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Кременчук 2-4 квітня 2009 р. – Кременчук, КДПУ, 2009. – 418 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 

До збірника ввійшли матеріали доповідей, представлені на VII Всеукраїнській науково-
технічній конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні системи, методи 
моделювання та оптимізації», яка організована та проведена Інститутом електромеханіки, 
енергозбереження і комп’ютерних технологій Кременчуцького державного політехнічного 
університету імені Михайла Остроградського. Збірник призначено для студентів, магістрів, 
аспірантів, здобувачів наукового ступеню, молодих науковців, фахівців з електромеханіки та 
автоматизації технологічних процесів та виробництв. 

Представлено результати досліджень та розробок молодих учених із провідних технічних 
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моделювання та оптимізації; діагностика електромеханічних систем; 
енергоресурсозбереження, енергетика та енергетичні системи; електричні машини та 
апарати. 
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ІНДУКТОР – ЗУБЕЦЬ  
СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 
Суторміна А.О., Прус В.В. 267 
 
СИСТЕМА ВИМІРЮВАНЬ СТРУМІВ ТА НАПРУГ ПРИ ЖИВЛЕННІ АСИНХРОННОГО  
ДВИГУНА ВІД ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ  
Калінов А.П., Мельников В.О., Воробейчик О.С. 270 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВИХ НАБЛИЖЕНЬ ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ  
ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА У СКЛАДІ  
ЧАСТОТНО-РЕҐУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА 
Калінов А.П., Мельников В.О., Воробейчик О.С. 272 
 
МЕТОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИНХРОННОЇ МАШИНИ 
Калінов А.П., Остапенко А.В., Воробейчик О.С. 274 
 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ В СТАЛИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
Чернецкая Е.Ю., Огарь В.А. 276 
 
ЭНЕРГОПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕПЯХ С НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ 
Чернецкая Е.Ю., Огарь В.А. 279 
 
СИСТЕМИ НАВАНТАЖЕННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ЗА СХЕМОЮ  
«ГЕНЕРАТОР – ДВИГУН» ІЗ ВПЛИВОМ НА МАГНІТНИЙ ПОТІК 
Сергієнко С.А., Лобус Л.В. 282 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БАЗА МЕТОДА ЭНЕРГОДИАГНОСТИКИ 
Ромашихин Ю.В. 284 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  
ПАРАМЕТРОВ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
Ромашихин Ю.В. 287 
 
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
Скиндер К.В., Чашко М.В. 290 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПРОВОДІВ СТАТОРНИХ ОБМОТОК  
ПІД ВПЛИВОМ ВІБРАЦІЇ 
Решетняк В.І., Глазкова О.С. 292 
 
 

ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 
 

ИТОГИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
«ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ  
НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ И КОМПЛЕКСАМИ» 
Коренькова Т.В. 297 
 
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 
Власюга О.М., Ломонос А.І. 304 
 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА И СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИИ НЕКАЧЕСТВЕННОСТИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Прус В.В., Никитина А.В. 306 
 
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ РЕЗЕРВУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ 
СІЛЬСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Пилипенко В.П. 308 
 
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИСССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ  
КОМПЕНСАЦИИ НЕКАЧЕСТВЕННОСТИ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
Прус В.В., Никитина А.В., Маковка А.В. 311 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ВТРАТ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АСИНХРОННИХ  
ДВИГУНІВ У ПРОЦЕСІ СТАРІННЯ  
Прус В.В., Лоцман І.С. 314 
 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ 100 Гц З ЄМНІСНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 
Антоненко О.Н. 315 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТНОГО БЛОКА АНАЛИЗА 
УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ КОМПЛЕКСА «REGIM» 
Благодыр А.П. 318 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА 
ООО «КрАСЗ» В ПЕРИОД ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
Бойко Л.Г., Богодист И.П. 321 
 
ДО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 
Бойко Л.Г. 323 
 
СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ ТРИФАЗНОГО СПОЖИВАЧА  
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КЕРОВАНИХ КОНДЕНСАТОРІВ 

Бялобржеський О.В., Давидов О.Ю. 324 
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ВЫРАВНИВАНИЕ НАГРУЗКИ ТУРБОГЕНЕРАТОРА НЕТРАДИЦИОННЫМИ  
ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ 
Викторова И.В., Чашко М.В. 325 
 
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СУЧАСНИХ ПАСИВНИХ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ 
Грива О.В. 327 
 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ІМІТАЦІЇ ВИПАДКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДОМ 
ДОВІРЧИХ ОБЛАСТЕЙ 
Грузін С.О., Ковальов В.В. 328 
 
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕАКТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ 
Двінянін А.В. 329 
 
МОДЕРНІЗАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ 
Журавльов І.В. 330 
 
ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ НА БАЗІ MOSFET ТРАНЗИСТОРІВ З  
ПІДВИЩЕНИМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 
Коваленко Н.В. 332 
 
ИМПУЛЬСНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ 
Коломоец В.В., Чашко М.В. 333 
 
МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ МІСЬКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ  
МЕРЕЖ ЗА КРИВИМИ СТРУМУ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ 
Купирьова В.І. 335 
 
СУЧАСНІ ПРИСТРОЇ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ПОШКОДЖЕННЯ НА ПОВІТРЯНИХ 
ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ 
Лемешинський А.М., Скубко А.В. 336 
 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБЪЕМЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Ляпота К.П., Шокарев Д.А., Нужнова А.С. 338 
 
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ  
ПРОЦЕСІВ У СИНХРОННИХ МАШИНАХ ЗА УТОЧНЕНИМИ СХЕМАМИ ЗАМІЩЕННЯ 
Магазинов Р.А. 339 
 
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ КОМПЕНСАЦІЇ НЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В МЕРЕЖАХ  
ВИСОКОЇ НАПРУГИ 
Максимов Є.В. 340 
 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
Мамбаева В.С., Федоша Д.В. 341 
 
ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ 
Минакова Е.В., Чашко М.В. 343 
 
АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕРЕЖІ З ПІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ 
Носова А.В. 344 
 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Нужнова А.С., Ляпота К.П. 345 
 
ОГЛЯД МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ДОПУСТИМОСТІ АСИНХРОННИХ РЕЖИМІВ У  
БАГАТОМАШИННИХ СИСТЕМАХ 
Олефіренко Д.С. 346 
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ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПЕНСОВАНОЇ МЕРЕЖІ ПРИ ЗАМИКАННІ НА ЗЕМЛЮ 
ЧЕРЕЗ ПЕРЕХІДНИЙ ОПІР 
Остроушко Д.С. 348 
 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ОБРЫВА ПРОВОДОВ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 0,4 кВ  
ПРИ СОЕДИНЕНИИ ОБОРВАВШЕГОСЯ ПРОВОДА С ЗЕМЛЕЙ 
Притужалов В.В. 350 
 
МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ИМПУЛЬСНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ 
Рыдчик Т.С., Чашко М.В. 352 
 
АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 
Степанова М.А. 354 
 
ПРИМЕНЕНИЕ RLC-ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ДЕМПФИРОВАНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В ОДНОФАЗНЫХ ТЯГОВЫХ СЕТЯХ 
Трубникова И.И. 355 
 
ВЛИЯНИЕ ЗАЗОРОВ НА РАБОТУ МНОГООПОРНЫХ ХВОСТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
РАБОЧИХ ЛОПАТОК ТУРБИН 
Фурсова Т.Н. 358 

 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ  
РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
Черкашина В.В. 360 
 
ІНФОРМАЦІЙНА ЧАСТИНА ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ БЛОКІВ 
ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ 
Шастковський С.В. 362 
 
К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЛОКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
БУРОВОГО СТАНКА 3СБШ-200-60 
Шокарев Д.А., Галевко Ю.А. 365 
 
ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ І ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ  
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 
Шокарьов Д.А., Шустова В.В., Богодист І.П. 366 
 
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
Щербина Г.Г. 368 
 
 

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ 
 
АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СТАТОРНОЙ ОБМОТКЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
Истомина Н.Н., Устименко Е.В. 371 
ОБЛАСТЬ ІСНУВАННЯ ВИДОВОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ КЛАСУ  
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДЕЗІНТЕГРАТОРІВ БАГАТОФАКТОРНОЇ ДІЇ 
Августинович А.А., Лисак В.В. 373 
 
ВПЛИВ ЗНАЧЕННЯ ІНДУКТИВНОСТІ НАМАГНІЧЕННЯ НА ДИНАМІЧНУ МЕХАНІЧНУ 
ХАРАКТЕРИСТИКУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 
Істоміна Н.М., Ноженко В.Ю. 375 
 
УМОВИ РОБОТИ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ІЗ САМОЗБУДЖЕННЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЕНЕРГІЇ ВІТРУ 
Зачепа Ю.В. 377 
 
МАКРОЕВОЛЮЦІЙНИЙ АНАЛІЗ КЛАСУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДЕЗІНТЕГРАТОРІВ 
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЇ 
Августинович А.А., Мірошник О.Л. 380 
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ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ПАКЕТУ СТАЛІ СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 
Істоміна Н.М., Козар Ю.П. 382 
 
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ МЕТОДОМ 
МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ 
Калінов А.П., Малякова М.С. 384 
 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫХ РАСЧЕТОВ АСИНХРОННЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ СТАРЕНИЯ 
Прус В.В., Путря А.А. 388 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ НАМАГНІЧЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДАТЧИКІВ СИСТЕМ 
КОНТРОЛЮ ЗА БЕСПЕРЕБІЙНІСТЮ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 
С’янов О.М., Політов В.В. 389 
 

МАКРОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ СТРУКТУР КЛАСУ  
П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ 
Тарасюк О.О. 391 
 
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ БАРАБАННЫХ СЕПАРАТОРОВ  
Усатюк В.М., Махиня Д.А., Пироженко В.В. 393 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СТАРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 
Прус В.В. 395 
 
ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ ГЕНЕТИЧНОЇ СИСТЕМАТИКИ КЛАСУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ 
ДЕЗІНТЕГРАТОРІВ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЇ 
Августинович А.А., Вахновецька М.О. 396 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ХАРАКТЕРИСТИК МАГНІТНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МІКРОМАШИН НА ОСНОВІ М’ЯКО-МАГНІТНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ  
Прус В.В., Волокова Я.Р. 398 
 
УЧЕТ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АСИНХРОННЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК 
Прус В.В., Ахметшина М.В. 400 
 
СПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ НОВИХ СТРУКТУРНИХ РІЗНОВИДІВ 
МІКРОМІНІАТЮРНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 
Зелінський А.О. 403 
 
УРАХУВАННЯ НЕЛІНІЙНОСТІ ІНДУКЦІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ВПРОДОВЖ ОСІ СОЛЕНОЇДА 
Ковязін О.В., Кудрявцев А.М. 406 
 
РАСЧЕТ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, ИНДУЦИРУЕМОГО ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТЬЮ 
ФЕРРОМАГНИТНОЙ ДЕТАЛИ 
Корбан Н.П. 407 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ 

Чорний О.П., д.т.н., проф., Гладир А.І., к.т.н., доц., Коренькова Т.В., к.т.н., доц. 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
Інститут електромеханіки, енергозбереження і комп’ютерних технологій 

 
Питання забезпечення кваліфікованими науково-педагогічними кадрами вищих навчальних закладів країни 

як і раніше залишається найважливішим і найбільш пріоритетним. Пошуки рішення цього складного завдання в 
Кременчуцькому державному політехнічному університеті імені М. Остроградського (КДПУ) привели до 
необхідності підготовки власних фахівців необхідного рівня, що пройшли навчання в магістратурі, аспірантурі 
й захистили дисертаційні роботи. Причому в основі такого підходу, безумовно, лежить ефективна науково-
дослідна робота зі студентами, що дозволяє інтегрувати навчальний процес і елементи наукового пошуку. 

Інститут електромеханіки, енергозбереження та комп’ютерних технологій (ІЕЕКТ) приділяє особливу увагу 
роботі з молоддю, науково-дослідній роботі студентів, аспірантів, молодих спеціалістів та викладачів. За 
ініціативою ІЕЕКТ Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського є 
базовим вищим навчальним закладом з проведення добре відомих на Україні студентських наукових заходів: 

– Всеукраїнської конференції молодих вчених та спеціалістів «Електромеханічні системи, методи 
моделювання та оптимізації»; 

– Всеукраїнської олімпіади за напрямком «Електромеханіка»;  
– Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

"Електричні машини та апарати". 
Візитною карткою ІЕЕКТ стало проведення щорічної Всеукраїнської конференції молодих учених та 

спеціалістів «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації», яка почавшись у 2002 році як 
внутрівузівський захід, поступово перейшла в ранг заходу державного масштабу. Конференція стала помітною 
подією, що сприяє розширенню спектра досліджень, росту їхньої ефективності, більше широкому залученню 
студентства до науковій творчості. Почесний комітет конференції очолює відомий вчений країни д.т.н., 
професор, завідувач кафедри електромеханіки НТУУ «КПІ» В.Ф. Шинкаренко, який вже вдруге відкриває 
конференцію пленарною доповіддю «Генетична електромеханіка: сучасне і майбутнє нової галузі знань». 
Досить широким є представництво промислових підприємств регіону, зокрема, доповіді начальника лабораторії 
мікропроцесорної техніки підприємства НТЦ "Інформаційні системи" Бажинова І.Х. та інженера-конструктора 
відділу електрообладнання ескалаторів ВАТ "Крюковський вагонобудівний завод" (КВБЗ) Соловйова Д.С. 
розкривають перспективи співпраці ІЕЕКТ з цими підприємствами. Зокрема доповідь Соловйова Д.С. 
присвячена партнерському проекту КДПУ та КВБЗ щодо створення автоматизованого електропривода 
ескалатора. Доповідь Бажинова І.Х. акцентує увагу на перспективах розвитку взаємовигідних відносин в 
рамках Договору про співпрацю, що був підписаний керівниками НТЦ та КДПУ наприкінці минулого року.  

Аналіз заявлених доповідей учасниками VII Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів 
говорить про зростання інтересу до цього безумовно корисного заходу (рис. 1). Всього отримано 169 доповідей, 
серед них зовнішніми учасниками заявлено 57:  Дніпродзержинський Державний технічний університет – 3, 
Криворізький технічний університет – 2, Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" – 16, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1, 
Приазовський державний технічний університет – 2, Західноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля (м. Луганськ) – 2, Донецький національний технічний університет – 27, Українська 
інженерно-педагогічна академія (м. Харків) – 1, Українська державна академія залізничного транспорту – 2, 
Запорізький національний технічний університет – 1, Крюковський вагонобудівний завод – 1, НТЦ 
«Інформаційні системи» (м. Кременчук) – 1, КСК «Автоматизація» (м. Кременчук) – 1. Кафедрами ІЕЕКТ 
підготовлено 112 доповідей, серед них: кафедрою систем автоматичного управління та електроприводу (САУЕ) 
– 84, кафедрою систем енергопостачання та енергетичного менеджменту (СЕЕМ) – 16, кафедрою електричних 
машин та апаратів (ЕМА) – 10. 

Кількість поданих тезисів по відношенню до кількості членів кафедр складає 1,7 для кафедри САУЕ, 1,6 для  
кафедри СЕЕМ та 0,9 для  кафедри ЕМА. За представленими матеріалами виданий збірник тез доповідей 

 
Рисунок 1 – Динаміка зростання заявлених доповідей на Всеукраїнську конференцію молодих учених  
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учасників конференції, що одержав реєстрацію в Українському інституті науково-технічної і економічної 
інформації Міністерства освіти й науки України (посвідчення  № 614 від 1 грудня 2008 року).  

Тематичні напрями роботи конференції охоплюють дослідження в електромеханічних системах різних 
технологічних комплексів, питання моделювання, оптимізації та енергоресурсозбереження, діагностики 
електротехнічного обладнання, дослідження в енергетичних системах, електричних машинах та апаратах, 
проблеми вищої освіти та розробки лабораторного обладнання. Вже традиційною стала практика проведення 
стендових доповідей та конкурсу серед них за номінаціями: за кращу технічну розробку, за високий рівень 
теоретичних досліджень,  за оригінальний підхід при розв’язанні наукової задачі та т.п. Невипадковою є 
постійна участь представників промисловості кременчуцького регіону. 

24-26 березня 2009 р. на базі КДПУ відбувся 2-й етап конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 
"Електричні машини та апарати", до участі у якому було відібрано 32 роботи із 75, поданих на конкурс 
п’ятнадцятьма вищими навчальними закладами України. Представники Кременчуцького університету 
отримали 3 дипломи: І-го та ІІ-го ступеня. 

Одним з найбільш продуктивних заходів, що стимулюють наукову роботу зі студентами є участь у 
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з «Електротехніки та електромеханіки», який щорічно 
проводиться на базі Дніпродзержинського державного технічного університету (ДДТУ), та з «Інформатики, 
обчислювальної техніки та автоматизації» на базі Вінницького національного технічного університету (ВНТУ). 
Щорічно роботи-переможці першого туру конкурсу студентських наукових робіт направляються у базові ВНЗ 
за відповідними напрямками.  

За підсумками 2009 року студентами ІЕЕКТ було підготовлено для участі у конкурсу з «Електротехніки та 
електромеханіки» 44 роботи, які класифікуються за наступними секціями (рис. 2): загальні питання та елементи 
електротехнічних комплексів та систем (секція 1), загальні питання та елементи електротехнічних комплексів 
та систем (секція 2), автоматизовані енергозберігаючі електромеханічні системи (секція 3), математичне 
моделювання електромеханічних систем (секція 4), електромеханічні системи з електроприводом змінного 
струму (секція 5), електромеханічні системи з електроприводом постійного струму (секція 6), лабораторне 
обладнання для дослідження електротехнічних систем (секція 7), джерела та споживачі електричної енергії 
(секція 8). Зазначені напрямки характеризують спектр наукової діяльності кафедр інституту. За результатами 
проведеного заходу студентами ІЕЕКТ отримано п’ять призових місць. 

Для участі у Всеукраїнському конкурсу з «Інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації» було 
направлено 16 робіт, одна з яких отримала диплом переможця. Наукові напрями цього заходу представлені 
наступними секціями: теоретичні основи інформатики та інформаційних технологій; математичне моделювання 
та обчислювальні методи; математичне та програмне забезпечення комп’ютерних систем та компонентів; 
автоматизація проектування та виробничих процесів.  

Організація ефективної роботи з молоддю та розвиток зв’язків з промисловими підприємствами регіону є 
пріоритетним напрямком наукової діяльності кафедр ІЕЕКТ. Загалом, розвиток студентської науки при 
наявності зв’язків з виробництвом дозволяє вирішити такі найважливіші задачі як: 

– підвищення рівня підготовки фахівців для підприємств регіону, сприяння якнайшвидшому соціальному 
пристосовуванню і трудовлаштуванню випускників; 

– кадрове забезпечення кафедри молодими фахівцями по схемі "бакалавр – магістр – аспірант – викладач"; 
– створення творчих контактів і обмін досвідом між молодими вченими-електромеханіками  технічних 

ВУЗІВ України; 
– розвиток зв'язків з промисловими підприємствами регіону, що прийняли і підтримуючими концепцію 

молодіжного руху молодих вчених і фахівців; 
– оновлення і модернізація науково-дослідної лабораторної бази, упровадження результатів науково-

дослідної роботи в учбовий процес. 

 
а)       б) 

Рисунок 2 – Показники участі ІЕЕКТ у конкурсі студентських наукових 
робіт з «Електротехніки та електромеханіки»: а) кількість переможців по відношенню до загальної кількості 

робіт, направлених на другий тур б) розподілення робіт за секціями 
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ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У КДПУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Романенко С.С., асистент, Родькін Д.Й., д.т.н., проф., Коренькова Т.В., к.т.н., доц. 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. До 1991 року в Україні, як і у всьому колишньому Радянському Союзі, в силу переваги суспільної 
форми власності та пануючої соціалістичної ідеології були відсутні спеціальні закони про охорону 
інтелектуальної власності (ІВ). І авторське право, і патентне право допускало вільне використання результатів 
творчої діяльності винахідників. Після здобуття 1991 року державної незалежності в Україні була створена 
дієва державна система охорони ІВ, яка забезпечує власникам результатів інтелектуальної діяльності 
монопольне право на використання та поширення їхніх винаходів. Університети стали повноправними 
власниками об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ), створених у вищому навчальному закладі. 

Але необхідною умовою для ефективного створення і використання об'єктів промислової власності (ОПВ) є 
знання та оперування сучасною нормативно-правовою базою та патентно-інформаційними ресурсами. На 
даному етапі університети стоять перед умовою впровадження нових інформаційних технологій з метою 
забезпечення інформацією стосовно національної патентної документації, основних положень нормативно-
правової бази, які безпосередньо пов'язані з аналізом та прогнозуванням результатів наукових досліджень для 
визначення патентноздатності ОІВ, доцільності їх правової охорони як в Україні, так і в іноземних державах. 

Ще однією важливою умовою здобуття і утримання університетом позицій лідерства серед ВНЗ, відповідно 
до принципів Болонської декларації, є застосування засобів аналізу й управління на підставі рейтингового 
оцінювання діяльності. Із загальної кількості рейтингових показників (більше 150) вагоме місце займають 
«результативні показники виконаних НДДКР», які включають наступні дані: кількість відкриттів; кількість 
отриманих нових видів техніки, нових технологій, матеріалів тощо; кількість впроваджених результатів 
розробок у виробництво та у навчальний процес; кількість отриманих охоронних документів (патентів, 
авторських свідоцтв) як в Україні, так і за кордоном; кількість проданих ліцензій.  

Ці показники визначають основні тенденції розвитку і використання наукового потенціалу університету, що 
вказують на його конкурентоспроможність на «ринку вищої освіти».  

Мета роботи. Визначення рівня забезпечення інформаційним ресурсом науковців, молодих вчених та 
магістрів Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (КДПУ) 
для проведення наукових досліджень, патентно-інформаційного пошуку та аналізу патентоздатності наукових 
досліджень. Аналіз сучасного стану патентування та формулювання першочергового переліку заходів щодо 
стимулювання винахідницької діяльності у КДПУ. 

Матеріал і результати дослідження. На першому етапі дослідження був проведений моніторинг 
друкованих джерел патентної інформації, які є в наявності у бібліотеці КДПУ та науково-дослідній частині 
(НДЧ).  

Результати перевірки показали, що останній номер офіційного бюлетеня «Промислова власність» був 
придбаний у 2000 році, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» не придбався взагалі. Є також 
Міжнародна патентна класифікація, 2-а редакція, яка датується 1974 роком (наразі діє 9-та редакція 2009 р.). У 
НДЧ зберігається загально-університетська база даних охоронних документів, але відсутній загальний їх 
реєстр, що вносить незручності у її використанні. Перший документ у цій базі дотується 1999 роком. За 
первинним обліком загальний реєстр патентів налічує 147 документів. Розподіл отриманих патентів по 
кафедрах представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Загальноуніверситетський реєстр патентів по кафедрам КДПУ 
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З діаграми видно, що значна їх доля − 38%, отримана співробітниками кафедри «Систем автоматичного 
управління і електроприводу» (САУЕ), по 17% - кафедрами «Електричних машин та апаратів» (ЕМА) і 
«Електронних апаратів» (ЕА).  

На кафедрі САУЕ створена власна база даних охоронних документів для проведення патентного пошуку за 
науковим напрямом кафедри. Вона налічує близько 1000 патентів та авторських свідоцтв, які дотуються 1970 р. 
Також кафедра САУЕ веде свою базу копій охоронних документів КДПУ, авторами яких є викладачі кафедри. 
Існує реєстр цих документів, де відслідковується термін дії та підтримка їх чинності. Розподіл їх отримання по 
роках представлено на рис. 2.  
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Рисунок 2 – Реєстр патентів кафедри САУЕ. Розподіл по роках 

 
Інших систематизованих друкованих джерел патентної інформації не виявлено. 
Наступним етапом досліджень, був аналіз сучасного стану забезпечення науковців науково-технічною та 

патентною інформацією та доступу до неї.  
З метою забезпечення широкого кола користувачів до національної патентної документації, 

Держдепартамент інтелектуальної власності з 2005 року здійснює видання Офіційних бюлетенів та описів до 
патентів України на CD-ROM, які мають потужну пошукову систему. І хоча вартість річної передплати на 
бюлетень на CD-ROM в чотири рази нижча вартості передплати на його друковане видання, університет не 
купує цього видання. 

Слід відзначити, що останнім часом у світовій системі ІВ спостерігається тенденція припинення випуску 
зарубіжними патентними відомствами своєї патентної документації як на паперових носіях, так і на CD-ROM. 
Надається перевага поширенню інформації (з безоплатним доступом) через Інтернет, який  стає єдиним засобом 
доступу до патентної інформації деяких зарубіжних країн. 

В Україні протягом останніх 10 років прийнято ряд законодавчих та нормативно-правових актів, які 
визначають стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні, що сприяє широкому доступу громадян 
та юридичних осіб до Internet-ресурсів, у тому числі і до зарубіжної патентної документації, та ефективному 
використанню їх можливостей для розвитку вітчизняної науки і освіти. 

На даний час системою ІВ забезпечується доступ через офіційні Web-сайти Держдепартаменту ІВ 
(http://www.sdip.gov.ua), УкрПатенту (http://www.ukrpatent.org) та УкрЦІПІП (http://www.ipcent.kiev.ua) до семи 
баз даних (БД), які містять відомості про зареєстровані ОПІВ, трьох БД, які містять відомості про заявки, 
патенти та свідоцтва. Доступ до Фонду патентної документації громадського користування (ФГК) надається 
безоплатно. У ФГК представлена патентна документація 65 країн і 4-х Міжнародних та регіональних патентних 
організацій (ВОІВ, ЄПВ, ЄАПО та ОАПІ). У повному обсязі (формули та описи до патентів) надана інформація 
про патенти на винаходи (корисні моделі) в України. Також забезпечується безоплатний доступ до 8-ми 
інформаційно-довідкових систем (ІДС), із яких 5 ІДС – це міжнародні класифікації ОПВ у перекладі 
українською мовою, а також БД Перспективних винаходів в Україні. 

Важко переоцінити значення патентної та науково-технічної інформації, як джерела відомостей для 
науковців та аспірантів, які повинні оцінити технічний рівень своїх розробок, вміти проводити попередню 
експертизу «на новизну». Технічна інформація, що міститься в описах винаходів, на 75–80 % унікальна і не 
відтворюється в інших джерелах. Унікальним джерелом інформації також є офіційні бюлетені відомств ІВ. 
Тільки в офіційних бюлетенях публікуються відомості про зміни у правовому статусі ОПВ, зміну власників 
тощо. 

Процеси самооцінки наукового рівня, оформлення матеріалів заявок на винаходи, або свідоцтва на твір і 
врешті отримання охоронного документа тісно пов’язані між собою. Тому університету треба приділити більше 
уваги створенню сприятливих умов для винахідників, щоб вони могли повною мірою проявити свій 
професійний потенціал.  

Університет усвідомлює необхідність реалізації інноваційної діяльності студентів під час навчання. Для 
цього була вироблена чітка система підготовки фахівців, що включає обов'язкове залучення майбутніх 
інженерів до науково-дослідної роботи із самого початку навчання. За роки навчання студент проходить усі 
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етапи класичних наукових досліджень. Цьому сприяють викладання спеціалістам і магістрам таких дисциплін 
як «Основи науково-технічної творчості», «Основи інтелектуальної діяльності»,  «Історія техніки», «Основи 
наукових досліджень», «Системний аналіз і методи прийняття рішень», «Теорія розв'язання творчих задач», 
«Інженерна психологія» тощо. В університеті створені певні умови для інтеграції освіти, науки і виробництва, 
яка спрямована на підготовку фахівців нової генерації з широким світоглядом, здатних до творчого мислення, 
самостійного відкриття нового.  

При цьому вивчення дисциплін, що стосуються створення, охорони, реалізації та захисту прав ІВ не 
достатньо реалізоване. На наш погляд, викладання дисциплін, пов’язаних з ІВ, повинно стати таким же 
обов'язковим, як вивчення правових дисциплін, історії України, історії науки і техніки тощо. 

Інноваційна діяльність дає студенту можливість фахово проявити себе ще на студентській лаві, показати 
свій професійний потенціал, щоб претендувати в майбутньому на ключові позиції на ринку праці. Роботодавці 
зацікавлені у фахівцях, мотивованих до реалізації інновацій як до інструмента професійного визнання − це є 
засобом ефективного підбору та оцінки контингенту молодих спеціалістів, фактором їх 
конкурентоспроможності.  

Необхідно підкреслити, що імідж навчального закладу формується підприємницьким середовищем та 
органами місцевого самоврядування на підставі досягнень студентів та випускників у сфері організаційно-
економічних і техніко-технологічних інновацій, що, в свою чергу, впливає на якісні і кількісні показники 
абітурієнтів, які йдуть навчатися саме у наш університет. 

Висновки. Таким чином, інтелектуальна власність є невід’ємним атрибутом будь-якого сучасного 
університету. Тому діяльність певних підрозділів КДПУ або фахівців у даній сфері, повинна бути спрямована, 
перш за все, на активний пошук і впровадження ефективних форм і методів організації винахідницької та 
інноваційної діяльності науковців та студентів.  

До такого переліку заходів, щодо стимулювання винахідницької діяльності у КДПУ, пропонуємо включити 
наступні пункти.  

1. Розробити довгострокову науково-технічну політику університету, спрямовану на пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності країни. 

2. Забезпечити патентування усіх патентоспроможних оригінальних науково-технічних рішень, 
розроблених науковцями університету. 

3. Вжити заходів щодо розвитку творчої активності винахідників та раціоналізаторів університету 
шляхом запровадження Конкурсів: «на кращий винахід КДПУ», «на кращий винахід серед молоді КДПУ», «на 
кращий винахідник КДПУ» тощо. 

4. Провести аудит патентної бази діючих охоронних документів з метою відбору винаходів для участі у 
конкурі «Перспективні винаходи України», а також подальшої комерційної реалізації інноваційного потенціалу 
винахідників університету. 

5. Надавати допомогу молодим вченим університету з питань охорони та правового захисту ОІВ шляхом 
проведення семінарів для магістрантів, аспірантів і здобувачів., ввести заходи з питань полегшення патентного 
та інформаційного пошуку, для оцінки технічного рівня своїх розробок, а також попередньої експертизи «на 
новизну», із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

6. Запровадити викладання для всіх студентів освітнього рівня «магістр» дисциплін: «Інтелектуальна 
власність», «Патентна інформація та документація», «Експертиза промислової власності» тощо.  

7. Розробити методику проведення «Ділової гри» з питань основ інтелектуальної власності, яка охоплює 
питання правового використання ОПІВ (розпорядження правами ІВ), оцінки прав ІВ, економіки ІВ, маркетингу 
ІВ тощо.  
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ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС, НАЛАГОДЖУВАНИЙ НА 
ПАРАМЕТРИ РЕАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ 

Чорний О.П., д.т.н., проф., Лашко Ю.В., к.т.н., доц., Євстіфєєв В.О., доц., Смирнова Ю.А., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Ефективним засобом дослідження процесів функціонування електромеханічних систем (ЕМС), 
інтенсифікації і підвищення продуктивності науково-дослідної і інженерної праці є дослідження на основі 
математичних моделей – комп'ютерне моделювання, що забезпечує оперативний розрахунок сталих і 
перехідних режимів роботи в штатних і нештатних експлуатаційних режимах. Методологічну і методичну 
основу математичного моделювання сучасних ЕМС на базі пристроїв силової електроніки і мікропроцесорної 
техніки складають системний підхід, імітаційне і аналітичне моделювання, чисельні методи дослідження 
моделей, причому як імітаційних, так і аналітичних. Труднощі моделювання ЕМС обумовлені їхньою 
неоднорідною фізичною природою, топологічною і математичною складністю моделей, необхідністю реалізації 
багаторівневого моделювання. 

Багато питань загального і прикладного характеру в проблемі дослідження ЕМС вирішені, проте загальна 
ситуація як і раніше залишається проблемною. Це зв'язано з широким використанням зарубіжних програмних 
засобів (ПЗ), тоді як розвиток науково-технічного та інноваційного потенціалу країни, у тому числі в галузі 
програмних продуктів, є пріоритетною задачею науково-технічної і промислової політики держави, а 
комп'ютерне моделювання – однією з критичних технологій; а також неефективністю існуючої технології 
моделювання, обумовленою неможливістю розв'язання всього спектру задач моделювання ЕМС. 

При дослідженні складних нелінійних моделей автори часто обґрунтовують необхідність спрощення моделі 
недостатніми ресурсами ЕОМ або складністю розрахунків. Такий підхід був резонним ще 5-10 років тому. 
Сучасний стан розвитку обчислювальної техніки, наприклад, створення кластерних систем, багатоядерних 
процесорів, або застосування методів паралельного виконання розрахунків дозволяє не обмежувати складність 
моделі. І, таким чином, на перший план виступає не сама модель ЕМС, як така, а її особливості і врахування 
усіх фізичних властивостей реальної системи. При проведенні досліджень часто особливості ЕМС не 
враховуються, тому що вони невідомі досліднику через недостатність експериментальних даних. Таке 
протиріччя між заміною експериментальних досліджень математичним моделюванням і неадекватністю 
моделей через відсутність даних експериментальних досліджень може бути вирішене шляхом створення 
спеціальних систем – віртуальних дослідницьких комплексів, які являють собою математичну модель ЕМС, 
налагоджувану за параметрами реальної ЕМС. 

Мета роботи. Розробка принципів настроювання параметрів математичних моделей віртуального 
дослідницького електромеханічного комплексу на параметри реальної ЕМС для їх дослідження і діагностики. 

Матеріал і результати дослідження. У сучасних системах керування визначення реального стану і 
параметрів ЕМС набуває першочергового значення. Невизначеність параметрів ЕМС змушує дослідників 
розробляти методи керування із алгоритмами, що мають низьку чутливість до параметричних відхилень, 
методи із застосуванням спостерігачів стану тощо.  

Вирішення цих задач можливе лише за умови, коли математична модель буде тотожна реальній ЕМС, тобто 
її математичний опис буде враховувати всі особливості і, навіть вади, притаманні реальній ЕМС. 

Структурна схема віртуального комплексу з моделлю, що набуває всіх особливостей притаманних реальній 
ЕМС, наведена на рис. 1. Відмінністю комплексу від подібних систем [1] є те, що він містить «Блок 
корегування», який змінює параметри моделі ЕМС, вирішуючи дві задачі: 

– ідентифікації відмінності моделі від реальної ЕМС; 
– оптимізаційного настроювання параметрів моделі на реальну ЕМС. 
Розв’язання поставленої задачі може бути сформульоване як задача ідентифікації: за даними спостереження 

вхідних і вихідних змінних необхідно побудувати оптимальну в деякому розумінні модель. Враховуючи обсяг 
апріорної інформації, можна говорити про ідентифікацію у вузькому значенні: визначення (оцінювання) 
невідомих параметрів об’єкта за даними спостереження, які отримані в умовах його функціонування. При 
цьому вважатимемо відомими структуру та клас моделей, до яких об’єкт відноситься. 

( ) ( )( )∑
=

−=
n

i
ii fyQ

1

2αα , (1) 

де 1
21 Ry....,,y,y n ∈  - експериментальні дані; ( ) ( ) ( )ααα nf....,,f,f 21  - функції апроксимації:  

α  - невідомий, у загальному випадку, багатовимірний параметр, mR∈α , nm ≤ . 

Функції апроксимації ( )αif  вважаються неперервними на mR , достатньо число раз диференційованими. За 

критерій якості апроксимації береться сума квадратів нев’язок (1). Природно, найкраща підгонка відповідає 
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мінімуму значення критерію (1). Таким чином, задача оптимізації: 

( ) minQ ⇒α , m
R∈α . (2) 

 
Рисунок 1 – Структурна схема віртуального комплексу з налагоджуваною моделлю] 

 
Методи мінімізації суми квадратів відхилень – найбільш вивчене коло проблем, пов’язаних із оцінюванням 

параметрів у нелінійних регресіях. Для розв’язання даної задачі можуть бути використаними загальні методи 
мінімізації: градієнтні, спряжених градієнтів, ньютонівські тощо. 

Перевірка теоретичних положень виконувалась на основі експериментальних залежностей кутової частоти 
( )tω , струму якоря ( )tI  і струму збудження ( )tI зб , отриманих за результатами моделювання пуску двигуна 

незалежного збудження при усталеному магнітному потоці. 
На рис. 2 наведена узагальнена структура алгоритму для випадку встановлення параметрів математичної 

моделі ДПС. 

 
Рисунок 2 – Структура алгоритму 

 
На рис. 3 та табл. 2 наведені результати відносної похибки змінних стану математичної та «еталонної» 

моделі ДПС для випадку, коли потік φk  є постійним. Параметри досліджуваного ДПС наведені в табл.1. 

Таблиця 1 – Каталожні дані досліджуваного ДПС 
Тип Д810 
Номінальна потужність, кВт 55 
Номінальна напруга, В 220 
Номінальний струм якоря, А 282 
Номінальна швидкість, об/хв 550 
Активний опір якоря, Ом 0,1356 
Індуктивність якоря, Гн 0,001693 
Номінальний струм паралельної обмотки збудження, А 3,58 
Момент інерції, кг м2 4,426 
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Рисунок 3 – Відносні похибки змінних стану математичної та «еталонної» моделі ДПС на основі 
ідентифікаційних параметрів стану при φk = const: 

а) при налагоджуванні за рівнянням електричної рівноваги; б) при налагоджуванні за рівнянням руху 
 

Таблиця 2 – Відносна похибка параметрів математичної та «еталонної» моделі ДПС по закінченні процесу 
налагодження 

Параметри J , кг м2 eR , Ом eL , Гн 

Похибка, % 0,69 0,33 0,33 
 

З аналізу отриманих результатів видно, що застосований підхід може бути використаним для розв’язання 
задач встановлення реального стану і параметрів ЕМС за умови тотожності математичної моделі реальній ЕМС. 
Для уніфікації розробленого підходу необхідно проведення додаткових досліджень щодо визначення 
початкових умов та параметрів, встановлення найбільш ефективного та економічного методу оптимізації. 

Висновки. Побудова віртуального комплексу для дослідження і діагностики ЕМС дозволяє вирішити 
комплекс задач: проведення експериментальних досліджень, які не завжди можливо виконати на 
експериментальній установці; встановлення допустимості та уточнення меж застосування різних режимів 
роботи ЕМС; оцінку експлуатаційного стану системи та її конструктивних елементів; дослідження причин 
аварій ЕМС і пошкоджень її складових. 
 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ 
1. Євстіфєєв В.О., Чорний О.П. Концепція побудови віртуальних комплексів для дослідження і 

діагностики електромеханічних систем // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: 
КДПУ. – 2007. – Вип. 1/2007. – С. 20-23. 

2. Моделювання електромеханічних систем. Чорний О.П., Родькін Д.Й., Луговой А.В., Сисюк Г.Ю., 
Садовой А.В. Підручник для вузів. – Кременчук, 2001. 374 с. 

3. Демиденко Е.З. Оптимизация и регрессия. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. – 296 с. 



ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

 

 
 

27

ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «НЕЛІНІЙНІ СИСТЕМИ 
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Вступ. Сучасна система освіти в Україні орієнтована на реалізацію високого потенціалу комп’ютерних і 
телекомунікаційних технологій, які дозволяють використовувати нові форми організації навчального процесу, 
значно підвищити ефективність навчання і, насамперед, ефективність самостійної роботи студентів, питома 
вага якої у загальному обсязі навчальної роботи постійно збільшується. Кафедра систем автоматичного 
управління та електропривода (САУЕ) Інституту електромеханіки, енергозбереження і комп’ютерних 
технологій (ІЕЕКТ) КДПУ має досвід створення комп’ютеризованих віртуальних лабораторних комплексів, які 
дозволяють виконувати лабораторний практикум з професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін та 
проводити наукові експериментальні дослідження в галузі електромеханіки, комп’ютеризованих систем, 
автоматики і управління [1-3].   

Мета роботи. Cтворення комп’ютеризованого віртуального лабораторно-дослідного комплексу (ВЛДК) для 
дослідження нелінійних систем автоматичного керування (САК). 

Матеріал і результати дослідження. Лінійні САК описують лінійними диференціальними рівняннями. На 
практиці лінійних САК не існує, бо характеристики більшості елементів, що утворюють системи, нелінійні, й 
точні диференціальні рівняння систем є нелінійними. До нелінійних САК належать усі системи, які містять 
один або декілька нелінійних елементів. Особливості, притаманні нелінійним САК, обумовили необхідність 
розробки спеціальних методів для їх дослідження. Одним з методів є моделювання нелінійних систем. Для 
вирішення цієї задачі запропоновано комп’ютеризований віртуальний лабораторно-дослідний комплекс 
«Нелінійні системи автоматичного керування». 

Комплекс містить два віртуальних лабораторно-дослідних стенди, які дозволяють виконувати лабораторні 
роботи з дослідження нелінійних САК, що передбачаються навчальною програмою дисципліни «Теорія 
автоматичного керування» (ТАК): моделювання типових нелінійностей, вивчення фазових портретів систем, 
дослідження режиму автоколивань. Віртуальні лабораторні стенди комплексу розроблено у середовищі пакету 
LabVIEW. 

Стенди можуть працювати у двох режимах: циклічному і одноразовому. Вмикання циклічного режиму 
здійснюється натисканням відповідної кнопки «Циклічний режим».  При цьому кнопка світиться зеленим 
світлом. Запуск стенду у циклічному режимі здійснюється кнопкою «Run Continuously». Запуск стенду у 
одноразовому режимі здійснюється кнопкою «Run». Повторне  натискання цих кнопок зупиняє роботу стенду. 

Стенд 1 (рис. 1) дозволяє досліджувати типові нелінійності, що входять до складу нелінійних САК. Вибір 
нелінійності здійснюється за допомогою відповідного меню. При цьому у лівому вікні стенда з’являються 
аналітичний опис нелінійності та її статична характеристика. Стенд передбачає можливість зміни тривалості 
процесу моделювання за допомогою відповідного цифрового задатчика. Параметри нелінійностей і параметри 
вхідного синусоїдального сигналу (амплітуда і частота) можна задавати за допомогою відповідних задатчиків, 
при цьому є можливість вибору дискретності завдання параметрів: цілі, десяті, соті.  

 
Рисунок 1 – Лицьова панель лабораторного стенду 1 «Дослідження типових нелінійностей»  
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У циклічному режимі можна у динаміці спостерігати і вивчати вплив параметрів вхідного сигналу і 
параметрів нелінійності на характеристики сигналу на виході нелініності. У одноразовому режимі можна 
виконувати моделювання нелінійностей для різних значень її параметрів і параметрів вхідного сигналу. При 
цьому у таблиці під екраном фіксуються значення цих параметрів.  

Стенд 2 дозволяє будувати і досліджувати фазові портрети лінійних (рис. 2, а)) і нелінійних (рис. 2, б)) 
систем другого порядку і відповідні перехідні характеристики. Лінійна частина САК подана у вигляді 
інерційної ланки другого порядку. 

 
а) 
 

 
б) 

Рисунок 2 – Лицьова панель лабораторного стенду 
«Дослідження фазових портретів лінійних а) і нелінійних б) САК» 

 
Нелінійний елемент уведений до зворотного зв’язку і поданий у вигляді його статичної характеристики. 
Параметри ланки (коефіцієнт підсилення k, сталу часу Т, коефіцієнт демпфірування ξ) і нелінійного 

елемента можна задавати за допомогою відповідних задатчиків, при цьому є можливість вибору дискретності 
завдання параметрів: цілі, десяті, соті.  

Стенд передбачає можливість зміни тривалості процесу моделювання за допомогою цифрового задатчика. У 
циклічному режимі можна у динаміці спостерігати і вивчати вплив параметрів інерційної ланки і параметрів 
нелінійності на фазові траєкторії і перехідні характеристики системи. 
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У одноразовому режимі можна розраховувати і будувати фазові траєкторії і перехідні характеристики 
системи для різних значень її параметрів, які фіксуються у таблиці під екраном.  

Стенд 2 також дозволяє досліджувати режим автоколивань у нелінійних системах. При цьому можна 
задавати вид і параметри вхідного сигналу за допомогою відповідного меню «Вибір вхідного сигналу».  

Обидва стенди дозволяють зберегти розраховані характеристики для звіту з лабораторної роботи 
натисканням кнопки «Зберегти графік». Звіт з лабораторної роботи формується автоматичного під час її 
виконання у вигляді html-документу. До звіту автоматично заносяться: назва і мета роботи, назва досліджуваної 
нелінійності, її статична характеристика, вхідний синусоїдальний сигнал і сигнал на виході нелінійного 
елемента (стенд 1), назва і мета роботи, схема досліджуваної системи, її фазовий портрет і перехідна 
характеристика (стенд 2). При цьому параметри фіксуються у відповідних таблицях. 

Обравши закладку «Формування звіту» на лицьовій панелі стенду, студент за допомогою клавіатури 
заносить до звіту свої дані (номер групи, прізвище, ім’я, по-батькові), висновки з лабораторної роботи. 

Звіт зберігається як окремий файл у спеціально відведеній папці. Його можна переглянути одразу після його 
формування, роздрукувати, відіслати викладачу електронною поштою. 

Крім віртуальних стендів комплекс містить також електронні методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з навчальної дисципліни ТАК (Розділ - нелінійні САК), підсистему контролю знань 
студентів з даного розділу дисципліни. Комплекс інтегровано до комп’ютеризованого навчально-методичного 
комплексу «Теорія автоматичного керування». 

Висновки. Отримані результати роботи являють собою комплексне рішення науково-методичної задачі, що 
полягає у впровадженні до навчального процесу сучасних комп’ютерних технологій. 

Виконані розробки дозволяють сформулювати такі узагальнюючі висновки: 
- розроблений віртуальний лабораторно-дослідний комплекс «Нелінійні системи автоматичного 

керування» надає студенту можливість самостійно виконувати лабораторний практикум з відповідного 
розділу дисципліни «Теорія автоматичного керування», а також проводити дослідження нелінійних 
систем у рамках студентської науково-дослідної роботи; 

- використання розроблених віртуальних лабораторних стендів дозволяє: скоротити час на вивчення 
порядку роботи зі стендом; приділити основну увагу саме експериментальним дослідженням, а не 
моделюванню досліджуваної системи (як, наприклад, у середовищі пакету Matlab); спостерігати зміни 
характеристик у динаміці. 
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ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«СИСТЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ » 

Лазарєв В.О., студент  
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Головною частиною учбового процесу всіх електромеханічних спеціальностей є лабораторний 

практикум. Розвиток лабораторної бази повинен йти шляхом створення нових сучасних лабораторних 

установок і фізичних моделей. Новітні комп’ютерні технології дають широку можливість для проведення 

різних експериментів на математичних моделях, які за своїми параметрами нічим не відрізняються від реальних 

фізичних.  

Мета роботи. Розвиток віртуальної лабораторної бази в пакеті LABVIEW для підвищення ефективності 

навчального процесу. 

Матеріал і результати дослідження. Для розробки та створення математичних моделей використовуються 

різні пакети програм або алгоритмічні мови високого рівня, призначенням яких є розробка систем 

автоматизації. При цьому, як правило, на стадії структурної побудови програми все виглядає досить просто. Та 

варто почати писати процедури, програма робиться громіздкою та важкою в сприйнятті. Для розробки 

віртуальних лабораторних комплексів важливу роль відіграє інтерфейс користувача. Саме тому найбільш 

перспективним програмним пакетом для створення комп'ютерних моделей є пакет LABVIEW.  

Перед програмістом після попадання в середу LABVIEW і вибору команди New VI з'являються дві порожні 

панелі, що є головними панелями, в які як би закладається тіло програми. 

Одна з них – передня панель (Front panel), на якій створюється сам віртуальний інструмент, встановлюються 

панелі графіків, ручки налаштування і індикатори, а також за допомогою елементів дизайну. Разом з передньою 

панеллю з'являється функціональна панель (Diagram), що має те ж ім'я, що і передня панель. На цій панелі 

синхронно з елементами, які користувач розставляє на передній панелі, з'являються відповідні ним значки 

(термінали). Це піктограми, що мають роз'єм для під'єднування до цих приладів інших приладів або функцій. 

Сполучаючи термінали між собою в будь-яких дозволених комбінаціях або безпосередньо, або через 

функціональний вузол, програміст отримує схему програми. Якщо всі з'єднання зроблені коректно, то програму 

можна запускати на виконання. 

Створення інтерфейсу користувача – це основний етап в створенні віртуального лабораторного комплексу, 

оскільки саме від вдало спроектованого зовнішнього вигляду багато в чому залежить зручність використання 

даної віртуальної моделі. Але разом з цим спроектована модель повинна відповідати всім вимогам і 

можливостям, які може виконувати реальний лабораторний стенд. Це і було покладено  за основу створення 

комплексу графічними засобами LABVIEW. 

Саме тому для створення віртуального комплексу лабораторного стенда для дослідження оптимальних 

систем керування було вибрано пакет LABVIEW. Це дає можливість кожному студенту в домашніх умовах 

самостійно досліджувати роботу електропривода при різних системах керування.  

На рис. 1 зображено мнемосхему віртуального лабораторного комплексу, що є точною віртуальною 

моделлю реального фізичного лабораторного стенду. 

Створена модель дає можливість: 

– дослідження  статичних та динамічних характеристик електропривода постійного струму при класичних 

настроюваннях системи керування на модульний та симетричний оптимуми; 

– дослідження  статичних та динамічних характеристик електропривода постійного струму з системою 

оптимального керування, синтезованою за допомогою модифікованого принципу симетрії; 

– дослідження впливу проти е.р.с. двигуна на динамічні характеристики приводу; 

– дослідження систем оптимального керування з перемінною структурою регулятора швидкості; 

– дослідження енергетичних характеристик системи ТП-Д; 

– дослідження системи з ПІД-регулятором при різних конфігураціях схеми. 

Даний експеримент дозволяє досліджувати вплив пропорційної, інтегруючої та диференціальної складових 

регулятора на властивості системи, змінюючи положення перемикачів на лицьовій панелі і спостерігаючи за 

якістю перехідних процесів та величиною сталої помилки.  

Таким чином, програмна частина дозволяє синтезувати системи керування з досить широким спектром 

різних за типом регуляторів.  

Перехідні процеси струму, швидкості двигуна і е.р.с. перетворювача представлені на рис. 3-6. Однократно 

інтегруюча система підпорядкованого регулювання (рис. 3) характеризується статичним падінням швидкості 

при накиді номінального навантаження до 4%. Час закінчення перехідного процесу при пуску на половинне 

завдання складає 0,28 с. У системі присутнє незначне перерегулювання (1,8%). Для високоточних 

електроприводів статичне падіння швидкості є неприйнятним. Проте підвищенням коефіцієнта підсилення 

регулятора швидкості не можна компенсувати статичну помилку за швидкістю, оскільки при цьому зростає 
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значення перерегулювання, а подальше збільшення – робить систему нестійкою.  

 
Рисунок 1 – Мнемосхема віртуального лабораторного комплексу 

 

 
Рисунок 2 – Блок-діаграма ПІД-регулятора 

 
На рис. 4 представлені графіки перехідних процесів при збільшенні коефіцієнта підсилення контуру 

швидкості в 5 разів. 

Введення в регулятор швидкості інтегральної складової (двократно інтегруюча система) дозволяє усунути 

статичну помилку стабілізації швидкості (рис. 5), проте така система характеризується значним 

перерегулюванням (до 20%), унаслідок чого збільшується час регулювання при пуску (0,43 с). Введення в 

прямий ланцюг фільтру дозволяє понизити перерегулювання до 9%, зберігаючи при цьому астатичні 

властивості системи (рис. 6). 
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Рисунок 3 – Однократно інтегруюча САК з 

класичними налаштуваннями. Пуск на неробочому 

ходу і накид номінального навантаження 
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Рисунок 4 – Однократно інтегруюча САК із 

збільшеним коефіцієнтів підсилення в контурі 

швидкості. Пуск на неробочому ходу і накид 

номінального навантаження 
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Рисунок 5 – Двократно інтегруюча САК без фільтру 

на вході. Пуск на неробочому ходу і накид 

номінального навантаження 
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Рисунок 6 – Двократно інтегруюча САК з фільтром 

на вході. Пуск на неробочому ходу і накид 

номінального навантаження 

 

Висновки. Сучасна освіта неможлива без застосування новітніх комп'ютерних технологій, особливо це 

актуально для спеціальностей, пов'язаних з автоматизацією та управлінням. Саме тому створення віртуальної 

лабораторної бази є невід’ємною частиною в розвитку та удосконаленні навчального процесу. Створення 

віртуального лабораторного стенда дає можливість більш досконального вивчення  лабораторного практикуму 

по системам оптимального керування. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ 
ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 

Перекрест А.Л., ст. викл., Купрій О.О., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
 

Вступ. В наш час спостерігається тенденція використання цифрових пристроїв в системах автоматики 

замість аналогових, що обумовлено підвищенням вимог щодо швидкодії та точності систем, а також наявності 

відповідної апаратної платформи, зокрема цифрових сигнальних процесорів. Тому актуальним питанням є 

розробка комплексу по дослідженню методів цифрової обробки сигналів (ЦОС). 

Мета роботи. Розробка структури комплексу, його програмного та методичного забезпечення для вивчення, 

дослідження та реалізації процедур цифрової обробки інформації в комп'ютеризованих системах управління. 

Матеріал і результати дослідження. Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

− аналіз математичного апарату методів цифрової обробки сигналів в комп'ютеризованих системах 

управління; 

− аналіз існуючого апаратно-програмного забезпечення для моделювання і дослідження процедур ЦОС; 

− розробка структури комплексу для дослідження методів ЦОС; 

− розробка прикладного програмного забезпечення для реалізації типових процедур цифрової фільтрації 

на базі цифрових сигнальних процесорів; 

− аналіз роботи комплексу ЦОС в КСУ електромеханічними об'єктами. 

Узагальнена структура комплексу ЦОС включає три основні блоки: математичне, апаратне, програмне 

забезпечення (рис. 1). 

Математичне забезпечення включає: цифрову фільтрацію, спектральний аналіз, реалізацію цифрового 

регулятора. 

Апаратне забезпечення включає основи роботи з цифровим сигнальним процесором, пристроями для 

завдання тестових сигналів та реєстрації результатів роботи комплексу, зокрема, генератор для задавання 

тестових сигналів, цифровий осцилограф для відображення результатів роботи та демонстраційну плату 

цифрового сигнального процесора. 

В якості програмного забезпечення використовуються алгоритмічні мови високого (С/С++) та низького 

(assembler) рівнів, для написання програм для DSP-модуля (Code Composer Studio), мови графічного 

програмування для прикладних програм ЕОМ (MatLab, LabView). 

 

 
Рисунок 1 – Узагальнена структура комплексу 

 

Згідно з розробленою структурою створено математичну модель в пакеті MatLab, яка дозволяє проводити 

дослідження цифрових фільтрів, аналізуючи результати, представлені в часовій та частотній областях, для 
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підвищення рівня підготовки спеціалістів з курсу "Основи збору, обробки і передачі інформації" розроблено 

методичні вказівки до лабораторної роботи по дослідженню загальної процедури обробки сигналів. 

Графічний інтерфейс розробленого комплексу дозволяє переглядати і візуально оцінювати характеристики 

сигналів, проектувати і застосовувати фільтри, проводити спектральний аналіз, досліджуючи вплив різних 

методів і їх параметрів на отриманий результат. 

Нижче представлено результат роботи комплексу. 

 
Рисунок 2 – Часові діаграми вихідного (1), зашумленного (2) і відфільтрованого (3) сигналів 

 

 
Рисунок 3 – Спектри вихідного (1), зашумленного (2) і відфільтрованого (3) сигналів 

 

Висновки. Розроблена структура комплексу по дослідженню процедур цифрової обробки сигналів, що 

дозволяє проводити дослідження процедури фільтрації, вплив типу та параметрів фільтру на результати 

обробки. Розроблені методичні вказівки щодо реалізації комплексу в програмному пакеті MatLab, 

особливостями яких є наочність та простота пояснень щодо процедури дослідження цифрових фільтрів. 
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

Калинов А.П., к.т.н., доц., Притченко А.В., аспирант, Мамчур Д.Г., ассистент 
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Введение. Основными направлениями инженерной деятельности специалистов в области электропривода 
являются проектирование, изготовление и эксплуатация систем управления, силовых преобразовательных 
устройств, измерительных систем и т.д. Реализация систем управления современных электроприводов 
основывается на использовании микропроцессорной, микроконтроллерной и компьютерной техники, что 
предъявляет к профессиональной квалификации инженера ряд дополнительных требований, заключающихся в 
овладении новыми информационными технологиями инженерного труда. Успешное конкурирование 
выпускников технических ВУЗов на рынке труда возможно лишь при достаточно высоком уровне 
теоретической и инженерно-практической подготовки. Поскольку требования, предъявляемые работодателями 
к качеству подготовки специалистов, непрерывно ужесточаются, существенно возрастает роль лабораторного 
практикума в учебном процессе [1].  

Цель работы. Обоснование подходов и разработка направлений решения проблемы усовершенствования 
лабораторной базы для изучения цифровых систем управления электроприводами. 

Материал и результаты исследования. Эффективным способом решения проблемы является широкое 
внедрение в учебный процесс цифровых систем управления электроприводом с использованием программных 
пакетов LabView и MatLab. Перенос реализации алгоритмов управления с аппаратного уровня лабораторного 
комплекса на информационный позволит на порядок повысить гибкость и информативность лабораторного 
оборудования. Применение таких систем в учебном процессе позволит студентам без изменения аппаратной 
части объекта управления осуществлять на лабораторных работах синтез, настройку и экспериментальное 
исследование системы управления любой конфигурации, начиная с простейших одноконтурных систем и 
заканчивая оптимальными адаптивными системами управления. При этом подразумевается проведение 
дополнительных лабораторных работ, в процессе которых студенты будут обучаться осуществлению 
элементарных операций по вводу/выводу аналоговых и дискретных сигналов, настройке конфигурации  
измерительных каналов и т.д.  

Заслуживающим внимания направлением развития ИДК видится в создании малогабаритных лабораторных 
стендов, построенных  по модульному принципу. Специалистами украинской компании «ХОЛИТ™ Дэйта 
Системс» инициирована программа «Образовательные инициативы», на которую откликнулась кафедра систем 
автоматического управления и электропривода (САУЭ) Кременчугского государственного политехнического 
университета (КГПУ) имени Михаила Остроградского. В рамках указанной программы компания «ХОЛИТ™ 
Дэйта Системс» выполнила разработку «бюджетной» микросистемы сбора данных с интерфейсом USB. Она 
содержит 8-канальный  АЦП, 10 бит, 100 кГц, 2 канала ЦАП (ШИМ), ±5 (10) В и универсальные каналы 
дискретного В/В (ТТЛ), индивидуально конфигурируемые на ввод или вывод. Многофункциональная 
программная поддержка и невысокая цена аппаратной части делает микросистему почти идеальной 
платформой для образовательных целей. Кафедра САУЭ КГПУ им. М. Остроградского, в свою очередь, взялась 
за разработку объекта управления, представляющего собой два соединенные валами миниатюрные 
четырехквадрантные электроприводы постоянного тока (рис. 1). 

Указанные стенды содержат: модуль аналогового и дискретного ввода/вывода, модули 
электромеханических преобразователей и полупроводниковых преобразователей параметров питающего 
напряжения, подсистемы измерения координат электропривода. При этом весь лабораторный комплекс, 
включая ПК, помещается на рабочем столе исследователя.  

 
Рисунок 1 – Интерфейс передней панели программы 

 
В качестве среды разработки программного обеспечения лабораторного комплекса была выбрана среда 

LabView компании National Instruments. Интерфейс пользователя состоит из трех вкладок: выбора настроек, 
осциллографа и записи данных. На первой вкладке (рис. 2) осуществляется выбор количества входных каналов 
и выбор одного из типов подключения: дифференциального, с общей землей, группы контактов Х и группы 
контактов Y. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Вкладки а) осциллографа и б) выбора настроек 
 

Для возможности быстрой и гибкой настройки регуляторов системы управления электроприводами 
разработан интерфейс подсистемы выбора структуры системы управления и настроек регуляторов (рис. 3).  

В ходе экспериментов были измерены сигналы напряжения и тока якоря в установившемся режиме (рис. 4) 
и сигналы тока якоря и скорости при прямом пуске (рис. 5). Полученные массивы были использованы для 
идентификации электромагнитных и электромеханических параметров в пакете System Identification Toolbox. 
Для используемых микродвигателей типа ДПМ-30-Н1-02 (Uн = 27 В; Мн = 10 мН·м; Ін = 0,25 А; In = 1,1 А; 
nн = 2600 об/мин) были получены следующие параметры: Rя = 45 Oм; Lя = 45 Гн; Iхх = 0,16 А; кФ = 0,061 Вб;). 
Идентифицированные параметры двигателей были подставлены в стандартную математическую модель. 
Совпадение экспериментальных отфильтрованных сигналов с расчетными кривыми указывает на адекватность 
полученных параметров (рис. 6). 

 
Рисунок 3 – Интерфейс подсистемы выбора 
структуры системы управления и настроек 

регуляторов 
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Рисунок 4 – Экспериментальные кривые напряжения и 

тока якоря в установившемся режиме 

 
В процессе обучения студенты могут параллельно исследовать электромеханические системы на базе 

математических моделей и физических компьютеризированных стендов, что позволяет наглядно показать связь 
теоретических исследований (рис. 6), характеризующихся некоторым уровнем идеализации и абстрагирования, 
с прикладными задачами работы на реальном оборудовании. 
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Рисунок 5 – Экспериментальные сигналы тока якоря и 

угловой частоты вращения при пуске двигателя 
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Рисунок 6 – Сравнение экспериментальных 

отфильтрованных сигналов с расчетными кривыми 
 

Выводы. Использование предложенной структуры компьютеризированного лабораторного стенда позволит 
повысить эффективность изучения студентами цифровых систем управления электроприводами. Применение 
таких систем позволит осуществлять синтез, настройку и экспериментальное исследование системы управления 
любой конфигурации. 
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Вступ. При підготовці фахівців із напрямів «Системна інженерія» і «Електромеханіка» потрібно на 

лабораторному практикумі та у ході курсового і дипломного проектування розглядати питання побудови одно- 

і багатоконтурних систем автоматичного регулювання, настроювання й адаптації регуляторів, обробки й 

фільтрації інформації, віддаленого керування, розробки графічних інтерфейсів користувача. Крім того, при 

проектуванні й впровадженні автоматизованих систем керування технологічними об’єктами часто виникає 

задача настроювання регуляторів, розв’язок якої утруднюється як апріорною невизначеністю характеристик 

об’єкта керування і, найчастіше, неможливістю проведення достатніх досліджень для їх визначення, так і не 

стаціонарністю цих характеристик. 

Мета роботи. Розробка лабораторної адаптивної системи керування приводом перетворювач частоти-

асинхронний двигун (ПЧ-АД) з експертною оптимізацією регулятора для технологічного навантаження, що 

емулюється приводом широтно-імпульсний перетворювач-двигун постійного струму незалежного збудження 

(ШІП- ДПС НЗ). 

Матеріал і результати дослідження. 
Початковим матеріалом слугував стенд по 

дослідженню процесу керування швидкістю 

АД, який був вдосконалений і приведений до 

вигляду, представленого на рисунку 1. 

Робота комплексу полягає в тому, що 

напруга живлення поступає на комутаційну 

апаратуру, яка запускає АД за допомогою ПЧ. 

Для дослідження пускових характеристик і 

подальшого контролю режиму роботи в 

контурі ПЧ-АД використовуються датчики 

струму (ДС) і напруги (ДН), які зв’язані з 

персональним комп’ютером (ПК) через USB-

пристрій збору даних і передачі керуючого 

сигналу. За допомогою ШІП включається в 

роботу ДПС НЗ, який механічно зв’язаний з 

валом АД, для емуляції технологічного 

навантаження. Між валами двигунів 

встановлений датчик швидкості (ДШ), який 

дає змогу слідкувати за зміною швидкості до і 

після навантаження. При контролі роботи в 

контурі ШІП-ДПС використовуються датчики 

струму і напруги. Завдяки використанню  

USB- модуля можна  здійснювати автоматичне 

управління комплексом, задаючи необхідні 

параметри роботи АД і ДПС.  

На основі функціональної схеми 

демонстраційного комплексу (рис. 1) був 

розроблений інтерфейс користувача в 

LabView 8.Х (рису. 2). На лицьовій панелі 

інтерфейсу представлені кнопки управління 

ПЧ і ДПС з індикацією, перемикач вибору 

автоматичного режиму, кнопка зміни 

настройок ПІД-регулятора швидкості. 

Для контролю заданої і поточної частоти 

обертання АД, а також завдання на ПЧ 

використовуються відповідні шкали і прилади. 

Також у вигляді графіків виводяться поточна 

частота обертання в об/хв, вихід регулятора у 

вольтах і струм ДПС в амперах. 

Спершу задаємо необхідну швидкість обертання АД і завдання на ПЧ. За допомогою кнопки Режим 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема стенду 

 

Рисунок 2– Інтерфейс користувача демонстраційного стенда 
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включаємо автоматичний режим, тобто управління за допомогою комп'ютера, про що свідчить світлова 

індикація. При натисненні кнопки ПУСК запускається ПЧ, а при включенні перемикача Вкл запускається ДПС.  

Кнопка Изменить настройки служить для зміни Кп, Кі, Кд настройок ПІД-регулятора швидкості, однак це не 

дає в повній мірі покращити перехідний процес. Тому доцільно використовувати нечітку логіку, за допомогою 

якої можливе автоматичне підстроювання виходу ПІД-регулятора. 

В результаті проведення  дослідів були отримані графіки перехідних процесів, які представленні на рис. 3. 

Порівняльний аналіз процесів в системі регулювання швидкості ДПС з класичним та нечітким  

ПІД-регуляторами показав, що застосування останнього характеризується зменшенням перерегулювання  

(з 30% до 4%) та часу регулювання (з 0,08 с до 0,035 с). 

Висновки. Створене лабораторне устаткування  

дозволяє досліджувати всі етапи створення 

комп'ютеризованої системи управління 

електромеханічними об'єктами. Система дозволяє 

реалізувати: 

управління швидкістю двигунів постійного і 

змінного струму; 

- емуляцію технологічних навантажень; 

- дослідження режимів вантаження 

двигунів; 

- експериментальне дослідження якості 

управління для різних регуляторів і 

різних структур СУ; 

- експериментальний підбір настройок 

регулятора; 

- вплив перешкод в сигналах зворотного 

зв'язку і якості цифрової фільтрації на 

показники якості регулювання; 

- адаптацію регулятора до об'єкту 

управління за допомогою нечіткої логіки. 

Досліджена можливість використання адаптивної настройки ПІД-регуляторів для автоматичної роботи 

системи ПЧ-АД. 

Реалізовано і упроваджено у використання програмне забезпечення для автоматичного управління 

комплексом. 
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Рисунок 3 – Перехідний процес системи регулювання з 

класичним (1) і нечітким (2) ПІД-регулятором 
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СИСТЕМ КЕРУВАННЯ 
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Вступ. Рівень розвитку сучасних засобів обчислювальної техніки дозволяє реалізовувати складні алгоритми 
управління у масштабі реального часу. Цифрові системи управління (ЦСУ) мають ряд переваг порівняно з 
аналоговими, що виражається у простоті та гнучкості реалізації алгоритмів управління [1]. Тому знання 
фахівцями напрямку «Системна інженерія» теорії ЦСУ є надзвичайно важливим, а для формування у них 
необхідних практичних навичок необхідною умовою є використання у навчальному процесі сучасного 
спеціалізованого лабораторного обладнання. 

Проведений аналіз показав, що використовувані на сьогодні основні види технічних та програмних засобів 
не враховують специфіки викладання даних питань і мають ряд недоліків. 

1. Віртуальні лабораторні стенди, що базуються на математичному моделюванні явищ, процесів та систем 
за допомогою ЕОМ. Недоліком цього підходу є дослідження віртуальних моделей, які не дають чіткого 
уявлення про структуру реальних систем та не дозволяють отримати практичних навичок роботи з апаратною 
частиною. 

2. Програмно-апаратні комплекси з використанням реальних об’єктів управління. Недоліками таких 
рішень є  невідповідність характеристик реальних об’єктів характеристикам ідеалізованих моделей, що 
застосовуються при вивченні базових дисциплін; можливість дослідження систем лише певної структури із 
обмеженим набором об’єктів керування; прив’язка до спеціального обладнання, що часто вимагає додаткових 
знань інструментальних засобів проектування; висока вартість. 

Мета роботи. Розробка програмно-апаратного комплексу для дослідження методів аналізу та синтезу 
цифрових комп’ютеризованих систем управління у ході лабораторного практикуму шляхом фізичного 
моделювання об’єктів. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити задачі: 

1. Розробити структуру і алгоритми роботи пристрою для побудови та дослідження ЦСУ. 
2. Розробити пристрій фізичного моделювання об’єктів управління безперервної та дискретної дії на 

електронних компонентах з можливістю зміни їх параметрів та структури. 
3. Розробити програмне забезпечення, що реалізує функції роботи з обладнанням. 
Матеріал і результати дослідження. Структурна схема комплексу для дослідження ЦСУ представлена на 

рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Структура комплексу для дослідження ЦСУ 

 

На ПЕОМ за допомогою прикладного програмного забезпечення з використанням технології візуального 
програмування реалізуються функції пристрою управління цифрової системи управління, алгоритми аналізу та 
синтезу систем управління, інтерфейсу з користувачем та іншими апаратними блоками.  

Інтерфейсна плата служить для узгодження ПЕОМ та моделей об’єктів управління. Вона містить модуль 
аналогового вводу/виводу, де здійснюється цифро-аналогове та аналого-цифрове перетворення сигналів, 
модуль дискретного вводу/виводу. Вхідні сигнали модулів аналогового та дискретного вводу/виводу 
знімаються з виходів відповідно моделей безперервної та дискретної дії та містять інформацію про поточний 
стан системи. Вихідні сигнали подаються на входи моделей та є сигналами управління для досліджуваної 
системи. 



ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

 

 
 

40

Блок моделювання об’єктів дискретної дії виконано на базі програмованої логічної інтегральної схеми 
(ПЛІС). До складу програмного проекту для ПЛІС входить блок розширення простору дискретного 
вводу/виводу, що реалізує алгоритм розподілу у часі існуючих фізичних ліній інтерфейсної плати, а також 
безпосередньо модель об’єкта управління дискретної дії у вигляді цифрового автомата, комбінаційної схеми. 
Побудова необхідної моделі здійснюється шляхом конфігурування мікросхеми ПЛІС за допомогою пристрою 
програмування, підключеного до паралельного порту ЕОМ. Блок моделювання об’єктів управління 
безперервної дії виконано у вигляді типової схеми зі змінюваною структурою на базі операційних 
підсилювачів. Отримання моделі заданої структури відбувається за допомогою механічної комутації окремих 
елементів схеми та пасивних елементів необхідного номіналу з наявного набору. 

З використанням комплексу можливе виконання циклу лабораторних робіт, які дозволяють дослідити етапи 
проектування ЦСУ: для систем з об’єктами дискретної дії – синтез комбінаційних схем, синтез синхронних та 
асинхронних цифрових автоматів, дослідження процесів за допомогою мереж Петрі; для систем з об’єктами 
безперервної дії – аналітична та експериментальна ідентифікація параметрів об’єкта управління, аналіз 
стійкості та показників якості системи за часовими та частотними характеристиками, аналіз впливу ефектів 
квантування на якість системи, синтез цифрового регулятора. 

Приклад аналізу показників якості перехідних процесів системи з дискретним ПІД-регулятором і об’єктом 
управління, заданим у вигляді типової динамічної коливальної ланки, з використанням обладнання комплексу 
приведено на рис. 2. 

Можливість оперативної 
зміни параметрів та структури 
моделей об’єктів управління як 
дискретної, так і безперервної 
дії дозволяє дослідити різні 
аспекти практичного 
застосування отриманих 
теоретичних знань. 

При дослідженнях 
використовуються спрощені 
математичні моделі об’єктів 
управління, подані у вигляді 
диференціальних, різницевих 
рівнянь без урахування впливу  
зовнішніх факторів. Це 
необхідно для необхідного 
узгодження теоретичних знань з 
практикою і кращого розуміння 
механізмів проектування ЦСУ 
на початковому базовому етапі 
їх вивчення. 

Використання моделей 
об’єктів управління на 
електронних компонентах більш 

наочно відображає структуру ЦСУ, дозволяє студентам при виконанні лабораторних робіт працювати зі 
справжніми цифровими та аналоговими вузлами реальних систем управління. Це підвищує зацікавленість 
процесом, а також дає додатковий пізнавальний ефект у формі отримання базових навичок роботи з 
елементною базою ПЛІС та модулями вводу-виводу комп’ютеризованих систем управління.  

Використання можливостей ПЕОМ та технології візуального програмування забезпечує наочне розкриття 
суті методів та етапів проектування ЦСУ без необхідності володіння спеціальними інструментальними 
засобами розробки. 

Висновки. Запропонована структура програмно-апаратного комплексу є найбільш раціональною в контексті 
вивчення дисциплін з проектування та дослідження математичного забезпечення ЦСУ. Вона є певним 
компромісом між існуючими принципами побудови лабораторного обладнання аналогічного призначення, 
дозволяє дослідити всі етапи циклу проектування ЦСУ. 

За умови удосконалення моделей об’єктів управління, наприклад, введення моделювання нелінійностей, 
зовнішніх впливів, а також при використанні базового інтерфейсного обладнання з кращими характеристиками 
розроблена структура може бути використана і при проведенні наукових досліджень. У подальшому планується 
розширити спектр лабораторних робіт з використанням розробленого лабораторного обладнання. 
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Рисунок 2 – Робота системи з дискретним ПІД-регулятором і об’єктом 

управління 2-го порядку на базі комплексу 
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Вступ. Стендове лабораторне обладнання, що застосовується в навчальному процесі на сьогодні, можливо 
використовувати або в ручному режимі, або в дистанційному з керуванням від ЕОМ. Така властивість підвищує 
можливості вивчення та дослідження електромеханічних систем. Але їх недоліком є те, що побудовані системи 
керування є розімкненими. Тому виникає необхідність у розробці замкнених цифрових систем керування 
електромеханічним обладнанням зі стабілізацією необхідного електричного або технологічного параметру. 

Мета роботи. Дослідження замкнених систем управління електромеханічним лабораторним обладнанням з 
використанням ЕОМ. 

Матеріал і результати дослідження. Сучасні замкнені системи автоматичного керування (САК) 
електроприводом (ЕП) призначені для забезпечення автоматичного режиму пуску, гальмування, реверсу, 
регулювання швидкості, моменту різноманітних технологічних механізмів. Вони дозволяють сформувати 
режими керування бажаним чином та найбільш точно пов’язати їх з вимогами технологічного процесу, 
зумовленого роботою промислових установок.  

Більшість систем керування електроприводом будується за допомогою замкнутих систем підпорядкованого 
регулювання, у даному випадку це двоконтурна САК з від’ємними зворотними зв’язками за швидкістю та 
струмом. Двоконтурність системи передбачає наявність двох регуляторів: за швидкістю та струмом. Велика 
кількість видів регуляторів, а також змога точно підібрати їх параметри дає стабільну, легко керовану систему.  

Для розширення можливостей застосування лабораторного стенду в навчальному процесі розроблена 
замкнена двоконтурна система управління. Двоконтурна система дає можливість регулювати за двома 
параметрами: швидкості та струму, що робить її більш стабільною. Система розроблена за допомогою 
програмних та апаратних засобів фірми  National Instruments і представляє собою віртуальний стенд, який 
зв’язується з лабораторним стендом за допомогою модуля збору даних NI 6009. На віртуальному стенді при 
дослідженні режимів навантаження відображуються характеристики системи: задана швидкість, поточна 
швидкість та значення керуючого сигналу, що дає змогу в реальному часі побачити характеристики системи. 

В програмі LabView створений віртуальний лабораторний стенд, що відповідає фізичному. Взаємодія між 
фізичним і віртуальним стендом відбувається за допомогою ЕОМ та модулю збору, передачі та обробки даних 
NI 6009. Обладнання National Instruments було обрано через легкість у застосуванні, гарну взаємодію 
програмної й апаратної складових, доступність.  

На рис. 1, а) зображений віртуальний стенд, розроблений в LabView, на рис. 1, б) зображений інтерфейс 
стенду. Параметри, які можна змінювати у системі: параметри АЦП (частота, кількість відліків), параметри 
ЦАП, коефіцієнти регуляторів. На графіках відображаються: поточна частота обертання, задана частота 
обертання та вихід регулятора (у вольтах). Система може працювати в двох режимах: автоматичному та 
ручному. В автоматичному режимі регулятори включені, а в ручному - ні. Блок-діаграма представляє собою 
замкнений цикл, у якому проходить управління сигналом, який поступає з модуля NI 6009. Для використання 
сигналів з модуля використовується блок DAQ Assistant. У даному випадку ми використовуємо два сигнали: з 
датчика швидкості та струму, які спочатку фільтруються.  

 
 а) б) 

Рисунок 1 – Віртуальний лабораторний стенд САК: 
а) інтерфейс; б) блок-діаграма  

 
Висновки. Віртуальний стенд можна широко застосовувати у навчальному процесі. Він наглядно показує 

роботу двоконтурних систем, їх практичне застосування на прикладі системи тиристорний перетворювач – 
двигун постійного струму. На стенді можна також досліджувати принцип дії регуляторів, як вони впливають на 
роботу САК. 
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Носач Е.В., ассистент, Федь П.И., студент  
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского  

 

Введение. Работа с микроконтроллерными системами, управляющими реальным оборудованием, возможна 

в ограниченном объеме на лабораторном практикуме и при дипломном проектировании, что обусловлено 

высокой стоимостью оборудования и малым количеством учебных стендов. В настоящее время использование 

микроконтроллерных модулей в лабораторном практикуме и курсовом проектировании стало доступнее, 

поскольку появились недорогие наборы от специализированных фирм, позволяющие студенту использовать их 

как отдельные устройства, так и в составе более сложных систем. Для широкого внедрения в учебный процесс 

и самостоятельную работу необходимо наличие специализированных программных проектов, эмулирующих 

внешние, по отношению к модулю, сигналы. 

Цель работы. Разработка и тестирование программного обеспечения для реализации системы управления 

на основе ПК и модуля К8055 с виртуальным объектом управления. 

Материал и результаты исследования. В качестве объекта исследования послужила экспериментальная 

интерфейсная плата K8055 производства фирмы Velleman Inc. Плата содержит 5 входных цифровых каналов и 

8 цифровых выходных каналов, также имеется два 8-ми разрядных аналоговых входа и два 8-ми разрядных 

аналоговых выхода [1]. Для связи платы с персональным компьютером (ПК) используется интерфейс USB, 

производитель поставляет вместе с устройством динамическую библиотеку (DLL), в которой прописаны все 

интерфейсные функции работы с платой.  

В целях подготовки методического примера была разработана схема моделирования, отличительной 

особенностью которой является использование виртуального объекта управления, связь с которым 

осуществляется посредством модуля K8055 (рисунок 1). Выход объекта управления рассчитывается в 

отдельном программном модуле, подключаемом к исходному проекту. В разработанном примере объект 

управления (ОУ) реализован апериодическим звеном 1-го порядка [2]:  

1+⋅ sT

k
, (1) 

где k - коэффициент передачи апериодического звена; T - постоянная времени звена. 

Задающее воздействие изменяется в диапазоне 0-5 В. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема моделирования 

 

Выход ПИ-регулятора, подается с 1-го аналогового выхода модуля через функцию преобразование единиц 

из вольт в дискреты ЦАП. Затем производится чтение данного значения со 2-го аналогового, преобразованное 

обратно из дискрет АЦП в вольты. Далее с выхода ОУ значение подается на 2-й вывод через преобразование, и 

читается с 1-го аналогового порта, подавая полученное значение по обратной отрицательной связи на вход 

регулятора. Таким образом, реализована замкнутая система управления, переходной процесс которой можно 

просмотреть на интерфейсной форме проекта. 

На основании схемы и для отображения работы системы был разработан интерфейс пользователя в 

программном пакете Builder C++ фирмы Borland (рисунок 2). Пользователю предоставляется возможность 

задавать коэффициенты для объекта управления, составляющие регулятора, а также установить значение 

задающего воздействия. Можно изменить шаг интегрирования и время моделирования. Кнопки «Connect 

K8055» и «Disconnect K8055» устанавливают связь с платой и отключают соединение соответственно, 

отображая ниже, произошло ли соединение с модулем. При нажатии на кнопку «ПУСК» начинается процесс 

моделирования и приема-передачи данных через модель рассчитываемых значений. Результат работы системы 

можно увидеть на графике, где отображается выбранное значение задающего воздействия и переходной 

процесс системы. Также на индикаторах «ОУ» и «PI-r» отображается текущее значение с выходов 

соответствующих звеньев системы. 
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Рисунок 2 – Интерфейс пользователя 

 

Выводы. Использование микроконтроллерных плат в совокупности с различного рода программными 

пакетами, такими как Borland Builder C++, LabView, Delphi, Visual Basic позволяют с малыми временными 

затратами разработать компьютеризированную систему управления лабораторным оборудованием. 

Реализованный программный проект содержит объектно-ориентированные модули, с помощью которых 

можно моделировать сложные динамические звенья, собранные в систему с обратными связями. 

Использование в курсовом и дипломном проектировании таких программно-аппаратных комплексов позволит 

подготовить более квалифицированного специалиста по направлению «Системная инженерия», который будет 

иметь навыки и способен работать как в теоретическом плане, моделируя системы на ПК, так и с реальными 

объектами, используя современное микропроцессорное оборудование. 
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ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

Конох І.С., ст. викл., Шипулін О.І., студент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  

 

Вступ. В даних дослідженнях показана можливість формування керуючого впливу при використанні методу 

визначення електромагнітних параметрів асинхронного двигуна за повними рівняннями миттєвої потужності. 

Реалізація методу можлива при живленні  АД полігармонійною напругою. Точність методу залежить від 

значимості гармонік потужності. [1, 2] 

Мета роботи. Розробка структури комплексу управління спектром потужності для методу 

енергодіагностики та розробка апаратного і програмного забезпечення. 

Матеріал і результати дослідження. Розробка комплексу була виконана з урахуванням наступних вимог: 

- отримання даних з двох каналів одночасно, синхронізація і протоколювання в файл вхідних і вихідних 

сигналів; 

- забезпечення необхідного гармонійного складу вихідної напруги та можливість його зміни; 

- можливість спостерігати за гармонійним складом потужності в реальному часі; 

- проста схемна реалізація і можливість застосування швидкодіючих алгоритмів управління на 

мікропроцесорній елементній базі. 

Вище перелічені вимоги відповідають схемі (рис. 1), яка включає: 

- персональний комп'ютер – реалізує функції автоматизації проведення діагностики, забезпечення 

інтерфейсу, збору даних, обробки отриманих результатів і зміни вагових коефіцієнтів трьох гармонік напруги 

таким чином, щоб забезпечити необхідний гармонійний склад електричної потужності на навантаженні; 

- широтно-імпульсний перетворювач реалізований на мікроконтролері, силових транзисторах і драйверах 

силових транзисторів і призначений для напруги живлення; 

- нерегульований інтегральний перетворювач постійної напруги - реалізує живлення драйверів силових 

транзисторів; 

- модуль L-CARD відповідає за збір і обробку сигналів з датчиків струму і напруги. Сигнали вимірювань 

на вхід модуля приходять у вигляді сигналу струму. 

Після обробки на виході видається сигнал напруги, який поступає на мікроконтролер. 

Мікроконтролер здійснює всю необхідну обробку сигналів для регулювання струму в реальному часі. 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема лабораторного комплексу 
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Рисунок 2 – Графічний інтерфейс програми 

Програма для управління силовим перетворювачем і аналізу одержуваних сигналів створена в пакеті 

LabView 8.X (рис. 2). 

У вікні інтерфейсу користувача реалізовані функції: 

- створення файлу, якщо файл не створений видається повідомлення про помилку; 

- задання параметрів зчитування інформації (частота АЦП, міжкадрова затримка, кількість каналів, частота 

одного каналу оцифрування), дані знімаються з частотою 100 кГц на канал; 

- підсумовування декількох гармонійних складових в однофазному живленні двигуна; 

- формування задаючого полігармонійного сигналу та відображення на графіку одного періоду; 

- відображення в реальному часі сигналів струму, напруги та потужності; 

- гармонійний аналіз складу потужності. 

Після обробки сигналів струму і напруги визначається значення миттєвої потужності і подальше 

перетворення знайдених значень за допомогою алгоритмів швидкого перетворення Фур’е. Для регулювання 

сигналу, що подається на двигун, знаходяться діючі значення струму. 

Характеристики комплексу: 

- розрядність АЦП - 14 біт; 

- частота дискретизації ЦАП - 81,92 кГц; 

- кількість формованих гармонік напруги (3 ÷ 6); 

- кількість аналізованих гармонік потужності 6; можна вибрати базову частоту і їх номери; 

- можливість задавати базову частоту напруги живлення. 

Висновки. Розроблена структура відповідає висунутим вимогам; створене лабораторне устаткування 

дозволяє відображати перехідні процеси на графіках з можливістю їх збереження й завантаження, формувати 

рівні гармонік потужності або струму. 
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ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ 
СИСТЕМ КЕРУВАННЯ 

Перекрест А.Л., ст. викл., Лаврик С.М., магістрант, Романенко С.С., студент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
 

Вступ. В області автоматизації технологічних об’єктів за останнє десятиріччя відбулися революційні зміни. 

Для реалізації завдань керування та інформаційного обміну були розроблені швидкодіючі та 

багатофункціональні програмовані логічні контролери (ПЛК), високошвидкісні стандарти  промислових мереж, 

що дозволило перейти на якісно новий рівень побудови промислових систем управління. Такими системами 

стали розподілені системи керування (РСК) [1]. Для підвищення якості підготовки спеціалістів з напряму 

«Системна інженерія» актуальним є розробка демонстраційного комплексу для дослідження розподілених 

систем керування технологічними об’єктами. 

Мета роботи. Розробка структури демонстраційного комплексу для дослідження РСК.  

Матеріал і результати дослідження. В якості базового обладнання для реалізації комплексу використано 

демонстраційний стенд CC-Link Demo-case компанії Mitsubishi. Стенд призначений для віддаленого керування 

об’єктами дискретної і безперервної дії і має ряд переваг: 

- мультипроцесорний режим роботи; 

- наявність великої кількості інтерфейсів зв’язку; 

- відкрита архітектура побудови. 

В якості об’єктів управління в комплексі прийняті промисловий робот МП-9С.01 та електромеханічна 

система, що представляє собою двохдвигунний електропривод – асинхронний двигун (АД) - двигун постійного 

струму (ДПС) з силовими керуючими пристроями – перетворювач частоти (ПЧ) і широтно-імпульсний 

перетворювач відповідно. Робот МП-9С.01 призначений для виконання операцій транспортування й орієнтації 

деталей, має три ступені рухливості по дві позиції у кожній. Головна задача керування роботом – переміщення 

маніпулятора в задані позиції. Електромеханічна система також включає датчики току і напруги в статорному 

ланцюгу АД і якірному ланцюгу ДПС та датчик швидкості. Головна задача керування системою – підтримка 

заданої швидкості обертання незалежно від навантаження. Відповідно до основних задач керування, які 

повинна виконувати РСК, розроблена структура комплексу (рис. 1). Вона складається з трьох рівнів [2]: 

1. Диспетчерський рівень, що служить для візуалізації поточних процесів в системі і їх контролю. 

2. Рівень керування, на якому відбувається попередня обробка інформації і видача керуючих сигналів для 

виконавчих пристроїв. 

3. Промисловий рівень, де відбувається збір інформації від технологічних об’єктів. 

  
Рисунок 1 – Структура комплексу: 

диспетчерський рівень: 1, 2, 3 – диспетчерські комп’ютери; 

рівень керування: 4, 5 – модулі живлення; 6, 7 – ПЛК; 8, 9 – модулі керування мережею CC-Link;  

10 – модуль Ethernet; 11 – сенсорна панель; 12 – сервер OPC; 

промисловий рівень: 13 – аналого-цифровий перетворювач (АЦП); 14, 15 – модулі цифрового вводу і 

виводу (ЦВВ); 16 – ПЧ; 17 – АД; 18 – ДПС; 19 – робот МП-9С.01 
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Для забезпечення процедур інформаційного обміну між рівнями РСК важливим питанням є вибір технології, 

яка б дозволила зв’язувати керуючий і диспетчерський рівні. Досягнути цього дозволяє використання 

технологій OPC (Object Linking and Embedding for Process Control – зв’язування і вбудовування об'єктів для 

керування процесами). OPC – сімейство програмних технологій, що надають єдиний інтерфейс для управління 

об'єктами автоматизації і технологічними процесами [3-4]. Таким чином, ця технологія фактично дозволяє 

зв’язувати обладнання рівня керування з програмним забезпеченням диспетчерського рівня і при цьому має ряд 

переваг: 

- оскільки OPC – набір  стандартів, що не залежать від конкретного обладнання і виробника – це дозволяє 

вирішити проблему сумісності інтерфейсів і протоколів обміну даними при використанні різнорідного 

обладнання; 

- використання OPC-технології позбавляє необхідності написання додаткових бібліотек, функцій та дає 

свободу вибору програмного забезпечення (ПЗ) і устаткування. 

Процес обміну інформацією з технологічними пристроями відбувається всередині так званих 

OPC-серверів – програм, що поставляються як виробниками обладнання, так і незалежними розробниками. Для 

реалізації цієї технології в розробленому комплексі використано OPC-сервер фірми National Instruments. Цей 

сервер включає в себе усі необхідні драйвера для роботи з ПЛК Mitsubishi Electric. 

Наявне обладнання може бути використане в начальному процесі при підготовці спеціалістів за напрямом 

«Системна інженерія» в наступних дисциплінах: 

1. Проектування комп’ютеризованих систем управління: 

- дослідження структури РСК, способів інформаційного обміну; 

- реалізація алгоритмів керування об’єктом дискретної дії; 

- реалізація алгоритмів керування об’єктом безперервної дії. 

2. Проектування пристроїв і систем управління: 

- організація апаратного забезпечення РСК; робота з модулями АЦП і ЦВВ; 

- сенсорна панель серії Got 1000, розробка ПЗ з використанням пакету GT Works. 

3. Програмні засоби систем управління: 

- вивчення основних засобів проектування, розробки та відлагодження програм для ПЛК серії System Q з 

використанням інтегрованого середовища розробки GX Developer;  

- вивчення основних команд мови програмування LD (Ladder Diagram – східчаста діаграма); адресація 

модулів вводу/виводу; 

- опитування дискретних і аналогових модулів; реалізація функцій ПІД регулювання; 

- організація інформаційного обміну з використанням OPC-технології. 

4. Web технології: 

- реалізація диспетчерського рівня РСК з використанням Web-протоколу. 

5. Мережні технології в управлінні технологічними системами: 

- промислова мережа CC-Link; основні характеристики та функціональні можливості. 

Висновки.  
1. Розроблена структура комплексу для дослідження РСК, що дозволяє одночасно керувати об’єктами 

дискретної і безперервної дії. 

2. Розроблений перелік лабораторних робіт з навчальних дисциплін по напряму підготовки «Системна 

інженерія». 
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Рисунок 1 – Структурна схема мікроконтролерного модуля 

МІКРОКОНТРОЛЕРНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ LOW-COST СИСТЕМИ  
КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ 

Конох І.С., ст. викл., Мельник C.Ю. студент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  

 
Вступ. Для регулювання технологічних процесів широко використовуються пропорційно-інтегрально-

диференціальні регулятори (ПІД-регулятори). ПІД-регулятор досить просто настроюється для роботи з 

конкретним об'єктом і забезпечує задовільну стабілізацію регульованого параметра при незначних його 

відхиленнях від заданої величини. 

Мета роботи. Дослідження і розробка мікроконтролерного модуля для low-cost систем управління і 

регулювання. 

Матеріал і результати дослідження. 

Забезпечуючи продуктивність 10 MIPS при 

тактовій частоті до 40 МГц і працюючи в 

широкому діапазоні живлячої напруги від 2 

до 5,5 В, PIC18F458 дозволяють створювати 

пристрої, які не тільки вирішують складні 

завдання управління, ще й одночасно 

підтримують зв'язок з системою по CAN-

шині. PIC18F458 має 4 таймери, 2 модулі 

CCP, 2 джерела зовнішніх переривань, 

модуль 10-бітового 8-канального АЦП, 

модуль USART і CAN-контролера. 

Вбудований CAN-контролер в PIC18F458 

підтримує швидкість передачі даних до 1 

Мбіт/с, містить приймач з двома буферами і 

двома рівнями пріоритету, шість повних 

фільтрів приймача, дві маски. Три буфери 

передавача доступні для програмної вказівки 

пріоритетів. Передбачена програмована швидкість передачі даних і самосинхронізація по модулю таймера. 

Особливості мікроконтролерного модуля:  

– повна підтримка стандарту CAN 2.0B з можливістю самопрограмування; 

– продуктивність 10 MIPS при тактовій частоті 10 МГц (з включеним множником частоти на 4); 

– архітектура і система команд оптимізована під компілятор мови С; 

– апаратне множення 8-розрядних чисел за один такт; 

– апаратний стек завглибшки 31; 

– 2 порти прийому даних; 

– великий об'єм пам'яті на кристалі — до 64 кбайт; 

– різноманіття вбудованих периферійних модулів, зокрема USART з підтримкою LAN-інтерфейсу; 

– спеціалізований ШИМ для управління електродвигунами. 

 
Рисунок 2 – Печатна плата мікроконтролерного модуля системи регулювання та управління. 
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Рисунок 3 – Алгоритм роботи мікроконтролерного модуля. 

 

Використання схеми фільтрації на операційних підсилювачах дозволяє перетворити вихідний ШІМ-сигнал 

пристрою до аналогового сигналу напруги постійного струму, що достатньо для підключення промислових 

силових перетворювачів. 

Висновки. Пристрій характеризується простим способом налаштування, можливістю виготовлення в 

лабораторних умовах, широким спектром використання в лабораторному обладнанні, можливістю підключення 

декількох датчиків контролю, невисокою вартістю. Максимальна частота розрахунку керуючого впливу для 

одноконтурної системи регулювання становить 56 Гц. 
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ИЗМЕРЕНИЯ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА 

Горозий Е.М., студент, Чашко М.В., к.т.н., доц. 
Донецкий национальный технический университет  

 
Введение. Работа посвящена использованию персонального компьютера (ПК) в метрологии.  Актуальность 

темы обусловлена сокращением времени, необходимого для производства измерений и обработки измеритель-
ной информации, повышением точности измерений, удобством хранения и использования результатов измере-
ний, которые предоставляет ПК.  

Компьютер дает  возможность выполнять измерения одной величины, совместные измерения, наблюдать и 
фиксировать изменение величины во времени – «осциллографирование» [1].  

Цель работы. Представить устройства и способы измерений неэлектрических величин с помощью ПК. 
Материал и результаты исследования. Схема компьютерного измерения одной величины показана на  

рис. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Схема прямого измерения с помощью компьютера 

 
Измеряемая величина (сила, деформация, температура) преобразовывается в напряжение (электрический 

ток). Соответствующий сигнал подается на усилитель, который пропорционально увеличивает его до значения, 
допустимого для аналого-цифрового преобразователя (АЦП). АЦП преобразует его в код (совокупность единиц 
и нулей) и передает в компьютер. ПК по заданной программе выводит значение в десятичном виде на дисплей, 
заносит в запоминающее устройство, выполняет анализ (спектральный состав, максимальные значения и т.д.) и 
определяет метрологические параметры (доверительный интервал, погрешности и пр.). 

Метрологические особенности этой технологии в наличии специфических погрешностей – усилителя, по-
грешностей квантования и дискретности АЦП. Погрешность, вносимая усилителем, определяется допуском ре-
зисторов, из которых он изготовлен. Очевидно, что применение резисторов с допуском 5% исключает возмож-
ность получить класс точности 1,0 или лучше. 

Погрешность квантования определяется разрядностью АЦП и классом эталона, который в нем использован 
для сравнения. Восьмиразрядный АЦП способен формировать 256 значений (2

8
), что при диапазоне измерения 

5 В дает значение кванта ≈ 20 мВ, которое  и является аддитивной погрешностью АЦП. Для получения прием-
лемой относительной погрешности измерения усилитель следует настраивать так, чтобы  максимально возмож-
ное значение измеряемой  величины было возможно ближе к верхнему пределу диапазона АЦП. Но во всяком 
случае относительная погрешность не может быть меньше 0,4%. АЦП с 12 разрядами может снизить аддитив-
ную погрешность при эталонном напряжении 5 В до 1мВ и обеспечить относительную погрешность  0,02%. 

Разрядность АЦП необходимо соотносить с точностью его источника эталонного напряжения. В качестве 
эталона применяется стабилитрон с термокомпенсацией кремниевым диодом, включенным в прямом направле-
нии: температурные коэффициенты диода и стабилитрона одинаковы, но противоположны по знаку. Стабиль-
ность такого эталона составляет 1-5%, что для большинства инженерных применений приемлемо. Однако, для 
более точных измерений известны источники опорного напряжения с точностью 0,1%. 

Динамическую погрешность измерения определяет частота переключений АЦП. Если х – измеряемая вели-
чина, то абсолютная погрешность  

t
t

x
x ∆⋅

∂
∂

=∆ , (1) 

где ∆t– длительность цикла измерения, с.  
Удобно оценить, какую наибольшую частоту сигнала способен измерить АЦП с заданной точностью. Для 

этого принимается  х = a⋅sin(2πfxt) , ∆t =1/fд, следовательно, ∆x = (2πfx/ fд)Аcos (2πfxt), что при cos (2πfxt)=1 дает 

∆x = 2πАfx/ fд, а относительная погрешность  
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где fx и fд – частота измеряемого сигнала и частота дискретизации АЦП. 
Из формулы (2) может быть найдена наибольшая частота сигнала, который измеряется, или минимальная 

частота дискретизации, с которой должен работать АЦП для измерения сигнала заданной частоты – при допус-

тимой погрешности δ. Например, применение в качестве АЦП звуковой карты компьютера обеспечивает изме-
рение сигнала, изменяющегося не быстрее 100 В/мс. 

ПК может быть приспособлен для совместных измерений – косвенного измерения одной величины или из-
мерения нескольких величин. Такие измерения могут  быть необходимы при определении зависимости между 
величинами. Схема представлена на рис. 2. Используются два АЦП, подключенные к двум портам ПК. Иссле-

дуемый элемент (на схеме резистор) под-
ключается к источнику напряжения (тока) 
необходимой мощности. Ток измеряется 
посредством шунта, напряжение посредст-
вом делителя. АЦП преобразует падение 
напряжения на шунте и нормированное на-
пряжение на резисторе в цифровой код и 
вводит в ПК. Процессор ПК производит 
математические операции и выводит ре-
зультат в десятичном виде на дисплей, ли-
бо запоминает.  

Компьютером можно измерить, пред-
ставить и регистрировать изменяющиеся 
сигналы в реальном времени. Осцилло-
грамма получается на экране дисплея при-
менением одного АЦП с помощью соот-

ветствующей программы. Использование двух АЦП позволяет режим работы Y(X) - развертку одного парамет-
ра в функции другого. Кроме того, можно имитировать короткое послесвечение (штатное для большинства ос-
циллографов), длительное послесвечение (для которого без применения ПК необходим специальный осцилло-
граф) и режим «ждущей синхронизации». Специфической погрешностью является отсутствие в осциллограмме 
составляющих сигнала, имеющих частоту, большую половины частоты дискретизации АЦП (в соответствии с 
теоремой Котельникова). 

Программное обеспечение компьютерных измерений складывается из трех частей: драйвера АЦП, програм-
мы обработки результата измерения и программы вывода. Первая зависит от устройства и либо поставляется 
фирмой-изготовителем АЦП, либо составляется пользователем применительно к изготовленному самостоя-
тельно устройству. Вторая и третья части на сервере [2] либо также составлены пользователем. 

Ниже представлены некоторые средства измерения механических величин. 
Измерение силы тензометрическим датчиком (ТД). Сила F деформирует стальную деталь, вместе с ней рас-

тягивается (сжимается) ТД, изменяется его сопротивление, появляется напряжение на выходе моста из резисто-

ров, в который включен ТД (∆R→U). 
Измерение силы струнным датчиком. Генератор импульсами заставляет колебаться струну, частотомер из-

меряет частоту свободных колебаний струны, которая зависит от силы, с которой струна натянута.  
Измерение момента сил вращающейся машины. Используется то обстоятельство, что момент ротора равен 

моменту статора, а тот пропорционален разнице сил на опорах. Измеряя силы, можно измерить момент. 
 Для измерения ускорения измеряется сила, с которой известная масса действует на датчик при ускорении. 
Измерение скорости производится электрической машиной, работающей в режиме генератора, или интегри-

рованием ускорения. 
Измерение перемещения (s) может быть выполнено непосредственно датчиком перемещений или интегри-

рованием скорости (v) или ускорения (a) s = ∫ vdt,  s = ∫∫ adt. Интегрирование дает результат с меньшей погреш-
ностью, чем прямое измерение или дифференцирование. 

В качестве датчика расстояния порядка миллиметров при компьютерных измерениях применяются транс-
форматорные  преобразователи. Принцип действия их состоит в том, что магнитный поток, созданный одной из 
обмоток на магнитопроводе, индуктирует в другой обмотке ЭДС, которая измеряется. Значение ЭДС зависит от 
воздушного зазора между подвижной и неподвижной частями магнитопровода. Эти преобразователи  легко со-
гласуются с измерительным прибором и источником питания путем подбора витков. 

Выводы. Применение компьютерных технологий дает возможность измерить механические величины в ре-
альном времени и с запоминанием при высокой эффективности и универсальности. 
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ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗБОРУ ДАНИХ НА ОСНОВІ ІНТЕРФЕЙСУ 1-WIRE 

Заквасов В.В., асистент, Євстіфєєв І.В., студент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. В останній час у зв’язку з необхідністю комплексної автоматизації процесів промисловості та в 

побуті широкого застосування знаходять вимірювальні пристрої з малою кількістю інформаційних ліній, 

здатних об’єднуватись в єдину мережу [1]. Для систем забезпечення мікроклімату навчальних приміщень, 

лабораторій тощо необхідна велика кількість вузлів обліку температури, вологості, швидкості повітря та його 

концентрації. Для вирішення цієї задачі можуть бути використані датчики з однопроводним інтерфейсом 1-

WIRE [1]. 

При створенні системи автоматичного регулювання мікроклімату приміщення на основі програмованого 

реле і підсистеми збору температурних даних, представлених сукупністю цифрових датчиків, об’єднаних в 

мережу по технології 1-Wire, виникла проблема перетворення цифрового коду датчиків в аналоговий сигнал, 

який можливо завести на аналогові входи програмованого реле. 

Мета роботи. Розробка цифрового пристрою для збору даних з датчиків температури на основі інтерфейсу 

1-WIRE. 

Матеріал і результати дослідження. Загальна структурна схема підсистеми вимірювання температури 

наведена на рис. 1. Система вимірювання реалізована на базі чотирьох цифрових термометрів DS1820, 

об’єднаних у 1-Wire-мережу, опитування якої здійснює мікроконтролер (МК). Опитування датчиків 

температури виконується по черзі. Результатом опитування є отримання даних у 9-розрядному цифровому коді. 

Перетворення цифрового коду в аналоговий сигнал реалізовано шляхом розташування на платі перетворення 

сигналу двох мікросхем двоканальних 12-бітних цифро-аналогових перетворювачів (ЦАП). Таким чином на 

кожний з чотирьох аналогових входів реле подається інформаційний сигнал від кожного з датчиків DS1820. 

Пристрій також зберігає можливість передачі отриманої інформації в цифровому виді по інтерфейсу RS-232.  

 

 
Рисунок 1 – Структурна схема підсистеми вимірювання температури 

 

Висновки. Розроблений цифровий пристрій збору даних з температурних датчиків автоматизованої системи 

вимірювання температури, що може бути використаний в навчальному процесі в якості комп’ютеризованого 

лабораторного стенду, який дозволить виконувати певний обсяг досліджень під час виконання науково-

дослідної роботи студентів, а також виконання лабораторного практикуму. 
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 
МАСЛОНАПОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Романов А.Ю., ассистент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Оптимальная организация учебного процесса должна предполагать последовательное изучение 
теоретического материала с переходом "от простого – к сложному", в сочетании с практическим освоением 
современных технических средств и оборудования, начиная "от элементов - до системы в целом". Для прочного 
закрепления изучаемого материала теоретические и лекционные занятия должны сопровождаться 
соответствующим лабораторным практикумом по всему спектру специальных дисциплин. При этом, 
исследование функциональных характеристик изучаемых объектов может проводиться не только на 
имеющихся моделях, но и на реальном оборудовании за счет программного подключения измерительно-
информационной аппаратуры дистанционно-управляемых стендов. 

Важнейшая проблема создания интерактивных моделей виртуальных миров для сетевых приложений 
заключается в необходимости организации многопользовательских режимов работы. Один из главных аспектов 
этой проблемы связан с решением вопросов взаимного отображения действий и намерений отдельных 
пользователей, действующих одновременно в едином виртуальном пространстве. 

Цель работы. Дистанционное управление технологическими процессами в системе подачи масла 
промышленного робота РБ-211 системы для проведения дистанционных лабораторных работ с использованием 
протокола TCP/IP. 

Материал и результаты исследования. Реализация многопользовательского режима работы предполагает 
необходимость структурного разделения программного обеспечения на две основные составляющие:  

– клиентскую часть, размещаемую на компьютере удаленного пользователя и отвечающую за 
отображение виртуального стенда, происходящие в нем явления и процессы, а также за интерактивные 
режимы работы с моделями управляемых объектов; 

– серверную часть, размещаемую соответственно на компьютере-сервере и отвечающую за передачу 
необходимых данных от клиентской части одного пользователя к клиентской части другого по сети. 

В каждом случае для связи с клиентской частью используется базовый Internet-протокол TCP/IP, но 
различные форматы передаваемых по сети данных. 

Обобщенная структура дистанционной системы управления вне зависимости от ее типа, назначения и 
специфики организации канала передачи данных может быть приведена к единой схеме и включает следующие 
основные модули: 

– удаленное управляющее устройство, предназначенное для формирования задающих управляющих 
воздействий; 

– блок преобразования данных, обеспечивающий кодирование и сжатие, а также восстановление 
управляющей информации на входе и выходе тракта передачи; 

– тракт передачи данных, обеспечивающий надежный канал связи между объектом управления и 
удаленным управляющим устройством, как в прямом, так и в обратном направлении; 

– локальное управляющее устройство, предназначенное для формирования управляющих сигналов; 
– исполнительный механизм, обеспечивающий отработку управляющих сигналов; 
– объект управления;  
– информационно-измерительные устройства, предназначенные для организации обратной связи между 

объектом и системой управления; 
– блок отображения процессов управления. 
Разрабатываемая система в качестве объекта управления использует гидростанцию робота РБ-211. 

Лабораторный комплекс гидростанции РБ-211 с регулируемым электроприводом насосного агрегата робота 
является самостоятельным источником подачи рабочей жидкости под давлением и предназначен для питания 
манипулятора робота. Он включает в свой состав пластинчатый насос с дебитом 25 дм

3
/мин и давлением 7 

МПа, маслоохладитель (посредством радиатора и вентилятора), контрольную аппаратуру. Гидростанция 
находится вне манипулятора робота. Функциональная схема представлена на рис. 1. Для связи с системой 
верхнего уровня создана DLL-библиотека функций, которая содержит различные подпрограммы, позволяющие 
выполнять чтение и запись данных на носитель, осуществлять управление задвижками, а также выполнено 
описание этих функций. Эта библиотека является программной базой для работы с лабораторным стендом. Она 
может быть подключена и использована при программировании на языке Borland C++ 6.0, а также в пакете 
LabVIEW. Интерфейс программы управления пользовательской машины показан на рис. 2. 

В функции главной ЭВМ входит распределение заданий между модулями в соответствии со схемой 
технологического процесса, а также контроль выполнения требуемых операций. Интерфейс с пользователями 
обеспечивается подключением главной ЭВМ к каналам Internet. Абонент сети, находящийся в произвольной 
точке земного шара и обладающий необходимым доступом, может перекачать (на свой компьютер) и запустить 
соответствующую программу, которая работает под операционной системой Windows и устанавливает по 
стандартному Internet-протоколу TCP/IP соединение с главной ЭВМ. Выбранный подход к построению 
системы дистанционного управления удаленными объектами по каналам Internet позволил обеспечить широкий 
набор сервисных функций, предоставляемых оператору для работы с конкретными устройствами:  

– динамическое отображение реальных состояний объекта управления на его виртуальной модели по 
показаниям датчиков обратной связи;  
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– возможность управления виртуальной моделью объекта на экране монитора при освоении навыков 
работы с конкретными образцами удаленного оборудования;  

– возможность отладки исполнительных программ управления на виртуальной модели объекта (без 
привлечения реального оборудования). 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема стенда:  

БП - блок питания, СС - схема согласования датчиков тока и напряжения, ДЭП 1, 2 – датчик электрических 
параметров, БД 1, 2 – блок датчиков, СК - силовые ключи, РКС – релейно-контактная схема,  

АД 1, 2 – асинхронный двигатель, МСД – модуль сбора данных, ТРН – тиристорный регулятор напряжения,  
ПН – пластинчатый насос, ПЧ – преобразователь частоты, ПК –персональный компьютер, ДД 1, 2 – датчики 

давления, АВ1-4 – автоматические выключатели 
 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы управления пользовательской машины:  

1,2 – виртуальные датчики давления; 3 – виртуальный датчик напряжения в цепи асинхронного двигателя 
насоса; 4 – виртуальный датчик тока в цепи асинхронного двигателя насоса; 5 – виртуальный датчик 

напряжения в цепи асинхронного двигателя охладителя; 6 – виртуальный датчик тока в цепи асинхронного 
двигателя охладителя; 7 – виртуальный ПЧ; 8 – виртуальный ТРН; 9 – виртуальный ПИД-регулятор;  

10 – задание давления; 11 – кнопки управления стендом; 12 – виртуальный осциллограф 
 

Выводы. 
1. Глобальная компьютерная сеть Internet является эффективным, удобным и в известной мере 

универсальным средством организации и оперативного развертывания систем дистанционного управления 
объектами, удаленными как на малые (единицы и сотни метров), так на средние (единицы и десятки 
километров) и большие (сотни и тысячи километров) расстояния. 

2. Требования по разработке систем дистанционного управления роботами и другими сложными объектами 
по каналам Internet должны формироваться с учетом не только особенностей соответствующих средств 
передачи информации, но и реальных возможностей оператора по выполнению возложенных на него 
командных и контролирующих функций. 

3. Принципы построения систем дистанционного управления удаленными объектами по каналам Internet, 
имеющих неравномерную загрузку (в зависимости от количества единовременно подключенных к сети 
абонентов), должны обеспечивать возможность автономного выполнения требуемых функций при задержке в 
передаче командной, сенсорной и иной необходимой информации. 

4. Современный подход к организации дистанционного управления на основе глобальной компьютерной 
сети Internet должен предусматривать возможность комплексной диагностики и настройки контролируемых 
объектов. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ТАБЛО 

Заквасов В.В., асистент, Кошеленко Є.А., студент, Базило В.І., студент  
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  

 
Вступ. Для вивчення багатопроцесорних систем управління розроблено систему управління світлодіодним 

табло, елементами керування даної системи є ведучий і ведені мікроконтролери [1]. Однак існує необхідність 
створення програмного забезпечення верхнього рівня, простого у користуванні і здатного доносити до 
студентів інформацію щодо організації навчального процесу, відображати поточний час, в фоновому режимі 
проводити лікбез по різним визначенням і термінам. 

Мета роботи. Розробити програмне забезпечення верхнього рівня системи управління інформаційним 
табло. 

Матеріал і результати дослідження. Інформаційне поле світлодіодного табло являє собою матрицю 
світлодіодів, що складається з окремих сегментів. Кожний сегмент містить 80 світлодіодів інформаційного поля 
й керується одним веденим мікроконтролером. Зв'язок в середині пристрою здійснюється по шині I2С з 7-
розрядним протоколом адресації. Загальна кількість незалежних сегментів табло обмежено адресацією 
використовуваного протоколу й не може перевищувати 127.  

Керування електронним табло здійснюється з ЕОМ за допомогою послідовного інтерфейсу RS-232. 
Програма керування реалізує зручний інтерфейс користувача, представлений на рис. 1. В програмі є можливість 
вводу окремих інформаційних повідомлень або відкриття існуючих текстових файлів для подальшого 
відображення на табло. Інтелектуальність керуючого програмного забезпечення полягає у перевірці символів, 
що підлягають відображенню, шляхом порівняння їх ASCII коду з таблицею допустимих кодів табло. Якщо у 
тексті файлу, створеного у стандартному текстовому редакторі, знайдено не декодовані символи – програма 
пропонує провести їх заміну в ручному режимі або автоматично.  

 
Рисунок 1 – Інтерфейс користувача верхнього рівня 

 
Висновки. Розроблено програмне забезпечення верхнього рівня для керування світлодіодним табло, яке 

може використовуватись в навчальному процесі для оперативного донесення до студентської маси важливих 
оголошень та повідомлень. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СТЕНДА ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ  

Козяр А.В, студент, Козяр С.В, студент, Резник Д.В., ассистент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского  

 
Введение. Определению электромагнитных параметров асинхронных двигателей посвящено большое 

количество работ [1-7]. Это связано с необходимостью настройки электропривода на оптимальные режимы 

работы. Касается это как новых электрических машин, так и тех, которые находятся в эксплуатации. Не следует 

забывать про машины, которые находятся в ремонте, ведь после проведения ремонтных операции 

электрические машины характеризуются изменением электромагнитных параметров. Одним из методов по 

определению электромагнитных параметров является метод, который базируется на применении 

низкочастотного питающего напряжения [8-9]. 

Цель работы. Создание лабораторно-исследовательского стенда для подтверждения математических 

выкладок по определению электромагнитных параметров асинхронных двигателей при питании от источника 

напряжения низкой частоты. 

Материал и результаты исследования. Существует ряд методов для получения напряжения низкой 

частоты [10]. С целью реализации источника напряжения с низкой частотой разработана структурная  и 

принципиальная схема лабораторно-исследовательского стенда, рис. 1.  

α

α

ω

 
Рисунок 1 – Структурная схема лабораторно-исследовательского стенда 

 

В состав стенда входит асинхронный двигатель с фазным ротором VOLTA AK 51/6 (PH = 1,7 кВт,  

UC = 220/380 В, IC = 8,5/5 A, nH = 905 об/мин, η = 72%, UP = 50 B, IP = 20,2 A) и двигатель постоянного тока 

независимого возбуждения П21 (PH = 1,25 кВт, UC = 220/380 В, IC = 10,9 A, nH = 2850 об/мин). Для управления 

асинхронным двигателем используется тиристорный регулятор напряжения на базе микросхем KP1182ПМ1 и 

симисторы ВТ139-600. Для управления обмоткой возбуждения двигателя постоянного тока разработан и 

отлажен широтно-импульсный преобразователь на базе микросхемы IR2104 и транзистора G4PC40UD. В 

якорной цепи двигателя постоянного тока установлен управляемый тиристорный выпрямитель ЭТУ 36-01. 

Двигатель постоянного тока приводит во вращения асинхронный двигатель с фазным ротором. Изменяя 
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скорость вращения двигателя постоянного тока, происходит регулирование частоты напряжения в роторной 

цепи асинхронного двигателя с фазным ротором, а соответственно изменяется питающее напряжение для 

исследуемой машины. Контроль скорости вращения двигателя осуществляется фотоэлектрическим датчиком 

BS5. Импульсы с датчика скорости поступают на тахометр LR5N-B со встроенным преобразователем частоты в 

напряжение. Стенд оснащен ЭВМ, которая выполняет функции отображения, контроля и расчета параметров. 

Для согласования стенда с ЭВМ разработан и собран блок датчиков, который состоит из трех датчиков 

напряжения Lem LV 20-Р (диапазон измерения напряжения 10-500 В) и трех датчиков тока Lem LA 25NP 

(диапазон измерения токов 5-36 А). Датчики обладают небольшой погрешностью (0,5%), что позволяет их 

использовать не только  в учебном процессе, но и при выполнении исследовательских задач. Преобразование 

аналогового сигнала в цифровой выполняет плата аналого-цифрового преобразователя (АЦП), фирмы  

Е14-140D. Плата АЦП позволяет обрабатывать информацию по 32 измерительным каналам. Передача данных 

осуществляется через USB-порт. 

На лабораторном стенде можно исследовать ряд учебно-исследовательских задач: 

- исследование энергетических процессов в асинхронном двигателе; 

- исследование энергетических процессов в двигателе постоянного тока; 

- исследование принципа работы преобразовательных устройств переменного и постоянного тока; 

- исследование характеристик в системе ТРН-АД; 

- исследование характеристик в системе ШИП-ДПТ; 

- исследование характеристик в системе ТПН-ДПТ; 

- изучение принципов работы датчика скорости. 

Выводы. Разработан лабораторно-исследовательский стенд, позволяющий реализовать проверку 

теоретических подходов по определению электромагнитных параметров асинхронного двигателя с питанием от 

источника низкой частоты. Кроме того, лабораторный стенд позволяет выполнять ряд других учебных 

исследовательских задач.  
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ВЕНТИЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ЛАБОРАТОРИИ 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

Положишник В.В., студент, Козяр А.В., студент, Козяр С.В., студент,  
Скрипников О.В., ассистент, Резник Д.В., ассистент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского  
 

Введение. В ходе подготовки лабораторной базы для дисциплины «Элементы автоматизированного 
электропривода» возник вопрос модернизации стендового оборудования. Это вызвано моральным и 
физическим износом стендового оборудования. Основываясь на этом, для повышения качества образования и 
обучения студентов практическим навыкам работы в лаборатории, создан ряд студенческих проектов по 
разработке и внедрению в учебный процесс вентиляторных установок. На первом этапе проанализированы 
различные варианты модернизации и создания новых лабораторных стендов с применением вентиляторных 
установок. 

Цель работы. Модернизация и переоснащение лабораторной базы лаборатории Микропроцессорных 
систем управления, контроля и защиты электрических двигателей. 

Материал и результаты исследования. На первом этапе проанализированы различные варианты 
модернизации и создания новых лабораторных стендов. Одним из направлений выбрано применение 
электропривода вентилятора, что позволяет изучить и рассмотреть систему контроля и управления комплексом. 
В лаборатории реализовано два проекта, базирующихся на применении электропривода вентилятора системы 
охлаждения.  

В первом проекте реализована лабораторная установка, которая представляет собой конструктивно 
законченный блок, содержащий вентилятор, приводимый в движение однофазным асинхронным двигателем, 
систему тиристорного регулирования напряжения, датчики давления, скорости, контрольно-измерительные 
приборы, систему заслонок и световую индикацию. Принципиальная схема установки представлена на рис. 1.  

Лабораторный стенд позволяет наглядно 
демонстрировать принцип работы и регулирования 
параметров электропривода по системе тиристорный 
электропривод – асинхронный двигатель. Тиристорный 
регулятор напряжения  собран на базе микросхемы К1182 
ПМ, которая управляет симистором ВТ 137. Тиристорный 
регулятор напряжения  изменяет скорость однофазного 
асинхронного двигателя  ВН – 2. ВН – 2 состоит из 
статора, жестко прикрепленного к металлическому 
корпусу, а к короткозамкнутому ротору прикреплены 
пластиковые лопасти. Стенд позволяет исследовать 
различные способы регулирования продуктивности 
вентиляторных установок с помощью как задвижки и 
направляющего аппарата, так и изменением скорости 
вращения приводного двигателя, демонстрировать 

принципы работы датчика давления и электромашинного датчика скорости. 
Второй проект вентиляторной установки имеет практическую направленность. Так в ходе выполнения 

различных электромонтажных работ в лаборатории зачастую применяются реагенты и химические вещества, 
испарения которых вредны для человека. К таким работам можно отнести процесс вытравки печатных плат, 
пайки радиоэлементов с использованием канифолей, различные вспомогательные работы с лакокрасочными 
материалами, растворителями и т.п. Для устранения вышеперечисленных негативных факторов была 
разработана и внедрена портативная установка местной вытяжной вентиляции. Установка состоит из сборного 

шкафа с рабочей поверхностью и местным освещением, 
вентиляторного блока, который содержит 2 центробежные 
турбины, закрепленные на валу трехфазного асинхронного 
двигателя, канала воздуховода и вспомогательного ящика 
для хранения реагентов. Отведение воздуха по 
гофрированному каналу воздуховода может производиться 
как в систему центральной вытяжной вентиляции, так и 
непосредственно через оконную фрамугу.  

Выводы. Работа имеет практический интерес из-за 
возможности получения навыков работы студентов с 
вентиляционными системами для охлаждения 
электрических машин, вытяжной местной вентиляцией при 
производстве электромонтажных работ. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема 

управления однофазным асинхронным 
двигателем 

 
Рисунок 2 – Вентиляторная установка 
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ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЛЬНИЦІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Заквасов В.В., асистент, Нєкрасов Д.С., студент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  

 
Вступ. Для забезпечення лабораторної бази дисциплін, пов’язаних з вивченням принципів автоматизації 

виробництва, побудови систем управління та програмування промислових контролерів, існує необхідність 

створення фізичних моделей об’єктів управління дискретної дії. 

Мета роботи. Розробити структуру транспортної дільниці з елементи завантаження/розвантаження, робота 

якої може керуватися в ручному режимі, автоматично та дистанційно. 

Матеріал і результати дослідження. Як приклад фізичної моделі об’єкту управління дискретної дії 

розроблено транспортну дільницю, загальна схема якої представлена на рис. 1. Дана транспортна дільниця 

представляє собою частину промислової конвеєрної лінії, що реалізує функції завантаження/розвантаження та 

транспортування об’єктів. Транспортна дільниця дозволяє вивчити принципи роботи позиційних систем 

керування у ручному та автоматичному режимах, дає можливість студентам проявити ініціативу та власний 

підхід у реалізації алгоритмів керування, ознайомитись з принципами роботи програмованих реле та 

промислових контролерів, вивчити організацію дистанційного керування. Існує можливість розширити 

функціональні можливості лінії за допомогою проведення відео ідентифікації об’єктів, що транспортуються. 

Транспортна дільниця складається з двох рольгангів (RG1, RG2), двох роботів (RB1, RB2) та поворотно-

рухомої платформи (PR1). Роботи виконують функцію завантаження/розвантаження. Поворотно-рухома 

платформа переміщує деталь з першого рольганга на другий. В кінці транспортної дільниці деталь 

ідентифікується камерою спостереження. Якщо деталь успішно ідентифікована, робот забирає її, якщо ж ні, 

вона падає в корзину. Керування лінією організується за допомогою трьох програмованих реле. Два реле 

керують завантажувальним та розвантажувальним роботами, а третє двома рольгангами та поворотно-рухомою 

платформою. Всі реле з’єднані між собою мережею та підключені до комп’ютера, що дозволяє реалізувати 

дистанційне керування процесом. Для контролю положення транспортованої деталі вздовж периметру дільниці 

встановлено оптичні датчики (D1-D8). 

 
Рисунок 1 – Схема  транспортної дільниці 

 

Висновки. В результаті роботи розроблена структурна схема транспортної дільниці, визначені правила 

взаємодії окремих її підрозділів, побудована ієрархія системи управління, створені алгоритми функціонування 

окремих ланок і всієї системи в цілому. 
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ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РУШАННЯ 
ПРИ ПІДІЙМАННІ ВАНТАЖУ 

 
Гладир А.І., к.т.н., доц., Хребтова О.А., асистент, Пупинін С.П., асистент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
 

Вступ. Аналіз процесу рушання електроприводу механізму підйому затвору зливної греблі Кременчуцької 
ГЕС вказує на складний характер формування сил опору, обумовлений старінням та зміною фізико-хімічних 
властивостей матеріалу, що застосовується для ущільнення зливної системи [1]. Детальний аналіз цього 
стохастичного процесу потребує проведення експериментальних досліджень з використанням фізичної моделі 
системи "електропривод механізму підйому – затвор". 

Мета роботи. Розробка лабораторного комплексу для проведення експериментальних досліджень процесу 
рушання кранового електроприводу з урахуванням зміни властивостей ущільнень системи "карман зливної 
греблі – затвор" в залежності від навантаження та часу експлуатації. 

Матеріал і результати дослідження. Конструкція 
дослідницького комплексу, розробленого авторами, 
представлена на рис. 1. Електрична таль типу ТЭ100 
(1) встановлена на монорельсові (2), що закріплений на 
металоконструкції (3). Зусилля, обумовлене масою 
вантажу (6) та зміною властивостей ущільнення (11), 
передається сталевим тросом (4) до тензометричного 
датчика зусилля С50-1 (5). Вантаж встановлено на 
спеціально підготовлену поверхню (12).  

Зовнішній вигляд тензометричного датчика 
наведено на рис. 2, а). Принцип роботи датчика полягає 
у використанні тензоефекту в напівпровідниках. 
Діапазон навантаження (-25 ÷ +50) Н, діапазон робочих 
температур (-50 ÷ +80) ºС, струм живлення 2 мА, опір 
мосту 4±1 кОм (20 °С), початкове значення вихідного 
сигналу ±15 мВ, діапазон вихідного сигналу від -
200 мВ до 400 мВ. 

Схему монтажу наведено на рисунку 2, б). 
Конструкція складається з кріпильного гвинта (8), 
штифта для фіксації (9) та важеля (10), що сприймає 
зусилля від сталевої ниті (7). 

Для визначення залежності вихідної напруги 
датчика від зусилля, що прикладається до важеля, було 
проведено експериментальні дослідження шляхом 
збільшенні та зменшенні зусилля при нестандартному 
ряді значень з дискретністю 29 і 101 г. При 
дискретності  
29 г в діапазоні 0÷261 г проведено 6 серій по 11 
вимірів. При дискретності 101 г в діапазоні 0÷1818 г 
проведено 3 серії по 19 вимірів.  

За результатами досліджень визначена чутливість датчика (відношення приросту вхідного сигналу до 
приросту вихідного сигналу) S = 0,009 мВ/г. Вірогідність  лінійної апроксимації з чутливістю S підтверджується 
кореляційним коефіцієнтом rср= 0,98. Відсоток розкиду визначеної залежності обчислюється коефіцієнтом 
детермінації Кд = rср

2 
= 0,96. Адекватність вимірів визначалась за критерієм Фішера при довірчій вірогідності Рд 

= 0,95. Дисперсія адекватності Да = 0,0245, середня дисперсія Дср = 0,0159, дослідний критерій Фішера 
Кдф = 1,54. Теоретичне значення критерію Фішера Кфт = 2,5 приймаємо по стандартній таблиці [2, 3] при 
наступних ступенях свободи: q1 = 10; q2 = 55. Оскільки Кдф < Кфт, то вірогідність лінійної апроксимації є 
достатньою для проведення якісного експерименту.  

Висновки. Експериментальні дослідження тензометричного датчика зусилля С50-1 дозволили отримати 
лінійну модель з параметрами чутливості та середньою похибкою 5%, що дозволяє використовувати датчик 
зусилля при побудові лабораторного комплексу дослідження процесу рушання при підійманні вантажу.  
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Рисунок 1 – Структура дослідницького комплексу 
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Рисунок 2 – Тензометричний датчик: 

а) зовнішній вигляд; б) схема монтажу 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ  
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Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. На сегодняшний день создано большое количество лабораторных комплексов, которые способны 

моделировать различные по сложности технологические процессы и механизмы. Проведение такого рода 

исследований стало возможным благодаря развитию полупроводниковой и микропроцессорной техники, 

развитию компьютеризированных измерительных комплексов. Но анализ характеристик электромеханических 

систем как многокомпонентных сложных объектов с учетом специфики технологического процесса, 

конструкции механизма, вида механической трансмиссии и т.д. требует совершенствования лабораторной базы 

в области создания точных физических моделей технологических объектов, приводящихся в движение 

электроприводом. С этой целью, для дальнейших исследований режимов работы различных технологических 

механизмов с позиции трогания и построения эффективных систем управления ними, возникла необходимость 

в создании универсального лабораторного комплекса.  

Цель работы. Разработка конструкции комплекса для исследования процесса трогания производственных 

механизмов и обоснование необходимости применения каждого из его конструктивных элементов. 

Материал и результаты исследования. Особое внимание в управлении приводным двигателем придают 

проблемам энергопотребления и избегания аварийности при пуске электроприводов с тяжелыми условиями 

запуска. В электроприводах горной, пищевой и металлургической промышленности, где применяются такие 

механизмы как дробилки, насосы, перекачивающие вязкие жидкости, скребковые механизмы процесс трогания 

отличается своим непостоянством из-за свойств и положения продукта в рабочей машине. Момент (М) 

сопротивления на валу двигателя имеет стохастический характер. Поэтому для создания универсального 

лабораторного комплекса необходимо учесть следующие требования: 

 -  возможность формирования изменяющегося момента инерции (Jvar), который обусловлен как 

конструктивными особенностями комплекса, так и поведением технологического сырья (сушка, грануляция, 

измельчение, перемешивание, транспортировка); 

-  возможность формирования реактивного момента сопротивления по заданному закону; 

-  стенд должен представлять собой несколько электромеханических агрегатов, связанных между собой 

механической трансмиссией, что позволит исследовать поведение распределенных многомассовых 

электромеханических систем. 

Кинематическая схема, удовлетворяющая перечисленным требованиям, изображена на рис. 1.  
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М

М

kT1 

fрез
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Рисунок 1 – Кинематическая модель лабораторного комплекса 

 

Комплекс (рис. 2), смоделированный на основании кинематической схемы (рис. 1), размещается на едином 

каркасе с демпфирующим элементом, который моделирует передачу вибраций на фундамент механизма. Весь 

комплекс делится на две секции: верхнюю и нижнюю, которые содержат свой набор конструктивных 

элементов. На верхней секции на едином валу располагаются: 

 -   съемные диски, которые увеличивают либо уменьшают инерционную массу вала (1); 

 -   приводной асинхронный двигатель (2);  

 -   тормозные колодки, создающие изменяющийся статический момент на валу механизма (3); 
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 -   шкив для смены скоростей (4); 

 -   насос, который создает вентиляторную нагрузку транспортных механизмов на валу (5). 

На нижней секции находятся: 

 -  барабан, позволяющий имитировать переменный момент инерции рудничной мельницы или дробилки, 

обусловленный поведением технологического сырья (8); 

 - двигатель постоянного тока, который может определить статический момент на валу механизма 

посредством электромеханической зависимости. 

Валы механизмов соединяются ременной передачей через шкив смены скоростей и шкив барабана. Такая  

компоновка комплекса позволяет исследовать поведение многомассовых распределенных систем, связанных 

между собой трансмиссией.  

 
Рисунок 2 – Визуальная модель лабораторного комплекса:  

1 – съемные диски; 2 – асинхронный двигатель; 3 – тормозные колодки; 4 – колесо смены скоростей;  

5 – насос; 6 – ременная передача; 7 – двигатель постоянного тока; 8 – барабан (в разрезе); 9 – каркас 

 

Выводы. Разработанный лабораторный комплекс позволяет исследовать характеристики технологических 

механизмов на этапе трогания, разгона и квазиустановившегося процесса переработки сырья. При наличии 

соответствующих датчиков и измерительных средств комплекс позволяет выявлять закономерности 

вибрационных параметров и характеристик электромеханической системы в зависимости от закона изменения 

и характера нагрузки на валу двигателя. Такие исследования необходимы для поиска рациональных алгоритмов 

управления электроприводами реальных производственных механизмов с целью уменьшения аварийности при 

пуске технологических механизмов с тяжелыми условиями трогания. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1. Черный А.П., Гладырь А.И., Осадчук Ю.Г., Курбанов И.Р., Вошун А.Н. Пусковые системы 

нерегулируемых электроприводов: Монография – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2006. – 280 с. 

2. Родькин Д.И., Черный А.П., Коренькова Т.В., Гладырь А.И., Живора В.Ф. Пусковые системы 

нерегулируемых приводов в задачах энергоресурсосбережения // Вестник Национального технического 

университета ”Харьковский политехнический институт”. – Харьков: НТУ ”ХПИ”. – 2003. – Вып.10. – 

235-243 с. 

3. Бербс А.М. 100% самоучитель AutoCad 2006: Русская версия. – М.: Триумф, 2006. – 352 с. 



ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

 

 
 

63
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ДЛЯ ВИБРОДИАГНОСТИКИ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТА ВИ6-5МА 

 
Гладырь А.И., к.т.н., доцент, Пупынин С.П., ассистент, Лесной Н.И., студент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 
Введение. Применение измерительных комплексов требует точного и однозначного определения 

физической величины. В автоматизированных измерительных комплексах, как правило, все физические 
величины приводятся к электрическим, которые затем преобразуются в цифровой код для дальнейшей 
обработки. В связи с этим возникает необходимость применения различного специализированного 
оборудования для преобразования и масштабирования исходных физических величин, для приведения их к 
заданным нормированным шкалам. Такое оборудование выпускается промышленностью или разрабатывается 
заказчиком самостоятельно. Но в обоих случаях возникает задача поверки и калибровки. Для решения этой 
задачи необходимо проводить исследование измерительных преобразователей, разработку методики юстировки 
и настройки измерительных комплексов в целом с применением схемотехнических решений и математических 
методов. 

Цель работы. Оценить работоспособность и линейность измерительного комплекта ВИ6-5МА при 
заданных входных значениях, и обосновать возможность его применения для измерения вибропараметров – 
перемещения скорости, ускорения. 

Материал и результаты исследования. Для измерения вибропараметров используется комплект ВИ6-5МА 
(рис. 1) с набором датчиков ДП-3 (Д1-Д6), которые подключаются к детекторам (Дет1-Дет6), предназначенным 
для выделения полезного сигнала. Датчики и детекторы питаются от встроенного генератора напряжения 
(Ген.Н.). Выходы детекторов подключаются к фильтрам (Ф1-Ф6), сигналы с которых подаются на 
многоканальный АЦП, а далее на ЭВМ. 

В ходе эксперимента необходимо получить функцию преобразования физической величины (s) в 
электрическую (Uвх) датчика виброперемещения ДП-3.  

 
Рисунок 1 – Измерительная  аппаратура ВИ6-5МА:  

1 – блок питания; 2 – основной блок; 3 – кабель 
питания для основного блока 

 
Рисунок 2 – Структурная схема виброизмерительного 

комплекса на базе комплекта ВИ6-5МА: 
Д – датчик; Дет – детектор; Ф – фильтр; 

МК АЦП – многоканальный АЦП (шестиканальный) 
 
 План эксперимента имеет следующий вид: 

- подключить датчик ДП-3 к комплекту ВИ6-5МА;  
- питание датчика перемещения ДП-3 осуществить от встроенного генератора частотой 5680 Гц; 
- настроить выход ВИ6-5МА на значение «ноль» при отсутствующем чувствительном элементе (штоке); 
- датчик закрепить в станину; 
- перемещать шток на заданные расстояния и фиксировать выходное напряжение; 
- такой опыт провести еще над двумя произвольными каналами; 
- результаты обработать пакетом программ MathCAD. 
Полученные результаты представлены на рис. 3. 
Для дальнейшего проведения испытания определяем функцию преобразования электрического сигнала с 

датчика ДП-3 (Uвх) в выходной электрический сигнал комплекта ВИ6-5МА (Uвых).  
План эксперимента: 
- подключить датчик ДП-3 к комплекту ВИ6-5МА;  
- питание датчика перемещения ДП-3 осуществить от встроенного генератора частотой 5680 Гц; 
- настроить выход ВИ6-5МА на значение «ноль» при отсутствующем чувствительном элементе (штоке); 
- датчик закрепить в станину; 
- перемещать шток на заданные расстояния и фиксировать выходное напряжение; 
- преобразователь ВИ6-5МА после детектирования фильтрует выходной сигнал, который регистрируется в 
процессе испытания; 

- такой опыт провести еще над двумя выбранными ранее каналами; 
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- результаты обработать пакетом программ MathCAD. 
Полученные результаты представлены на рис. 4. 

  
Рисунок 3 – Зависимость выходных сигналов с 

датчика ДП-3 от перемещения штока: 
1 – первый канал; 2 – второй канал; 3 – третий канал 

 
Рисунок 4 – Зависимость выходного электрического 

сигнала комплекта ВИ6-5МА от электрического 
сигнала с датчика ДП-3 

 
На рис. 4 видно, что характеристика имеет ярко выраженную нелинейность для всех каналов, а третий канал 

значительно отличается от остальных. 
Результаты испытаний аппроксимируются по методу наименьших квадратов полиномом третьей степени 

типа: 32
3210 xaxaxaay ⋅+⋅+⋅+=  В результате аппроксимации получаются следующие коэффициенты 

полиномов и их среднеквадратические отклонения (εср.кв.):  
 

Таблица 1 – Коэффициенты полиномов 
выходных сигналов с датчика ДП-3 от 
перемещения штока и их среднеквадратические 
ошибки 

  a0 a1 a2 a3 εср.кв 

y1 -1,33 50,595 0,256 -0,028 59,411 

y2 -1,967 45,661 0,14 -0,013 36,453 

y3 -11,967 46,944 0,081 -0,029 15,876 

 
Выбрав второй канал для очередного опыта, оценим зависимость среднеквадратической ошибки εср.кв. Для 

каждого коэффициента полинома (a0, a1, a2, a3) поочередно задаем его в диапазоне -20%…+20% (для получения 
εср.кв в каждом случае изменяется только один коэффициент полинома, остальные остаются без изменений). 
Результаты приведены на рис. 5. 

Полученные коэффициенты полиномов являются 
оптимальными и любое их изменение приводит к увеличению 
среднеквадратичной ошибки аппроксимации. Стоит отметить 
симметричность величин εср.кв при отклонении от оптимальных 
значений коэффициентов полинома как в большую, так и в 
меньшую сторону, что говорит об экстремуме функции  
εср.кв(a0, a1, a2, a3) в точке с рассчитанными ранее коэффициентами. 

Полученные полиномы могут быть учтены при разработке 
программного обеспечения для дальнейшей обработки данных, 
которые позволят измерить физическую величину с учетом 
параметров каждого канала. 

Выводы. Рассчитанные в данной работе аппроксимационные 
оценки описывают функциональное преобразование физической 
величины комплекта ВИ6-5МА, в частности, для измерения 
вибропараметров двигателя в процессах трогания и разгона, 
используя значение перемещения. Кроме этого, при подключении 

данного комплекта к ЭВМ, полученные коэффициенты аппроксимации помогут точнее определить исходную 
физическую величину. 
Идентифицирован источник погрешности самого преобразователя, что позволит в дальнейшем улучшить его 
характеристики. 
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Таблица 2 – Коэффициенты полиномов выходного 
электрического сигнала комплекта ВИ6-5МА от 
электрического сигнала с датчика ДП-3 и их 
среднеквадратические ошибки 

 a0 a1 a2 a3 εср.кв 

y1 15,897 0,512 -4,783·10
-4

 1,575·10
-6

 74,55 

y2 3,756 0,443 -2,78·10
-4

 1,786·10
-6

 75,793 

y3 0,451 0,273 -7,91·10
-5

 8,212·10
-7

 34,289 

 
Рисунок 5 – Зависимость 

среднеквадратической ошибки от 
приращения коэффициента полинома 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Михайличенко Д.А., ст. преп., Дубина И.Н., студент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Известно, что затраты топливно-энергетических ресурсов в Украине одни из самых высоких в 

Европе, а эффективность использования тепловой и электрической энергии в несколько раз ниже, чем в 

технически развитых странах мира. Как отмечалось в [1], на большинстве предприятий около 50% общего 

объема потребляемой энергии используется в производстве, а остальное составляют потери. Также высоки 

потери и в коммунально-бытовой сфере,  которые достигают 60% потребляемой энергии. Учитывая, что 

Украина по разным оценкам только на 40% может обеспечить потребности в топливе за счет собственных 

национальных ресурсов, то единственный путь стабилизировать и уменьшить энергопотребление – это 

энергоресурсосбережение во всех сферах жизнедеятельности страны. 

Что касается систем теплоснабжения, то в Украине значительные затраты энергоресурсов происходят при 

их эксплуатации. Наша страна, исходя из расчета на единицу площади, тратит в 2-2,5 раза больше энергии, чем 

страны западной Европы [2]. 

Таким образом, теплотехнические системы представляют интерес с точки зрения модернизации уже 

существующих и вновь проектируемых, с целью снижения энергоресурсозатрат при их эксплуатации.  

Учитывая, что тепловые системы работают  при изменяющихся температурных условиях, разной загрузке и 

т.п., представляется целесообразным проведение экспериментальных исследований режимов их 

функционирования для изучения и понимания особенностей протекания процессов, происходящих в 

теплотехническом комплексе. Поэтому необходимо создание стендового оборудования, технические 

возможности которого позволят получить количественные и качественные характеристики интересующих 

вопросов. 

Цель работы. Разработать схемное решение базового варианта экспериментальной установки для 

исследования режимов работы системы теплоснабжения с электрическим котлом и электромеханическим 

устройством регулирования энергетических параметров. 

Материал и результаты исследования. Функциональная схема лабораторной установки представлена на 

рис. 1, включает электрический котел, тиристорный регулятор напряжения, трубопроводную тепловую сеть, 

циркуляционный насос для перекачивания теплоносителя, приводной асинхронный двигатель (АД1) и 

преобразователь частоты (ПЧ) [3]. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема лабораторного стенда 
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В электрических силовых цепях предусматривается установка электронных датчиков для измерения 

величины соответствующих параметров. Трубопроводная сеть разработана с учетом возможной установки 

контрольно-измерительной аппаратуры для измерения технологических параметров, подключения 

регулирующего устройства для управления тепловым режимом радиатора, а также учтена возможность 

дальнейшей модернизации системы. Технологическое и контрольно-измерительное оборудование подбирается 

таким образом, чтобы была возможность реализовать электронные автоматизированные системы контроля, 

управления и регулирования тепловым процессом.  

В табл. 1 представлены краткие технические характеристики основного технологического оборудования. 

Таблица 1 – Технические характеристики оборудования 

 

Выводы. Исходя из функциональных возможностей лабораторного комплекса, можно обозначить 

следующие направления исследований: 

- изучение и исследование режимов работы и регулирования нагревательного устройства; 

- исследование режимов функционирования тепловой распределительной сети; 

- изучение и исследование зависимостей влияния температуры и скорости протекания теплоносителя на 

режим теплопередачи; 

- изучение свойств и характеристик различных теплоизолирующих материалов; 

- разработка и исследование компьютеризированных микропроцессорных систем контроля и управления 

процессом теплоснабжения. 

- изучение технических характеристик и функциональных возможностей теплорегулируещего 

оборудования. 

Разработанный лабораторный комплекс предназначен для проведения научных исследований, 

направленных на выработку практических рекомендаций рационального использования теплотехнических 

систем, оснащенных электронным микропроцессорным оборудованием, а также для обучения и повышения 

качества подготовки специалистов соответствующего профиля. 
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№ Оборудование Параметры 

1 Электрический котел АОЭ-9-1 Uном=220 /380 В, Рном=4,5 кВт 

2 ТРН Uном=220 /380 В , Uвых=0,2-0,9Uном, Рном=9 кВт 

3 Насос ВЦ-1,2-20У1.1 Qном=0,0015 м3/с , Нном=20 м.в.ст. 

4 АД1 АИP71А2У Uном=220/380 В , Pном=500 Вт , n=2820 об/мин 

5 ПЧ (L 200) Uном=380 В, Pном=500 Вт, fном=50/60 Гц, fвых=0,5-400 Гц 
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА 

Сукач С.В., ст. преп. 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Человек и окружающая среда взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, когда потоки 
энергии, вещества и информации находятся в пределах, благоприятно воспринимаемых человеком и природной 
средой. Взаимодействие человека со средой обитания может быть позитивным  или негативным, характер 
взаимодействия определяют потоки веществ, энергий и информаций. Любое превышение привычных уровней 
потоков сопровождается негативными воздействиями на человека или природную среду. 

Цель работы. Разработка системы контроля параметров чистых помещений. 
Материал и результаты исследования. Оптические счетчики частиц аэрозолей и создание системы 

мониторинга помещений. 
Существует ряд характерных состояний взаимодействия в системе «человек - среда обитания»: 
- комфортное (оптимальное), когда потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия: 

создают оптимальные условия деятельности и отдыха; предпосылки для проявления максимума 
трудоспособности и как следствие, продуктивности деятельности; гарантируют сохранение здоровья 
человека и целостности компонент среды обитания; 

- допустимое, когда потоки, воздействуя на человека и среду обитания, не оказывают негативного влияния  
на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека. Соблюдение 
условий  допустимого взаимодействия гарантирует невозможность возникновения и развития 
необратимых процессов у человека и в среде обитания; 

- опасное, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное воздействие на здоровье 
человека, вызывая при длительном взаимодействии заболевания, и/или приводят к деградации 
природной среды; 

- чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уровней за короткий период времени могут нанести травму, 
привести человека к летальному исходу, вызвать нарушения в природной среде. 

Из четырех характерных состояний взаимодействия человека со средой обитания лишь первые два 
(комфортное и допустимое) соответствуют позитивным условиям повседневной деятельности, а два других 
(опасное и чрезвычайно опасное) – недопустимы для процессов жизнедеятельности человека, сохранения и 
развития природной среды. Следовательно, поддерживание комфортного и/или допустимого состояний 
является способом повышения защищенности человека. Комфортное состояние жизненного пространства по 
показателям микроклимата и освещения достигается соблюдением нормативных требований. В качестве 
критериев комфортности устанавливают значения  температуры воздуха в помещениях, его влажности и 
подвижности, соблюдение нормативных требований к искусственному освещению помещений и территорий. 

Параметры – температура окружающих предметов и интенсивность физического нагревания организма 
характеризуют конкретную производственную обстановку и отличаются большим разнообразием. Остальные 
параметры – температура, скорость, относительная влажность и атмосферное давление окружающего воздуха – 
получили название параметров микроклимата. 

Параметры микроклимата воздушной среды, которые обуславливают оптимальный обмен веществ в 
организме и при которых нет неприятных ощущений напряженности системы терморегуляции организма, 
называют комфортными или оптимальными. При создании комфортных условий в помещение такое 
помещение называют чистым. 

Согласно стандарту ISO 14644-1, разработанному Международной Организацией по стандартизации (ISO), 
чистое помещение – это: 

A room in which the concentration of airborne particles is controlled, and which is constructed and which is 
constructed and used in a manner to minimize the introduction, general, and retention of particles inside the room, and 
in which other relevant parameters, e.g. temperature, humidity, and pressure, are controlled as necessary (помещение, в 
котором контролируется счетная концентрация аэрозольных частиц, и которое построено и используется так, 
чтобы свести к минимуму поступление, генерацию и накопление частиц внутри помещения, и в котором, при 
необходимости, контролируются другие параметры, например, температура, влажность и давление). 

Одним из вариантов исследования параметров микроклимата в помещении, является использование 
датчиков частиц аэрозолей. Оптические счетчики частиц аэрозолей – фотоэлектрические приборы, 
определяющие число частиц, прокаченных через измерительный объем прибора, путем подсчета количества 
импульсов света, рассеянного каждой отдельной частицей при ее пролете через световой луч. В отличии от 
«обычных» счетчиков частиц, датчики аэрозолей (в английском языке для этих приборов в основном 
используется термин remote, хотя встречается и традиционное sensor) не имеют пневматической системы, т.е. 
прокачка анализируемого воздуха через измерительный объем прибора осуществляется за счет внешнего 
источника разрежения (вакуумного насоса), как правило, одного для всей системы. Кроме того, электронный 
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блок датчика предельно упрощен – фактически он 
только усиливает сигнал с фотоприемника, 
входящего в состав оптического блока, и 
преобразует его в форму (аналоговую или 
цифровую), необходимую для его передачи в 
центральный компьютер (рис. 1).  

Система организуется таким образом, что в 
каждую контролируемую точку устанавливается 
датчик частиц аэрозолей, который периодически  
(или непрерывно) передает информацию в 

компьютер, который ее архивирует и индицирует результаты измерений на дисплее. Достоинства системы 
мониторинга с помощью датчиков аэрозолей является: 

- измерение в реальном масштабе времени; 
- высокая надежность контроля, поскольку интервал между последовательными измерениями в одной 

точки может быть сведен к нулю; 
- возможность немедленной сигнализации о превышении допустимых уровней загрязнений; 
- возможность немедленной реакции на события, повлекшие загрязнение, вплоть до срочной эвакуации 

учащихся из лабораторий. 

Разумеется, современные автоматизированные 
системы контроля параметров в учебных помещениях 
включают в себя не только датчики аэрозолей. Как 
правило, в компьютерных системах контроля 
используют принцип открытой архитектуры, что 
подразумевает подключение датчиков любых других 
параметров. К числу характеристик чистого 
помещения, которые могут контролироваться системой 
мониторинга, относятся: 

- температура и влажность воздуха; 
- перепад давления между помещениями; 
- скорость воздушного потока в помещении или в 

воздуховоде. 
Типичная система контроля параметров в 

помещении по принципу открытой архитектуры 
представлена на рис. 2. В данную систему входит 
компьютер, который контролирует входные сигналы, 
поступающие от сети датчиков. Информация от этих 
датчиков поступает с временной отметкой, сохраняется 
в базе данных и отображается на экране. Обычно 
накапливаемые данные сравниваются с предельно 
допустимыми уровнями и, если возникает 
необходимость, сигнал тревоги предупреждает 
обслуживающий персонал с помощью световой или 
звуковой сигнализации.  

Выводы. Разработана система мониторинга 
параметров микроклимата в помещении. Данная 
система должна включать в себя специальные средства 
формирования отчетов. Обычно отчеты содержат 
диаграммы, статистические данные и таблицы 
накопленной информации. 

 
Рисунок 1 – Схемы мониторинга помещения с 

помощью датчиков частиц аэрозолей 
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Рисунок 2 – Система контроля параметров чистых 

помещений 
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА 
ПОЛУПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Величко А.Л., ассистент, Сукач С.В., ст. преп., Сайкевич С.О., ассистент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. С целью безопасности проведения учебных занятий в лабораторном комплексе полуподвального 

помещения 7 корпуса КДПУ возникла необходимость создания вентиляционной системы и аварийного 

освещения. 

Цель работы. Создание системы безопасности полуподвального помещения. 

Материал и результаты исследования. Анализ систем вентиляции и аварийного освещения с полным 

расчетом воздуховодных каналов.  

Вентиляция закрытых помещений, к которым относят подвальные и полуподвальные рабочие и учебные 

лаборатории в жилых зданиях, учебных корпусах ВУЗов и т.д., являются временными помещениями для 

реализации общественно полезных функций, требующие  комфортных условий.  Эти условия могут быть 

созданы путем использования эффективных вентиляционных систем, нагревательных устройств и т.д. В 

изолированных помещениях вредные газовые компоненты должны удаляться с минимальным временем 

реализации программы, при минимальных энергозатратах. Один из вариантов подобной системы включает 

единую для нескольких помещений – общую, регулируемую по производительности, вентиляционную 

установку, а также местные 

устройства аэродинамического 

регулирования вентиляционных 

режимов, устанавливаемые в 

специальных воздуховодах. 

Устройства аэродинамического 

регулирования оборудуются 

заслонками с исполнительными 

механизмами, управляемыми от 

общего автоматизированного 

комплекса (рис. 1). 

Управление режимами 

проветривания осуществляется с использованием следующих алгоритмов: 

- программное управление всем комплексом; 

- программное управление с коррекцией режимов, использующее пассивные устройства регулирования 

режимов проветривания; 

- приоритетное управление режимами проветривания в зависимости от уровня и характера вредных 

веществ. 

Регулирование скорости двигателя вентилятора и положения пассивных регуляторов осуществляется с 

помощью микропроцессорной системы (МПС) с соответствующим программным обеспечением.  

Система вентиляции осуществляет индивидуальное и совместное проветривание помещений, что позволяет 

удаление вредных примесей, неприятных запахов без нарушения рабочего ритма в помещениях. На рис. 2 и 3 

показаны схемы воздуховодов вентиляционной системы. 

 
Рисунок 2 – Схема вытяжных воздуховодов 

вентиляционной системы (вариант 1) 

Рисунок 3 – Схема вытяжных воздуховодов 

вентиляционной системы (вариант 2) 

 

В случае незапланированного отключении электроэнергии в лабораторном комплексе полуподвального 

 
Рисунок 1 – Внешний вид вентиляционной системы (преобразователя 

частоты; пульта управления; вентиляционной установки) 
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помещения 7 – го корпуса КДПУ, в лабораториях 7001-7008 и коридоре автоматически включается аварийное 

освещение, которое способствует беспрепятственной  эвакуации студентов и преподавателей.  

Аварийное освещение - часть освещения, которое продолжает работать в случае прекращения штатной 

подачи электроэнергии. Для электропитания аварийного освещения используются либо сети резервного 

питания, либо источники автономного питания (аккумуляторы или генераторы).  

Стенд «Аварийное освещение» расположен в лаборатории 7001. 

На рис. 4 изображена система аварийного освещения, которая выполнена по принципу релейно-

контакторной системы управления. 

 
Рисунок 4 – Функциональная схема стенда аварийного освещения: 

AC – источник переменного напряжения, 220 В; МП 1 – магнитный пускатель, 220 В; SA1 – тумблер (для 

имитации исчезновения напряжения в сети); QF1 – автоматический выключатель; АКБ – аккумуляторная 

батарея (кислотная, 12 В); SA 2 – переключатель режимов управления «автомат» и «ручное» с промежуточным 

положением; КМП 1.1 – нормально замкнутые контакты МП 1; FU 1 – предохранитель 12,5 А; Нагрузка – 

лампы накаливания, 12 В, – светильники аварийного освещения; Штепсель – вилка для подключения стенда в 

сеть 220 В; Розетка 1 – дополнительная розетка, 220 В 

 

Стенд включает в себя: 

- аккумуляторную батарею; 

- устройство зарядки АКБ; 

- магнитный пускатель, обеспечивающий коммутацию цепи источника аварийной подачи напряжения; 

- блок кнопок управления; 

- источник аварийного освещения (нагрузка). 

Пульт управления включает в себя тумблер SA1, переключатель SA2 и автоматический выключатель QF1. 

Тумблер SA1 служит для проверки работоспособности системы аварийного освещения. При наличии 

сетевого напряжения 220 В, во включенном состоянии SA1, система обеспечивает нормальный режим работы 

стенда. При отключенном состоянии SA1 имитируется отсутствие сетевого напряжения, тем самым 

осуществляется срабатывание группы контактов магнитного пускателя нагрузочной цепи. 

Переключатель SA2 позволяет 

осуществлять переключение режима работы 

стенда: в «автоматическом» и «ручном» 

управлении. Данный переключатель имеет 

среднее положение, в котором не задействован 

ни один из указанных режимов. 

Автоматический выключатель QF1 

осуществляет подключение сетевого 

напряжения к стенду. 

На рис. 5 показана схема безопасного 

выхода из лабораторий в случае 

непредвиденных ситуаций, чтобы студенты и 

преподаватели в кротчайший срок могли 

безопасно покинуть помещения. На схеме 

показано размещение лабораторий, а также 

запасные выходы. 

Выводы. Системы вентиляции и аварийного освещения показали свою эффективность и 

работоспособность. 

 
Рисунок 5 – Схема безопасного выхода из лабораторий в 

случае непредвиденных ситуаций 
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Сукач С.В., ст. преп., Величко А.Л., ассистент, Метель А.C., студент, 
Кобылянский М.А., студент, Мозговой А.В.,студент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила  Остроградского 

 

Введение. В связи с глобальным потеплением, развитием промышленности, увеличения количества 

автомобильного транспорта, состояние окружающей среды неуклонно ухудшается. Загрязнение воздуха 

незаметно на глаз, однако оно представляет собой серьезную угрозу для жизни. По мере того как загрязняющие 

элементы скапливаются в воздухе помещения, они постепенно и незаметно разрушают здоровье находящихся в 

нём людей.  

Современный человек, проводя до 90% времени в помещении (офис, квартира, транспорт) практически 

начисто лишает себя отрицательных ионов кислорода, поскольку воздух закрытого помещения, в котором 

находится хотя бы один человек, постепенно приобретает положительный заряд. Воздух называют "спёртым" 

даже тогда, когда кислорода (электрически нейтрального) в нём вполне достаточно. Пыль и другие загрязнения 

не только засоряют воздух, но также и снижают концентрацию ионов кислорода. Дополнительными 

источниками положительных ионов являются электробытовые приборы, в первую очередь экраны телевизоров 

и мониторы компьютеров. 

Цель работы. Создание компьютеризированной системы жизнеобеспечения (рис. 1), в которой помимо 

давления пыли и нормализации влажностно-температурных показателей будет производиться обогащение 

воздуха кислородом, озоном и отрицательными ионами.  

 
Рисунок 1 – Компьютеризированная система жизнеобеспечения 
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Материал и результаты исследования. Экспериментально установлено, что наружный воздух, проникая 

через форточки, окна или вентиляционные воздуховоды, теряет половину аэроионов. Оставшаяся же половина 

прилипает к стенкам, предметам обстановки и таким образом уничтожается. Новейшие методы обработки 

воздуха, его очистка, промывка и фильтрование уничтожает все аэроионы наружного воздуха и делают его тем 

самым биологически мертвым. В воздухе помещений остается некоторый несократимый минимум аэроионов, 

который образуется под влиянием радиоактивного распада веществ, из которого состоят стены (камни, кирпич, 

штукатурка, краска и др.). Особенно быстро идет уничтожение аэроионов в воздухе помещений, если в них 

присутствуют люди, ибо дыхание человека является источником выделения огромного количества аэроионов с 

некоторым преобладанием положительных.  

Перечисленные факторы сильно снижают работоспособность человека, повышают утомляемость и 

раздражительность, пагубно влияют на здоровье в целом.  

Озон, присутствующий в наружном воздухе, исчезает из него внутри зданий. Из-за того, что он постоянно 

реагирует с другими химическими соединениями, его количество постоянно уменьшается. При концентрации 

30 частиц на миллиард озон полностью превращается в кислород за период от 20 до 50 минут (в зависимости от 

различных условий). До тех пор, пока первоначальный уровень озона в помещении не будет искусственно 

восстановлен, его концентрация будет равна нулю. 

Озон - единственный химический элемент, обладающий способностью восстанавливать чистоту воздуха. 

Озон, наиболее мощный из встречающихся в природе окислителей, обладает способностью разрушать 

большинство органических соединений, загрязняющих воздух в помещениях. 

При использовании ионизаторов повышается умственная и физическая работоспособность, снимается 

стресс, повышается сопротивляемость человеческого организма к инфекционным заболеваниям. Анионы (ионы 

"-" заряда) повышают умственную и физическую работоспособность, снимают стресс, укрепляют нервную 

систему, повышают сопротивляемость человеческого организма к инфекционным заболеваниям.  

При добавлении в воздух озона до уровня 15 частиц на миллиард полученный эффект соответствует 

прогулке на свежем воздухе в течение двух часов. Мировая практика доказывает, что при использовании 

систем озонирования воздуха уменьшаются аллергические реакции, улучшается сон, уменьшается частота 

головных болей, улучшается общее самочувствие, снижается вероятность депрессивных состояний, 

облегчается состояние людей с болезнями дыхательных путей. 

Насыщенный кислородом воздух обеспечивает быстрое восстановление после эмоционального стресса и 

делает окружающую среду более комфортной.  

Если в воздухе содержится менее 18% кислорода, это может привести к кислородному голоданию (табл. 1).  

Таблица 1 – Влияние концентрации кислорода на организм человека 

Концентрация кислорода Симптомы 

18% Граница зоны безопасности 

16-12% Ускорения пульса и дыхания, снижение концентрации внимания 

14-9% Заторможенность мышления, головокружение, повышение температур 

10% или меньше Галлюцинации, потеря сознан 

 

Таким образом, объединяя эффективность генераторов кислорода, озона и анионов в одной вентиляционной 

установке, можно добиться наиболее оптимальных для работы условий.  

Выводы. Использование вентиляционной системы с генераторами кислорода, озона и отрицательно 

заряженных ионов позволяет свести к минимуму влияние загрязняющих элементов окружающей среды на 

человека, позволяет создать наиболее комфортные условия для жизнедеятельности. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ 
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

 
 

75

СИСТЕМА КЕРОВАНОГО РУШАННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 
 
Гладир А.І., к.т.н., доц., Конох І.С., ст. викл., Хребтова О.А., асистент, Лісний М.І., студент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Актуальність застосування інтелектуальних систем для приводів з тяжкими умовами пуску 
обумовлена необхідністю побудови систем керованого рушання для широкого класу електроприводів 
промислових механізмів, що характеризуються стохастичним, багатофакторним процесом формування 
навантаження на етапі рушання й розгону. Вирішення цієї проблеми вимагає використання сучасних підходів 
до синтезу системи керування електроприводом, пошуку раціональних алгоритмів функціонування 
електромеханічної системи із застосуванням технологій штучного інтелекту. 

Мета роботи. Створення та дослідження системи керованого рушання з елементами нечіткої логіки в 
ланцюзі керування на базі частотнорегульованого електроприводу. 

Матеріал і результати дослідження. Експериментальні дослідження фізичної моделі пульпонасоса з 
використанням комп'ютеризованого комплексу (рис. 1) дозволили отримати низку результатів, які було 
покладено в основу математичної моделі технологічного механізму, що характеризує залежність моменту 
опору від декількох чинників: обсягу завантаження насосу, часу простою технологічного обладнання, 
концентрації гідросуміші (рис. 2). Ця математична модель була представлена у вигляді єдиного блоку в пакеті 
програм Matlab, що відтворює багатофакторну залежність моменту опору пульпонасоса, та використана при 
створенні загальної моделі електромеханічної системи. 

 
Рисунок 1 – Комп'ютеризований комплекс для 

дослідження фізичної моделі: 
1 - корпус насоса, 2 - колесо, 3 - гідросуміш,  

4 - вихідний патрубок 
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Рисунок 2 – Візуалізація математичні моделі при зміні обсягу 
завантаження й часу простою при незмінній концентрації (а) і 

при зміні концентрації й часу простою без зміни обсягу 
завантаження пульпонасосу (б) 

 
Структура (рис. 3) та алгоритм функціонування (рис. 4) системи керованого рушання представлені для 

варіанту реалізації на базі частотнорегульованого електропривода, що комплектується мікроконтролером, 
датчиками електричних величин і технологічних параметрів (напруги мережі, струму, моменту, кута повороту, 
швидкості обертання й т.д.). 
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Рисунок 3 – Структурна схема системи 

керованого рушання 

 

 
Рисунок 4 – Алгоритм роботи системи керованого рушання 
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Робота даної системи виконується за алгоритмом, який враховує специфіку рушання та може реалізувати 
ефективну передстартову підготовку. Приведений алгоритм забезпечує виконання евристичних правил для 
фазі-контролера, який є основою даної системи. Ці евристичні правила мають наступний вигляд. 

1. При більшому числі ітерацій пуску варто збільшити пусковий момент шляхом зменшення β. 
2. Чим вище швидкість, тим більше β наближається до стандартного значення. 
3. При невдалій спробі пуску в прямому напрямку, здійснити реверс, якщо є така можливість. 
4. Кожна ітерація пуску в одному напрямку містить кілька спроб з послідовним збільшенням пускового 

моменту. 
5. Якщо при спробі пуску швидкість не нульова, то плавно збільшувати частоту живлячої напруги. 
6. Якщо швидкість не нульова й ковзання високе, й час пуску великий, то частоту живлячої напруги 

понизити. 
7. Якщо ковзання високе й час пуску великий, то здійснити ще одну спробу пуску. 
8. Якщо швидкість не нульова й ковзання середнє, то частоту не міняти. 
9. Якщо швидкість не нульова й ковзання мале, то частоту необхідно збільшити. 
10. При більшому числі ітерацій пусків і нульовій швидкості обертання вала зробити висновок про 

принципову неможливість пуску в даних умовах. 
11. Якщо швидкість мала й час пуску великий, й струм великий, то пуск припинити. 
12. Якщо швидкість нульова й час пуску середній, й струм великий, то пуск припинити. 

Аналізуючи правила, можна виділити частину задач керування, які реалізуються за допомогою класичного 
математичного апарата Булевої логіки. В той же час, інша частина правил функціонування системи керування 
вимагає використання алгоритмів нечіткої логіки. Таким чином, сформована структура інтелектуальної системи 
керованого рушання (рис. 3), придатна для різноманітних технологічних механізмів. Блок логічної обробки 
сприймає команду оператора про початок процесу передпускової підготовки й видає логічні команди керування 
реверсом, стартом, а також видає повідомлення для оператора про успішний або неуспішний пуск і кількість 
ітерацій передстартової підготовки. Блок обчислень перетворює сигнали нечіткого контролера в конкретні 
значення частоти й амплітуди для частотного перетворювача. 

Використовуючи наведені структурну схему, алгоритм функціонування системи керованого рушання, 
евристичні правила роботи фазі-контролера та математичні залежності моменту опору від ряду факторів, 
автори створили модель електромеханічної системи в програмному середовищі Matlab (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Математична модель системи керованого рушання в програмному середовищі Matlab 

 
Щоб дослідити отриману модель системи керованого рушання та порівняти її з іншими варіантами були 

реалізовані наступні варіанти пускових режимів електропривода: 
1) прямий пуск без блоку нечіткої логіки на базі нерегульованого електропривода (рис. 6); 
2) прямий пуск без блоку нечіткої логіки з перетворювачем частоти (ПЧ) (рис. 7); 
3) пуск з використанням блоку нечіткої (fuzzy) логіки в ланцюзі керування ПЧ (рис. 8). 
 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

 
 

77

     
 а) б) в) 

  
 г)  д) 

Рисунок 6 – Дослідження прямого пуску системи з ідеальним джерелом напруги:  
а) діюча напруга двигуна, В; б) діючий струм двигуна, А; в) споживана потужність, Вт; 

г) швидкість ротора, відн. од.; д) момент опору на валу двигуна, Н·м 
 

    
 а) б) в) 

  
 г)  д) 

Рисунок 7 – Дослідження прямого пуску системи з використанням АІН: 
а) діюча напруга двигуна, В; б) діючий струм двигуна, А; в) споживана потужність, Вт;   

г) швидкість ротора, відн. од.; д) момент опору на валу двигуна, Н·м 
 

       
 а) б) в) 

   
 г)  д) 

Рисунок 8 – Дослідження пуску системи з блоком нечіткої (fuzzy) логіки в ланцюзі керування з АІН:  
а) діюча напруга двигуна, В; б) діючий струм двигуна, А; в) споживана потужність, Вт; г) швидкість  

ротора, відн. од.; д) момент опору на валу двигуна, Н·м 
 

Як видно з графіків, перехідний процес, що відповідає прямому пуску двигуна, пов'язаний з великими 
ударними моментами, що є небезпечними для електромеханічної системи. Такий режим характеризується 
великим тепловим та вібраційним навантаженням. Порівнюючи два останні досліди можна відмітити, що 
тривалість перехідного процесу в системі з нечіткою логікою довша, але значення струму і споживаної 
потужності набувають своїх максимальних значень лише на короткий час, що сприяє збереженню ресурсу 
привідного двигуна і системи в цілому за рахунок зменшення теплових та вібраційних навантажень. Також слід 
відзначити, що на відміну від систем керованого рушання з жорстко заданим законом частотного керування, 
дана система відрізняється універсальністю, тобто не потребує ручної корекції законів частотного керування в 
залежності від зміни характеристик технологічного процесу . 

Висновки. Запропонована система керованого рушання є досить універсальною і перспективною, але може 
бути вдосконалена за рахунок розширення евристичних правил з використанням  додаткових параметрів, що 
характеризують стан електромеханічної системи. 
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ЧАСТОТНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

Коренькова Т.В., к.т.н., доц., Ковальчук В.Г., аспирант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 
Введение. Устойчивость является одним из важнейших свойств электромеханической системы (ЭМС), 

характеризующих способность объекта восстанавливать исходное состояние после воздействия какого-либо 

возмущения [1]. Устойчивость ЭМС позволяет судить об управляемости, надежности и качестве 
функционирования всего технологического комплекса. 

Устойчивость ЭМС имеет четкую математическую формализацию [2]. Для исследования устойчивости 
существует целый ряд методов (алгебраических и частотных), разработаны критерии устойчивости систем  
[1-3]. Одни базируются на определении коэффициентов характеристического уравнения (критерии Гурвица, 
Гаусса), другие – на построении и анализе частотных характеристик (критерии Михайлова, Найквиста). 
Устойчивость характеризуется запасом по фазе и амплитуде. Надежное функционирование объекта возможно, 

если обеспечен определенный запас устойчивости ЭМС, т.е. если параметры режима работы системы 
достаточно отличаются от критических. При снижении запаса устойчивости ЭМС приближается к границе 
неустойчивого режима. Анализ [1-3] показал, что использование известных критериев анализа устойчивости 
определяет лишь наличие или отсутствие устойчивости, но не дает непосредственной характеристики 
энергетических процессов, протекающих в электромеханической системе. 

Цель работы. Исследование частотных и энергетических характеристик ЭМС с разной степенью 
устойчивости. 

Материал и результаты исследования. Для исследования ЭМС с разной степенью устойчивости 
предложена модель системы тиристорный преобразователь (ТП) - двигатель постоянного тока (ДПТ) 
независимого возбуждения с контуром положительной обратной связи по току (рис. 1), которая позволяет 

получить три режима работы: устойчивый (режим І, табл. 1), на границе устойчивости (режим ІІ, табл. 1) и 
неустойчивый (режим ІІІ, табл. 1). Параметры моделируемой системы: 75=нP кВт; 220=нU В; 9340,I н = А; 

15000 =n об/мин, 2531,kд = , ,kп 22=  331,kФ =  Вб, 8962,J =Σ кг·м2, 0260,Т э = с. На вход системы подается 

сигнал задания 100 =U  В.  

 
Рисунок 1 – Структурная схема модели электромеханической системы 

 
Если суммарный коэффициент системы 10 <=< )kkkk(k тпдотртΣ , то ЭМС устойчивая и переходные 

процессы изменения электрических величин носят установившийся характер. При 1=Σk  система находится на 

границе устойчивости, при этом переходные процессы изменения тока и угловой скорости имеют вид 
незатухающих периодических колебаний. Неустойчивый режим работы характерен для системы с 
коэффициентом 1>Σk , где динамические процессы имеют расходящийся колебательный характер [4]. 

Эквивалентная передаточная функция системы, приведенной на рис.1, имеет вид колебательного звена вида: 

22
kФkр)JkkkkJ(рJТ

kkkФk
W

дотпртдэ

пртд
э

⋅+⋅⋅⋅⋅⋅−+⋅⋅

⋅⋅⋅
=

ΣΣΣ

. 

На рис. 2 приведены частотные характеристики – амплитудная частотная (АЧХ) и фазовая частотная (ФЧХ) 
– для ЭМС с разной степенью устойчивости. 

Анализ полученных кривых (рис. 2) показал, что в устойчивой системе АЧХ и ФЧХ имеют плавный 

характер изменения с запасом по фазе .,зап
o916=ϕ  АЧХ системы на границе устойчивости имеет выраженный 
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пик при 143 −= cω ; запас по фазе снижается и равен o071,зап =ϕ . АЧХ неустойчивой системы 

характеризуется увеличением значений амплитуды с более четким максимумом при 143 −= cω ; ФЧХ меняет 

знак на противоположный. 
Таблица 1 – Режимы работы ЭМС с разной степенью устойчивости 

Режим 
работы 

Вид переходного процесса Коэффициенты системы 

І 

 

Система устойчивая, с ростом тока нагрузки 
наблюдается уменьшение скорости. 

1)kkkk( тпдотрт <<0 , 

где 80,kрт = ; .,kот 001250=  

ІІ 

 

Система находится на границе устойчивости, с 
изменением тока нагрузки скорость остается 

постоянной. 
1kkkk тпдотрт = , 

где ,1634k рт 1= ; .,kот 001250=  

ІІІ 

 

Система неустойчивая, с ростом тока нагрузки 
возрастает скорость. 

1kkkk тпдотрт > , 

где 21,k рт = ; .,kот 001250=  

 
Для исследования энергетических характеристик системы с разной степенью устойчивости на ее вход 

подается полигармонический сигнал напряжения вида: 
)tksin(UU)t(U km Ω+= 0 . (1) 

При этом в ЭМС возникает электрический ток: 
)tksin(II)t(I kn Ω+= 0 , (2) 

где в выражениях (1), (2) 00 I,U  – постоянные составляющие (нулевые гармоники) напряжения и тока 

соответственно; knkm I,U  – амплитудные значения k–й гармоники напряжения и тока соответственно;  

fπΩ 2=  – угловая частота сигнала напряжения или тока; f  – частота изменения сигнала.  

Согласно [5, 6] мгновенная мощность в системе равна:  

)ktsin(P)ktcos(PP)t(I)t(U)t(P
nm

,k
kb

nm

,k
ka ΩΩ ∑∑

+

=

+

=
++=⋅=

0101
0 , (3) (3) 
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где 0P  – постоянная составляющая сигнала мощности; kaP , kbP  – амплитуды косинусной и синусной 

составляющей мощности. 
Для вычисления эквивалентной мощности используем выражение: 

( ) ,PPPdttРP
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nmk
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Рисунок 2 – Амплитудная частотная и фазовая частотная характеристики устойчивой системы а), системы на 
границе устойчивости б) и неустойчивой системы в) 

 
На рис. 3-5 приведены графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности, амплитудный и 

фазовые спектры мощности источника питания для ЭМС с разной степенью устойчивости при 

полигармоническом напряжения вида )tsin()t(U Ω55 +=  с угловой частотой 15612 −= c,Ω  ( 2=f  Гц) и 

моменте сопротивления constMM нc == . 

 
 а) б) в) 

 
 г)  д) 

Рисунок 3 – Кривые изменения мгновенных значений тока, напряжения и мощности а), амплитудный б) и 
фазовый в) спектры мгновенной мощности, спектры косинусной г) и синусной д) составляющих мощности в 

устойчивой системе 
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 а) б) в) 

 
 в) г) 

Рисунок 4 – Кривые изменения мгновенных значений тока, напряжения и мощности а), амплитудный б) и 
фазовый в) спектры мгновенной мощности, спектры косинусной г) и синусной д) составляющих мощности в 

системе на границе устойчивости 
 

 
 а) б) в) 

 
 г) д) 

Рисунок 5 – Кривые изменения мгновенных значений тока, напряжения и мощности а), амплитудный б) и 
фазовый в) спектры мгновенной мощности, спектры косинусной г) и синусной д) составляющих мощности в 

неустойчивой системе 
 
Анализ полученных переходных процессов при полигармоническом питании показал (рис. 3-5, а)), что в 

устойчивой ЭМС изменение мгновенных значений тока, напряжения и мощности носит колебательный 
установившийся характер; в системе на границе устойчивости – наблюдается немного затянувшийся 

переходной процесс с дальнейшим выходом на установившийся режим. Для неустойчивой ЭМС характерен 
расходящийся колебательный процесс изменения электрических параметров. 

В амплитудном спектре мгновенной мощности снижение степени устойчивости системы приводит к росту 
значений гармоник мощности и появлению высших гармонических в сигнале )t(Р  (рис. 3-5, б)). 

Неустойчивый режим ЭМС сопровождается изменением знака фазы в спектре мощности, что говорит о 

возможном режиме рекуперации энергии в сеть высших гармонических составляющих спектра мощности. 
Влияние частоты и амплитуды переменной составляющей сигнала задания напряжения на изменение 

эффективной мощности источника питания приведено на рис. 6. Из анализа полученных кривых видно, при 
увеличении частоты и амплитуды переменной составляющей сигнала напряжения и снижении устойчивости 
системы происходит резкое увеличение значений эффективной мощности источника питания.  
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Рисунок 6 – Кривые изменения эффективного значения мощности от амплитуды переменой составляющей 
напряжения в устойчивой системе а), системе на границе устойчивости б) и неустойчивой системе в) при 

различной частоте сигнала напряжения 
 

Выводы. Таким образом, устойчивость ЭМС – важный показатель качества и надежности 
функционирования объекта, для полной характеристики которого необходимо знать характер и показатели 
преобразования энергии во всех звеньях электротехнического комплекса. Для исследования системы с разной 
степенью устойчивости в работе предложен аппарат мгновенной мощности с переменными параметрами 
полигармонического питания. Анализ показал, что снижение устойчивости сопровождается появлением 
высших гармонических и значительным увеличением амплитудных значений мгновенной мощности. Кроме 
того, в неустойчивой системе имеет место генерация в сеть переменной неканонической составляющей 
мгновенной мощности.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ АД ПРИ ПИТАНИИ ОТ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

Съянов А.М., д.т.н., проф, Кулик М.В., аспирант 
Днепродзержинский государственный технический университет 
 

Введение. Асинхронные двигатели (АД), работающие от преобразователей энергии, характеризуются рядом 
особенностей. Основными из них являются: переменная частота вращения; электромагнитные нагрузки; 
зависимость электромагнитных параметров от частоты вращения ротора и величины подводимого к обмотке 
статора напряжения; несинусоидальность питающего напряжения; разнообразие моментов нагрузки и 
зависимость их от времени и частоты вращения; переменное и неравномерное перераспределение потерь в 
активных частях; в ряде случаев необходимость учета параметров управляющего устройства и параметров 
линии; возможность питания от источника соизмеримой мощности и др. Для учета этих особенностей 
необходима разработка математических моделей, которые позволяют моделировать переходные, 
квазистатические процессы, а также проводить анализ гармонического состава напряжения, тока и момента.  

Цель работы. Математическое моделирование переходных и квазистатических характеристик АД при 
питании от преобразователя частоты (ПЧ).  

Материал и результаты исследования. Для моделирования переходных режимов работы АД от 
преобразователя частоты с ШИМ, в котором инвертор выполнен на IGBT транзисторах, разработана модель, 
которая реализованная в системе MATLAB. Блок-диаграмма, показанная на рис. 1, состоит из модели АД [1], 
представленной S – функцией, блоков формирования напряжения на выходе инвертора и блока расчета 
энергетических характеристик. На рис. 2 показаны результаты моделирования пуска АД типа 4АА50А4У3 с 
ограничением тока, выходом на номинальную скорость вращения и переходом на пониженную скорость. Из 
результатов моделирования видно, что максимальное значение пускового тока составляет 3Iн и 
электромагнитного момента 1,5Мн. 

 
Рисунок  1 – Блок-диаграмма модели ПЧ – АД 

 

  
 а) б) 

Рисунок 2 – Переходные процессы в АД при питании от ПЧ при пуске и переходе на пониженную частоту: 

а) изменение тока статора (i), скорости вращения ротора (ω), электромагнитного момента (m); 
б) изменение приложенного напряжения при пуске 
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Для исследования гармонического состава установившегося тока и напряжения использовалась программа 
разложения в ряд Фурье. На рис. 3, а) показан гармонический состав тока в обмотке статора, а на рис. 3, б) – 
гармонический состав тока в эквивалентной обмотке фазы ротора в квазистатическом режиме работы. Из 
гармонического состава тока обмотки статора видно, что максимальное значение имеет третья гармоника, а в 
токе ротора максимальное значение имеет шестая гармоника. 

 
 а) б) 

Рисунок 3 – Гармонический состав токов статора (а) и ротора (б) 
 

Преобразование Фурье позволяет разложить кривые тока, напряжения на элементарные гармонические 

колебания с различными частотами. В качестве базисной функции используют функцию exp(jωt) или две 

действительные функции sin(ωt) и cos(ωt). Однако преобразование Фурье не дает возможности исследовать 
кривые тока, напряжения с разрывами и острыми пиками, нестационарными процессами во времени. 
Используемые базисные функции не позволяют исследовать токи, напряжения прямоугольной формы, так как 
это требует бесконечно больших значений числа членов ряда. 

При использовании вейвлет преобразования для анализа тока, напряжения одного переменного, в отличие 
от преобразования Фурье, результатом вейвлет преобразования является функция двух переменных. Она 
определяет двумерную поверхность в пространстве двух переменных, соответствующих временному масштабу 
и временной локализации. Вид этой поверхности определяет изменение во времени спектральных компонент 
различного масштаба и называется частотно-временным спектром. Эта поверхность изображается на рисунках  
в виде изолиний. На рис. 4 показано вейвлет преобразование момента. Из рисунка видно, что высокочастотные 
гармоники расположены в нижней части рисунка, в верхней части расположены низкочастотные гармоники и 
отмечены темными полосами. Такое представление момента дает возможность проанализировать весь 
переходный процесс, выделить его низкочастотные  биения, которые невозможно выделить разложением в ряд 
Фурье [2]. 

 
Рисунок 4 – Вейвлет преобразование момента 

 
Выводы. Разработанная математическая модель и комплекс программ позволяет выполнить моделирование 

переходных характеристик АД при питании от преобразователя частоты с ШИМ и выполнить гармонический 
анализ  одного периода и весь переходный процесс вейвлет преобразованием. 
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ЭЛЕКТРОПРИВОД МОСТОВОГО КРАНА С ВЕКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И ФУНКЦИЕЙ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

Аббасиян М., магистрант 
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" 
 

Введение. Значительную часть рабочего цикла электроприводы кранов действуют в генераторных режимах 
(режим спуска груза), поэтому крайне актуальным для таких механизмов становится вопрос рекуперации 
энергии в питающую сеть. Основной структурой современных частотно-регулируемых электроприводов в 
диапазоне мощностей 1-500 кВт является система: неуправляемый выпрямитель – фильтр – автономный 
инвертор напряжения с ШИМ – двигатель. Такое традиционное исполнение преобразователя частоты с 
неуправляемым выпрямителем на входе не позволяет выполнять рекуперацию энергии, и она рассеивается на 
тормозных резисторах (рис. 1, а)). 

Цель работы. Обеспечение режима рекуперации энергии в питающую сеть и работы в 4 квадрантах 
механической характеристики электропривода мостового крана, что позволяет существенно повысить его КПД. 

Материал и результаты исследования. Достижение указанной цели возможно путем применения 
рекуперативного блока серии ЭПВ-Р [1-3], выполненного на базе трехфазного мостового IGBT-конвертора, три 
входные фазы которого через реактор и фильтр радиопомех подключаются к питающей сети, а выход – к 
шинам постоянного напряжения нагрузки, которой является инвертор преобразователя частоты, питающий 
двигатель переменного тока (рис. 1, б)). К выходу рекуперативного блока может быть подключен один или 
несколько эквивалентных по мощности инверторов. Выпрямленное напряжение стабилизируется на заданном 
уровне независимо от напряжения сети, величины и направления тока нагрузки. При этом формируется 
синусоидальная форма сетевого тока с поддержанием заданного значения коэффициента сдвига основной 
гармоники тока относительно сетевого напряжения. 

Быстродействующая цифровая система векторного управления (рис. 2) обеспечивает высокие показатели 
качества регулирования: рабочий диапазон изменения выходного постоянного напряжения при питании от 
трехфазной сети 380 В, 50 Гц – от 580 до 650 В; точность поддержания выходного напряжения при отклонениях 
напряжения питания от –15% до +10% и изменение тока нагрузки от холостого хода до Iном – не больше 5%; 
переходное отклонение выходного напряжения в режиме ступенчатого наброса номинальной нагрузки – не 

более 30 В; время восстановления – не более 50 мс; диапазон изменения установки cos ϕ – от 0,7 отстающего до 
0,7 опережающего. 

Структура системы управления включает два регулятора активной и реактивной составляющих входного 
тока и регулятор выходного напряжения. В основу синтеза системы векторного управления положены 
уравнения активного выпрямителя в ортогональной системе координат (X, Y), ориентированной по вектору 
напряжения сети: 

( )


















−=








+=

−−−=

+−+−=

,II
dt

dU
C

;IUIUUI

;LLUIR
dt

dI
L

;LLUUIR
dt

dI
L

нDC
DC

DC

yRyxRxDCDC

xрuRyyр
y

р

yрuRxgxр
x

р

2

3

ω

ω

 

где рр R,L  – индуктивность и активное сопротивление входного реактора; DCC  – емкость выходного 

конденсатора; yxRyRx I,I,U,U  – проекции векторов входного напряжения и тока в системе координат (X, Y); 

ug ,U ω  – амплитуда и частота вращения вектора напряжения сети; DCDC I,U  – выходное напряжение и ток 

активного выпрямителя; номI  – ток нагрузки; номU  – номинальное напряжение сети. 

Блок ориентации, используя информацию о мгновенных значениях напряжений фаз сети, вычисляет 

текущее значение углового положения вектора, его амплитуду gU  и угловую частоту uω . Задание по 

реактивной составляющей тока yzI  вычисляется из xzI  и задания по углу сдвига ϕ сетевого тока относительно 

напряжения ( )ϕtgII xzyz = . При ϕ =0° задание по реактивной составляющей тока 0=yzI , и рекуперативный 

блок обменивается с питающей сетью только активной энергией. На выходе регулятора тока формируется 
задание по активной и реактивной составляющим вектора напряжения. Векторный модулятор преобразует 
полученное задание в импульсы управления ключами IGBT-инвертора, используя метод пространственно-
векторного формирования напряжения. 
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Рисунок 1 – Подключение рекуперативного блока 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема системы управления рекуперативным блоком 

 
Выводы. Представлен электропривод мостового крана с векторно-управляемым двигателем, позволяющий 

осуществлять рекуперацию энергии в питающую сеть. Электропривод обеспечивает работу в 4-х квадрантах 
механической характеристики и повышение КПД. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГИДРОТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ С 
УПРАВЛЯЕМОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРОЙ 

Кравец А.М., ассистент, Коренькова Т.В., к.т.н., доц. 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 
Введение. Особенности срабатывания трубопроводной арматуры насосных комплексов (НК) различных 

отраслей промышленности и коммунального хозяйства приводят к появлению в системе опасных по своим 
последствиям переходных процессов, приводящих к снижению надежности и эффективности работы 
электромеханического и гидравлического оборудования. Для управления динамическими нагрузками в 
гидросистеме необходимо задавать определенный темп управления регулировочными задвижками и 
гидроклапанами. Анализ существующих подходов [1-4] в решении проблемы управления трубопроводной 
арматурой в аварийных режимах показал, что этому вопросу не уделяют достаточного внимания – решаются, в 
той или степени, местные задачи, которые не рассматривают насосные комплексы как сложные технические 
системы с изменяющимися во времени режимами работы. Управление переходными процессами в 
трубопроводах рассматривается в работах [1-3], которые, однако, используют упрощенные математические 
модели, не позволяющие задавать различные темпы управления трубопроводной арматурой, не учитывающие 
гидравлические характеристики арматуры, а также реальные свойства сложных разветвленных трубопроводов.  

Цель работы. Разработка модели гидротранспортного комплекса с управляемой трубопроводной арматурой 
и исследование динамических процессов в гидросистеме. 

Материал и результаты исследования. На рис. 1 приведена структурная схема модели ГТК, в состав 
которой входят: 

– насос, представленный уравнениями вида 
22

0 QRHH вн.вх −= ν , (1) 

где H0 – напор, развиваемый насосом при нулевой подаче, м; Rвн – внутреннее сопротивление насоса, c
2
/м

5
; 

н.нас.нас ωων =  – относительная скорость вращения рабочего колеса насоса; .насω , н.насω  – текущая и 

номинальная частоты вращения насоса, с
-1

; 

.вых
.вых

н.вх H
dt

dH
TH += , (2) 

где Hвх., Hвых. – напоры на входе и выходе рабочего колеса насоса соответственно, м; Tн – постоянная 
времени, учитывающая динамические свойства насоса, с; 

– трубопроводная сеть, описываемая телеграфными уравнениями, известными из [4]: 
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где ( )gpH ρ= , Q – пьезометрический напор и расход жидкости в текущем сечении трубопровода 

соответственно, [м], [м
3
/с]; p – давление в текущем сечении трубопровода, Па; 

4

2d
S

π
=  – площадь 

поперечного сечения, м
2
; d – диаметр трубопровода, м; λ – безразмерный коэффициент сопротивления 

трубопровода; с – скорость распространения ударной волны или звука в рабочей среде, м/с; ρ – плотность 

рабочей среды, кг/м
3
; g=9,81 м/с

2
 – ускорение свободного падения; 

– регулировочная задвижка, гидравлическая характеристика которой описывается выражением, полученным 

в [5]: 

( )( ) ( )( ) 01111 ξβββξ +−+−= DC
.зад BA)( , (4) 

где ξзад. – коэффициент гидравлического сопротивления задвижки; ( )n.шп πϕβ 2=  – относительная степень 

открытия задвижки; ∫= dt)t()t( .шп.шп ωϕ  – текущий угол поворота шпинделя арматуры, рад.; i.дв.шп ωω =  – 

текущая частота вращения шпинделя арматуры, с
-1

; .двω  – текущая частота вращения вала приводного 

электродвигателя, с
-1

; i – передаточное отношение редуктора электропривода (ЭП) задвижки; n – количество 

оборотов, необходимое для полного закрытия задвижки; А, В, С, D – коэффициенты аппроксимации, зависящие 

от типа трубопроводной арматуры; ξ0 - коэффициент гидравлического сопротивления при полном открытии 

арматуры (β=1);  
– асинхронный ЭП задвижки, представленный линеаризованной системой дифференциальных  

уравнений [6]: 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

 
 

88










−=

−−=

(t),М)t(M
dt

)t(d
J

);t(M))t()t((
dt

)t(dM
T

с.дв
.дв

.дв.дв.дв
.дв

э

ω

ωωβ

Σ

0

 (5) 

где Tэ – электромагнитная постоянная времени асинхронного двигателя (АД), с; Mдв. – электромагнитный 

момент двигателя, H·м; Мс= Mc. зад./i – статический момент ЭП, H·м; Mc. зад.=М(p, β) – момент сопротивления 

задвижки, зависящий от величины давления p у задвижки и относительной степени ее открытия β, H·м;  

ω0=2πf0 – синхронная частота вращения вала двигателя, с
-1

; f0 – частота напряжения питания статора АД, Гц;  

pп – число пар полюсов АД; βдв. – жесткость механической характеристики АД, H·м·с; JΣ – суммарный момент 

инерции ЭП, кг·м
2
; 

– потребитель с гидравлической характеристикой вида 
2

.потр.потрст.потр QRhH =− , (6) 

где Hпотр., Qпотр. – напор и расход в сети потребителя соответственно, [м], [м
3
/с]; hст – статический напор 

потребителя, м; 
2

нпотр.
Q

hH
R

стнпотр.
н.потр

−
=  – номинальное гидравлическое сопротивление потребителя, с

2
/м

5
;  

Hпотр. н, Qпотр. н – номинальный напор и расход в сети потребителя, м. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема модели гидротранспортного комплекса с управляемой арматурой 

 

Решение (3) с помощью метода конечных элементов позволяет представить трубопроводную сеть конечным 

числом участков с равными параметрами и перейти от частных производных к разностным аналогам:  
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где 
N

L
l уч. =  – длина участка трубопровода; L – длина трубопроводной сети; N – число участков, на которые 

разбит трубопровод; Нвх. уч., Нвых. уч. – напор на входе и выходе участка соответственно; Qвх. уч., Qвых. уч. – расход в 

начале и в конце участка соответственно. 

Тогда для i-го участка уравнения напора и расхода будут иметь вид: 
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=λ  – коэффициент сопротивления трубопровода; ke – коэффициент шероховатости трубы, м; 

1−ii стст h,h  – высота расположения конца и начала i-го участка относительно оси насоса соответственно, м; 

g

p
h,

g

p
h i

i
i

i ρρ
1

1
−

− ==  – абсолютный напор на выходе и входе i-го участка трубопровода соответственно, м; 

1−ii p,p  – абсолютное давление на выходе и входе i-го участка трубопровода соответственно, Па. 

Такое представление трубопроводной сети позволяет установить регулировочную задвижку и исследовать 

динамические процессы на любом ее участке. На модели трубопроводная арматура установлена на последнем 

участке гидросети (рис. 1) для обеспечения требуемых значений напора Hпотр. и расхода Qпотр., напор у 

задвижки определяется по формуле: 

,)t(Q)R)t(R()t(H .потрн.потр.зад.зад
2+=  (9) 

где 
22gS

))t((
)t(R .зад

.зад

βξ
=  – гидравлическое сопротивление задвижки, с

2
/м

5
. 

Для исследований взят ГТК (рис. 1) с параметрами: номинальный напор насоса Hн=60 м, скорость потока 

рабочей среды υн=1 м/c и гидравлическое сопротивлением потребителя Rпотр. н.=40,65 с
2
/м

5
 соответственно; 

длина L=3000 м и диаметр d=1.2 м трубопровода соответственно; количество участков трубопровода N=20; 

скорость распространения ударной волны с=1000 м/с. Удельные параметры каждого участка имеют значения: 
r0=0,002 с

2
/м

6
, l0=0,0901 с

2
/м

3
, с0=90132 м

-1
. Для полного закрытия используемой задвижки необходимо n=50 

оборотов ее шпинделя, что обеспечивает асинхронный ЭП мощностью P=2 кВт и редуктор с передаточным 

числом i=28. 

На рис. 2 приведены графики изменения во времени  напора на выходе насоса Hнас.(t) и у задвижки Hзад.(t), 

расхода в сети потребителя Qпотр.(t), задаваемый темп управления арматурой β(t) и формируемый ею момент 

сопротивления Mc. зад.(t) при резком (1), плавном (2) и меняющемся (3) темпах ее закрытия. 

Резкое и плавное управление производится путем равномерного закрытия задвижки при неизменной 
частоте питающего напряжения 50 Гц и 5 Гц соответственно. Меняющийся темп закрытия осуществляется 

при переменной частоте питания ЭП задвижки в пределах от 50 Гц до 5 Гц в момент времени, когда напор 

в трубопроводе начинает возрастать. На модели такой режим закрытия обеспечивает обратная связь 

производной по напору. 

Из графиков видно, что резкий темп управления задвижкой (кривые 1, рис. 2) сопровождается быстрым 

возрастанием давления у задвижки, величина которого в 2,5 раза превышает номинальный напор насоса. 
Снижение частоты питающего напряжения приводит к уменьшению напора до величины 0,7 от номинального 

значения и значительному увеличению времени управления арматурой (кривые 2, рис. 2).  

Заслуживает внимания возможность управления арматурой с меняющимся темпом ее закрытия  

(кривые 3, рис. 2). Анализ кривых изменения напора у задвижки показал, что значительное снижение 

динамических нагрузок в трубопроводе наблюдается как при уменьшении значения частоты питающего 

напряжения, так и при формировании неравномерного темпа управления. При этом повышение давления в 
обоих случаях имеет одно и то же значение, а время закрытия арматуры сокращается в десятки раз, что важно 

при управлении арматурой в аварийных режимах, связанных с внезапным исчезновением электропитания в НК 

и возникновением противотока жидкости. 

Выводы. Разработанная модель ГТК позволяет исследовать аварийные режимы работы оборудования, 

обусловленные несоблюдением темпа управления запорно-регулирующей трубопроводной арматурой при 
пусках/остановках и регулировании производительности или напора насосного агрегата; резким 

изменением режима работы насоса при регулировании производительности или напора задвижкой в 

напорном патрубке; внезапным отключением электропитания насоса при резком схлопывании обратных 

клапанов и т.п.  

Многозвенность структуры гидросети позволяет исследовать динамические процессы в любой точке 

гидротранспортной системы, а также позволяет изменять конфигурацию сети (длину, диаметр, высоту 
участка (статический напор) и т.д.), параметры задвижки, потребителя и проводить анализ влияния этих 

факторов на переходные процессы. При этом имеется возможность устанавливать задвижку на любом 

участке трубопроводной системы. 

Для снижения динамических нагрузок в трубопроводной сети и уменьшения времени управления арматурой 

необходимо уменьшать частоту питающего напряжения и формировать неравномерный темп управления.  
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Рисунок 2 – Графики переходных процессов изменения напора на выходе насоса Hнас.(t) и у задвижки Hзад.(t), 

расхода в сети потребителя Qпотр.(t), задаваемый темп управления арматурой β(t) и формируемый ею момент 
сопротивления при резком (1), плавном (2) и меняющемся (3) темпах ее закрытия 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МАТРИЧНОГО КОНВЕРТОРА  
В СРЕДЕ MATLAB 

Баштовенко М.Е., студент 
Приазовский государственный технический университет 

 

Введение. Высокая стоимость двигателей постоянного тока, ограниченная мощность и напряжение, 

наличие скользящего контакта – все это определило уже в 30-е годы XX века начало исследований по созданию 

частотно-регулируемого электропривода переменного тока. Например, стоимость асинхронных двигателей 

приблизительно в два раза меньше за счет простоты конструкции и веса на единицу мощности. Отсутствуют 

скользящие контакты, нет ограничений по мощности, величина напряжения достигает 10 кВ. Однако, 

существенный недостаток этих двигателей – отсутствие экономически оправдываемого регулируемого по 

частоте источника переменного тока. Электромашинные преобразователи частоты не решали этой проблемы, 

так как возрастала стоимость каскада электромашин для 4-кратного преобразования энергии, а потери в них 

составляли 30÷ 40 %.  

Развитие статических преобразователей постоянного и переменного тока тормозилось до 60-х годов 

отсутствием элементной базы. Появление ртутных выпрямителей в 50-х годах не повлияло кардинально на 

дальнейшее развитие статических источников постоянного тока. Во второй половине XX века началось 

широкое внедрение в промышленность полупроводниковых устройств, что позволило отказаться от 

электромашинных преобразователей. Базой регулируемого электропривода стала система ТП-Д, что повысило 

к.п.д., быстродействие и производительность установок.  

Появление современных мощных силовых ключей (IGBT, GTO, IGCT) привело к активизации работ по 

созданию преобразователей частоты для регулирования скорости двигателей переменного тока [1]. Развитие 

преобразователей частоты велось в двух направлениях: создание непосредственных преобразователей частоты 

(НПЧ) и преобразователей частоты со звеном постоянного тока (ПЧП).  

В 80-е годы был предложен матричный конвертор (МК), который в настоящее время является одним из 

наиболее перспективных полупроводниковых преобразователей с непосредственной связью источника и 

нагрузки [2, 3]. В этом случае регулирование скорости двигателей переменного тока осуществляется толчковым 

подтормаживанием ротора до заданного значения скорости (диапазон регулирования скорости – от 0 до 100%). 

МК обеспечивает прямое включение фазных обмоток двигателей переменного тока в рабочую сеть.  

При выборе преобразователей частоты для приводов, мощность которых сопоставима с мощностью системы 

электроснабжения, необходимо кроме общих требований (энергосбережение, к.п.д., стоимость эксплуатации и 

т.п.) учитывать электромагнитную совместимость электропривода с сетью [4]. Набросы реактивной мощности 

и генерирование высших гармоник в питающую сеть приводят к колебаниям напряжения и к нарушению 

работы средств автоматики потребителей, питающихся от тех же шин. 

Существенный недостаток МК – зависимость параметров системы автоматического регулирования от 

величины момента инерции и статической нагрузки привода. Колебательный характер скорости в 

установившемся режиме работы может быть недопустим для ряда приводов, а регулирование в зоне малых 

скоростей может привести к росту тока статора до пускового значения. Устранение указанных недостатков 

позволит МК занять лидирующее положение среди устройств для регулирования скорости мощных приводов 

переменного тока [5]. 

Цель работы. Путем моделирования в среде MATLAB выполнить анализ гармонических искажений, 

генерируемых МК в питающую сеть. 

Материал и результаты исследования. Основу МК составляют двунаправленные управляемые вентили 6, 

которые обеспечивают 3-фазное питание статора 1 и прямое чередование фаз питающего напряжения на 

обмотках 3, 4, 5, выполняют подачу питания на начала обмоток статора 1 2 3,  ,  C C C  или на концы 4 5 6,  ,  C C C
 

(рис. 1). При прямом включении в сеть 1 2 3,  ,  − − −A C B C C C  создается вращающееся магнитное поле, 

результирующий вектор которого определяется векторной суммой потоков 3-х обмоток. Частота переключений 

определяется сигналом управления yU , который подается на вход МК. Сигнал yU  является выходным 

сигналом с блока управления. Его величина определяется разностью сигнала задания ЗU  и отрицательной 

обратной связи (ОС) по скорости. В установившемся режиме работы привода разность входных сигналов блока 

управления обеспечивает стабилизацию скорости двигателя. При отклонении скорости в моменты изменения 

питающего напряжения или нагрузки сигнал обратной связи по скорости нарушает эту разность, что приводит 

к изменению сигнала управления yU , т.е. частоты переключений. Ограничение перегрузочной способности 

привода выполняет обратная отрицательная связь по току. В зоне превышения допустимой нагрузки ОС по 

току формирует упорную часть механической характеристики привода, снижая скорость при упоре до нуля.  
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Рисунок 1 – Структурная схема по системе матричный преобразователь-асинхронный двигатель: 

1, 2 – асинхронный двигатель; 3, 4, 5 – фазные обмотки статора; 6 – матричный конвертор 

 

Имитационная модель регулируемого электропривода на базе МК приведена на рис. 2, где показан 

трехфазный асинхронный двигатель, получающий питание от сети переменного тока через МК, который 

выполнен с помощью идеальных силовых ключей. На рис. 3 приведен пример гармонического состава сетевого 

тока МК, полученный в результате имитационного моделирования.  

Рисунок 2 – Имитационная модель регулируемого электропривода с матричным конвертором 
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Рисунок 3 – Амплитудный спектр сетевого тока матричного конвертора, полученный в результате 

имитационного моделирования 

 

Выводы. Получена модель МК в среде MATLAB, которая позволяет исследовать гармонический состав 

сетевого тока. С помощью модели выполнен анализ гармонических искажений при изменении выходной 

частоты МК. На основании результатов исследования можно заключить, что МК практически не вносит 

гармонических искажений в питающую сеть при определенной настройке системы управления силовыми 

ключами. Следовательно, МК, с точки зрения электромагнитной совместимости, может быть признан наиболее 

эффективным и перспективным устройством регулирования скорости двигателей переменного тока. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИДУ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ЩО МАКСИМАЛЬНО НАБЛИЖУЄТЬСЯ ДО АЧХ ІДЕАЛЬНОГО ФІЛЬТРА ДЛЯ 

ОБ'ЄКТА КЕРУВАННЯ ВИСОКИХ ПОРЯДКІВ 

Зачепа Н.В., аспірант, Зачепа Ю.В., ст. викл. 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
 

Вступ. Синтезу регуляторів передує рішення задачі побудови еталонної моделі системи керування, що 

відповідає бажаному розподіленню на комплексній площині коренів характеристичного рівняння замкнутої 

системи. Якщо всі складові вектору стану об’єкта можуть бути виміряні, то забезпечення заданого розміщення 

коренів не викликає труднощів. В цьому випадку виникає питання про те, яке розподілення коренів вибрати. У 

багатьох випадках поняття оптимального перехідного процесу пов’язують із мінімізацією визначеного 

функціоналу. Подібні стандартні форми отримані емпірично, а область їх використання обмежується системами 

невисокого порядку. Однак, більшість електромеханічних систем мають третій порядок та вище, що викликає 

деякі труднощі при синтезі системи керування. 

Мета роботи. Обґрунтування вибору виду амплітудно-частотної характеристики, що максимально 

наближується до амплітудно-частотної характеристики ідеального фільтру для об'єкта керування високих 

порядків. 

Матеріал і результати дослідження. Розглянемо у якості об'єкта керування електропривод за системою 

«керований перетворювач – двигун постійного струму», механічна частина якого являє собою двомасову 

систему. Перехідна характеристика такої системи може бути визначена наступним чином: 
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Корені характеристичного багаточлена A(р)  являються полюсами системи, відповідно нулями системи 

називаються корені багаточлена B(р) , при яких 0H(р) = . 

Розміщення полюсів на комплексній площині характеризує синтезовану систему, що визначає її перехідні та 

частотні характеристики, а значить, й динамічні показники якості. Так, наприклад, стійкість системи визначає 

розміщення полюсів у лівій півплощині. Наявність нулів у замкненій системі в деякій мірі впливає на її 

динаміку.  

Тому, якщо передаточна функція замкненої системи не має нулів, то при виборі її бажаного поліному A(р)  

можна керуватися стандартними формами (фільтрами), що знайшли достатньо широке застосування на 

практиці. Стандартні форми визначають коефіцієнти характеристичного полінома A(р)  функції H(р) , що 

забезпечують в системі перехідні та частотні характеристики із відомими показниками якості.  

Для об'єкта керування, із характеристичним поліном (2), необхідно застосовувати фільтри із гладкими 

амплітудно-частотними характеристиками (АЧХ), тобто які не мають екстремумів. До цього класу фільтрів 

відносять: 

- біноміальний або із критичним затуханням, в перехідній характеристиці якого при мінімальній 

можливості її тривалості відсутнє перерегулювання; 

- Баттерворта або із максимально гладкою АЧХ, у якого всі похідні від АЧХ за частотою від першої до 

(2n-1)-ої включно у точці 0=ω  рівні нулю, n – порядок фільтра; 

- Бесселя, що в найменшому ступені спотворює сигнал, спектр якого лежить у полосі пропускання, 

завдяки тому, що запізнення вихідного сигналу фільтра відносно вхідного однаково для максимальної 

кількості гармонік, що, в свою чергу, пояснюється найкращим наближенням фазо-частотної 

характеристики (ФЧХ) фільтра Бесселя до ідеально лінійної;  

- Чебишева, у якого в полосі пропускання фільтра відхилення АЧХ від ідеальної не перевищує наперед 

заданого значення, що, зазвичай, виражається розмахом пульсацій (нерівномірністю) АЧХ в 
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логарифмічному масштабі, а за межами полоси пропускання коефіцієнт подавлення перешкод є 

максимальним, причому, чим більша нерівномірність, тим крутіший спад АЧХ за полосою 

пропускання. 

Розподілення Бесселя та біноміальне розподілення найкраще апроксимують бажану лінійну ФЧХ, так як 

характеризуються відсутністю перерегулювання в перехідних характеристиках. Однак, ФЧХ не описує 

повністю властивості передачі фільтра, а цим фактором оцінки фільтра є його АЧХ.  

Ідеальний фільтр характеризується наступними показниками: 

- нульовими втратами та пульсаціями у полосі пропускання; 

- нульовою шириною в перехідній області (нескінченна крутизна на частоті зрізу); 

- нескінченним затуханням в полосі пропускання. 

Найбільш повно сформульованим вимогам відповідає фільтр Баттерворта, що має максимально пласку АЧХ 

у полосі пропускання та достатньо високу крутизну затухання. Проте, не дивлячись на те, що найгірші 

показники згідно АЧХ у фільтра Бесселя, що виражається у погіршенні ФЧХ при покращенні АЧХ та навпаки, 

при синтезі системи керування перехідні характеристики саме цього фільтра дозволяють більш наглядно 

представити поведінку системи з урахуванням впливу лінійних та нелінійних зовнішніх факторів, а також 

отримати найкращі показники в часовій області. 

Представлені на рис. 1 перехідні характеристики стандартних розподілень підтверджують доцільність 

вибору фільтра Бесселя як оптимального для об'єкта керування, що являє собою багатомассову систему, про це 

свідчить забезпечення майже відсутнього перерегулювання та порівняно високої швидкодії. 

         
 а) б) 

Рисунок 1 – Перехідні характеристики: 

а) фільтра Бесселя 1, розподілення Баттерворта 2, біноміального розподілення 3; б) фільтра Чебишева при n=5, 

де n – порядок характеристичного рівняння об'єкта керування 

 

Висновки. Доцільність вибору фільтра Бесселя як оптимального для об'єкта керування, що являє собою 

багатомассову систему, дозволяє наблизити перехідні характеристики системи керування до бажаних, які б 

забезпечували ідеальне відтворення перехідного процесу, проте, вплив нелінійних елементів, що властиві 

майже всім багатомасовим системам, є невід'ємною складовою при побудові систем керування. Тому дана тема 

має перспективу розвитку у сформованому напряму та потребує подальшого дослідження. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ВІДЦЕНТРОВОЇ 
НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ЗА УМОВ ЗМІНИ ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ МЕРЕЖІ 

Бур’ян С.О., асистент, Білецький О.О., бакалавр 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 
 

Вступ. При використанні насосних установок в побуті постійно змінюється гідравлічний опір мережі. Це 

негативно впливає на стабільність постачання споживачів водою. Постає проблема при таких умовах 

стабілізувати значення продуктивності Q не тільки в гідравлічних мережах, але й системах змішування та 

дозування. 

Мета роботи. Розробка та дослідження замкненої системи стабілізації продуктивністю в насосних станціях. 

Матеріал і результати дослідження. Насосні установки широко використовуються в комунальному, 

сільському господарстві та енергетиці [1]. Велике розповсюдження отримали насоси відцентрового типу. 

Поступальний рух рідини в них забезпечується відцентровими силами, що виникають при обертанні потоку 

рідини з певною швидкістю всередині насосу. Насоси дуже часто комплектуються приводними асинхронними 

двигунами з короткозамкненим ротором. Робота насосу визначається його продуктивністю (подачею) Q – 

об’ємом рідини, яку перекачую насос в одиницю часу. Також важливою характеристикою є напір насосу Н, що 

є приростом питомої енергії потоку рідини при проходженні через робочі колеса насосу. 

Статична характеристика насосу Н=f(Q) має вигляд: 
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На рис.1 приведена структурна схема замкненої системи керування продуктивністю [2]. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема замкненої системи керування 

 

На рисунку: 3QU  - напруга завдання продуктивності; QU - напруга зворотного зв’язку; QK - коефіцієнт 

зворотного зв’язку за продуктивністю; 1 1,  a bU U  - вектори вихідної напруги перетворювача частоти на осі a-b. 

Насос укомплектовано трифазним асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором типу 4АА63А2У3 з 

потужністю 2нP =370 Вт; швидкістю нω =314 рад/с; ККД η =0,7; номінальними продуктивністю 3нQ =  м
3
/год 

та напором 22,5нН =  м. Перетворювач частоти формує напруги, сформовані в синусоїдальному вигляді із 

зсувом за фазою на 90 електричних градусів. Частотний перетворювач дозволяє одночасно змінювати частоту і 

амплітуду напруги статора. Фактично сучасні перетворювачі частоти дозволяють підключити сигнал 
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зворотного зв’язку за технологічним параметром і мають вмонтований регулятор. При таких умовах неможлива 

функція плавного наростання частоти. 

При експлуатації гідравлічних мереж гідравлічний опір змінюється за невідомим законом. При моделюванні 

такої системи враховуються стрибкоподібні зміни в межах двадцяти відсотків. Змінюючи величину 

гідравлічного опору ступенями, автоматично змінюється продуктивність, тобто з’являються відхилення від 

усталеного значення. На рис. 2 зображений графік перехідного процесу з використанням ПІ-регулятора. Добре 

видно, що регулятор згладжує зміну значення продуктивності через стрибки гідравлічного опору мережі, тобто 

значення продуктивності швидко повертається до усталеної величини (рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Графік перехідного процесу продуктивності при використанні ПІ регулятора 

 

 
Рисунок 3 – Збільшений графік перехідного процесу продуктивності при використанні ПІ-регулятора 

 

На рис. 4 приведений графік перехідного процесу продуктивності без використання регулятора. Добре 

видно ступені на графіку при зміні гідравлічного опору, а негативні наслідки цього створюють значний вплив 

на продуктивність системи, тобто змінюється кількість рідини, яку перекачує насосна установка по мережі. 

Графік зміни гідравлічного опору мережі  зображений на рис. 5. Аналогічним чином можна зробити 

організацію замкненого контуру регулювання напору насоса, який витрачається на подолання сил протитиску. 
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Рисунок 4 – Графік перехідного процесу  продуктивності без регулятора 

 

 
Рисунок 5 – Графік зміни гідравлічного опору мережі 

 

Висновки. Під час виконання моделювання системи керування [3] продуктивності насосної установки було 

досягнуто головну мету – при зміні гідравлічного опору мережі здійснено згладження значення продуктивності 

і компенсація відхилення керованої величини. На приведених графіках видно роботу насосної установки з 

використанням ПІ-регулятора. Картина зміни гідравлічного опору мережі допомогла збагнути суттєвість 

використання регуляторів в подібних системах. З вищесказаного можна зробити висновок, що використанням 

подібних регуляторів можливо досягнути кращих результатів по раціональному використанню гідравлічних 

мереж, а також насосних установок в цілому. Даний напрям роботи є перспективним, оскільки з появою 

сучасних засобів вимірювання тиску, продуктивності та опору мереж можна синтезувати достатньо точні 

системи регулювання, які враховуватимуть не тільки потреби споживачів, а й будуть економити гідроресурси. 
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЕЧИ НА БАЗЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Момот В.Е., к.т.н., доц., Пустовой А.В., магистрант 
Криворожский технический университет 

 

Введение. Рассматривая цель управления прокатным станом как ресурсоэнергосберегающую технологию 

производства металла заданного качества и высокой производительности, следует отметить, что важную роль в 

этой технологии занимает печной участок с вентилятором подачи воздуха в томильную и сварочную зону печи. 

Анализ способов управления температурным режимом позволяет указать на двухуровневую иерархическую 

систему, нижний уровень которой представляет собой автоматическую систему регулирования 

производительности вентилятора, а верхний – экстремальную систему, реализующую цель управления путем 

изменения задающего воздействия в системе нижнего уровня. 

Известные локальные системы [1] осуществляют автоматический контроль температуры рабочего 

пространства печи по зонам, расхода топлива и воздуха, поступающим к горелочным устройствам отдельных 

зон, давления газов в зоне и автоматическое регулирование температуры по зонам. Однако, наличие 

возмущающих воздействий, таких как калорийность газа, марка стали, исходная температура заготовок, 

теплотехнические параметры печи оказывают значительное влияние на точность работы локальных систем 

регулирования.  

Цель работы. Построение статистических моделей температурных режимов печи, определение их 

адекватности и разработка алгоритма управления производительностью вентилятора. 

Материал и результаты исследования. С помощью методов регрессионного анализа найдены линейные 

зависимости температурных режимов в томильной и сварочной зонах печи от расхода воздуха и расхода 

смешанного газа [2]: 

22110 XaXaaY ⋅+⋅+= , (1) 

где 0a , 1a , 2a  – коэффициенты модели, определяемые из статистической выборки; Y  – температура;  

1X  – расход смешанного газа; 2X  – расход воздуха соответственно для двух зон печи – томильной и 

сварочной. 

Регрессионный анализ выполнен с помощью программных пакетов Matrixer 3.6 и Regre 2.8, которые 

позволяют определить коэффициенты регрессии, построить графики полученных статистических моделей, 

проанализировать полученные результаты. 

Исходными данными для статистического анализа бралась выборка значений технологических параметров, 

которая определена на основании графиков нагрева заготовок за длительный период.  

Рассчитаны статистические модели для томильной и сварочной зон в виде: 

( ) ( ) ( )TTT X,X,Y 21 002687000321801274 ⋅+⋅+= ; (2) 

( ) ( ) ( )СВСВСВ X,X,Y 21 00183200130301151 ⋅+⋅+= , (3) 

с коэффициентами детерминации 
( )

%,R
T

7483
2

=  и 
( )

%,R
СВ

9885
2

=  соответственно, что подтверждает 

достаточно тесную связь исследуемых параметров. 

Графики фактических и расчетных значений температуры показаны на рис. 1. 
 

 
 а) б) 

Рисунок 1 – График фактических и расчетных значений температуры:  

а) томильная зона; б) сварочная зона 
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Найдены регрессионные зависимости между расходом смешанного газа, воздуха и температурой в 

томильной и сварочной зонах  в виде двухфакторных моделей с коэффициентами корреляции 0,8 – 0,9. 

Для томильной зоны: 

( ) ( ) 75438628591 −⋅= TT X,Y , ( ) ( ) 3122741252462 −⋅= ТT X,Y ,  (4) 

где ( )TY1 , ( )TY2  – расход смешанного газа и расход воздуха соответственно; ( )TX  – температура в 

томильной зоне. 

Для сварочной зоны: 

( ) ( ) 1265152451111 −⋅= СВСВ X,Y , ( ) ( ) 3690358983252 −⋅= СВСВ X,Y ,  (5) 

где ( )СВY1 , ( )СВY2  – расход смешанного газа и расход воздуха соответственно; ( )СВX  – температура в 

сварочной зоне. 

Реализация статистических моделей представлена с помощью алгоритма управления производительностью 

вентилятора подачи воздуха в горелочные устройства печи (рис. 2). 

Усреднение и фильтрация

Таймер

Да

Нет

1

Определение рассогласования

( ) ,X T ( )СВX

Ввод переменных параметров и 

задание

Начало

ТЗТ
ТТ −=∆

Рассогласование больше 

зоны нечувствительности

Расчет расхода газа и воздуха

(томильная зона)

1

Расчет расхода газа и воздуха

(сварочная зона)

Выход в САР ЭП вентилятора

Конец

( ) ( ) 75438628591 −⋅= TT X,Y

( ) ( ) 3122741252462 −⋅= ТT X,Y

( ) ( ) 1265152451111 −⋅= СВСВ X,Y

( ) ( ) 3690358983252 −⋅= СВСВ X,Y

 
Рисунок 2 – Алгоритм управления производительностью вентилятора 

 

Выводы. Результаты анализа полученных статистических моделей подтверждают достаточно тесную связь 

исследуемых параметров и  возможность их использования в управлении температурным режимом печи на 

верхнем уровне иерархической системы. Практическое использование разработанного алгоритма возможно 

путем реализации микропроцессорной системы регулирования производительностью вентилятора 

методической печи. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С 
РЕЛЕЙНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ ЕМКОСТНОГО ТОКА 

Ченчевой В.В., аспирант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. В течение последних лет,  как в нашей стране, так и за рубежом, теоретические исследования и 
практический опыт показывают перспективность применения в системах автономного электроснабжения 
асинхронных генераторов с конденсаторным самовозбуждением (АГ) в качестве автономных источников 
электроэнергии  средней мощности (до 200 кВт). Основные области использования АГ: электроагрегаты и 
системы электроснабжения передвижных объектов, ветро- и гидроэнергетика малой мощности, автономные 
источники электропитания передвижных маломощных потребителей повышенной частоты (ручной инструмент 
и др.), высокоскоростные источники электропитания, асинхронные стартер - генераторы с газотурбинным 
приводом и др. Привлекательность использования АГ в качестве автономного источника электропитания 
объясняется, прежде всего, простотой его конструкции, надежностью, низкой стоимостью и значительной 
распространенностью асинхронных машин. Применение асинхронного двигателя в режиме генератора 
электроэнергии является весьма перспективным и эффективным с технической и экономической точек зрения. 
Таким образом, АГ находят достаточно широкое практическое применение. Основная проблема при 
использовании асинхронного генератора, долгое время сдерживавшая применение АГ, – сложность 
стабилизации выходного напряжения, осуществляемая регулированием емкостного тока в цепи статора [1]. 
Многочисленные схемные решения регуляторов показывают на отсутствие качественного решения – 
универсальной схемы, обеспечивающей широкий диапазон регулирования выходного напряжения при 
изменении нагрузки. Так, например, системы с плавным регулированием емкостного тока работают с 
возбужденной асинхронной машиной, вследствие чего диапазон регулирования выходного напряжения 
генератора очень мал. Поэтому создание рациональной системы управления емкостным током возбуждения 
является важной задачей при анализе вопроса создания систем автономного электроснабжения на базе 
асинхронного генератора. Решением данной проблемы являются системы с использованием релейного 
регулятора. Системы с релейный регулятором емкостного тока работают с асинхронной машиной на 
протяжении всей кривой намагничивания, поэтому диапазон регулирования выходного напряжения 
значительно возрастает. Однако, несмотря на достоинства, применение релейного двухпозиционного 
регулятора имеет существенный недостаток: процесс релейного регулирования является автоколебательным - 
регулируемая величина подвержена незатухающим колебаниям.  

Цель работы. Исследование системы управления возбуждением асинхронного генератора с релейным 
регулятором емкостного тока с  использованием математической модели асинхронного генератора и анализ 
способов снижения автоколебаний напряжения. 

Материал и результаты исследования. 
Принципиальная схема релейной системы 
регулирования представлена на рис. 1:  
ПД – первичный двигатель, C0  – основная емкость, 
Ср – емкость регулятора, ДН – датчик напряжения, 
ТР – тиристорный регулятор, ГИ – генератор 
управляющих импульсов, РР – релейный регулятор. 
Управление регулятором осуществляется по 
принципу «включено - выключено» путем подачи 
отпирающих сигналов (включено) и их 
блокированием (выключено). Управление 
осуществляется от одного генератора 
высокочастотных управляющих импульсов 
одновременно на все шесть тиристоров трехфазного 

регулятора ТР. Сигналы управления формируются релейным регулятором РР.  
Показателями  автоколебательного режима являются амплитуда автоколебаний Ак и период автоколебаний 

Тк. Результаты моделирования асинхронного генератора с релейным регулятором емкостного тока представлены 
на рис. 2 (Ак =13,75 B, Тк =1,2 c). 

При моделировании исследовался асинхронный двигатель 4АХБ2П100L4 с основной емкостью C=35 мкФ с 
паспортными данными: 4=номP кВт, 2=р , 78,Iном = А, 1420=номn об/мин, 810,cos ном =ϕ , 81=номη % и 

параметрами схемы замещения 3511 ,R = Ом, 3912 ,R =  Ом, 1321 ,x =  Ом, 322 ,x =  Ом, 86=µx  Ом. 

Часто, если не принять специальных мер, амплитуды и периоды автоколебаний выходного напряжения 
могут оказаться недопустимо большими [2]. Существуют различные способы для улучшения качества процесса 
регулирования в двухпозиционных системах. 

 
Рисунок 1 – Схема асинхронного генератора 
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Существуют следующие методы 
усовершенствования двухпозиционного 
регулирования: прерывистое двухпозиционное 
регулирование, двухпозиционное регулирование с 
дополнительным действием по первой 
производной, применение корректирующего 
устройства в виде звена обратной связи 
(двухпозиционное статическое регулирование) [3]. 

Суть двухпозиционного статического 
регулирования заключается во введении в систему 
корректирующего устройства в виде 
последовательной или параллельной обратной 
связи, что позволяет снизить амплитуду колебаний 
и повысить качество регулирования. 
Двухпозиционное  статическое регулирование 
отличается более низким значением амплитуды 
колебаний регулируемой величины по сравнению с 
обычным двухпозиционным регулированием и 
малым числом включений емкости (Ак =1,78 B,  
Тк =0,7 c). Чаще всего применяется обратная связь 
вокруг релейных элементов в виде 

апериодического звена 
1

k

Ts +
. Эта обратная связь 

позволяет эффективно снизить амплитуду и 
повысить частоту автоколебаний.  Параметры цепи 
обратной связи k и Т всегда выбираются так, чтобы 
в несколько раз повысить частоту автоколебаний. 
Увеличение коэффициента обратной связи 
приводит к резкому снижению амплитуды 
колебаний и, соответственно, к существенному 
увеличению количества включений емкости  
(рис. 3, 4). Таким образом, изменяя значение 
параметров корректирующего устройства T и k, 
можно значительно уменьшить амплитуду 
автоколебаний. Двухпозиционное регулирование с 
дополнительным действием по первой 
производной заключается в контроле не только 
величины регулируемого параметра, но и скорости 
его изменения во времени. Амплитуда колебаний 
отличается низким значением, не происходит 
значительного роста числа включений емкости  
(Ак =1,72 B, Тк =0,73 c). Варьирование настроек 
звена (пропорционального или апериодического) 
обратной связи в широких границах не приводит к 
значительным изменениям качества процесса. 

Выводы. Применение различных методов 
двухпозиционного регулирования при управлении 
возбуждения асинхронного генератора позволяет 

значительно снизить амплитуду автоколебаний напряжения, т. е. обеспечить требуемое качество напряжения на 
выходе автономного источника электроэнергии.  
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Рисунок 2 – Действующее значение напряжение фазы 

при релейном регулировании 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость амплитуды автоколебаний 

напряжения от коэффициента k 
 корректирующего звена 
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Рисунок 4 – Зависимость периода автоколебаний 

напряжения от коэффициента k  

корректирующего звена 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АСИНХРОННЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С РЕГУЛЯТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПИ СТАТОРА 

Юхименко М.Ю., ст. преп., Чернобай В.В., студент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 

Введение. Электроприводы большинства общепромышленных механизмов, как правило, имеют 
завышенную  установленную мощность, превышающую необходимую в 2-3 раза. Кроме того, электроприводы 
некоторых механизмов (прессов, кузнечного оборудования, станков, металлургических агрегатов и др.) по 
причинам технологического характера часть времени производственного цикла работают с недогрузкой. 

Цель работы. Определение путей повышения энергетической эффективности асинхронных 
электроприводов общепромышленных механизмов и оценка области целесообразного применения 
регулируемого по напряжению асинхронного электропривода.   

Материал и результаты исследования. Указанные особенности позволяют снизить энергопотребление 
недогруженного АД при работе в зоне номинальной скорости [1, 2, 3, 5], обеспечив его работу за счет 
использования полупроводникового регулятора напряжения на регулировочной ( номUU 11 < ), а не на 

естественной ( ном11 UU = ) характеристике (где 1U  – действующее значение 1-й гармоники напряжения, 

приложенного к двигателю; ном.U1  – действующее значение номинального напряжения сети). Этот режим 

проиллюстрирован на рис. 1, где показаны естественная (1) и регулировочная (2) характеристики АД при 
питании от преобразователя напряжения; номM  – номинальный момент двигателя; сM  – момент статической 

нагрузки; 1s , 2s  – скольжение на естественной и регулировочной характеристиках при заданном сM .  

Электромагнитные потери в двигателе рассчитываются по формуле: 

с2м1мэм PPPP 1∆∆∆∆ ++=  (1) 

Значения 1мP∆ , 2мP∆  и с1P∆  при работе на регулировочной характеристике в системе «Регулятор напряжения – 

АД» определяются следующим образом: 

( )[ ]21
*

2
п11м.ном1м МААkPP −+= ∆∆ ; 

2
*

2
п12м.ном2м МkPP ∆∆ = ; (2) 

( )[ ]21
*1с.ном1с МВВPP −+= ∆∆ , 

где 1мP∆ , 2мP∆  – соответственно потери в меди статора, ротора; сP1∆ – потери в стали статора; 1м.номP∆  – 
номинальные потери в меди статора, 1

2
13 RIP ном1м.ном =∆  ( номI – номинальный ток статора); 2м.номP∆ – 

номинальные потери в меди ротора, номномном2м.ном sMRIP 02
2

23 ω∆ =′′=  ( 2номI ′ – приведенный номинальный 

ток ротора; номM – номинальный момент двигателя; номs  - скольжение двигателя; 1с.номP∆  – номинальные 

потери в стали статора); ном.*с M/MM =  – относительное значение момента двигателя; А и В – 

конструктивные коэффициенты двигателя. 
При работе АД на естественной характеристике [3] выражения для определения составляющих потерь 

приобретают следующий вид: 

( )[ ] м.ном.
2
*с1м PMААP 11 ∆∆ −+= ; 

м.ном
2
*с2м PMP 2∆∆ = ;         (3) 

( )[ ] с.ном.
2
*с1с PMBBP 11 ∆∆ −+=  

Как следует из (3), при работе АД на естественной характе-
ристике при изменении s от 0 до s = sном. потери зависят только от 
статического момента. При работе на регулировочной 
характеристике ( номUU 11 < ), )s,M(fP *сэм =∆  как следует из (2), 

что позволяет определить значение оптs , являющееся минимумом 

функции )s,M(fP *сэм =∆ . Хотя в выражения для составляющих 

эмP∆  (2) входят коэффициенты п1k  и п2k , связанные нелинейной 

зависимостью с s и *сM , диапазон их изменения для структуры 

преобразователя, состоящей из ключевых элементов с полной 
управляемостью, включенных в каждую из фаз обмоток статора 

Рисунок 1 – Естественная (1) и 
регулировочная (2) характеристики 

АД при питании от регулятора 
напряжения 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА С УЧЕТОМ  

КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
 
Буряковский С.Г., к.т.н., доц. 
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта 
Смирнов В.В., инженер 
ЗАО «ЭЛАКС» 
 

Введение. Существует проблема изучения работы стрелочного перевода как электромеханической системы, 

с точки зрения оптимизации его работы современными техническими средствами для улучшения 

эксплуатационных и технических характеристик в виду некоторых особенностей конструкции.  

В стрелочном переводе СП-6 главный вал соединен с редуктором не жестко, а с люфтом 46
0
 – для 

облегченных условий пуска двигателя [1]. Также существуют зазоры в местах болтовых соединений тяг, 

которые перемещают рельсы, и этих  тяг с шибером (рис. 2). 

Исследования, проведенные 

специалистами лаборатории автоматики, 

телемеханики и связи Латвийской 

железной дороги [5] показали, что 

средний прирост величины этих люфтов 

– около 0,05 мм в месяц, максимальный 

– 0,2 – 0,5 мм, а в некоторых случаях – 

0,6 – 0,9 мм.  Значит, существует 

комплекс причин, вызывающих 

увеличение зазоров, возможно среди 

которых есть и влияние электропривода. 

Другой отличительной чертой 

работы стрелочного перевода являются 

сложные условия движения рельсов по 

переводным поверхностям. Работают 

стрелочные переводы под открытым 

небом и на поверхность переводных 

брусьев попадают различные 

перевозимые просыпавшиеся грузы: 

угольная и рудная пыль, песок, мазут и 

т.д. Следовательно, коэффициент трения 

между подошвой остряка и 

поверхностью его перемещения может 

изменяться в довольно широких 

пределах на разных брусьях, кроме того, на одной и той же переводной поверхности коэффициент трения 

может иметь различные значения по ее длине. В литературных источниках [4] зависимость коэффициента 

трения от скорости движения представляется аппроксимированной характеристикой в виде кусочно-линейной 

функции (рис. 2). Проводившиеся исследования [3] показали, что возможное  попадание рабочей точки 

естественной характеристики двигателя 

( 2 ( )F f v= ) на падающий участок 

характеристики трения чревато 

возникновением расходящихся, 

релаксационных, либо затухающих 

колебаний.  

Цель работы. Изучение работы 

электромеханической системы 

стрелочного перевода с учетом 

конструктивных особенностей ее 

исполнения и специфики работы для 

дальнейшего анализа с точки зрения 

минимизации влияния неблагоприятных 

режимов работы. 

F,ψ

v

)(vf=ψ

)(1 vfF = )(3 vfF =)(2 vfF =

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента трения в функции 

скорости перемещения 

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема стрелочного перевода СП-6 и 

узлы, содержащие зазоры 
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Материал и результаты исследования. Для изучения работы стрелочного привода и процессов, 

происходящих при движении остряков, с учетом вышеизложенного, предлагается использовать 

математическую модель, реализованную в среде Matlab Simulink 7.0. Структура модели показана на рис. 3.  
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Рисунок 3 – Структурная схема модели стрелочного перевода СП-6 

 

 

С целью более наглядного представления результатов 

моделирования были построены графические зависимости в 

виде трехмерных поверхностей. Они представляют собой 

функции двух переменных, в данном случае – двух 

исследуемых параметров – величин зазоров E=F(Z1,Z2), а 

также жесткостей и коэффициентов внутреннего вязкого 

трения E=f(c12, β12), E=f(c23, β23). Функция Е (рис. 4) 

представляет собой сумму максимумов и минимумов 

упругой силы в зависимости от времени и, таким образом, 

является критерием колебательности упругой силы, с 

помощью которого можно отслеживать автоколебательные 

процессы в работе электромеханической системы 

стрелочного перевода. Результаты исследования  

(рис. 5, поз. 1) показали, что наличие падающего участка 

характеристики нагрузки приводит к возникновению 

колебательных процессов. Частота их лежит в пределах 

40...70 Гц. По полученной поверхности рис. 5, поз. 3, 4 

(далее упоминается позиции только этого рисунка) видны 

зоны нормальной и неблагоприятной работы перевода по 

выбранному критерию Е. Для исследования влияния зазоров были взяты три точки – в зоне отсутствия 

колебаний (только переходной процесс), поз. 10, затухающих колебаний, поз. 6, 9 и автоколебаний, поз. 5, 7, 8. 

Оценка производилась по максимуму упругой силы и критерию колебательности. Анализируя результаты 

моделирования, поз. 8-10, можно сказать, что зазоры большей величины в основном являются лучшими 

демпферами, на поз. 2 это хорошо видно. Однако поверхности поз. 5-7 свидетельствуют, что при больших их 

значениях возрастает и упругая сила, видимо, вследствие ударов при выборке соответствующего зазора. 
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Рисунок 4 – Графический смысл 

критерия колебательности Е 
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Рисунок 5 – Результаты моделирования 

 
Выводы. Таким образом, можно сделать выводы о том, что при стечении определенных параметров 

стрелочного перевода возможны неблагоприятные режимы работы, в частности, автоколебательные процессы. 
Такие режимы приводят к усталостным повреждениям элементов кинематической передачи, иногда  даже 
изломам деталей, что недопустимо в условиях магистрального движения, и вероятность подобных случаев 
должна быть сведена к минимуму. Наличие конструктивного зазора и зазоров  в соединениях кинематической 
передачи способствует увеличению значений упругой силы, что скорее всего и является причиной 
расшатывания и разбивания шплинтовых соединений, особенно при срывных колебаниях. Подобные явления 
крайне негативны с точки зрения безопасности движения, т.к. привод не доведет подвижный рельс к 
неподвижному на суммарную величину зазоров, что чревато сходом подвижного состава. Поэтому 
перспективным направлением развития является создание новых систем управления, например, частотно-
управляемого электропривода, применение которого позволило бы контролировать процесс движения рельсов 
при переводе, на что и направлено дальнейшее развитие исследований. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОЙ МАГНИТОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ СТАТОРА СИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ ПРИ УПРАВЛЯЕМОМ ТРОГАНИИ 

 

Воробейчик О.С., директор 
ООО «Семиол», г. Кривой Рог 
Скрипников О.В., ассистент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Известно, что большая группа технологических механизмов, таких как, мельниц, дробилок, 
насосов и т.д., приводимых в движение мощными синхронными двигателями (СД), имеют тяжелые условия 
трогания, предшествующего пуску и разгону до требуемой скорости. Эта особенность обусловлена 
характерными для вышеперечисленных механизмов технологическими процессами, а именно, изменениями в 
структуре рабочих объектов, например, слеживанием мелящихся тел и руды в рудоразмольных мельницах, 
сгущение нефтепродуктов в рабочих механизмах насосов и т. д. Решением проблем, связанных с троганием 
может быть создание комплексной системы электропривода, обеспечивающей в полной мере требования по 
режимам трогания, дальнейшего запуска и регулирование работы привода. Однако стоимость создания такой 
системы высока и может в несколько раз превысить стоимость  классических систем, обеспечивающих только 
регулирование частоты вращения.  

Целью работы является создание устройств для регулирования фазы магнитодвижущей силы СД путем 
улучшения формы кривой тока статора. 

Материал и результаты исследования. Ввиду вышеперечисленного становится актуальной идея создания 
несложных силовых систем, способных обеспечивать лишь процесс трогания, с последующим запуском 
существующими системами регулируемого или нерегулируемого электропривода.  

Одним из путей решения поставленной задачи является создание системы трогания с использованием 
низковольтного тиристорного преобразователя, питаемого от сети 0,4 кВ [1]. Стоимость пусковой системы при 
этом минимальна. Дополнительными требованиями к  разрабатываемой системе являются возможность 
определения реального положения ротора двигателя относительно статора, при отсутствии механической связи 
с валом. Система должна также обеспечивать возможность осуществления старт - стопорных режимов и 
трогание двигателя с моментом, в 2-3 раза превышающим номинальный.  

Наиболее приемлемой пусковой системой, которая удовлетворяет большинству вышеперечисленных 
требований, является система с использованием тиристорных регуляторов напряжения в цепях якоря СД.  

На рис. 1 представлена блок – схема устройства регулирования фазы м.д.с. неподвижного двигателя. Схема 
включает тиристорный регулятор ТР1 (основной сетевой регулятор), ТР2 (вспомогательный регулятор 
шунтирования), ТВ – возбудитель двигателя. На рис. 2 представлена схема замещения силовой цепи, 
включающая основные сетевые тиристоры Т1 и Т6 (регулятор ТР1) и шунтирующие тиристоры Т7 и Т12 
(регулятор ТР2). Очередность включения тиристоров 1-6 и 7-12 формируется особым образом с целью создания 
дискретно поворачивающегося поля статора [2]. Алгоритмы могут быть двух видов, один из них обеспечивает 
поворот м.д.с. на 60, второй на 30 электрических градусов. Включение шунтирующего регулятора создаст 
дополнительные возможности для качественного улучшения кривой тока в обмотках статора при отработке 

того или иного шага. Анализ выполнен применительно к 

синхронному двигателю СДН-13-49-12УЗ, HP =1000 кВт, 

U =6000 В, n =300 об/мин, HI =113 А, cosϕ =1,0, CR = 0,4 

Ом, CL =0,00468 Гн, Cτ =0,017 с. 
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Рисунок 1 – Схема шунтирования обмоток СД 

 
Рисунок 2 – Контур протекания тока при шунтировании 

обмоток СД 
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Зависимости напряжения и тока в силовой цепи для двух вариантов уравнения (без шунтирующего и с 
шунтирующим вентилем) приведены на рис. 3.  

Ток ( )I t  при отсутствии шунтирующего вентиля 

( ) ( ) ( )sin sin
2

t t

C

C

U
I t t e

Z

α
τω ϕ α ϕ
−

− 
 = − − − ⋅
 ⋅
 

,  

при t tα
α
ω

> = , где 2 2 2
C C CZ R Lω= + , C

C

L
arctg

R
ϕ =   

При шунтировании обмотки статора силовые 
тиристоры выключаются при 0,01t = с и мощность не 

возвращается вследствие этого в сеть при ( ) 0CU t < . Это 

хорошо известное явление приводит к существенному 
росту выпрямленного напряжения. В первом случае оно 
выражается зависимостью:  

1
sin( )

t t

d m

t

U U t dt
T

α λ

α

ω
+

= ∫  при отсутствии 

шунтирующего вентиля,  
/ 2

1
sin( )

T

d m

t

U U t dt
T

α

ω= ∫  – при наличии 

шунтирующего вентиля. 
Выражение для тока при наличии шунтирующего 

вентиля имеет разные формы в зависимости от 
анализируемого участка при закрытом (1-й участок) или 

открытом шунтирующем вентиле (2-й участок): 
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/ 2
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, при T t tα≥ ≥ , 

( )

t

mI t I e τ
−

= ⋅ , при / 2T t t Tα+ ≥ ≥ . 

Параметр mI  определяется из зависимости для ( )I t при  / 2t T= : 
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22

T T

C
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Выводы. Включение шунтирующих вентилей приводит к следующим положительным результатам:  
- ток в обмотках якоря возрастает и становится непрерывным; 

- при (8 10)C Cx R≥ ÷  ток в силовой цепи может определяться в соответствии с  приближенной 

зависимостью 
0.45

2

C
C

C

U
I

R

⋅
≈

⋅
, причем действующее значение тока на 8-10 % выше среднего. Это означает, что 

уровень гармоник момента при реализации процесса трогания невелик; 
- при управлении тремя вентилями эффективность шунтовых вентилей может снижаться; 
- при решении задачи и создании специального оборудования для реализации старт-стопорных режимов 

необходимо разработать микропроцессорные устройства и алгоритмы, обеспечивающие реализацию поворота 
вектора м.д.с. статора с шестью и двенадцатью коммутациями на одном электрическом обороте как с 
шунтирующим вентилем, так и без него; 

- один из нерешенных вопросов – создание датчиков положения ротора без использования дополнительных 
механических устройств; 

- алгоритм управления устройствами трогания, который необходимо создать, должен включать и вариант 
реверсного движения. 
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Рисунок 3 – Графики переходных процессов 
U(t), I(t) 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ РЕГУЛЯТОРІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ З ФУНКЦІЄЮ ІМІТАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

Калінов А.П., к.т.н., доц., Прітченко О.В., аспірант, Мельников В.О., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  

 
Вступ. Доцільність і ефективність створення малогабаритних бюджетних комплексів обумовлена 

тенденцією зростання об'єму самостійної роботи студентів з одночасним зменшенням кількості аудиторних 
занять, недостатньою кількістю, а іноді, і відсутністю сучасної технічної літератури з дисциплін в бібліотеках 
університету і міста, необхідністю матеріальних витрат на організацію традиційного лабораторного 
практикуму.  

До пріоритетних напрямів розвитку комп'ютеризованих діагностичних та вимірювальних комплексів слід 
віднести застосування недорогих вимірювальних систем і сучасного програмного забезпечення пакетів  
Labview і Matlab та використання малогабаритних модульних лабораторних комплексів разом з 
повномасштабними комп'ютеризованими лабораторними стендами.  

Мета роботи. Підвищення функціональних можливостей комп’ютеризованих лабораторних стендів за 
рахунок імітації технологічного навантаження засобами регульованого електроприводу. 

Матеріал і результати дослідження. Для підвищення ефективності навчання і розширення 
функціональності лабораторних стендів необхідно вивчати роботу ЕП спільно з типовими технологічними 
механізмами. У лабораторних умовах це можна здійснити за допомогою додаткової машини навантаження 
постійного струму, стабілізації заданого моменту. Момент при цьому задає функціональний блок, що моделює 
основні види технологічного навантаження. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема математичної моделі лабораторного стенду в додатку Simulink програмного 

пакету Matlab 
 

Проведемо вибір регуляторів струму для системи регулювання [1]. 
Оптимізуємо контур струму за модульним оптимумом без урахування проти ЕРС двигуна. Передавальна 

функція контура матиме вигляд: 
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В результаті отримали ПІ регулятор струму. Відповідні графіки перехідних процесів при різних значеннях 
α  приведені на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Динамічні характеристика досліджуваного двигуна: 
а) при 0=α ; б) при 1=α ; в) при 2=α  
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Проведемо настроювання контура струму на симетричний оптимум. Передавальна функція регулятора 
матиме вигляд: 
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В результаті отримали ПІІ
2
 регулятор струму. Відповідні графіки перехідних процесів при різних значеннях 

α  приведені на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Динамічні характеристика досліджуваного двигуна:  

а) при 0=α ; б) при 1=α ; в) при 2=α  

 
Оптимізуємо контур струму з обліком проти ЕРС двигуна [2]. Передавальна функція об'єкту керування в 

даному випадку прийме вид: 
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При настроюванні на модульний оптимум передавальна функція регулятора прийме вигляд: 
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В результаті отримали ПІІ
2
 регулятор струму. Відповідні графіки перехідних процесів при різних значеннях 

α  приведені на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Динамічні характеристика досліджуваного двигуна:  

а) при 0=α ; б) при 1=α ; в) при 2=α  

 
Проведемо настроювання контура струму на симетричний оптимум. Передавальна функція регулятора 

струму: 

32

2222

1

8

1

1

8

41

8

4

8

4

pKRe/ТKT

pKRe/ТKT

ТТ

pKRe/ТKT

TТТT

KRe/ТKT

ТTT
)p(W

дтмтпт

дтмтпт

мм

дтмтпт

eммт

дтмтпт

мeт
рт

⋅
⋅⋅⋅⋅

+

+⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅+⋅
+⋅

⋅⋅⋅⋅

⋅+⋅⋅
+

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
=

µ

µµ

µ

µ

µ

. 

В результаті отримали ПІІ
2
І

3
 регулятор струму. 

Досліджуємо роботу системи на математичній моделі в пакеті Matlab Power Sistems. 
Проведемо настройку системи на модульний оптимум, яка відповідає ПІ регулятору. Відповідні графіки 

перехідних процесів при різних значеннях α  приведені на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Динамічні характеристика досліджуваного двигуна:  
а) при 0=α ; б) при 1=α ; в) при 2=α  

 
За проведеними дослідами можна зробити наступні висновки: найбільш прийнятним для поставленої задачі 

є ПІ регулятор струму. У разі використання ПІІ
2
 та ПІІ

2
І

3 
регуляторів перехідні процеси за моментом  і 

швидкістю мають сильні коливання при пуску. При використанні математичної моделі в пакеті Matlab Power 
Sistems перехідні процеси по моменту мають часті коливання, що обумовлені наявністю широтно-імпульсного 
перетворювача. 

Результати експериментальних даних, проведених на розробленому малогабаритному комп’ютеризованому 
лабораторному стенді з двигунами типу ДПМ-30-Н1-02 (Uн=27 В;  Мн=10 мНм;  Ін=0,25  А;  In=1,1  А;  
nн=2600  об/хв), представлені нижче на рис. 6. 
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Рисунок 6 – Динамічні характеристика досліджуваного двигуна: 
 а) при 1−=α ; б) при 0=α ; в) при 1=α ; г) при 2=α  

 
Висновки. Експериментальні результати підтвердили працездатність системи імітації технологічного 

навантаження навіть за наявності одноконтурної системи стабілізації струму машини навантаження. 
Застосування лабораторних стендів з описаною структурою дозволяє проводити лабораторні роботи по 
електричних машинах, теорії електроприводу, перетворювальній техніці, системах управління 
електроприводом, цифрових системах управління електроприводом. 
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РОБАСТНА СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ 
НА ОСНОВІ МІНІМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЙ РУХУ 

Островерхов М.Я., к.т.н., доц., Бурик М.П., магістрант, Славутська Р.В., студент  
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 
 

Вступ. Практичне застосування законів керування координатами взаємозв’язаних та нелінійних 

електромеханічних систем, отриманих на основі класичних методів теорії автоматичного керування, пов’язано 

з необхідністю мати повну та достовірну інформацію про структуру та параметри об’єкту керування, бо за 

своєю природою ці закони є компенсаційного виду. Забезпечення заданої якості керування такими системами в 

умовах зміни параметрів об’єктів потребує додаткового застосування спеціальних компенсуючих ланок, 

алгоритмів адаптації та ідентифікації, що суттєво підвищує складність, громіздкість та вартість систем. 

Типовим прикладом є традиційні системи скалярного та векторного керування асинхронним двигуном. 

Мета роботи полягає у підвищенні якості керування швидкістю асинхронного двигуна шляхом синтезу 

регуляторів векторної системи керування на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з 

мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергії руху [1, 2]. Отримані закони керування 

забезпечують динамічну декомпозицію взаємозв’язаної системи на локальні підсистеми керування струмами, 

модулем потокозчеплення ротору, швидкістю двигуна, а також надають їй властивості робастності – слабкої 

чутливості до параметричних і координатних збурень. 

Матеріал і результати дослідження. Функціональна схема системи векторного керування швидкістю 

асинхронного двигуна показана на рис. 1. Вона містить датчик струму ДС, що вимірює струми ia, ib, ic в фазах 

обмотки, які у перетворювачі фаз ПФ2 перераховуються в еквівалентні двофазні струми. Сигнали Ψoa, Ψob 

датчика потокозчеплення ДП від двох датчиків Холла у вектор-фільтрі ВФ з трифазної системи 

перераховуються у сигнали двофазної нерухомої системи координат, на основі яких обчислюється модуль 

потокозчеплення ротора |Ψ2| і тригонометричні функції. Останні служать для переходу з нерухомої системи 

координат (a-b) до рухомої (d-q) і навпаки в перетворювачах координат ПК1, ПК2. Для реалізації системи 

керування сигнали мають зручну форму у вигляді сигналів постійного струму. Всі координатні перетворення 

здійснюються за традиційними формулами.  

Відмінністю функціональної схеми від традиційної є відсутність блоків компенсації координатних збурень, 

необхідність в яких відпала внаслідок застосування запропонованої концепції синтезу регуляторів 

потокозчеплення РП, швидкості РШ та струмів РТ1, РТ2.  

РП РТ1

РШ :

ПК1 ПФ1

РТ2

Перетворювач 

частоти

А В С
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i1d
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u 

i1a

i1b

Y0a
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Рисунок 1 – Функціональна схема системи векторного керування швидкістю асинхронного двигуна 

 

Методика синтезу законів керування на основі концепції зворотних задач динаміки викладається на 

прикладі керування складовою струму двигуна, пропорційною потокозчепленню. Диференційне рівняння 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

 
 

115 

компоненти струму статора i1d в координатах (d-q) має перший порядок та наступний вигляд [3]: 

1 1 1 1 0 1 2 2 1d d m d q d n q di R i / L i i p u /σ αβ ω αβψ βω ψ σ= − ⋅ − + + + +& , (1) 

де α=R2/L2, σ =L1-Lm
2
/L2, β=Lm/σL2 – параметри моделі; R1, R2 - електричний опір обмотки статора та ротора; 

L1, L2, Lm - індуктивність статора, ротора та намагнічуючого контуру; ω  – кутова швидкість двигуна; 

u1d – компонента вектора напруги статора; i1d, i1q – компоненти вектора струму статора; Ψ2d, Ψ2q – компоненти 

вектора потокозчеплення ротора.  

Як видно з (1), система є взаємозв’язаною, на яку діють координатні збурення у вигляді складових i1q, Ψ2q, та 

нелінійною, що обумовлено перемноженням змінних. Найсуттєвішим параметричним збуренням є зміна 

електричного опору ротора R2 внаслідок нагрівання двигуна. 

Бажана якість замкнутого контуру керування цим струмом задається рівнянням першого порядку виду:  

0 0
*z z xα β+ =& , (2) 

де х*=i1d
*
 – заданий струм. Для забезпечення стійкості збуреного руху коефіцієнт рівняння (2) відповідно до 

критерію Гурвіца повинен бути додатним α0>0, а для завдання системі астатизму 1–го порядку коефіцієнт  

α0=β0 [2].  

 Ступінь наближення реального процесу керування до бажаного оцінюється квадратичним функціоналом: 
2

1dG( u ) z( t ) i ( t ,u )=  −  && . (3) 

При знаходженні керуючої функції u=u(i1d) класичними методами за умови абсолютного мінімуму 

функціонала 0
u

minG( u ) =  отримується традиційний закон керування компенсаційного типу, для реалізації 

якого необхідна точна інформація про структуру та параметри об’єкту керування f(i1d,u), що описується 

рівнянням (1). Відхилення параметрів об’єкту від розрахункових призводить до суттєвого погіршення якості 

керування. Цей недолік усувається, якщо відмовитися від точного виконання умови, а обмежитися вимогою, 

щоб значення функціонала (3) належало околиці екстремуму-мінімуму. Для цього мінімізація функціонала 

здійснюється за градієнтним законом: 

du( t ) / dt dG( u ) / duλ= − ⋅ . (4) 

Після підстановки (3) в (4), з урахуванням (1), (2) знаходиться закон керування струмом: 

1du( t ) k( z i )= − && & , (5) 

де 1dk f ( i ,u ) / u constλ= ⋅∂ ∂ =  - коефіцієнт підсилення регулятора. 

Змінна z&  в законі керування (5) виступає в ролі заданої похідної струму, яка обчислюється в реальному часі 

з рівняння бажаної якості керування (2) за виразом (при α0=β0): 

0 1

*

dz ( x i )α= −&  (6) 

шляхом замикання зворотним зв’язком за струмом z =i1d. 

Для реалізації закону керування (5) необхідно мати інформацію про похідну струму, яку можна виключити 

шляхом інтегрування обох частин рівняння (5) з урахуванням (6). Остаточно закон керування струмом приймає 

вигляд: 

*

1 0 1
0

( ) ( ); ( )
t

d du t k z i z x i dtα= − = −∫ . (7) 

Аналогічно отримуються закони керування модулем 

потокозчеплення |Ψ2|, складовою струму i1q та 

швидкістю, які також описуються рівняннями першого 

порядку виду (1) [3]. Регулятори РП, РТ1, РТ2 та РШ 

мають однакову структуру, яку представлено на  

рис. 2. Як видно з рисунку, параметри регуляторів не 

залежать від параметрів об’єкту керування, а 

визначаються коефіцієнтами рівняння бажаної якості 

(2), що забезпечує слабку чутливість системи векторного керування до зміни параметрів двигуна. Збільшення 

коефіцієнта підсилення регулятора  k зменшує динамічну похибку регулювання та не призводить до втрати 

стійкості системи. Перевагою представленої структури регуляторів є також відсутність диференційних ланок.  

Дослідження розробленої системи проведено шляхом моделювання на прикладі асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором, який має наступні параметри: Мн=10 Нм – номінальний  момент; ωн=300 рад/с – 

номінальна кутова швидкість; U1н=380 В – номінальна трифазна лінійна напруга; f1н =50 Гц – номінальна 

частота напруги живлення; R1=2,577 Ом – активний опір статора; R2=1,682 Ом – приведений активний опір 

ротора; L1=0,394 Гн – індуктивність статора; L2=0,399 Гн – приведена індуктивність ротора. Коефіцієнти РП 

задано рівними α0 =50, k =100, що забезпечує монотонний перехідний процес потокозчеплення за час близько 

0,59 с. Параметри  РТ1 встановлено рівними α0 =1000, k =100, що забезпечує монотонний перехідний процес 

 
Рисунок 2 – Структурна схема регуляторів 
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струму за час близько 0,28 с. Параметри РШ встановлено рівними α0 =150, k =1, що забезпечує монотонний 

перехідний процес швидкістю за час близько 0,08 с. Параметри РТ2 встановлено рівними α0 =1000, k =100, що 

забезпечує монотонний перехідний процес струму за час близько 0,036 с.  

На рис. 3, а) показано перехідний процес швидкості до виходу на усталене значення 300 рад/с за час біля 

0,08 с та накидання в момент часу 3,5 с номінального навантаження. Як  видно з рисунка, система забезпечує 

задане астатичне керування швидкістю з монотонним перехідним процесом. На рис. 3, б) представлено графіки 

трьох похибок керування швидкістю при дії параметричного збурення у вигляді зменшення та збільшення в 

десятеро розрахункового значення приведеного активного опору ротора  (R2=0,1682; 1,682; 16,82 Ом). Як видно 

з рисунка, суттєва зміна опору в 100 разів не призводить до значного погіршення якості керування (криві 

перехідних процесів практично зливаються) на відміну від для традиційних систем.  

 
Рисунок 3 – Перехідний процес та похибки керування швидкістю 

 

Висновки. Представлена робастна система векторного керування швидкістю асинхронного двигуна з 

синтезованими на основі концепції зворотних задач динаміки регуляторами потокозчеплення, швидкості та 

струму, яка забезпечує задану якість керування цієї нелінійної та взаємнозв'язаної системи в статичному режимі 

та під час перехідних процесів в умовах параметричних та координатних збурень без застосування 

декомпозиційних зв'язків, громіздких алгоритмів ідентифікації параметрів чи адаптивного керування. 
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Рисунок 1 – Обобщенная структура САР НК 

с активным регулировочным устройством 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВНЫМ РЕГУЛИРОВОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА 

Перекрест А.Л., ст. преп., Конох И.С., ст. преп., Огданская Ю.С., студент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 
Введение. Для реализации основных технологических законов работы насосных комплексов систем 

городского и промышленного водоснабжения могут использоваться системы активного регулирования 
технологических параметров [1]. Определяющим фактором являются поддержание с максимальной точностью 
давления в трубопроводной магистрали при минимальном энергопотреблении насосных комплексов. 

Цель работы. Обоснование выбора критерия оптимизации и разработка алгоритма определения закона 
управления активным регулировочным устройством насосного комплекса, обеспечивающего реализацию 
требуемого технологического закона с минимальным энергопотреблением. 

Материал и результаты исследования. В соответствии с разработанной в [2] структурой системы 
автоматического регулирования (САР) параметров насосного комплекса с активным регулировочным 
устройством (рис. 1), объектом регулирования является гидротурбинный агрегат, управляющим элементом 
САР – регулятор с двумя каналами формирования управляющего воздействия – гидромеханическим 

( пF( Q )α = ) и электрическим ( )Q(Ff п= ); возмущающим – изменение расхода пQ  в сети потребителя.  

На рис. 1 приняты обозначения: НУ – насосная установка; 
ГТА – гидротурбинный агрегат; НпА – направляющий 
аппарат; ПЧ – преобразователь частоты; ТС – трубопроводная 

сеть; П – потребитель; птсгтну Q,Q,Q,Q  – 

производительности НУ и гидротурбины, расходы в ТС и у 

потребителя соответственно, м
3
/с; ну гт пН ,Н ,Н  – напоры НУ, 

гидротурбины и у потребителя, м; 0a , оптa0  – текущее и 

оптимальное значения открытия НпА, мм; оптa/a 00=α  – 

относительное открытие НпА; f  – частота ПЧ, Гц;  

Uг  – напряжение генератора гидротурбины, В.  
При этом в качестве основной технологической задачи 

работы насосного комплекса принята задача стабилизации 
давления в контрольной точке трубопроводной магистрали, что характерно для систем городского 
водоснабжения. 

Подход к определению закона управления ГТА формируется на основе обеспечения минимальных 

отклонений пh∆  и пq∆  по технологическим показателям (напора и расхода в сети потребителя) и минимума 

энергопотребления p∆  и описывается функционалом качества вида:  

( ) ( ) ( )( ) mindttqKqthKhtpKpI

t

пп ⇒⋅+⋅+⋅= ∫
0

1 ∆∆∆ , (1) 

где ( )
номну

тек п требп
п

Н

НН
th

−
=∆ , ( )

номсна

тек п требп
п

Q

QQ
tq

−
=∆ ; ( )

номну

текптекгтатекну

P

PPP
tp

−−
=∆ ; 

( )
( ) ( )

( )t
tQtgH

tP
текну

текнутекну
текну η

ρ
= , номнуP  - текущее и номинальное значения потребляемой мощности НУ; 

( ) ( ) ( )tQtgHtP текптекптекп ρ=  – текущее значение мощности потребителя; ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tItUtItUtP vvuuтекгта 1111 +=  

– текущее значение рекуперируемой мощности ГТА; Kp , Kh , Kq  - весовые коэффициенты по мощности, 

напору и расходу соответственно. 
Для исследования работы САР в соответствии с предложенным функционалом (1), разработан алгоритм 

оптимизации (рис. 2), основная задача которого состоит в определении зависимостей управляющих величин в 
функции от требуемого расхода в сети потребителя – закона управления ГТА САРП. В качестве начальных 
условий принимаются допущения, что функция (1) зависимости критерия оптимальности от входных величин 
дифференцируема и не имеет разрывов на всем диапазоне изменения входных величин. 

На начальном (рис. 2) этапе (блоки 1 и 2) задаются требуемое значение напора требН  и диапазон изменения 

расхода ( )п нач конQ Q Q∈ ÷  в сети потребителя, диапазоны изменения и приращения управляющих величин 

( f,,f,f,, конначконнач ∆α∆αα ), составляющие критерия качества ( p,q,h пп ∆∆∆ ).  

Далее (блок 3) для фиксированного значения расхода начQ  в сети потребителя при начальном значении 

начα  и фиксированных значениях f  из диапазона ( )нач конf f÷  производится моделирование системы 

регулирования и определяются значения критерия оптимальности для каждого из фиксированных значений f . 
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В полученном массиве значений критерия оптимальности определяется минимальное и в выходном массиве 

формируется строка со значениями начα , начQ , if , пh∆ , пq∆ , p∆ , соответствующими величине пред оптI I= . 

Далее блоком 4 – цикл с фиксированным количеством итераций – задается количество управляющих величин 

(две) и при определенном ранее значении if  и фиксированных значениях α  из диапазона ( )нач конα α÷  путем 

моделирования и вычисления определяется минимальное значение критерия оптимальности (блоки 5-7). Цикл 
блоков 4-10 выполняется для всех значений управляющих величин и прекращается по условию нахождения 
минимума критерия оптимальности (блок 8) или при достижении конечных значений управляющих величин 
(блок 6).  

 
Рисунок 2 – Алгоритм оптимизации 

 
Выводы. Разработан поисковый алгоритм условной двумерной оптимизации, обеспечивающий нахождение 

закона управления ГТА для системы автоматического регулирования параметров НК с активным 
регулированием технологических параметров. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ РОТОРА СИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ КОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА 

Скрипников О.В., ассистент, Киба С.П., к.т.н., проф., Черный А.П., д.т.н., проф. 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
Осадчук Ю.Г., к.т.н., доц. 
Криворожский технический университет 
 

Введение. Проблема колебаний мощных электрических машин синхронных двигателей (СД) 

турбомеханизмов во многом связана непосредственно с технологическим процессом. Пусковые режимы, 

сопровождающиеся сильными динамическими ударами; длительные остановы при переводе агрегатов в резерв, 

сопровождающиеся прогибом ротора; изменения нагрузки на валу; выработка подшипников скольжения и 

валов, приводящая к появлению эллипсности, приводят к постепенным изменениям в жесткости опор, 

появлению дисбаланса и., как следствие, возникновению вредных колебаний. Сложные балансировочные 

устройства позволяют частично снизить уровень вибрации, однако причина вибраций зачастую не 

анализируется [1, 2]. Поэтому актуальной задачей является исследование характера колебаний роторов СД 

турбомеханизмов. 

Цель работы. Исследование свободных колебаний ротора СД как твердого тела с четырьмя степенями 

свободы. 

Материал и результаты исследования. Рассмотрим колебания ротора СД компрессорного агрегата. Пусть 

жесткий ротор массы M  вращается в упругих опорах 1A  и 1B ; коэффициенты жесткости соответственно левой 

и правой опор 1c  и 2c  (рис. 1); расстояние между опорами l , центр тяжести C  ротора вместе с подшипниками 

находится на расстояниях 1l  и 2l  соответственно от левой и правой опор; ротор вращается вокруг оси 

симметрии с постоянной угловой скоростью ω ; моменты инерции ротора относительно оси симметрии A , 

относительно оси перпендикулярной к оси вращения и проходящей через центр тяжести ротора B , 

определяются по формулам: 
2 2

2 2
,  [кг м ]

2 4 3

MR M l
A B R

 
= = + ⋅  

 
.  

 
Рисунок 1 – Расчетная схема ротора 

 

Рассмотрим малые колебания ротора около положения равновесия (равномерное вращение около 

горизонтальной оси Ox ). Начало неподвижной системы координат совпадает с левой опорой в положении 

равновесия (рис. 2). Дадим ротору произвольное перемещение. Координаты левой опоры обозначены 1 1,  y z , 

координаты правой опоры – 2 2,  y z , координаты центра тяжести – ,  c cy z . Движением ротора вдоль оси Ox   

пренебрегаем, считая  изменение координат 1 2,  ,  cx x x  величинами более высокого порядка малости. Угол 

между проекцией оси ротора на плоскость Oxy  и осью Ox  обозначим β ; угол между осью ротора и ее 

проекцией  на плоскость Oxy  обозначим γ (рис. 2). 

Выразим координаты центра тяжести и углы β , γ  через независимые координаты 1 1,  y z , 2 2,  y z :  

2 1
1 2C

l l
y y y

l l
= + ;  (1) 
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2 1
1 2C

l l
z z z

l l
= + ; (2) 

2 1y y

l
β

−
= ; (3) 

2 1z z

l
γ

−
= . (4) 

 
Рисунок 2 – К определению величин ,  c cy z , β , γ  

 

На основании теоремы о движении центра инерции запишем дифференциальные уравнения  

1 1 2 2CMy c y c y= − −&& ;  (5) 

1 1 2 2CMz c z c z= − −&& ,  (6) 

где правая часть уравнений – проекции на соответствующие оси упругих реакций опор. 

Составим дифференциальные уравнения колебаний ротора вокруг осей параллельных ,  y z , проведенных 

через центр инерции ротора. Главные моменты количеств движения системы с точностью до малых величин 

первого порядка малости таковы: 

cxL Aω= ; (7) 

cyL A Bωβ γ= − & ; (8) 

czL A Bωγ β= + & . (9) 

Главные моменты внешних сил относительно проведенных через центр инерции осей находим из рис. 1: 

( ) 0cx kM F =∑ ; (10) 

( ) 2 2 2 1 1 1cy kM F c z l c z l= −∑ ; (11) 

( ) 2 2 2 1 1 1cy kM F c y l c y l= − +∑ . (12) 

На основании теоремы об изменении главного момента количеств движения в относительном движении по 

отношению к центру инерции [3], имеем: 

2 2 2 1 1 1A B c z l c z lωβ γ− = −& && ; (13) 

2 2 2 1 1 1A B c y l c y lωγ β+ = − +&&& . (14) 

Подставляя в уравнения (5), (6), (13), (14) значения ,  c cy z , β , γ , получим систему четырех линейных 

однородных дифференциальных уравнений с неизвестными 1 2,  y y , 1 2,  z z : 

( )
( )
( ) ( )
( ) ( )

2 1 1 2 1 1 2 2

2 1 1 2 1 1 2 2

2 1 2 1 2 2 2 1 1 1

2 1 2 1 2 2 2 1 1 1

0

0

0

0.

M l y l y c ly c ly

M l z l z c lz c lz

A y y B z z c ll z c ll z

A z z B y y c ll y c ll y

ω

ω

+ + + =


+ + + =


− − − − + =
 − + − + − =

&& &&

&& &&

& & && &&

&& &&& &

 (15) 

Найдем частные решения системы (15) в виде: 
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( )
( )
( )
( )

1 1

2 2

1 3

2 4

sin ;

sin ;

cos ;

cos .

y C pt

y C pt

z C pt

z C pt

α

α

α

α

= +

= +

= +

= +

  (16) 

где 1 2 3 4,  ,  ,  ,  , C C C C р α  – постоянные, которые должны быть определены так, чтобы функции (16) 

удовлетворяли системе уравнений (15). Внося (16) в эту систему, получим систему алгебраических уравнений с 

неизвестными 1 2 3 4,  ,  ,  C C C C : 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

2 2
1 2 1 2 1 2

2 2
1 2 3 2 1 4

2 2
1 2 1 1 3 2 2 4

2 2
1 1 1 2 2 2 3 4

0;

0;

0;

0.

c l Ml p C c l Ml p C

c l Ml p C c l Ml p C

A pC A pC c l l Bp C Bp c l l C

Bp c l l C Bp c l l C A pC A pC

ω ω

ω ω

 − + − =



− + − =

− + + − + − =

 − − − + − =

 (17) 

Следовательно частотный определитель имеет вид: 

2 2
1 2 2 1

2 2
1 2 2 1

2 2
1 1 2 2

2 2
1 1 2 2

0 0

0 0
0

c l Ml p c l Ml p

c l Ml p c l Ml p

A p A p c l l Bp Bp c l l

Bp c l l c l l Bp A p A p

ω ω

ω ω

− −

− −
=

− − −

− − −

, (18) 

из которого вместо частотного уравнения 8-го порядка, вследствие разложения его на множители, получим два 

частотных уравнения 4-го порядка. 

( )
2 2 2

4 3 21 2 2 2 1 1 1 2
1 2 0

c c c l c l c c lA A
p p p c c p

B M B BM BM

ω
ω

 + +
+ − + − + + = 

 
 

; (19) 

( )
2 2 2

4 3 21 2 2 2 1 1 1 2
1 2 0

c c c l c l c c lA A
p p p c c p

B M B BM BM

ω
ω

 + +
− − + + + + = 

 
 

. (20) 

Заметим, что при неподвижном роторе ( 0ω = ) эти уравнения совпадают и принимают вид: 

2 2 2
4 21 2 2 2 1 1 1 2 0

c c c l c l c c l
p p

M B BM

 + +
− + + = 
 
 

. (21) 

Корни этого уравнения являются частотами свободных колебаний неподвижного ротора. 

Численный анализ показывает, что уравнения (19) и (20) не имеют общих корней, все корни являются 

вещественными и располагаются в таком порядке / / /
2 0 1 2 0 1p p p p p p< < < < < , где /

0 0,  p p  – частоты свободных 

колебаний неподвижного ротора; /
1 1,  p p  в уравнении (19) и /

2 2,  p p  в уравнении (20) – частоты свободных 

колебаний вращающегося ротора. 

Выводы. Полученные частотные уравнения позволяют определить значения частот свободных колебаний 

ротора СД и могут быть положены в основу анализа вибраций агрегата в статических и динамических режимах 

при изменении жесткости опор, состояния подшипников скольжения и геометрии ротора. Кроме того могут 

быть изучены особенности вибропроцессов при несимметрии электрических, электромагнитных параметров 

двигателя, а также несимметрии питающего напряжения. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1. Черный А.П., Сисюк Г.Ю., Родькин Д.И. Диагностика асинхронных двигателей с 

неуравновешенностью ротора // Проблеми створення нових машин і технологій (Кременчуцький 

державний політехнічний інститут). – Кременчуг: КГПИ. – 1999. – Вип. 1(6). – С. 102-106. 

2. Волощенко А.М., Родькин Д.И., Черный А.П. К вопросу повышения ресурса работоспособности 

синхронных двигателей насосных агрегатов // Вестник Харьковского государственного 

политехнического университета. – Харьков: ХГПУ. – 2000. – Вип.113. – С. 302-303. 

3. Павловский М.А. Теоретична механіка. // К.: Техніка, 2002. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

 
 

122

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ НА ГРАНИЦЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАВИТАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Сердюк А.А., ассистент, Коренькова Т.В., к.т.н., доц. 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского  
 

Введение. Работа гидротранспортных комплексов (ГТК) систем водо- и теплоснабжения сопровождается 

различного рода переходными процессами, которые характеризуются значительными изменениями давления, 

расхода, гидравлической мощности, скорости движения жидкости и т.д. [1, 2]. Источниками переходных 

процессов являются изменение режима работы насосного агрегата (НА), водопотребителей, отключение и 

включение отдельных трубопроводов или их участков, срабатывание запорно-регулирующей арматуры, 

изменение температуры рабочей и окружающей среды. 

В тех случаях, когда давление p  в каких-либо местах потока снижается настолько, что становится меньше 

давления насыщенных паров пp , в гидротранспортной системе возникают кавитационные процессы, которые 

сопровождаются образованием в движущейся жидкости полостей, заполненных паром или газом, - 

кавитационных каверн [3, 4]. Каждый кавитационный пузырек растет до конечных размеров, после чего 

схлопывается. Возникающие при этом ударные волны приводят к значительным перепадам давления, что  

неблагоприятно сказывается на работе технологического оборудования, приводит к разрывам сплошности 

потока, вибрациям, шумам, эрозийному разрушению материала, увеличению потерь напора, и, соответственно, 

росту затрачиваемой на транспортирование жидкости мощности [1-10].  

Цель работы. Определение границ возникновения кавитационных процессов и исследование влияния 

кавитации на параметры гидротранспортной системы. 

Материал и результаты исследования. На рис. 1 показана технологическая схема насосной станции, 

состоящей из насоса центробежного типа, работающего на гидродинамическую сеть с параметрами, 

приведенными в табл. 1.  
Рабочий режим насоса на 

трубопроводную сеть определяется точкой А 
пересечения их напорно-расходных 
характеристик (рис. 2), при напоре 

641,H А =  м, подаче 310,QА =  м
3
/с и 

потребляемой мощности 6355,PА =  кВт. 

Напор на выходе насоса представляет собой 
алгебраическую сумму потерь напора на 
участках трубопровода, м: 

стA HHHHHH +++== 3211 ∆∆∆ ,   (1) 

где 1
2

1 cA RQH ⋅=∆ , 2
2

2 cA RQH ⋅=∆ , 

3
2

3 cA RQH ⋅=∆  - потери напора на каждом 

участке трубопровода, м; 1cR , 2cR , 3cR  - 

гидравлическое сопротивление 

соответствующих  участков трубопровода, с
2
/м

5
; стH  - статический напор, м.  

Таблица 1 – Параметры насосного комплекса 

Параметр 

Элемент 

ГТК 
Напор нH , 

м 

Напор 0H , 

м 

Расход нQ , 

м
3
/ч 

Мощность нP , 

кВт 

Внутреннее 

сопротивление вR , 

с
2
/м

5
 

насос 75 92 648 176 524,47 

гидросеть Длина l , м 
Диаметр d , 

м 

Противода-

вление 

стH , м 

Критическое число 

кавитации крχ  
Температура жидкости 

T , 
0
С 

1-й участок  2500 0 20 10 

2-й участок  1500 5 50 15 

3-й участок  500 

0,4 

0 700 25 

 

Анализ [3-6, 8] показал, что явление кавитации развивается, когда текущее число кавитации χ  станет 

 
Рисунок 1 - Технологическая схема ГТК 
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равным или меньше его критического значения крχ , полученного экспериментальным путем. Тогда 

критическое давление, соответствующее началу процесса кавитации, Па: 

п
кр

к pp +
⋅⋅

=
2

2 χρυ
, (2) 

где 432 TeTdTcTbapп ⋅+⋅+⋅+⋅+=   – давление насыщенных паров жидкости;  1361371,a = , 

1464,b 55= , 25762,c = , 017030,d −= , 
4

10979968
−

⋅= ,e  – коэффициенты аппроксимации; T  – температура 

жидкости, 
0
С; 

( )01

20

1 TT −+
=

β
ρ

ρ  – плотность жидкости, кг/м
3
; 20ρ  – плотность жидкости или газа при 

температуре 200 =T
0
С; β1 – коэффициент температурного расширения (для воды 00001401 ,=β ); υ  – скорость 

движения потока жидкости, м/с.  

Н
1

Н
2

Н
3

Н
с
т

Рисунок 2 – К определению границ кавитационных режимов в насосном комплексе 

 

С учетом соотношений 
g

р
Н

⋅
=
ρ

 и SQ ⋅=υ  напорно-расходная характеристика, определяющая границу 

кавитационного режима работы любого из участков гидродинамической сети, описывается выражением вида: 

( )
g

p

gS

Q
QH пкр
к

⋅
+

⋅⋅

⋅
=−

ρ

χ

22

2

, (3) 

где S  – площадь поперечного сечения трубопровода, м
2
; 89,g =  м/с

2 
– ускорение свободного падения. 

На рис. 2 приведены кривые ( )к1QH − , ( )к2QH − , ( )к3QH − , отображающие границу кавитационного 

режима работы каждого из участков гидродинамической сети. Из их анализа видно, что текущий режим работы 

насосной станции, соответствующий расходу 310,QА =  м
3
/с, приводит к появлению кавитационных процессов 

на третьем участке гидродинамической сети, так как действующий на его входе напор Н3 меньше критического 

значения напора, определяемого кривой ( )к3QH − . 

При анализе влияния кавитационных процессов на режимы работы ГТК приняты следующие допущения: 

- кавитационная каверна имеет вид шара постоянного объема; 

- кавитационная каверна не перемещается по длине трубопровода и представляет собой местное сужение на 

участке сети. 
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Потери напора на местном сопротивлении увеличатся в соответствии с выражением, м: 

g
hм

2

2υ
ζ∆ ⋅= , (4) 

где 

2

2

2

1
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⋅
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ζ  – коэффициент местного сопротивления сужения потока; 
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коэффициент сжатия потока; d  – диаметр трубопровода перед сужением, м; 3
6

π
кав

п

W
dd

⋅
−=  – диаметр 

потока в узкой части, м; 
3

4 3R
Wкав

⋅⋅
=

π
 – объем кавитационной каверны, м

3
; 

pp
R

п −
=

σ2
 - радиус пузырька, 

м; σ – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м.  

 
Рисунок 3 – К анализу влияния кавитации на параметры ГТК 

 

Учитывая (4), напорно-расходная 

характеристика третьего участка 
′

3cR  и 

суммарная характеристика трубопровода 

( )′−QH сети перемещаются вверх по 

характеристике ( )QH − насоса. В результате 

рабочий режим ГТК будет определяться точкой 

В, соответствующей напору 573,H B =  м, подаче 

1880,QB =  м
3
/с и потребляемой мощности 

7281,PB =  кВт (рис. 3). При этом потери 

напора, обусловленные кавитацией:  

931641573 ,,,HHH ABк =−=−=∆ м. 

Потери мощности, вызванные 

нерациональным повышением напора кН∆ , 

составят 117,5 к Вт. 

На рис. 4 приведены кривые изменения 

 
Рисунок 4 – Кривые зависимости коэффициента 

сопротивления и потерь напора местного сужения от 

объема каверны 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

 
 

125

коэффициента сопротивления местного сужения и соответствующие ему потери напора при скорости потока 

82,=υ  м/с. Из их анализа видно, что увеличение объема кавитационной каверны приводит к интенсивному 

росту коэффициента сопротивления и потерь напора.  

Выводы. В результате выполненной работы можно заключить: 

- при анализе совместной работы насосной установки на трубопроводную сеть сложной конфигурации 

необходимо учитывать возможность возникновения кавитационных процессов при изменении режима работы 

комплекса; 

- полученная в работе напорно-расходная характеристика, определяющая границу кавитационного режима 

гидросистемы, зависит от скорости потока, числа кавитации, давления насыщенных паров и имеет вид 

параболы; 

- кавитационный режим приводит к росту непроизводительных потерь мощности – в рассматриваемом 

случае потери мощности составили 33 % установленной мощности электропривода насоса. Рост объема 

кавитационной каверны может привести к полной закупорке трубопровода, что относится к аварийным 

режимам работы насосного комплекса; 

- при разработке системы автоматического управления насосным комплексом необходимо предусматривать 

канал управления кавитационными процессами в трубопроводной сети с целью минимизации потерь при 

транспортировании жидкости и повышения надежности работы оборудования. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БЕСКОНТАКТНЫХ МАШИН 
ДВОЙНОГО ПИТАНИЯ 

Галиновский А.М., доц., Мацейко А.С., студент 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
 

Введение. Большинство синхронных машин выпускаются в бесконтактном исполнении. Системы 

возбуждения бесконтактных синхронных машин (БСМ) строятся на базе синхронных и асинхронных 

электромашинных возбудителей. Конструктивно синхронный возбудитель (СВ) представляет собой 

синхронную машину обращенного типа. Асинхронный возбудитель (АВ) является асинхронной машиной с 

фазным ротором, работающей в режиме преобразователя частоты при скольжении s > 1 [1,2].  

С целью уменьшения массогабаритных показателей за счет уменьшения вылета лобовых частей обмоток 

возбудители БСМ малой и средней мощности выполняют с повышенным числом пар полюсов.  

При изготовлении опытных образцов электрических машин, а также при их малосерийном производстве 

стремятся уменьшить производство дорогих штампов листов электротехнической стали возбудителей. При 

изготовлении возбудителей применяются листы электротехнической стали основной машины, обмотки с 

дробным числом пазов на полюс и фазу, синхронные возбудители изготавливаются неявнополюсной 

конструкции.  

В настоящее время разрабатываются бесконтактные асинхронизированные машины (БАСМ). Разработка 

систем возбуждения БАСМ проводится на базе одномашинных (синхронных или асинхронных) и каскадных 

возбудителей [3, 4]. Проводится исследование каскадных возбудителей на базе неявнополюсных асинхронных 

машин при одинаковом и разном числе пар полюсов. В разноименно-полюсном каскадном возбудителе каждый 

асинхронный возбудитель может работать как в режиме преобразователя частоты, так и в режиме генератора.  

Цель работы. Сопоставительный анализ массогабаритных показателей асинхронных и неявнополюсных 

синхронных  возбудителей бесконтактных машин двойного питания. 

Материал и результаты исследования. Анализ проводим при условии применения одинаковых листов 

стали якорей возбудителей, одинаковой величины воздушного зазора, одной и той же роторной обмотке 

возбудителей.  

На рис. 1 приведены принципиальные электрические схемы  БСМ с синхронным (а) и асинхронным (б) 

возбудителями, где показаны: СМ  – синхронная машина; ВВ – вращающийся выпрямитель; ВЧ – вращающаяся 

часть; p, pС, pА – числа пар полюсов соответственно СМ, СВ и АВ. 

 
 а) б) 

Рисунок 1 – Принципиальные электрические схемы БСМ с синхронным (a) и асинхронным (б) возбудителями 

 

Частоты ЭДС якорных обмоток синхронного и асинхронного возбудителей: 

;1
pcf p n fc c
p

= ⋅ = ⋅  1 ,
2

paf p n f faa p

 
  
 

= ⋅ + = + ⋅  

где /n f p=  – скорость  вала.  

ЭДС обмотки синхронного возбудителя  2
2 2 2 2

E k w f Фсc w c c c
π= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,   

где 2w c  – число последовательно соединенных витков в одной параллельной ветви; 
2

k
w c

 – обмоточный 

коэффициент; (2 / ) /2 2Ф l B D l B pc c c cc c cπ τ δ δ== ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  – поток; Dc  – диаметр окружности якоря; 
2

l
c

 – 

длина активной части якоря; / (2 )2 D pc ccτ π= ⋅  – полюсное деление; B
cδ  – амплитуда индукции воздушного 

зазора.  

Тогда 2
2 2 2

E k w D l B nc сc w c c c
π δ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 
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Расчетная мощность якоря СВ в номинальном режиме 22 2 2S m E INc c N= ⋅ ⋅ . Учитывая, что линейная 

нагрузка 2 / ( )2 2 2A m k w I Dc cw c c N π= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , расчетная мощность СВ 

2 2
( / 2)2 2S D l k A B nc c cNc w c cπ δ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 

 

ЭДС и расчетная мощность якорной обмотки АВ (величины АВ обозначены нижним индексом  «а»): 

( )2 1 /
2 2 2

E k w D l B n p pa a aa w a a a
π δ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ; 

( )2 2
( / 2) 1 /

2 2
S D l k A B n p pa a a aNa w a a

π δ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + . 

 

Машинная постоянная Арнольда для синхронного (САС) и асинхронного (САА) возбудителей: 

2
2

2
2

D l nc cC
AC

S B AcNc c
π δ

⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅
 ; 

( )

2
2

2
1 /2

D l na aCAA S B A p pNa a aaπ δ

⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ +
. 

 

Отметим, что при неизменных значениях величин электромагнитных нагрузок число пар полюсов СВ, а 

следовательно, и частота ЭДС якорной обмотки СВ не влияет на величину постоянной Арнольда. 

При одинаковых электромагнитных нагрузках и расчетных мощностях объем якоря на единицу расчетной 

мощности в СВ больше, чем в АВ в / 1 /K C C p paAC AA
= = +  раз.  

При D Da c= ; B Ba c= ; A Aa c= : / /( )l l p p pa c a a= + . 

При A Aa c= ; B Ba c= ;  l la c= : / /( )D D p p pa c a a= + .  

При A Aa c= ; D Da c= ; l la c= : /
2 2

B B f f
c a a cδ δ= ⋅ .  

Преимущество асинхронного возбудителя более ощутимо для тихоходных синхронных машин (большие 

значения р). Однако, при выборе типа возбудителя необходимо учитывать мощность и массогабаритные 

показатели системы автоматического регулирования возбуждения (АРВ). 

Приведенные выше соотношения для синхронных и асинхронных возбудителей БСМ справедливы и для 

одномашинных (синхронных и асинхронных) возбудителей БАСМ. Массогабаритные показатели двух машин 

одноименно-полюсного каскадного возбудителя БАСМ сопоставимы с показателями синхронных 

неявнополюсных возбудителей БСМ (при одинаковых мощностях, скорости вала и др.). Учитывая работу двух 

машин разноименно-полюсного каскадного возбудителя в генераторном режиме, объем таких возбудителей 

всегда больше, чем объем одноименно-полюсных возбудителей. При этом 1 /K p pa≈ − . 

Выводы. 

1. В бесконтактной синхронной машине асинхронный возбудитель имеет меньшие массогабаритные 

показатели, чем синхронный возбудитель. Преимущество асинхронного возбудителя более ощутимо в 

тихоходных БСМ. При одинаковой геометрии магнитопроводов возбудителей и одинаковой линейной 

нагрузке синхронный  возбудитель допускает меньшую кратность форсировки из-за повышенного 

значения индукции в воздушном зазоре. Однако, выбор типа возбудителя необходимо проводить с 

учетом мощности и массогабаритных показателей системы АРВ. 

2. В бесконтактной асинхронизированной машине каскадный возбудительный преобразователь (КВП) с 

одинаковым числом полюсов двух возбудителей всегда имеет лучшие массогабаритные показатели и 

меньшую мощность системы АРВ, чем КВП с разным числом полюсов возбудителей.   

Целесообразен сопоставительный анализ КВП БАСМ с учетом адаптивности электромашинных устройств  

для передачи управляющих сигналов на вращающийся преобразователь БАСМ. 

 

БИБЛИОГРАФИЧИСКИЕ ДАННЫЕ 

1. Лищенко А.И., Галиновский А.М. Сравнительное исследование синхронных и асинхронных 

возбудителей бесконтактных синхронных двигателей различной мощности // Труды III Всесоюзной 

конференции по бесконтактным электрическим машинам. Часть I. – Рига: Зинатне, 1966. 

2. Логинов С.И. Технико-экономическое сопоставление синхронных двигателей с различными системами 

возбуждения. Изв. Вузов СССР. Электромеханика, 1963, №7.  

3. Галиновский А.М. Электромашинно-вентильные модулированные преобразователи в бесконтактных 

генераторах стабильной частоты // Технічна електродінаміка. – Спец. вип. 2, т. 2, Силовая электроника 

и энергоэффективность. – Киев, Ин-т электродинамики НАН Украины, 1998. – С. 61-65. 

4. Галиновский А.М. Единая серия бесконтактных синхронных, асинхронных и асинхронизированных 

синхронных машин // Вісник Укр. Будинку економ. та науково-тех. знань. – №1. – Київ. – 1999.  

– С.10-11. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

 
 

128 
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Введение. Для управления параметрами электрической энергии (током, напряжением и др.) в 

электромеханических системах в настоящее время широкое распространение получили регулируемые 
полупроводниковые преобразователи электрической энергии (ППЭ), в которых один или несколько выходных 
параметров могут изменяться по определенному закону, в соответствии с управляющим воздействием. Из 
регулируемых полупроводниковых преобразователей электроэнергии выделяется особый класс, 
представляющий собой регулируемые ППЭ, выходные параметры которых формируются по определенному 
закону путем импульсного регулирования и содержат спектральные составляющие в достаточно широкой 
полосе частот. 

Цель работы. Анализ способов формирования выходного напряжения полупроводниковых 
преобразователей электроэнергии и формирование их выходных параметров с целью ограничения 
высокочастотных спектральных составляющих. 

Материал и результаты исследования. Авторами были рассмотрены особенности построения и 
функционирования импульсных ППЭ. Принцип действия таких устройств основан на ключевом 
преобразовании электрической энергии, при котором может быть выделено три этапа. Сначала энергия 
первичного источника преобразуется в энергию импульсов, следующих с высокой (как правило, до десятков 
килогерц) частотой. Одновременно либо на втором этапе обеспечивается регулирование, т.е. управление 
параметрами импульсной последовательности (шириной импульсов и (или) частотой их следования). На 
завершающем этапе импульсная последовательность вновь преобразуется в непрерывные напряжение или ток, 
однако, уже с необходимыми потребителю характеристиками. Вопросам ключевого преобразования посвящено 
значительное количество работ [1-5]. 

Простейшая структурная схема однотактного 
ключевого регулятора приведена на рис. 1. 
Ключевой элемент (КЭ), входящий в состав 
регулятора, преобразует энергию первичного 
источника, поступающую на вход А, за счет 
использования управляющей импульсной 
последовательности, формируемой широтно-
импульсным преобразователем (ШИП) под 
воздействием управляющего (регулирующего) 
сигнала на входе В. 

Фильтр нижних частот (ФНЧ) преобразует 
импульсную последовательность на выходе КЭ 
в требуемое выходное напряжение (или ток) 
ППЭ. В случае постоянства выходного 
напряжения ППЭ ФНЧ выполняет роль 

сглаживающего фильтра. ППЭ (рис. 1) позволяет регулировать величину выходного напряжения в зависимости 
от характера управляющего воздействия. Тот или иной способ формирования управляющего воздействия 
обеспечивает работу ППЭ в режимах стабилизации, регулирования или модуляции. Основной задачей 
регуляторов является обеспечение заданной формы выходного напряжения либо тока в условиях действия 
дестабилизирующих факторов. Не теряя общности, будем считать, что регулятор выступает в качестве 
генератора напряжения (а не тока) и требуемая форма этого напряжения проста: оно должно быть 
квазисинусоидальным. 

Простейшая схема силового ключевого элемента 
изображена на рис. 2, где вход А

1
 является выходом ШИМ. 

Если вход А считать основным, а вход А
1
 – управляющим, 

то КЭ может трактоваться как преобразователь 
переменного напряжения питающей сети, 
присутствующего на входе А, в импульсное. 

Если вход импульсов А
1

 считать основным, напряжение 
на входе А рассматривать как напряжение питания, то КЭ 
может трактоваться как ключевой усилитель импульсов, 
поступающих на вход А

1
, или ключевой усилитель 

мощности. Последнее название часто применяется в 
преобразовательной и радиопередающей технике.  

 

Рисунок 1 - Структурная схема однотактного ключевого 

регулятора 

Управляемый ключ

Выход КЭ

Вход А1

Вход А
Uвх

 
Рисунок 2 – Схема силового ключевого 

элемента 
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В качестве управляемого по входу A
1
 ключа может использоваться любой полностью управляемый 

электронный прибор, для которого характерны два состояния – открытое и закрытое. Наиболее приемлемым 
представляется использовать в качестве такого ключевого элемента силовой транзистор. В большинстве 
случаев в схеме используется еще один – неуправляемый ключ – диод. Это сделано для того, чтобы не 
связывать однозначно выключенное состояние управляемого ключа с отсутствием выходного тока КЭ. 

Основные дестабилизирующие факторы, влияющие на качество выходного напряжения импульсного 
преобразователя, считая, что управляющий сигнал КЭ не содержит искажений, могут быть разделены на две 
группы. 

Первая группа факторов отражает воздействие на регулятор внешних устройств. