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Текст лекції
1. Система електропостачання змінного однофазного струму.
Система
електропостачання
змінного
однофазного
струму
використовується в комплекті з СЕ постійного струму. Необхідність її
застосування виникла в зв'язку з установкою на літаках з турбогвинтовими
двигунами системи противообледенения повітряних гвинтів, для обігріву
яких бажано використовувати більш високу напругу, ніж постійний струм
напругою 27 В. Як приклад розглянемо енерговузол літака Ан-24 (26). Блоксхема енерговузла змінного однофазного струму цього ВС представлена на
рис. 1.

Рисунок 1 - Блок-схема енерговузла змінного однофазного струму
На літаку є два канали генерування електроенергії, по числу
генераторів. Паралельна робота не передбачена, тому перший канал (лівого
генератора) прийнятий як основний, другий канал (правого генератора)
прийнятий як резервний (другий канал аналогічний першому, тому на
малюнку не показаний). Авіадвигунів (АТ) через редуктор обертає ротор
генератора типу ГО. На роторі знаходиться обмотка збудження, яка отримує
енергію від СЕ постійного струму через агрегати РН (регулятор напруги) і
КВР (коробка включення і регулювання). Робочі обмотки генератора
знаходяться на статорі. Вони з'єднані за схемою "трикутник". Фаза С1
підключена до корпусу ВС і тому він є її провідником. Фаза С2 під'єднується
через кон-тактор на централізовану мережу 115 В. Фаза С1 живить трифазні
по-споживачів.
Коробка включення і регулювання (КВР) - це комплексний апарат
управління і захисту. Він складається з регулюючої і включає частин.
Регулююча частина спільно з вугільним регулятором (РН) призначені для
підтримки напруги генератора постійним при зміні струму навантаження.
Принцип дії РН, що працює з генераторами типу ГО, СГО аналогічний роботі
регулятора напруги генератора постійного струму Регулювання напруги
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ведеться тільки по фазі С2. Що включає частина призначена для підключення
збудження генератора, управління генератором при включенні і відключенні,
відключення при відмовах генератора.
Коробка відсічення частоти (КОЧ) призначена для захисту мережі від
по-ніженіе частоти. Автомат захисту від перенапруги (АЗП) призначений для
захисту мережі від підвищення напруги. При підвищенні напруги і зниженні
частоти понад встановлених меж захисні автомати через КВР-2 і контактор
відключають перший канал, при цьому другий канал підключається на
мережу автоматично. На літаках Ан-24 (26) перемикання з другого каналу на
справний перший ручне.
2. Генератор однофазний.
Генератор однофазний має циліндричну форму, в передній частині
знаходиться фланець, за який генератор кріпиться до картера АТ. У задній
частині знаходиться патрубок для підведення повітря, який надходить від
повітрозабірника (див. Рис. 2).
Генератор має гнучкий вал. Обмотки збудження знаходиться на роторе, у вигляді трьох пар полюсів. Струм на ротор підводиться за допомогою
двох струмознімальних кілець і щіток. Робоча обмотка знаходиться на
статорі і виконана за трифазною схемою, з'єднаної в "трикутник", хоча
генератор названий однофазним. Однофазну напругу знімається з обмотки
С3 - С2, виконаної товстим проводом, і підводиться до всіх споживачів
змінного однофазного струму напругою 115 В. Потужність цієї основної
обмотки 16 кВА, тому завдяки їй генератор і отримав назву однофазного. А
між фазами С1 - С2 і С1 - С3 намотані дві обмотки тонким дротом і
потужність їх тільки 850 ВА. На літаках Ан-24 (26) є два споживача, які
споживають трифазну потужність генератора, це кермові машини автопілота
і резервний трансформатор трифазного струму 36 В.
У генератори останньої серії впроваджений електромагнітний
расцепитель, встановлений з боку патрубка. Він призначений для
механічного від'єднання генератора від авіадвигуна при виході з роботи
підшипників і відповідно великих биття полого валу. При цьому спрацьовує
мікровимикач, встановлений близько до полому валу і подає напругу на
електромагніт, який втягує в себе гнучкий вал і від'єднує його від редуктора
авіадвигуна.
Приклад маркування генератора Г0-16ПЧ8РМ:
Г - генератор,
О - однофазний,
16 - 16 кВА,
П - продув (охолодження за допомогою швидкісного напору),
Ч - частота 400 Гц, 8 - 8000 об / хв,
Р з розмикачем,
М- модифікований.
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3. Захист СЕ змінного однофазного струму.
Для забезпечення безпечного харчування споживачів система змінного
однофазного струму забезпечена наступними видами захистів:
- захист від коротких замикань, обриву фази і втрати збудження;
- захист від підвищення напруги;
- захист від зниження частоти
Захист енерговузла генератора типу ГО від коротких замикань,
обриву фази і втрати збудження. Вказану в заголовку захист здійснює
включає частину КВР. Схема включення КВР показана на рис. 4. Перш ніж
перейти до вивчення захисту розберемо нормальну роботу КВР при
включенні генератора.
Генератор ГО підключають на бортсети після запуску авіадвигуна і
підключення генераторів постійного струму Для цього спочатку необхідно
включити вимикач "Ген. Перем. Струму". При цьому напруга постійного
струму надходить в КВР. і там відбувається наступне:
- через нормально замкнуті контакти реле Р7 загоряється лампа
"Відмова ген";
- через нормально замкнуті контакти реле Р9 і Р5 напруга надходить на
реле Р8, яке спрацьовує живитиме обмотку збудження ГО.

