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ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ ПРИ 
ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА МОЩНОСТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
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Резюме: Осигуряването на качеството на електрическата енергия зависи от всички свързани с нейното 
производство, разпространение и потребление. Един от най-важните му параметри е стабилността на напре-
жението в мрежата. Основен начин за осигуряване на стабилността му е с вграждане на стъпални регулатори 
на напрежение в силовите трансформатори. Статията е посветена на хардуера и софтуера на виртуален ин-
струмент, предназначен за измерване на съпротивителен момент по време на превключване на мощностен 
превключвател. Хардуерът е базиран на сензор за измерване на въртящ момент използващ тензорезистори 
за определянето му. Той може да се използва за всеки мощностен превключвател с подходящи свързващи 
елементи. Софтуерът е разработен в среда на LabVIEW. Представени са резултати от измервания на изпит-
вания мощностен превключвател.

Ключови думи: Измерване на съпротивителен момент, Мощностен превключвател, Стъпален регулатор, 
Вакуумна дъгогасителна камера, LabVIEW, Виртуален инструмент 

1. Конструкция на мощностния пре-
включвател 
На Фиг. 1 е показана конструкцията на из-

следвания мощностен превключвател. 
Трите фази на трифазния мощностен пре-

включвател (МП) са унифицирани с тези на ед-
нофазния, което позволява получените резулта-
ти да се умножават по три. С цифри са означени 
важни елементи на конструкцията. Носещият 
корпус на МП е съставен от изолационен ци-
линдър 12, метално дъно 5 и изолационна плоча 
13. Централният задвижващ вал 30 е лагеруван 
към дъното 5 и е свързан с пружинния енергиен 
акумулатор (ПЕА) 1. На вала 30 са разположени 
гърбиците 33 за задействане на механизмите 
8 на ВДК и изолационните дискове 14 и 15 за 
задействане на бързодействащите разедини- 
тели К1 и К2. Неподвижните тоководещи дъги 
34 са монтирани отвън на изолационния цилин-
дър 12. На вала 30 е монтиран и приплъзващ 
маховик 31. 

Електро-кинематична схема на превключ-
ване на една фаза на МП с две вакуумни 
дъгогасителни камери може да се види на  
Фиг. 2. Главната ВДК V1 е свързана към теку-
щото отклонение N1 на стъпалната намотка 
Uc чрез бързодействащия разединител К1. 
Превключвател К2 включва свързаните после-
дователно спомагателна ВДК V2 и резистор R 
към затворената главна ВДК. 

Процесът на превключване между отклоне-

нията N1 и N2 се извършва чрез завъртане на 
централния вал B на 90 градуса. Подвижните 
контакти K1 и К2 и гърбицата А са закрепени 
към вал В и се въртят заедно с него. По време 
на въртенето подвижните контакти K1 и К2 се 
плъзгат по неподвижните контакти, които са 
оформени под формата на тоководещи дъги. 
Тези дъги са прекъснати, така че превключва-
нето да се извършва в необходимите моменти. 
Гърбицата А отваря и затваря последователно 
вакуумните дъгогасителни камери V1 и V2 чрез 
лостовете С1 и С2. 

Последователността на действие на отделни-
те комутиращи елементи може да се проследи 
и на идеализираната циклограма от Фиг. 3. На 
нея с черно са отбелязани моментите когато 
съответните ключове са затворени (завършен 
процес на превключване), а с бяло – отворени 
(в процес на превключване). 

2. Измерване на съпротивителен 
момент
Съпротивителният момент е определяща 

механична величина, свързана с функционал-
ната ефективност на машини извършващи 
ротационни движения. Способността да се 
измери тази величина е от съществено значение 
за определяне на ефективността на машините и 
за установяване на експлоатационните режими, 
които са едновременно безопасни и благопри-
ятни за дълга и надеждна работа. 
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Фиг. 1 Конструкция на изследвания мощностен превключвател; а) Надлъжен разрез; 
б) Напречен разрез над контактите; в) Напречен разрез над гърбиците

а) 

в) 

б) 

Фиг. 2 Електро-кинематична схема на МП
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Фиг. 3 Идеализирана циклограма на процеса на 
превключване
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Съпротивителният момент на въртящо се 
тяло може да бъде измерен по схемата показана 
на Фиг. 4. 

Двигателният момент задвижващ вала (в Б), 
предизвиква противоположен съпротивителен 
момент, възникващ в друга част на задвиж-
вания вал (в Е). Задвижващото устройство е 
свързано чрез съединителни елементи (В и 
Д) със задвижваното устройство. Въртящият 
момент при Б или Е е величината, която трябва 
да бъде измерена. Тези въртящи моменти могат 
да бъдат измерени директно чрез измерване на 
реакцията на опората при А или Ж, или чрез 
предаваните въртящ момент и въртеливо дви-
жение в свързващата област Г. 

За преобразуване на съпротивителния (дви-
гателния) момент в пропорционален електри-
чески сигнал се използват различни физични 
явления. На Фиг. 5 са показани четири начина 
за измерване на съпротивителен момент, кои-
то се използват понастоящем. Използват се 
повърхностната деформация, ъгълът на усук-
ване и механичното напрежение възникващи в 
свързващата област на вала.

Ако валът е достатъчно тънък усукването 
в краищата за типични материали за валове, 
може да надвишава 1°, достатъчно, за да бъде 
определен с необходимата точност за практи-
чески измервания на въртящия момент. Фиг. 
5 (б) показва обща схема, където въртящият 
момент се определя от изместването между 
зъбите на две еднакви зъбни колела свързани 
в противоположните краища на свързващата 
област Фазовото изместване на периодични-
те електрическите сигнали получени от два 
сензора е пропорционално на периферното 
изместване на двете зъбни колела, а оттам и на 

ъгъла на усукване на вала и следователно на 
въртящия момент.

Механичното напрежение, чрез което се 
предава въртящия момент се проявява като 
промяна на магнитните свойства на феромаг-
нитни материали. Тази "магнитоеластични 
взаимодействия" са основа за безконтактно 
измерване на въртящия момент. На Фиг. 5 (в) 
и (г) са показани два вида магнитоеластични 
(магнитнострикционни) преобразуватели на 
въртящия момент.

3. Виртуален инструмент
За изпълнение на измерването е избран 

сензор използващ тензорезистори и работещ 
на основата на принципа показан на Фиг. 5 (а). 

Разработен е виртуален инструмент в среда 
на LabVIEW, позволяващ да се извършат необ-
ходимите измервания. На Фиг. 6 е показана бло-
ковата схема на уреда, а на Фиг. 7 лицевия панел 
и блок-диаграмата на виртуалния инструмент.

Сензорът се захранва от захранващ блок раз-
положен в една кутия заедно с усилвател, който 
усилва изходния сигнал на моста на Уитстон и 
го подава към аналогов вход на DAQ NI USB 
6211. Коефициентът на усилване на усилвателя 
и захранването са подбрани, така че на изхода 
на усилвателя се получава сигнал 0 – 10V, съ-
ответстващ на съпротивителен момент ±20 Nm. 
Получения сигнал се записва на файл на ком-
пютъра и може да бъде прочетен и обработен. 

4. Измервания
Извършени са измервания на съпротивител-

ния момент на избрания мощностен превклю-

Фиг. 4 схема за определяне на съпротивителния момент на въртящ се вал
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Фиг. 5 Измерване на съпротивителен момент при въртеливо движение 
(а) Повърхностната деформация на вала променя електрическото съпротивление на четири 

тензорезистора, свързани в мост на Уитстон. Електрическите връзки към външната електрическа 
верига са осъществени чрез контактни пръстени и четки;  

(б) усукването на вала предизвикано от съпротивителния момент предизвиква ъглово отместване на 
повърхностите на зъбните колела. Това създава фазова разлика в сигналите от двата сензора;  

(в) магнитната проницаемост на двете защриховани области на вала се променя противоположно на 
натоварването при усукване. Това се проявява като разлика в изходните напрежения на двете намотки; 

(г) при усукване натоварването причинява изместване на периферното намагнитване в пръстена 
(плътните стрелки), изобразено на фигурата с пунктирани стрелки. Тези спираловидни намагнитвания 

предизвикват появата на магнитни полюси на централната стена на домейните и по краищата на 
пръстена. Полученото магнитното поле се засича от сензор [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зъбни 
колела 

Сензори 

Спираловидни 
нарези или 
жлебове 

Възбудителна и измервателна 
намотки 

Основа на 
намотките 

Изолатор Пръстени 

Тензорезистори Четки 

Сензор 
Линия на 
магнитния 
поток 

Поляризирани 
пръстени 

Стена на 
домейните 

(а) (б) 

(в) (г) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сензор 
FT01 

Захранващ 
Блок 
Усилвател NI USB 

6211 

ПК с USB 
и LabVIEW 

Фиг. 6 Блок-схема на реализирания уред за измерване на съпротивителен момент
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чвател по време на превключване. 
За да се извърши измерването е откачен 

пружинно-енергийния акумулатор и превключ-
ването се извършва на ръка. 

На Фиг. 8 са показани резултатите от измер-
ванията при превключване от N1 към N2, а на 
Фиг. 9 от N2 към N1. 

5. Заключение
Статията представя разработването на 

хардуер и софтуер на виртуален инструмент, 

предназначен за измерване на съпротивителен 
момент по време на превключване на мощно-
стен превключвател. Хардуерът е разработен 
на основата на сензор за измерване на въртящ 
момент използващ тензорезистори. С под-
ходящи свързващи елементи той може да се 
използва за всеки мощностен превключвател. 
Софтуерът е разработен в среда на LabVIEW и 
позволява събиране на данни от измервания с 
ръчно превключване на мощностния превклю-
чвател. Показани са резултати от измервания на 
изпитвания мощностен превключвател. 

Фиг. 7 Лицев панел и блок-диаграма на виртуален инструмент

Фиг. 8 Зависимост на съпротивителния момент 
от времето при превключване от N1 към N2

Фиг. 9 Зависимост на съпротивителния момент 
от времето при превключване от N2 към N1
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TORQUE MEASUREMENT DURING THE PROCESS  
OF SWITCHING OF A DIVERTER SWITCH
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Abstract: The ensuring of the quality of electrical energy depends on all factors related to its generation, distribution 
and consumption. One of its most important parameters is the stability of the network voltage. A major way to ensure 
such stability is to embed On-Load Tap Changers in power transformers. The paper is devoted to the hardware and 
software of the virtual instrument developed for measuring the torque during the switching process of a diverter 
switch. The hardware is based on a torque measuring sensor which uses strain gauges for its determination. It can 
be used for every diverter switch with appropriate connecting elements. The software is developed in LabVIEW 
environment. The results from measurements of a tested diverter switch are presented. 

Key words: Torque Measurement, Diverter Switch, On-Load Tap Changer, Vacuum Interrupter, LabVIEW, Virtual 
Instrument
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ИЗМЕРЕНИЕ  МОМЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ МОЩНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
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Резюме: Обеспечение качества электроэнергии зависит от всех связанных с ее производством, 
распределением и потреблением. Одним из наиболее важных параметров является стабильность напряжения 
сети. Oсновным способом обеспечения этой стабильности является внедрение ступенчатых регуляторов 
напряжения в силовые трансформаторы. Работа посвящена аппаратному и программному обеспечению 
виртуального инструмента, предназначенного для измерения момента сопротивления при переключении 
мощного переключателя. Аппаратное обеспечение основано на датчике для измерения крутящего момента 
с использованием тензорезисторов для его определения. Он может быть использован для каждого мощного 
переключателя с подходящими элементами связи. Программное обеспечение разработано в среде LabVIEW. 
Представлены результаты измерений тестированного мощного переключателя.

Ключевые слова: Измерение момента сопротивления, мощный переключатель, ступенчатый регулятор 
напряжения, вакуумная дугогасящая камера, LabVIEW, виртуальный инструмент.


