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Резюме: Транспортът в България е част от транспорта в Европа и е от
основно значение за икономиката и развитието на обществото. Мобилността е
жизнено важна за вътрешния пазар и за качеството на живот на гражданите.
Транспортът способства за икономическия растеж и разкриване на нови работни
места. Той трябва да бъде устойчиво развит в светлината според новите изисквания
и предизвикателства на техниката. Бъдещото благоденствие на нашия континент
ще зависи от способността на всичките му региони да продължат да бъдат
конкурентоспособни и напълно интегрирани в световната икономика. Ефективният
транспорт е от съществена значимост за постигането на тази цел.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основната цел е да се изработи импулсен регулатор за управление на два
постояннотокови двигателя с независимо възбуждане свързани в схема на електрически
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диференциал. Стендът дава възможност за реализиране и изследване на различните
режими на работа на електрозадвижванията, (тягов, спирачен и реверсиране).
Устройството трябва да е снабдено с вграден инверторeн блок за преобразуване
на първичното напрежение от 12, 24, 36 V на 110V, импулсен регулатор за плавно
регулиране на честотата на въртене, защити, блок за реверсиране, панел за управление
и изводи за визуализация и сигнализация от ключовите възли на стенда.
Основните задачи при разработката на стенда са :
 да се проектират оперативните и силови схеми, защитите и управлението;
 Да се направи симулация на тяхната функционалност на подходящ софтуерен
продукт;
 Да се изработи хардуера и софтуера на устройството и да се извършат изпитания
и измервания на основните параметри в реални условия.
ПРОЕКТИРАНЕ И СОФТУЕРНА СИМУЛАЦИЯ
ВЕРИГИ, СИЛОВИТЕ СХЕМИ И ЗАЩИТИТЕ

НА

ОПЕРАТИВНИТЕ

Основна цел при проектирането на силовите вериги и тяговите елементи е те да
отговарят на изискванията за електро изолация и термична устойчивост.
Схемите трябва да осигуряват необходимите функционалност, бързодействие,
динамика, сигурност и дълъг експлоатационен период на устройството.
Проектирането и изработването е разделено на няколко модулни етапа:
1. Първия модул служи за преобразуване на постоянния ток с напрежение
12V, 24V или 36V в постоянен с напрежение 110V.
Състои се от полумостова схема за преобразуване на постоянно напрежение в
променливо, управлявана от широчинно импулсен модулатор предназначен за
отпушване на тяговите елементи и за регулиране на изходното напрежение. Така
преобразуваното напрежение с честота 50KHz подаваме на импулсния повишаващ
трансформатор, той повишава напрежението до необходимата стойност, след което е
необходимо посредством импулсни диоди да изправим повишеното напрежение.
За надеждната и безопасна работа на този блок е необходимо вграждането на:
 максимално токови защити на входа и на изхода (предназначени са да предпазят
тяговите елементи
 трансформатора и присъединителните проводници от претоварване)
 минимално-напреженова защита на входа (когато превозното средство се
задвижва от химичен източник на ЕДН в следствие на динамични преходни
процеси когато химичният източник се нуждае от презареждане може
напрежението
да
се
понижи
под
минимално
допустимото
за
микропроцесорното управление и това да наруши правилната му работа с което
се застрашават от повреждане тяговите елементи)
 максимално-напреженова защита на изхода (предназначена е да работи
съвместо с управлението по отношение на поддържането на постоянна
амплитудна стойност на напрежението и в случай на пренапрежение причинено
от повреда или преходни процеси да прекрати генерациите от управлението)
 термична защита за тяговите елементи ( тя работи съвместно с външното
активно охлаждане и е предназначена да прекрати генерациите на тяговите
елементи в случай че те достигнат опасно висока температура в следствие на
динамична експлоатация и повишена температура на околната среда). Защитите
са реализирани с помощта на интегрални схеми lm324 с вградени 4 независими
операционни усилватели във всяка една.

Х-13

На фиг.1 е показана принципна електрическа схема на преобразувателя на
напрежение.

Фиг. 1

2. Втория блок се състои от широчинно импулсния модулатор предназначен за
Плавно регулиране на честотата на въртене на двата тягови двигателя.
Той се състои от LC филтър за изглаждане на пулсациите два тягови транзистора
работещи в пералел (за удвеличаване на тяговия ток към двигателите) обратен диод. От
изходите на импулсния регулатор се извеждат 2 плюса и два минуса, като единия чифт
се подава директно към двигателите а другия се подава на на модула за реверсиране.
На фиг.2 е показана принципна схема на постояннотоков широчинно импулсен
регулатор.

