
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

СТЕНД ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА
ПРИ ПОСТОЯННОТОКОВИ ( DC) МОТОРИ

DL MAC‐CCC_E
DL MAC‐CCC_U

DL MAC‐CCC е мултифункционален стенд за изучаване на регулиране на скоростта при
постояннотокови мотори  на лабораториите за електрически машини EUROLAB (0.3 kW) и
UNILAB (1.1 kW).

DC моторите се използват широко за различни индустриални задвижвания като роботи,
металорежещи машини, нефтени сондажни платформи, мини, автомобилни системи, etc.

Скоростта им може лесно да се регулира при много фини стъпки, вариращи от празен ход до
номинална скорост и повече и тяхната конструкция е доста по-сложна от тези за променлив ток  AC
от факта, че се нуждаят от комутатор, който обръща посоката на тока и потоците, произвеждащи
нетен въртящ момент.
Контролерът за обороти на мотора DC е изграден с еднофазен полуконтролиран тиристорен мост,
подходящ за управление на скоростта на независимо възбуждащи DC мотори чрез регулиране на
периода на проводимост в отворен и затворен контур. Контролерът се състои от три управляващи
контура: скорост, ток и напрежение на котвата (за тази цел е необходимо да се използва изолационен
усилвател).

Стендът за електрически машини е конструиран за да отговаря на следните изисквания:

 Броя на работещите едновременно групи ученици

 Наличното работно пространство

 Планираните дейности

 Икономически прeдимства

Най-характерното за този стенд е неговата модулност, което означава
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Най-характерното за този стенд е неговата модулност, което означава:

 всеки мотор може да се свърже с електромагнитна спирачка

 възможност да се окомплектова с  най-същественото

 да изберете цялостни решения без да дублирате  оборудване

Предимството на дидактиката е да може да изследва поведението на всяка електрическа
машина, която е част от този стенд, която има следната конфигурация:

 самостоятелен основен стенд,  с универсално захранване, с възможности за
всички напрежения, стационарни и променливи AC и DC стабилизирани и
цифрови измервателни уреди  за провеждане пълен курс на измерване на
електрически машини

 универсална опора, която осигурява директно монтиране на електрическите
машини пред захранването и наличните измервателни уреди монтирани върху
рамката

 серии мотори, спирачка, инструменти и принадлежности, необходими за
извършване на тестове с електрически машини

Всички машини са предвидени за продължителна работа и могат да издържат
пренатоварване около 20÷30% даже при продължителна работа.

Освен това,  моторите и електромагнитната спирачка са изработени толкова внимателно и с
малко загуби , че могат да се считат за изпитателни машини.

Всяка електрическа машина е снабдена с изчерпателно ръководство за употреба , което
обяснява как се извършват тестове на всяка машина. Така, това ръководство може да се
счита за учебник по теория и практика.

ЕКСПЕРИМЕНТИ
могат да се извършат следните експерименти

 Регулиране напрежението на ротора
 Регулиране на тахометъра
 Значение на усилването ( gain)
 Съпротивителен товар (при тиристорен мост)
 Преходен процес на регулиране на тока.
 Преходен процес на регулиране на скоростта
 Операционен усилвател (и трансферна функция)
 Bode диаграма за регулиране на тока и скоростта
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DL MAC‐CCC_E Регулиране на скоростта на DC мотори (0.3 kW)
КАТ № ОПИСАНИЕ КОЛ.

DL 3315 Регулиране на скоростта  при DC мотори 1

DL 30200 Шунтово възбуждане на DC мотори 1

DL 1013A Универсална опора за електрически машини 1

DL 30300 Електромагнитна спирачка 1

DL 1054 Електрозахранване 1

DL 2315T Изолиращ трансформатор 1

DL 1155A‐SC Свързващи кабели с обезопасени накрайници 1

DL MAC‐CCC_U Регулиране на скоростта на DC мотори (1.1 kW)
КАТ № ОПИСАНИЕ КОЛ.

DL 2315 Регулиране на скоростта  при DC мотори 1

DL 1023P Шунтово възбуждане на DC мотори 1

DL 1013A Универсална опора за електрически машини 1

DL 1019M Електромагнитна спирачка 1

DL 1054 Електрозахранване 1

DL 2315T Изолиращ трансформатор 1

DL 1155A‐SC Свързващи кабели с обезопасени накрайници 1
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РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА
НА ПОСТОЯННОТОКОВИ (DC) ДВИГАТЕЛИ

Полууправляем монофазен мост. Подходящ за регулиране на
скоростта на постоянно токови двигатели (DC) с независимо
възбуждане. Контролът се осъществява чрез регулиране на период на
проводимост на еднофазен полуконтролиран тиристорен мост,
както в отворен, така и в затворен контур..

Регулаторът се състои от три контролни контура: скорост, ток и
напрежение на арматурата

DL 3315

Технически характеристики+:
• Мощност на мотора: 550 W max.
• мощност на конвертора: 900 W max.
• Напрежение на арматурата: 0 ÷ 180 V
• Ток на арматурата: 5 A max.
• Напрежение при възбуждане:

200 V, 0.5 A
• Захранване: 220 V, 50 Hz.

Принадлежности:
DL 30200 ПОСТОЯННО ТОКОВ МОТОР С ПАРАЛЕНО ВЪЗБУЖДАНЕ
DL 30300 ЕЛЕКТРОМАГНИТНВА СПИРАЧКА
DL 1054 ЗАХРАНВАНЕ ЗА СПИРАЧКАТА
DL 1013A ОПОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МАШИНА

ПОСТОЯННОТОКОВ ДВИГАТЕЛ С
ПАРАЛЕЛНО ВЪЗБУЖДАНЕ

DL 30200

Може да се използва и като генератор.

Технически характеристики:
Мощност: 300 W
Напрежение: 220 V
Скорост на въртене: 3000 об./мин.
Възбуждане: 160 V / 0.25 A
Необходими принадлежности:
DL 30200RHD  Пусков реостат
DL 30205 Възбудителен реостат

ПОСТОЯННОТОКОВО (DC) ЗАХРАНВАНЕ

Подходящо за захранване с променливо напрежение
на спирачните системи и възбуждането на машините

Технически характеристики
• Изход: 0÷120V, 2 A or 0÷220V, 1 A.
• Захранване: еднофазно от мрежата

DL 1054
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ВИХРОВОТОКОВА
(МАГНИТНА)СПИРАЧКА

DL 30300

С гладък ротор и статор с явни полюси. Оборудвана е с
водна либела, лостове, тежести и контратежест за
измерване на въртящия момент на вала на двигателя.
Възможно е добавянето на силоизмервателна клетка.

Технически характеристики:
Максимално захранващо напрежениие: 250 VDC
Максимална скорост на въртене: 5000 об./мин.
Максимална мощност: 450 W

УНИВЕРСАЛНА ОСНОВА

DL 1013A

Алуминиева конструкция, монтирана върху
антивибрационна основа, с плъзгачи за една или
повече машини и ограничител.
Разполага със заключващо устройство за провеждане
на тест за късо съединение с двигател с навит ротор

СВЪРЗВАЩИ КАБЕЛИ

DL 1155A-SC

Свързващи разноцветни кабели с обезопасени накрайници
дължини: 25; 50; 100; 200 см
диаметър: 4мм
сечение: 0,75 и 2,5 мм2


