𝑃 ≪𝑅.При цьому по колу випрямляча буде протікати безперервний пульсуючий струм.рис.tp — час замкненого стану ключаТ — період комутації.Змінюючи шпаруватість від 0 до 1 можна регулювати середнє значення випрямленого струму від мінімального до максимального значення.Частота комутації  𝑓 𝑘 =1/𝑇 встановлюється в залежності від втрат к ключі, від припустимих пульсацій швидкості обертання, від величини електромагнітної постійної часу кола ротора.При побудові ключа на основі тиристорів з примусовою комутацією  𝑓 𝑘 ≈10000 Гц з’являється можливість обмежити амплітуду пульсацій швидкості обертання та довести її значення до звичайного рівня нерівномірності.Область регулювання швидкості обертання визначається граничними механічними характеристиками, які відповідають шпаруватостям γ=0 та γ=1. Дійсна шпаруватість змінюється в діапазоні 0,05≤𝛾≤0,95.Розширити цю область регулювання можна збільшуючи додатковий опір, але величина додаткового опору обмежена припустимими напругами на тиристорах ключа:  𝐼 𝑑 ⋅𝑅< 𝑈 𝑇 ПРИП де  𝑈 𝑇 ПРИП  — максимально припустима напруга на тиристорах ключа.
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Принципи роботи схеми ТРС ротора АД з імпульсним керуванням

Принципи роботи схеми ТРС ротора АД з імпульсним керуванням

Схема з імпульсним керуванням струмом ротора, яка забезпечує роботу АД в будь-якій точці 1 квадранта
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Презентатор
Нотатки до презентації
Схема з імпульсним керуванням струмом ротора, яка забезпечує роботу АД в будь-якій точці 1 квадрантаЗавдяки наявності конденсатора С, який ввімкнено послідовно з додатковим опором R в колі ротора АД, при шпаруватості імпульсів γ=0 (коли ключ К розімкнений) випрямлений струм ротора Id=0. В такому випадку область можливого регулювання швидкості АД на механічній характеристиці обмежується осями координат та природньою механічною характеристикою, що дозволяє забезпечити роботу АД в будь-якій точці 1 квадранта.До недоліків схеми відносяться:можливе виникнення режиму переривчастого струму;велике значення ємності конденсатора С, яке дозволяє обмежити величину перенапруги, яка приклядається до тиристорів ключа К.
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Релейна система керування ТРС ротора АД
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Презентатор
Нотатки до презентації
Релейні системи керування ТРС ротора АД можуть бути виконані тільки в замкнених системах з керуванням за відхиленням вихідної величини.РЕ — двохпозиційний релейний елемент;ВП — вихідний підсилювач імпульсів;Uз — сигнал напруги завдання;Uзз — сигнал з давача регульованої величини (зворотній зв’язок);Uвх — сигнал на вході РЕ;Uре — сигнал на виході РЕ;Uк1, Uк2 — сигнали, які подаються на головний та допоміжний тиристори комутатора.Системи релейного керування здійснюють обробку тільки тоді, коли похибка в системі привода досягне нижнього порогового значення. Відпрацювання завершується, коли похибка знижується до порогового значення. Таким чином, система з релейним керуванням працює в автоколивальному режимі. Коливання швидкості відбуваються навколо деякого середнього значення завдання на швидкість Uз. Амплітуда коливань залежить від параметрів електропривода та від ширини петлі гістерезису Δ релейного елемента РЕ.Особливістю цієї схеми є те, що частота та шпаруватість імпульсів, які подаються на тиристори, виявляються змінними.Переваги схеми — надзвичайна простота та мала кількість елементів.Недолік — наявність автоколивання вихідної величини, яке може мати значну амплітуду. Для зменшення амплітуди коливань зазвичай вводять додатковий гнучкий зворотній зв’язок, пропорційний похідній від сигналу похибки.
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Широтно-імпульсна система керування ТРС ротора АД
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Презентатор
Нотатки до презентації
Широтно-імпульсна система керування ТРС ротора АДДанні схеми отримали найбільше розповсюдження в асинхронних електроприводах з комутатором постійного струму. Широтно-імпульсні системи можуть бути як замкненими, так і розімкненими. В замкнених системах використовується принцип керування за відхиленням вихідної величини.В широтно-імпульсних системах діяння (мос. воздействие) на комутатор залежить від сигналу розузгодження між керованою та заданою величинами. При цьому сигнал, пропорційний розузгодженню, перетворюється в систему імпульсів керування основним та допоміжним тиристорами комутатора. Один з імпульсів (Uк2) може переміщуватись відносно іншого, нерухомого (Uк1). Змінення фазового зсуву викликає зміну шпаруватості перемикання комутатора в колі ротора АД.Широтно-імпульсні системи будують на подобі СІФК приводів постійного струму вертикального типу з пилкоподібною опорною напругою. Застосування вертикального типу керування забезпечує високу точність та стабільність вмикання тиристорів, подачу на керувальні електроди тиристорів імпульсів з крутим переднім фронтом.Частота імпульсів, які подаються на тиристори, залишається незмінною та дорівнює частоті генератора пилкоподібної напруги, натомість шпаруватість імпульсів змінюється в потрібному діапазоні.ГПН — генератор пилкоподібної напруги;НО — нуль-орган;П — підсилювач;ФІ1, ФІ2 — формувач імпульсів;ВП1, ВП2 — вихідний підсилювач імпульсів;UГПН — напруга на виході ГПН;UЗ — сигнал напруги завдання;UЗЗ — сигнал з давача керованої величини;UНО — напруга на виході НО;Uк1, Uк2 — сигнали, які подаються на головний та допоміжний тиристори комутатора.
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Переваги застосування регулювання струму ротора АД

