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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 

 СТЕНДЪТ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА РОТОРИ  SIR-97.01 е предназначен за   проверка  
намотките на ротор за накъсо съединени намотки, както и за проверка за изолационна якост 
(FLASH TEST) с напрежение от 100V до 1400V. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
1. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ 
 

- Захранващо напрежение 24 VDC+/-10% 
- Консумация < 1 А 
- Габарити 256х217х140 mm 
- Температурен диапазон 0 - 50 оС 
- Влажност  до 85% 

 
2.  ПРОВЕРКА ЗА НАМОТКИ НА КЪСО 
 

- напрежения за изпитване ~ 6 VAC (RMS) 
- честота на изпитване  от 400 до 600 Hz 
- чувствителност  >0.1Ω 

 
 

3. ПРОВЕРКА ЗА ИЗОЛАЦИОННА ЯКОСТ (FLASH TEST) 
 

- напрежения за изпитване от 100 до 1400 VAC (RMS) 
- стъпка на задаване на напреженията  1 V 
- точност на изпитвателното напрежение  3%+/-2 V 
- ограничение на пълния изходен ток  Di0-  0.55 mA  
   Di1-      2 mA  
 Di2-      6 mA  
- продъжителност на изпитването  до 255 s 

 
4.   ИЗМЕРИРTЕЛ НА УТЕЧНИТЕ ТОКОВЕ И НАПРЕЖЕНИЯТА 
 

- метод за измерване на тока и напреженията - усредняване за 40 ms 
- измерване на пълен и активен ток 
- диапазони за измерване на пълния  утечен  ток Di0- 0.01-0.5 mA 

 Di1- 0.15-1.5 mA 
   Di2-      0.5-5 mA   

- повторяемост на измерванията <1%  
- точност в работните диапазони след калибровка  <3% 
- общо съпротивление на външните делители  14 350 кΩ  
 

5.   КОМУНИКАЦИЯ 
 

- RS232, 19.2 kHz, N, 8, 1 
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6.  ЗАДАВАНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 

 
FLASH TEST 
- Диапазон по ток 0,1,2 
- Време за изпитване  от 1 до 255 s 
- Напрежения за изпитване от 100 до 1400 VAC  
- Стъпка от 1 до 1400 VAC на всеки 60 ms 
- Максимален ток от 1 до 5000 µА 
- Максимален  активен ток от 1 до 5000 µА 
- Темп на предаване от 1 до 255 *(60 ms) 

  
НАМОТКИ НА КЪСО 

- Стойност на потенциометъра 
 
 

 
7. ИЗВЕЖДАНИ ПАРАМЕТРИ 

 
FLASH TEST 
- Номер на измерването 
- Напрежение за изпитване във [V] 
- Пълен утечен ток  в [µА]  
- Активен утечен ток  в [µА]  
- Контролно напрежение  във [V] 
- Контролен ток в [µА] 

 
 НАМОТКИ НА КЪСО 

- Амплитуда на генерацията 
 
 
9.    МАКСИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ 
 

- Захранване 24 V 30 Vdc 
- Напрежение на входове Ui, Uo, L1, L2 12 Vac 
- Напрежение на вход “CHECK” 30 Vdc 
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ОПИСАНИЕ НА ПРИБОРА 
 

 Нисковолтовата част на прибора  е изградена като завършен уред. Към него външно 
се свързват високоволтов трансформатор и високоволтов делител за FLASH TEST и 
магнитопровод с намотки за проверката за намотки на късо.  
 Вътрешно приборът  се състои от три платки –дънна със захранване и комуникация, 
дясна – за анализ за намотки на късо и лява - за FLASH TEST. Всички клеми са изведени на 
дънната платка.  
 Блоковата схема на уреда е показана на фигура 1. 
 

 
 

Фиг. 1 
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Отделните платки са: 
 

1. ДЪННА ПЛАТКА 
Тази платка осигурява захранващите напрежения  за останалите платки, формирането 

на стандарта за комуникация RS232 и свързването на блока с външните модули. 
 
