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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATURY BADAWCZEJ  
 

STANOWISKA DO BADAŃ GENERATORÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
 

  
Zespół elektromaszynowy z jednofazowym samowzbudnym generatorem indukcyjnym zamontowany na podstawie montażowej zawierający: 
 

- trójfazowy silnik indukcyjny (silnik napędzający generator) o napięciu 230/400V,  mocy znamionowej 3 kW przy S1 i 2 biegunach (na łapach). 
- jednofazowy samowzbudny generator indukcyjny (obiekt badany): jednofazowy silnik indukcyjny klatkowy  o napięciu 230V, mocy znamionowej 
1,1 kW oraz 4 biegunach, z kondensatorem pracy (z dwustronnym wałem, na łapach).  
- sprzęgła: (do połączenia wału silnika napędowego, momentomierza i prądnicy) bezluzowe,– 2 sztuki. 
- podstawa montażowa (do zamontowania generatora i silnika napędowego - amortyzująca i izolująca od podłoża), wymagana udokumentowana 
współosiowość wałów max. 0,12 mm. 
- układ pomiarowy zawiera: 
- komputer do rejestracji i przetwarzania danych pomiarowych typu PC z następującym wyposażeniem: 

• płyta główna : 1 złącze PCI Express x16, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 16 GB DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 
złącze eSATA 

• pojedynczy procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, posiadający co najmniej: 
- cztery rdzenie 
- obsługę instrukcji 64-bitowych 
- sprzętową obsługę wirtualizacji  
- procesor uzyskał co najmniej 6 095pkt wg testu PASSMARK - CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. W przypadku 

konfiguracji z procesorem nie znajdującym się w przedstawionym rankingu należy przedstawić miarodajne wyniki w odniesieniu do modeli z 
listy uzyskane testami przeprowadzonymi przy użyciu co najmniej dwóch ogólnodostępnych i darmowych programów., 

• pamięć RAM 8 GB,  

• dysk SATA II 2 TB 7200 obr/min, możliwość dołożenia drugiego dysku, 

• karta graficzna: Dedykowany akcelerator graficzny, zgodny z  DirectX 10, wyposażony w  1 GB dedykowanej pamięci wraz z elementami do 
podłączenia monitora poprzez łącze cyfrowe DVI, 

• karta sieciowa: zintegrowany z płytą główną adapter sieciowy 10/100/1000 Ethernet  

• porty: Jeden port VGA; jeden port Ethernet; dwanaście portów USB w tym cztery z przodu obudowy. 

• klawiatura: Pełnowymiarowa klawiatura o obniżonej głośności, 

• mysz: optyczna, z rolką (scroll), 

• napęd optyczny: nagrywarka BluRay, 

• obudowa: Obudowa pionowa  wyposażona w dopasowany do potrzeb zasilacz o mocy przynajmniej 450 W. Możliwość zamontowania w 
obudowie komputera karty pomiarowej, 

• system operacyjny: 64 bitowy typu professional PL, zainstalowany system operacyjny, system plików NTFS. Dołączone nośniki z 
oprogramowaniem i sterownikami. 

• monitor: LCD, obszar aktywny: 23’’; rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz; Złącza: D-SUB, DVI z HDCP, DisplayPort; kabel zasilający, 
kabel DVI, kabel VGA 

•  karta pomiarowa: 8 wejść analogowych i 8 wejść/wyjść cyfrowych, częstotliwość próbkowania przynajmniej 500 kS/s na kanał, rozdzielczość 
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wejścia 16 bits z wyposażeniem (kabel połączeniowy 2 m, skrzynka połączeniowa). 
- przetwornik prędkości obrotowej - enkoder inkrementalny, osadzony na drugim końcu wału generatora (po stronie przeciwnej do napędu), 
pomiar prędkości do 3000 obr/min, rozdzielczość 3000 impulsów/obr. 
- przetwornik momentu obrotowego – momentomierz o momencie znamionowym do T=10 Nm, moment maksymalny przynajmniej 20 Nm, 
osadzony na wale generatora od strony napędu za pomocą sprzęgła, z cyfrowym wskaźnikiem momentu i prędkości obrotowej oraz kablem 
połączeniowym do połączenia z interfejsem karty pomiarowej, klasa dokładności co najmniej 0,5 .  
- przetworniki prądu , I = 10A, 3 sztuki.  
- przetworniki napięcia, U =230/400V, 3 sztuki.  
- trójfazowy falownik (do zasilania silnika indukcyjnego): 4 kW, 230/400 V, chwilowa przeciążalność prądowa 150%.  
- dodatkowe wyposażenie stanowiska zawiera: 
- regulowany odbiornik mocy AC: 
• moc maksymalna 1.8 kW, prąd 0 -18 A, napięcie pracy 50 – 230 V AC 

• praca w trybie stałego prądu (zakres 0÷45 A, rozdzielczość 2 mA) 

• praca w trybie stałej rezystancji (zakres 2,77 Ω÷2,5 kΩ, rozdzielczość 20 µS) 

• praca w trybie stałej mocy (zakres 0 – 1.8 kW, rozdzielczość 0,375 W) 

• programowany współczynnik mocy (zakres 0÷1 – charakter indukcyjny lub pojemnościowy, rozdzielczość 0,001) 

• pomiar napięcia 0÷250 V, pomiar prądu 0÷20 A, pomiar mocy 0÷2000 W. Rozdzielczość pomiarów napięcia, prądu i mocy 15 bitów 
- kondensatory rozruchowe: 30uF, 20uF, 10uF, 5uF, 2uF, 1uF.  

Zespół elektromaszynowy z generatorem synchronicznym o magnesach trwałych zawierający: 

 

1) Silnik bezszczotkowy prądu stałego (BLDC) wraz z przekształtnikiem zasilającym 

Wymagania: 

a) Napięcie zasilania przekształtnika U=24÷60V DC 

b) Znamionowa moc silnika Pn=2 kW, przy pracy S1, prędkości nn=1500 obr/min i napięciu zasilania przekształtnika UnDC=48 V 

c) Regulacja prędkości obrotowej silnika przynajmniej od 750 obr/min do 1850 obr/min przez zmianę napięcia stałego zasilającego 

przekształtnik 

d) Możliwość chwilowego przeciążenia silnika dwukrotnym momentem znamionowym 

2) Trójfazowa prądnica (generator)  z magnesami trwałymi wraz z przetwornicą AC/DC o stabilizowanej wartości napięcia stałego 

Stabilizacja napięcia stałego w przedziale 38 V÷42 V przy zmianach prędkości prądnicy w zakresie od 750 obr/min do 1850 obr/min. 

Znamionowa moc prądnicy 1,5 kVA, przy pracy S1, przy prędkości znamionowej nn=1500 obr/min. Pulsacja napięcia stałego ∆u ≤ 3% 

3) Bateria akumulatorów kwasowo-ołowiowych o napięciu 3x12 V i pojemności 3x80Ah wraz z nastawą prądu ładowania od 1 A do 10 A, 
przy zasilaniu baterii z przetwornicy (z punktu 2) napięciem 38 V÷42 V 

4) Przetwornik momentu obrotowego (momentomierz) wraz z cyfrowym wskaźnikiem momentu i prędkości obrotowej oraz kablem do ich 

połączenia z interfejsem karty pomiarowej. 

Moment znamionowy momentomiarza Tn=20 Nm, moment maksymalny przynajmniej Tmax=40 Nm, klasa dokładności przynajmniej 0,5 

5) Sprzęgła bezluzowe, (do połączenia silnika napędowego (z punktu 1), momentomierza (z punktu 5) i badanej prądnicy (z punktu2)) 

6) Przetwornik prędkości obrotowej do pomiaru wartości chwilowej prędkości silnika (z punktu 1). Sygnał wyjściowy, analogowy  ±0...10 V. 
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Pomiar prędkości przynajmniej do 3000 obr/min 

7) Elementy pomiarowe w obudowie zamocowanej na stelażu: 
- przetworniki typu LEM do pomiaru wartości chwilowych prądu oraz napięcia wejściowego przekształtnika zasilającego silnik bezszczotkowy (z 

punktu 1) – sztuk: 1 + 1 

- przetworniki typu LEM do pomiaru wartości chwilowych 3 prądów i 3 napięć pasmowych silnika bezszczotkowego prądu stałego (BLDC) (z 

punktu 1) – sztuk: 3 + 3   

- przetworniki typu LEM do pomiaru wartości chwilowych 3 prądów fazowych i 3 napięć fazowych prądnicy (z punktu 2) – sztuk: 3 + 3  

- przetworniki typu LEM do pomiaru wartości chwilowych napięcia na odbiorniku energii elektrycznej (za układem stabilizacji) i prądu 

pobieranego przez ten odbiornik oraz prądu pobieranego przez baterię akumulatorów – sztuk: 1 + 2 

- zaciski do połączenia wymienionych przetworników LEM z interfejsem karty pomiarowej 

Przetworniki pomiarowe LEM powinny być połączone z odpowiednimi obwodami mierzonych wielkości 

8) Podstawa montażowa amortyzująca i izolująca od podłoża. Wymagana udokumentowana współosiowość wałów w zestawie maksymalnie 0,12 

mm 

9) Trójkanałowa napięciowa sonda różnicowa o zakresach pomiarowych: 0…100V, 0…500V. Pasmo przenoszenia 1MHz, napięcie offsetu ± 

5mV 
 

 

 
STANOWISKA DO BADANIA PRZESZKTAŁTNIKOWYCH UKŁADÓW PRZETWARZANIA ENERGII PRĄDU PRZEMIENNEGO 

UZYSKIWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 
 

  
1. Zestaw maszynowy zmontowany na ramie nośnej zawierający: 

 

• Silnik indukcyjny klatkowy o mocy 2,2 kW; 230/400V; no = 1000 obr/min  

• Momentomierz + miernik z wyjściem analogowym  

• Enkoder 500 impulsów/obrót 

• Przetwornik  prędkości + miernik z wyjściem analogowym 

• Prądnica indukcyjna 3-fazowa o mocy 1,5 kW; 230/400V; no = 1000 obr/min 

• Zespół kondensatorów 30, 45, 60 u F; 3x 450 V AC po 3 szt. z każdego 
Połączenia pomiędzy maszynami i momentomierzem wykonać z wykorzystaniem sprzęgieł bezluzowych. Współosiowość połączenia wałów maszyn nie 
gorsza niż 0,12mm – udokumentowana. 
 

2. Zestaw maszynowy zmontowany na ramie nośnej zawierający: 
 

• Silnik indukcyjny klatkowy o mocy 2,2 kW 230/400V; no = 1500 obr/min  

• Momentomierz + miernik z wyjściem analogowym 

• Enkoder 500 impulsów/obrót 
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• Przetwornik  prędkości + miernik z wyjściem analogowym 

• Prądnica synchroniczna z magnesami trwałymi o mocy 1,5 kW; 3x230 V;    no = 1500 obr/min 
Połączenia pomiędzy maszynami i momentomierzem wykonać z wykorzystaniem sprzęgieł bezluzowych. Współosiowość połączenia wałów maszyn nie 
gorsza niż 0,12mm – udokumentowana. 
 

3. Zestaw maszynowy zmontowany na ramie nośnej zawierający: 
 

• Silnik indukcyjny 3 kW; 750 obr/min ; 230/ 400 V AC 

• Momentomierz + miernik z wyjściem analogowym 

• Enkoder 500 impulsów/obrót 

• Przetwornik  prędkości + miernik z wyjściem analogowym 

• Prądnica tarczowa z magnesami trwałymi o mocy 2 kW ; 400 obr/min ; 3x 230 AC 
Połączenia pomiędzy maszynami i momentomierzem wykonać z wykorzystaniem sprzęgieł bezluzowych. Współosiowość połączenia wałów maszyn nie 
gorsza niż 0,12mm – udokumentowana. 
 

4. Zestaw maszynowy zmontowany na ramie nośnej zawierający: 

• Silnik indukcyjny klatkowy o mocy 2,2 kW 230/400V; no = 1500 obr/min  

• Momentomierz + miernik z wyjściem analogowym 

• Enkoder 500 impulsów/obrót 

• Przetwornik  prędkości + miernik z wyjściem analogowym  

• Maszyna indukcyjna pierścieniowa o mocy 1,5 kW; no = 1500 obr/min przeznaczona do pracy przy zasilaniu dwustronnym. Napięcie wirnika 
powinno być dostosowane do wymagań przemiennika wymienionego w punkcie 5.  

 Połączenia pomiędzy maszynami i momentomierzem wykonać z  wykorzystaniem sprzęgieł bezluzowych. Współosiowość  połączenia 
wałów maszyn nie gorsza niż 0,12mm – udokumentowana. 
 
5.  Przemiennik częstotliwości o wykonaniu specjalnym umożliwiający niezależną regulację U i f oraz kąta fazowego napięcia wyjściowego, o mocy 4 kVA do 

współpracy z maszyną dwustronnie zasilaną. Zadajniki analogowe U i f wyprowadzić na pulpit sterujący. Obudowa IP 20 
 

6.  Przemiennik częstotliwości o sterowaniu wektorowym o mocy  4 kW; 3x 400 V – sztuk 2, Obudowa IP 20 
Do przemienników dołączyć kable zasilające i silnikowe (ekranowane) o długości około 5 m. 
 
7.  Prostownik AC/DC wraz z  przekształtnikiem DC/DC do współpracy z prądnicami emulującymi pracę urządzeń energetyki odnawialnej 

• Napięcie zasilające : od 3x 20 V AC do 3x 230 V AC 

• Napięcie wyjściowe DC stabilizowane w przekształtniku  DC/DC – 315 V DC 

• Prąd wyjściowy DC – 15 A 

• Parametry jakościowe wyjścia THDu max 8% przy pracy na trójfazowe obciążenie rezystancyjne, 

• Przeciążalność – 150% 

• Obudowa – IP 20 

• Wymagania środowiskowe – laboratorium badawcze 
Nie przewidywana jest współpraca z baterią akumulatorów 
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8. Przekształtnik DC/AC do przekazywania energii do sieci 

• Napięcie wejściowe – 315 V DC 

• Napięcie wyjściowe – 3x 230 V AC 

• Moc znamionowa – 3 kW 

• Przeciążalność 150% 

• Obudowa IP 20 
 
9. Filtr aktywny o mocy 3 kVA, 3x 230 V, maksymalna wartość prądu  generowanego 12 A; obudowa IP 20 
 
10. Programowany odbiornik energii elektrycznej AC/DC, 3,6 kW   - szt. 2 
 
11. Transformator trójfazowy separacyjny; S = 5 kVA; Dy5; U1 = 3 x 400 V; U2  = 3 x 230; obudowa IP 20 
 
12. Stoły laboratoryjne typu meblowego o wymiarach 800 x 1600 mm,  wysokość 750 mm, nogi metalowe, blat : płyta pilśniowa laminowana o  grubości 3 cm – 
sztuk 4 
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