1. Можлива будь-яка частота комутації струму (при регулювання 
випрямленого струму ротора);

2. Легко реалізується динамічне гальмування з самозбудженням;
3. Можна використовувати датчик ЕРС, оскільки 𝐸𝐸2 = 𝐸𝐸2𝐾𝐾 ⋅ 𝑆𝑆, і 

обійтися без датчика швидкості;
4. Легко реалізується обмеження моменту АД в систем 

підлеглого регулювання з внутрішнім контуром струму ротора;
5. Втрати ковзання частково виносяться із двигуна та 

розсіюються на додатковому опорі. 

Презентатор
Нотатки до презентації
Переваги застосування регулювання струму ротора АДМожлива будь-яка частота комутації струму (при регулювання випрямленого струму ротора);Легко реалізується динамічне гальмування з самозбудженням;Оскільки ЕРС ротора пропорційна ковзанню  𝐸 2 = 𝐸 2𝐾 ⋅𝑆, то можна використовувати датчик ЕРС і обійтися без датчика швидкості;Струм ротора пропорційний моменту, який створює двигун. При використанні систем підлеглого регулювання з внутрішнім контуром регулювання струму ротора, легко реалізується обмеження моменту АД;Втрати ковзання частково виносяться із двигуна та розсіюються на додатковому опорі. 
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Особливості імпульсного керування опором в колі ротора

1. При роботі ШИП регулюється еквівалентний активний опір в 
роторному колі і система електропривода за своїми властивостями 
наближується до системи реостатного регулювання. 

2. При зростанні додаткового опору зростає коефіцієнт потужності 
роторного кола, відповідно необхідно менше значення струмів 
ротора та статора для створення необхідного моменту.

3. Порівняно з системою фазового керування в системі з ШИП при 
однакових швидкостях та моментах струми менші в 2–2,5 рази, ККД 
більше в 1,5 рази, втрати в двигуні менші в 3-4 рази.

4. При використанні ШИП частота пульсацій моменту двигуна не 
залежить від швидкості та визначається лише частотою комутації 
𝑓𝑓П = 𝑓𝑓К = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡.

5. В системах імпульсного керування запізнювання постійне та не 
залежить від швидкості 𝑡𝑡З = 1/𝑓𝑓К.

Презентатор
Нотатки до презентації
Особливості імпульсного керування опором в колі ротораПри роботі широтно-імпульсного перетворювача (ШИП) регулюється еквівалентний активний опір в роторному колі і система електропривода за своїми властивостями наближується до системи реостатного регулювання. При зростанні додаткового опору зростає коефіцієнт потужності роторного кола, відповідно збільшується частина активної складової струму ротора і у зв’язку з цим необхідно менше значення струмів ротора та статора для створення необхідного моменту.Порівняно з системою фазового керування в системі з ШИП при однакових швидкостях та моментах струми менші в 2–2,5 рази, ККД більше в 1,5 рази, втрати в двигуні менші в 3-4 рази.При використанні ШИП частота пульсацій моменту двигуна не залежить від швидкості та визначається лише частотою комутації  𝑓 П = 𝑓 К =𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.В системах імпульсного керування запізнювання, яке вносить перетворювач при відпрацюванні вхідних сигналів, постійне та не залежить від швидкості  𝑡 З =1/ 𝑓 К .Переваги параметричного керування в роторі АД порівняно з керуванням в статорі: за рахунок введення додаткового опору в коло ротора зменшуються струми в АД, зростає ККД електропривода. Частина втрат виноситься з машини, що дозволяє знизити встановлену потужність АД.Коли відповідно до технологічних вимог необхідно забезпечити чергування режимів роботи (пуск, реверс, динамічне гальмування тощо) ТРС ротора доповнюють комутатором в колі статора, який виконує ці додаткові функції.
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Комбіноване керування АД з фазним ротором

Механічні характеристики при комбінованому 
керування АД з фазним ротором

Презентатор
Нотатки до презентації
В інтенсивно працюючих електроприводах, які забезпечують високу швидкодію і точність, система з ТРН в колі статора АД з короткозамкненим ротором може не задовольняти необхідній кількості вмикань на годину, або приводити до надмірного завищення номінальної потужності двигуна.В цьому випадку може бути використаний АД з фазним ротором, доповнений ТРС ротора, тобто комбіноване керування АД.Комбіноване керування АД здійснюється шляхом поєднання імпульсного регулювання опора в колі ротора та зміни напруги статора. Схема також забезпечує безконтактне реверсування та динамічне гальмування АД. Цим досягається заповнення всіх 4-ох квадрантів механічних характеристик.Параметри системи імпульсного регулювання опору в колі випрямленого струму ротора підібрані таким чином, що вона забезпечує роботу АД в І та ІІІ квадрантах в зонах між реостатними та природніми характеристиками (вертикальна штриховка). Імпульсне регулювання опору здійснюється при повністю відкритих тиристорах ТРН статора АД.ТРН в колі статора використовується для реверсування АД, а також для регулювання швидкості АД в зонах між реостатними характеристиками та віссю швидкості в І та ІІІ квадрантах (горизонтальна штриховка).Зміна напруги статора здійснюється шляхом регулювання кута відпирання тиристорних пар VS1-VS2, VS6-VS7, VS11-VS12 для одного напрямку обертання та VS4-VS5, VS6-VS7, VS8-VS9 — для іншого.Квадрантам ІІ та ІV відповідає режим динамічного гальмування. Дві фази обмотки статора АД підключаються до мережі живлення з допомогою тиристорів VS1, VS3, VS4, VS9, VS10, VS12.Заповнення штриховими вертикальними пунктирними лініями областей здійснюється при постійному куті відпирання цих тиристорів та імпульсному регулюванні опору в колі ротора АД за допомогою тиристорів VS13, VS14.Області заштриховані горизонтальними пунктирними лініями заповнюються зміною кута відпирання тиристорів ТРН в статорі при закритих тиристорах VS13, VS14 в роторі АД.Незаштриховані області в ІІ та ІV квадрантах заповнюються в режимі гальмування противмиканям.Переваги схеми комбінованого керування АД — можливість заповнення всіх 4-ох квадрантів механічних характеристик.Недоліки — значна кількість тиристорів, складність системи керування.



Каскадні схеми 
електроприводів
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Принципи побудови, класифікація та області застосування

Каскадні схеми вмикання АД корисно використовують енергію 
ковзання, передаючи її на вал головного двигуна, або повертаючи її 
до мережі живлення.
Головний двигун каскадної схеми — АД з фазним ротором.
Енергія ковзання з ротора спрямовується до перетворювача: 
• одноякірний перетворювач;
• синхронна машина з машиною постійного струму;
• вентильний перетворювач;
• колекторна машина змінного струму.

Презентатор
Нотатки до презентації
Каскадні схеми електроприводівПринципи побудови, класифікація та основні області застосуванняРозглянуті раніше параметричні способи регулювання швидкості АД, такі як зміна прикладеної до статора напруги, введення додаткових опорів кола ротора чи статора, імпульсне регулювання, мають низькі енергетичні показники.При збільшенні діапазону регулювання швидкості зростають втрати енергії ковзання  𝑃 𝑆 =𝑀 𝜔 0 𝑆, яка розсіюється в опорах роторного кола АД.В установках середньої та великої потужності (сотні та тисячі кіловат), які працюють в тривалому режимі при відносно невеликих діапазонах регулювання (D=2…5) застосовують переважно каскадні схеми вмикання АД, які дозволяють корисно використовувати енергію ковзання, передаючи її на вал головного двигуна, або повертаючи її до мережі живлення.Головним двигуном каскадної схеми є АД з фазним ротором. Енергія ковзання з кілець ротора головного двигуна спрямовується до перетворювача, в якості якого можуть бути: одноякірний перетворювач;синхронна машина з машиною постійного струму;вентильний перетворювач;колекторна машина змінного струму.Від перетворювача енергія ковзання передається до мережі чи на вал головного двигуна, причому потужність перетворювача визначається кількістю енергії ковзання, яка буде проходити через нього, а не споживаною  потужністю АД.
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Класифікація каскадних схем

1. За принципом використання енергії ковзання:
• електричні каскади;
• електромеханічні каскади.

2. За елементним складом перетворювача:
• електромашинні каскади;
• вентильно-машинні каскади;
• вентильні каскади.

3. За типом перетворювального пристрою:
• схеми з проміжною ланкою постійного струму;
• схеми з безпосереднім зв’язком.

Презентатор
Нотатки до презентації
Класифікація каскадних схемЗа принципом використання енергії ковзання:електричні каскади;електромеханічні каскади.В електричних каскадах енергія ковзання, без урахування втрат в проміжних елементах системи, після відповідного перетворення повертається до мережі живлення.В електромеханічних каскадах енергія ковзання перетворюється додатковим двигуном М в механічну енергію та повертається на вал основного АД. В цьому випадку момент на валу механізму створюється сумісно АД та додатковим двигуном М.За елементним складом перетворювача:електромашинні каскади;вентильно-машинні каскади;вентильні каскади.За типом перетворювального пристрою:схеми з проміжною ланкою постійного струму;схеми з безпосереднім зв’язком.Спочатку з’явились електромашинні каскади. Але через їх надзвичайні розміри, низький ККД та ненадійність на сьогодення більше розповсюдження отримали вентильно-машинні та вентильні каскади.
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Електромашинні каскади з одноякірним перетворювачем