2. АНАЛИЗ ЗА НАМОТКИ НА КЪСО 
За анализа за наличието на намотки на късо в ротора той се включва в магнитната 

верига  на разцепен магнитопровод. Намотките на  магнитопровода са включени в схема на 
генератор с гранична положителна обратна връзка, осигуряваща стабилни осцилации за 
изправен ротор. Усилването в схемата се определя от цифров потенциометър, управляван от 
процесорния блок (ПБ). Настройката се извършва за конкретния ротор и неговото положение 
спрямо магнитопровода. Амплитудата на генерация се измерва от ПБ и може да се предава 
по комуникационния канал. 

При наличие на намотка на късо в изпитвания ротор амлитудата на генерация се 
намалява или генерацията напълно изчезва. За анализа на всички намотки на ротора той 
трябва да се завърти на един оборот около остта си като се запазва дистанцията от 
магнитопровода (тя трябва да е около 1.5-2 mm).   

От тази платка на лицевия панел са изведени следните светодиоди: 
-  включването на модула в работен режим – зелен; 
-  спадане  на амплитудата под  зададената гранична стойност – жълт; 
-  наличие на аларма – червен; 
-  наличието на захранване – оранжев. 
 
Жълтият светодиод може да работи в два режима – с памет и без памет. При режима с 

памет той трябва да се нулира преди анализа на всеки ротор.  
 
3.  FLASH TEST 
Процесорният блок формира синусоидално напрежение с честота 50 Hz, което се 

регулира и усилва така, че напрежението върху изпитваните точки да съответства на 
подаденото задание. Усиленото напрежение се подава на високоволтовия трансформатор 
(Tr1). Анализът на напрежението на изхода на трансформатора се извършва чрез делителите 
R4, R3 и R5,R2. Резисторите R4 и R5 са извън уреда (VDEL). Тяхната стойност е по 28.6 МΩ. 

Подаването на напрежението за изпитване се извършва с четки С1 и Р1. Четка С2 се 
допира до същата колекторна пластина и чрез нея се анализира дали С1 е допряна. По същия 
начин чрез четка Р2 се анализира дали Р1 е допряна. 

 Напреженията на делителите Uo и Ui съответстват на напреженията на четките С1 и 
С2. Напреженията Uo и Ui се измерват с ADC. Uo служи за контрол , а Ui се регулира така че 
да съответства на подаденото задание. За съгласуване на показанията на ADC с 
напрежението във волтове са заложени коефициентите kuo и ku съответно за напреженията 
Uo и Ui. Коефициентите се определят при калибровката и се записват в модула – така с 
модула се комуникира само във волтове. 

Измерването на протичащия ток става чрез измерване на напрежението върху 
резистора R1. Предвидени са 3 обхвата за измерване на тока. При надвишаване моментната 
стойност на тока над максималната за обхвата напрежението се изключва. 

Освен пълния ток се измерва и активната съставка на тока. Така може да се игнорира 
капацитивната съставка и да се анализира само реалния утечен ток. 

Измерените токове се мащабират с коефициенти определени при калибровката, така 
че да съответстват на действителните стойности в микроампери. От получения ток се 
изважда съставката обусловена от външните измервателни делители и от паразитните утечки 
и капацитети (залага се чрез тяхното съпротивление). Така получените токове през товара се 
сравняват с максимално допустимите и се предават по комуникационния канал директно в 
микроампери.  
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От тази платка на лицевия панел са изведени следните светодиоди: 
-  включването на модула в режим измерване – зелен; 
-  надвишаване на утечен ток над допустимия – жълт; 
-  наличие на повреда – червен; 
-  наличието на захранване – оранжев. 
 
 
Външният вид на уреда е показан на фиг. 2 
 

 

 
 
 

Фиг. 2 
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СВЪРЗВАНЕ НА ПРИБОРА 
 

Свързването на прибора става съгласно схемата показана на фиг. 3: 
 

 
 

Фиг. 3 
 
 

Трансформаторът Tr и високоволтовият делител VDEL се разполагат на дъното на 
шкафа. 

Командите  за управление на прибора се подават по RS 232 канал. Връзката му към 
прибора е чрез D-SUB куплунг 9М.  

Повдигнатите връзки се изпълняват с високоволтов кабел. 
  

 