Фиг.2

3. Третият модул представлява четириквадрантен мост, който позволява
реализирането на реверса и спирачните режими.
Състои се от 4 тягови елемента. Тяговите елементи в този модул работят в режим на
електронен ключ, те не изпълняват модулаци и не са включени в бързодействащите
вериги, но въпреки това има някои особенности на които трябва да се обърне внимание
преди финалните проби. При тези четириквадранти мостове поради различните
потенциали между управляващите изводи на отделните тягови елементи се налага
употребата на галванично развъзано упревление, в този случай галваничното
развързване е осъществено с помощта на две маломощни полумостови схеми и два
автономни междукаскадни импулсни трансформатора с общо управление. Това
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действие само по себе си налага допълнителни защити на входовете на всеки един от
тяговите елементи. Защитите представляват максимално напреженова (изпълнява се с
двуанодни ценерови диоди, предназначени да работят с променливо напрежение) и
токоограничение (представлява резистивен делител като единия резистор е
температурнозависим с малко съпротивление и голяма мощност, той се монтира на
охладителя на тяговия елемент и когато температурата му се повиши приблизително до
максимално допустимите, температурнозависимия резистор променя коефициента на
делителя, а от тук се намалява и тока през прехода на тяговия елемент, което
автоматично го разтоварва и облекчава режима на работа). Блока за реверсиране се
защитава от късо съединение на изхода, като защитата действа на две нива, едното е по
максимално допустим ток, а другото е по скорост на нарастване на тока (скоростта на
нарастване на тока е различна при късо съединение и при други комутационни
процеси).
На фиг.3 е показана принципна еднолинейна схема на блока за реверсиране.

Фиг.3

4. Четвъртият модул представлява интелигентно управление за външно
активно охлаждане.
Основното му предназначение е да осигурява необходимата въздушна струя за
отнемане на отделената температура от тяговите елементи и едновременно с това да
употребява минимално количество енергия. За изпълнението на това условие е
необходимо да се използва астабилно предусилвателно стъпало, което плавно да
регулира коефициента на отпушване на тяговия елемент, който захранва
вентилаторите, по този начин вентилаторите се въртят с такава честота на въртене
каквато въздушна струя е необходима за охлаждане в дадения момент и автоматично
може да се променя дебита в зависимост от натоварването. В случай че температурата
не може да бъде намалена се подава сигнал към термичната защита и тя прекратява
генерациите на тяговите елементи.
На фиг.4 е показана принципна схема на устройството за автоматичен контрол
на оборотите на външните вентилатори.
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Фиг.4

РЕЗУЛТАТИ ОТ СОФТУЕРНАТА СИМУЛАЦИЯ НА ИМПУЛСНИЯ
РЕГУЛАТОР
На фигура 5.1 е показана формата на напрежението към двигателите с
коефициент на запълване на шим 95%.
На фигура 5.2 е показана формата на напрежението към двигателите с
коефициент на запълване на шим 65%.
На фигура 5.3 е показана формата на напрежението към двигателите с
коефициент на запълване на шим 35%.
На фигура 5.4 е показана формата на напрежението към двигателите с
коефициент на запълване на шим 5%.

Фиг.5.1

Фиг.5.2

Фиг.5.3

Фиг.5.4

Проектиране и изработване на влаго и прахозащитена кутия
1. Първата стъпка е проектиране на пасивно охлаждане установява се
размера, конструкцията и материала необходими за отвеждане на отделената от
тяговите елементи температура по време на работа.
2. Втората стъпка е оразмеряване на кутията, извършва се съобразно
размерите и разположението на елементите и необходимите изолационни разстояния.
3. Третата стъпка след оразмеряване на кутията е да се подбере подходящ по
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брой на изводите и мощност куплунг предназначен за влагозащитен монтаж, за
присъединяване на устройството към захранването, двигателите, управляващия панел,
и панела за визуализация. В Заснемане 1 е показан изглед на присъединителната букса.

Заснемане 1

След извършване на изброените до тук задачи се преминава към подготовка на
материалите за обработка (изрязване, пробиване, нарязване на резби, изсичане на
гарнитури, монтаж на елементите и сглобяване). На Заснемане 2 се вижда изглед на
устройството със свален горен капак.

Заснемане 2

Приложение Предназначение и развитие на стенда
При схемата на свързване в електрически диференциал статорната намотка на
единия двигател се свързва последователно с роторната намотка на другия, така при
движение в крива двигателя който се намира в по малкия радиус се натоварва повече и
тока през ротора му се увеличава. В следствие на последователно свързания ротор към
статора на другия двигател, честотата на въртене на двигателя описващ външният
радиус се увеличава.
На фиг.6 е показана принципна схема на свързване на два постояннотокови
двигателя в електрически диференциал.
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Фиг.6

Предназначението на стенда е да подпомогне и онагледи провеждането на
упражнения по основни
учебни дисциплини в катедра Електроенергетика и
Електрообзавеждане.
Стенда е проектиран да задвижва два постоянно токови двигателя тип ДГ35
показани на Заснемане 3.

Заснемане 3

В перспектива се предвижда изработването на тахогенератори за визуализиране
на моментната честота на въртене на двата двигателя по отделно, товарни устройства с
които да натоварваме по отделно всеки един двигател като по този начин ще се
променя коефициента на диференциране, което се получава в реални условия на
движение в крива и обезопасени стойки за монтаж на двигателите и акумулаторни
батерии.
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PROJECTING AND MANUFACTURING OF LABORATORY STAND
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Abstract: Transport sector in Bulgaria is a key factor for the economic development of
the country. Mobility is of great importance for the improvement of the market and quality of
live for citizens. Transport sector contributes to economic growth and increase of employment
rate. It must respond to the contemporary needs of technical innovations and sustainability.
Transport sector has significant role for the development, competitiveness and integration of
different regions to the European and world economy.
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