Електричний каскад з проміжною ланкою 
постійного струму

Електромеханічний каскад з проміжною ланкою 
постійного струму

Презентатор
Нотатки до презентації
Електромашинні каскади з одноякірним перетворювачемЕлектричний каскад з проміжною ланкою постійного струмуВ якості перетворювального пристрою використовується одноякірний перетворювач (ОП).В ОП обмотка збудження розташована на полюсах та виконана як в звичайній машині постійного струму. На якорі ОП є обмотка, котра як в звичайній машині постійного струму приєднується до колектора і, окрім цього, з’єднується з трьома контактними кільцями виводів обмотки, зміщених на 120°.Швидкість машини постійного струму МП та синхронного генератора СГ:   𝜔 МП  =  𝜔 СГ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.Випрямлений струм якоря ОП:деРегулювання кутової швидкості АД здійснюється зміною струму збудження Ів машини постійного струму МП. Зі збільшенням струму збудження МП зростає додаткова ЕРС EМП , яка направлена назустріч ЕРС ротора АД Е2 та швидкість АД зменшується.Значення швидкостей холостого хода ωХХ на кожній характеристиці відповідає такому струму збудження машини постійного струму МП, при якому Id=0, E2=EМП і АД не розвиває моменту (М=0).При цьому S=(ω0-ωХХ)/ω0Зі зростанням Мс при однакових значеннях Ів та Емп швидкість АД зменшується, через збільшення S зростає ЕРС ротора АД Е2, зростає струм Іd та момент М, що розвиває АД. АД буде працювати на регулювальній характеристиці, яка відповідає заданому струму збудження машини постійного струму МП при швидкості меншій ωХХ.Енергія ковзання АД повертається до мережі синхронним генератором.Електромеханічний каскад з проміжною ланкою постійного струмуВ якості електромашинного випрямляча також використовують одноякірний перетворювач (ОП).Оскільки АД та машина постійного струму МП з’єднані валом, то ωХП=ω.Випрямлений струм якоря ОП:деЕРС машини постійного струму Емп в цій схемі залежить не тільки від струму збудження Ів, але і від швидкості АД ω.Загальний момент каскаду Мкаск = Мад + Ммп , де Ммп=ІdkФ.Регулювання швидкості здійснюється зміною струму збудження МП Ів.На відміну від попередньої схеми критичний момент каскаду зростає зі збільшенням струму збудження МП. Характеристика АД при різних струмах збудження Мп мають однакові значення критичного та пускового момнетів. пусковий момент не залежить від Ів, оскільки при ω=0, Емп=0 та ЕРС машини постійного струму МП не впливає на струм Іd=const. З цієї ж причини пусковий момент МП збільшується зі зростанням струму збудження Ів.Енергія ковзання АД передається машиною постійного струму МП на вал механізму. Розглянуті схеми допускають плавне регулювання швидкості тільки вниз від синхронної швидкості ω0. Обидва каскади дозволяють реалізувати як режим двигуна, так і генераторний режим АД.Схеми з одноякірним перетворювачем не знайшли широкого практичного застосування через великі габарити та високу вартість одноякірних перетворювачів в порівнянні з двигунами постійного струму, підвищеною інерційністю електропривода, низькій надійності та ККД.
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Вентильно-машинні каскади
Електричний каскад

ω

M

I B = 0

I B > 0

 МП =  СГ = const

I d =
Ed−EМП

R
=

1,35 E2 K S−EМП

R
;

EМП = k ➉ МП ;
Ed = Ed 0 S ;

Ed 0 =√2 E2 K
m
 sin(m );

S =
kB I B

Ed 0

P1 ДОП = M  0 ;
P2 ДОП = P1 ДОП−PS = M  0−M  0 S = P1 ДОП (1−S);
 =  0(1−s);

M ДОП =
P2 ДОП


=

P1 ДОП (1−S)
 0(1−S)

=
P1 ДОП

 0

=const .

PКАСК = 250% = 100% АД + 50%В + 50%МП + 50 %СГ .

Швидкість машини постійного струму МП

Випрямлений струм якоря машини постійного струму МП

Залежність ковзання від струму збудження

Потужність і момент каскаду

Презентатор
Нотатки до презентації
Вентильно-машинні каскадиВ цих каскадах в якості перетворювача використовують випрямляч на діодах чи тиристорах.Електричний каскадРобота схеми аналогічна електричному каскаду з ОП.Механічні характеристики не можуть розташовуватись в другому квадранті через односторонню проводимість вентилів випрямляча В.
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Вентильно-машинні каскади
Електромеханічний каскад

Випрямлений струм якоря машини постійного струму МП

Залежність ковзання від струму збудження

Потужність і момент каскаду

ω

M

I B = 0

I B > 0

I d =
Ed−EМП

R
=

1,35 E2 K S−EМП

R
;

EМП = k ➉ МП .

M КАСК = МАД+ММП , ММП = Id k ➉.

S =
kB I B

Ed 0+kB I B

P2 ДОП = P1 ДОП−PS = M  0−M  0 S = P1 ДОП (1−S);
PS = M  0 S = P1 ДОП S ;

PКАСК= P2 ДОП+PS = P1 ДОП (1−S)+P1 ДОП (1−S)= P1 ДОП=const

I B =
Ed 0 S

kB(1−S)
, якщо S→1, то I B→∞ .

Обмеження діапазону регулювання

Презентатор
Нотатки до презентації
Вентильно-машинні каскадиВ цих каскадах в якості перетворювача використовують випрямляч на діодах чи тиристорах. 
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Вибір потужності допоміжних машин каскадів
Найбільша напруга
Найбільший струм

Електрична потужність
Потужність перетворювача

Електричний каскад
𝑃𝑃МП = 𝑃𝑃𝐻𝐻𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

При 𝑀𝑀𝐶𝐶 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑃𝑃СГ = 𝑃𝑃МП
Вентиляторне навантаження 𝑃𝑃СГ = (0,15 … 0,17)𝑃𝑃Н
𝐼𝐼2 = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 на високій швидкості — паралельно
𝑈𝑈2 = 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 на малій швидкості — послідовно

При D = 2 𝑃𝑃МП = 0,5 𝑃𝑃𝐻𝐻
𝑃𝑃МП Σ = 𝑃𝑃МП 1 + 𝑃𝑃МП 2 ≈ 0,25 𝑃𝑃𝐻𝐻

Електромеханічний каскад
Найбільша швидкість

𝐼𝐼𝐵𝐵 = 0, 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝐻𝐻, 𝑃𝑃КАСК = 𝑃𝑃АД = 𝑀𝑀𝐻𝐻𝜔𝜔0(1 − 𝑆𝑆𝐻𝐻)
Найменша потужність

𝐼𝐼𝐵𝐵 = 𝐼𝐼𝐵𝐵.𝐻𝐻, 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑃𝑃КАСК = 𝑃𝑃АД + 𝑃𝑃МП
𝑃𝑃АД = 𝑀𝑀𝐻𝐻𝜔𝜔0 1 − 𝑆𝑆𝐻𝐻 , 𝑃𝑃МП = 𝑀𝑀𝐻𝐻МП𝜔𝜔0(1 − 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)

Оскільки 𝑃𝑃КАСК = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 на будь-яких швидкостях, то

𝑀𝑀𝐻𝐻𝜔𝜔0 1 − 𝑆𝑆𝐻𝐻 = 𝑀𝑀𝐻𝐻𝜔𝜔0 1 − 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑀𝑀𝐻𝐻МП𝜔𝜔0(1 − 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
Номінальний момент та потужність МП:

𝑀𝑀𝐻𝐻МП = 𝑀𝑀𝐻𝐻
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑆𝑆𝐻𝐻
1 − 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, 𝑃𝑃𝐻𝐻МП= 𝑃𝑃𝐻𝐻 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Номінальна швидкість МП:

𝜔𝜔𝐻𝐻МП =
𝑃𝑃𝐻𝐻МП
𝑀𝑀𝐻𝐻МП

=
𝑃𝑃𝐻𝐻 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑀𝑀𝐻𝐻 МП

=
𝑀𝑀𝐻𝐻𝜔𝜔0 1 − 𝑆𝑆𝐻𝐻 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀𝐻𝐻
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑆𝑆𝐻𝐻
1 − 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

=

=
𝜔𝜔0 1 − 𝑆𝑆𝐻𝐻 1 − 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑆𝑆𝐻𝐻
𝑆𝑆𝐻𝐻 ≈ 0, то 𝝎𝝎𝑯𝑯МП ≈ 𝝎𝝎𝟎𝟎 𝟏𝟏 − 𝑺𝑺𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

Презентатор
Нотатки до презентації
Вибір потужності допоміжних машин каскадів
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Асинхронно-вентильний каскад
АВК з ланкою постійного струму

00

0

2

2

0 1,35 ;

2,

cos

4 .

;

3

d

d

И
d

T

K

d

d И

E

E E

E

E

I
R

E

S β

Σ

=

=

−
=

0

0

cosd

d

E
S

E
β

=
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Асинхронно-вентильний каскад
АВК з безпосереднім перетворювачем частоти
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Схеми автоматичного регулювання швидкості АВК з одним 
регулятором
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Двоконтурна система підлеглого регулювання швидкості АВК
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Синхронний електропривод
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Класифікація СП від навантаження та вимоги до них

1. СП з постійним чи малозмінюваним навантаженням (насоси, 
вентилятори, воздуходувки, Р≈10…5000кВт);

2. СП з пульсуючим навантаженням (поршневі компресори та 
насоси, Р≈100…1000кВт);

3. СП з різкозмінним навантаженням — накид навантаження, 
ударне навантаження (кульові млини, безперервні прокатні 
стани, бурові лебідки, Р≈100…10000кВт.

Презентатор
Нотатки до презентації
Класифікація СП від навантаженняСП з постійним чи малозмінюваним навантаженням (насоси, вентилятори, воздуходувки, Р≈10…5000кВт);СП з пульсуючим навантаженням (поршневі компресори та насоси, Р≈100…1000кВт);СП з різкозмінним навантаженням — накид навантаження, ударне навантаження (кульові млини, безперервні прокатні стани, бурові лебідки, Р≈100…10000кВт.Вимоги, що висувають до СПДля приводів з мало чи плавнозмінюваним навантаженням….
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Основні закони автоматичного регулювання збудження СП

1. АРЗ для підтримки постійності напруги в системі 
електропостачання (Uп = const);

2. АРЗ для підтримки постійності реактивної потужності, яку 
виробляє СД (Q = const);

3. АРЗ для підтримки постійності коефіцієнта потужності 
(cos ϕ = const);

4. АРЗ в функції струму статора та його похідних;
5. АРЗ в функції активної складової струму статора;
6. АРЗ в функції кута потужності Θел та його похідних;
7. АРЗ в функції мінімуму втрат електроенергії.

Презентатор
Нотатки до презентації
Основні закони автоматичного регулювання збудження СПВ залежності від вимог, що висуваються до електропривода, регулювання збудження СД може здійснюватися за наступними законами:АРЗ для підтримки постійності напруги в системі електропостачання (Uп = const);АРЗ для підтримки постійності реактивної потужності, яку виробляє СД (Q = const);АРЗ для підтримки постійності коефіцієнта потужності �(cos ϕ = const);АРЗ в функції струму статора та його похідних;АРЗ в функції активної складової струму статора;АРЗ в функції кута потужності Θел та його похідних;АРЗ в функції мінімуму втрат електроенергії.При реалізації перелічених законів керування деякі регульовані величини не вимірюють безпосередньо, а отримують через опосередковані параметри. Такими параметрами є:повний струм статора та його складові: активна та реактивна;похідні струму статора;фаза струму статора (кут ϕ);напруга статорної мережі;реактивна потужність двигуна;кут потужності двигуна Θел та його похідні.В більшості випадків доцільно застосовувати комбіноване регулювання збудження СД за декількома законами (каналами керування). При цьому можливі наступні системи керування:з незалежним одночасним впливом на обмотку збудження декількох каналів;з селективним за часом впливом каналів керування;з впливом лдного каналу, який налаштовується іншим каналом.
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Функціональна схема АРЗ типу ТЕ8-320-5 Функціональна схема АРЗ типу КТУ
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