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Въведение
Съвременните електроснабдителни системи се
характеризират с висока динамика и мощни
нелинейни товари. Това от своя страна води до
нестационарни електромагнитни процеси и
сложна ситуация по отношение на
електромагнитната съвместимост. По правило
всичко това води до увеличени загуби на
електроенергия и намалена енергийна
ефективност. За изследване на тези процеси освен
чисто електрически параметри е необходимо
изследването и на механични велични (въртящ
момент и обороти) които да се отчитат синхронно
с моментните стойности на отчитаните
електрически величини

Резултати
Разработен е стенд за изледване на електрическите и механични характеристики на
електрически двигатели с възможност за сравнение на техните параметри при
еднакви условия на товарване.
1. Разработена е архитектурата на хардуера и софтуера на система за синхронно

измерване, обработка и визуализация на моментните стойности на електрически
и механични величини.

2. Проучени са зараждането на субхармоници, в резултат от работата на бутален
компресор, както и преходния процес, възникващ при превключването на
статорните намотки на асинхронен двигател.

3. Внедрен е още един вид преобразувател на въртящ момент в напрежение,
работещ на магнитен принцип.

4. Проведени са експерименти свързани с енергийния обмен на асинхронен
двигател и синхронен реактивен двигател задвижващи бутален компресор в
установен режим при различно натоварване.

Заключение
Разработения научно-изследователски стенд
разширява възможностите за провеждане на
практически изследвания в лаборатория
„Електрообзавеждане и електротранспорт“.
Получените и бъдещите резултати ще повишат
престижа на университета в смисъла на
качествени научни резултати постигнати в духа на
добрите практики при провеждането на научно-
изследователска работа. Университетът ще
притежава „know-how“ в перспективното
направление “Eлектрозадвижване”.
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