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Анотац1я -  електронний пристр1й д1агностуе режими роботи групи асинхронних 
двигун1в при несиметр 1*1 напруг мереж1 за рахунок контролю напруги зворотноУ 

посл1довност1 i температури обмотки статора кожного асинхронного двигуна, за- 
безпечуе включения полегшуючого режиму роботи для кожного двигуна при гли- 

бок1й несиметр 1*1 на час завершения технолог1чного процесу.

Постановка проблеми. Несиметр1я напруг мереж1, е специф1чною особлив1стю 
с1льських розпод1льчих к1л 0,38/0,22 кВ, оск1льки вони в1дзначаються великою довжи- 
ною та зм1шаним п1дключенням однофазних i трифазних споживач1в [1]. Несиметрич- 
ний режим е звичайним режимом зазначених с1льських мереж.

Тому розробка електронного пристрою телеконтролю режиму роботи асинхрон
них двигун1в технолог1чно*1 л1н11 при несиметр1*1 напруг мереж1 i полегшення ix режиму 
експлуатаци при оорив1 л1Н1иного проводу (глиоок1и несиметри напруг) е актуальною 
задачею.

Формулювання ц1лей (постановка завдання). В po6〇Ti поставлена задача роз- 
робити удосконалений пристр1й контролю експлуатац1йних режим1в роботи асинхрон
них двигун1в при несиметр11 напруг мереж1.

Основна частина. За результатами теоретичних i експериментальних досл1- 
джень про вплив несиметр11 напруг мереж1 i коеф1ц1ента завантаження робочо! машини 
на швидк1сть теплового зносу 1золяц11 асинхронного двигуна, зокрема, на температуру 
його обмотки, розроблена структурна схема пристрою, який складаеться з блоку часо- 
вих позиц1й; блоку виявлення ушкоджень к1л датчик1в та номеру авар1йного двигуна; 
блоку сигнал1заци и захисту В1д анормальних режим1в двигун1в i датчик1в контролю 
анормального режиму роботи асинхронного двигуна; керованого джерела напруги; ста- 
б1л1зованого джерела живлення; датчик1в контролю анормальних режим1в роботи; L-C 
контуру; блоку виявлення вх1дних сигнал1в; виконуючого органу; ф1льтра напруги зво- 
poTHoi посл1довност1; свгглов〇1 сигнал1зац1я авар1йного двигуна; симетруючого при
строю.

Датчик контролю анормального режиму роботи асинхронного двигуна складаеть
ся з ф1льтру напруги зворотно! посл1довност1, первинного перетворювача температури i 
аналога лямбда-д1ода на б1полярних транзисторах. Ф1льтр напруги зворотно! посл1дов- 
ност1, виконаний на 6a3i двох резистор1в i двох конденсатор1в, як1 включен! за мосто
вою схемою, п1дстроечного резистора, яким задаеться граничне значения несиметр1*1 
напруги мереж1 зворотно! посл1довност1 i обмежувального резистору. Аналог лямбда- 
д1ода утворюеться за допомогою двох б1полярних транзистор1в, включених за схемою з 
об5еднаними емггерами.

Проведен! досл1дження вольт-амперних характеристик (ВАХ) аналога лямбда- 
д1оду з б1полярними транзисторами показали можлив1сть зм1ни його ВАХ у широких 
межах за рахунок включения в коло бази одного з транзистор1в терморезистора i 3MiHi

© Попова I.O., Курашк1н С.Ф.

Секцгя 1. Ресурсо-енрегозбереження при передач! i nepemeopenni енергй' е .АПК

mailto:irinapopova54@mail.ru


- 1 7  -

потенц1алу, що подаеться з ф1яьтру напруги зворотно! посл1довност1 на базу iHrnoro 
транзистора [2, 3]. При досягненн1 температури обмотки електродвигуна або несиметр1*1 
напруги граничного значения, зм1нюеться сп1вв1дношення величин onopiB резистор1в, 
включених в кола баз транзистор1в, що призводить до зб1льшення струму через аналог 
лямбда-д1ода, зб1льшенню ширини ВАХ аналог лямбда-д1ода. В коливальному L-C 
контур1 виникаютьгармон1ин1 коливання,як1 вблоц 1 виявленнявх1днихсигнал1вф ор- 
мують сигнал i подають до блоку сигнал1зац1*1 та захисту в1д анормальних режим1в дви- 
гун1в та блоку виявлення ушкоджень к1л датчик1в та номеру авар1йного двигуна. Пер- 
винними перетворювачами температури в датчику анормальних режим1в е позистори, 
як1 встановлен1 в обмотках асинхронного двигуна.

В pa3i обриву л1н1йного проводу з ф1льтру напруги зворотно! посл1довност1 дат
чика контролю анормального режиму подаеться сигнал на виконавчий орган на 
об5еднання нульов〇1 точки обмотки статора асинхронного двигуна з нульовим прово
дом, в якост1 якого використано оптосемистор, що включено м1ж нульовою точкою об
мотки статора i заземлениям корпусу двигуна. Датчики контролю анормального режи
му роботи, як1 встановлюються на асинхронних двигунах потоково! технолог1чно*1 ^inii, 
приеднуються до пристрою за допомогою одного проводу. К1яьк1сть датчик1в дор1внюе 
к1лькост1 контрольованих електродвигун1в.

Висновки. Пристр1й дозволяв п1двищити експлуатац1йну над1йн1сть групи 
електродвигун1в за рахунок безперервного телеконтролю експлуатац1йних режим1в 
роботи, що дозволяв зб1яьшити терм1н ixHboi служби у с1яьськогосподарському 
виробництв1 i виявити номер електродвигуна, що працюе у анормальному режим!..
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