Рисунок 4 - Електрична схема включає частини КВР
Захист СЕ змінного однофазного струму від підвищення напруги.
Принцип побудови захисту на змінному однофазному струмі аналогичен
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принципом побудови захисту на постійному струмі, тобто захист повинен
від-ключать ГО із затримкою за часом і затримка повинна зменшуватися зі
збільшенням перенапруги ГО. Захист від підвищення напруги ГО
здійснюється автоматом захисту від перенапруги (АЗП). Блок-схема АЗП
представлена на рис. 5
Напруга з фази С2 надходить на трансформатор, а з нього через випрямітель V2 на вимірювальну схему. Вимірювальна схема-це бруківка
схема, в одне плече якої включений стабілітрон V3. Схема забезпечує
узгодження входу МУ з виходом трансформатора. Робоча обмотка МУ
включена послідовно з випрямлячем V1 і обмоткою реле Р1. МУ працює в
релейному режимі, при його відкритті включається реле Р1. Реле Р1
включається із затримкою за часом.

Рисунок 5 - Електрична схема АЗП змінного однофазного струму
При досягненні напруги ГО 126 ÷ 133 В, МУ включається і живить
реле Р1. Реле Р1 спрацює з затримкою за часом і включить реле Р2, яке
включить в КВР-2 реле Р5 і саме стане на самоблокування по постійному
струму. Реле Р5 відключить збудження ГО і ланцюг підключення його НЕ
бортсети. Повторне включення ГО воеможно після зняття з блокування реле
Р2 в АЗП і реле Р5 в КВР шляхом виключення живлення вимикачем
"Ген.пер.тока".
Захист СЕ змінного однофазного струму від зниження частоти.
Зниження частоти небезпечно для споживачів, які мають індуктивний опір.
До них відносяться асинхронні двигуни, трансформатори, індуктивні
датчики. Зі зниженням частоти їх опір зменшується, а отже струм
навантаження зростає. Встановлено мінімальну частота, нижче якої
споживачі можуть вийти з ладу, це частота 320 Гц. При зниженні частоти
генератора до 320 Гц він повинен відключитися. Захист СЕ генератора ГО-16

8
від зниження частоти здійснює коробка відсічення частоти (КОЧ). Блоксхема КОЧ представлена на рис. 6.

Рисунок 6 - Електрична схема захисту генератора змінного струму від
зниження частоти.
Фаза С2 надходить на трансформатор ТР. Вторинна обмотка
трансформатора підключена до обмотці управління Wу магнітного
підсилювача МУ послідовно з дроселем L. Робоча обмотка МУ включена
послідовно з обмоткою реле Р. МУ працює в ключовому режимі. При
зниженні частоти струм в ланцюзі управління МУ збільшується, тому що
індуктивний опір дроселя знижується. МУ відкривається при зниженні
частоти до 320 Гц, при цьому підключений до джерела живлення на реле Р,
яке своїми контактами в КВР-2 розірве ланцюг живлення реле Р7 і Р6, при
цьому виникає збій в ГО від бортсети і загориться лампа "Відмова ген".
Якщо частота генератора почне зростати, то МУ закриється на частоті
не більше 350 Гц, а реле Р відключиться і замкне свої контакти. Затримок
спрацьовування реле і блокувань в КОЧ немає. Порушення ГО не
відключається. На літаку Ан-24 (26) ГО підключається на бортсети після
будь-якого відключення натисканням кнопки "Увімкнути. Ген".

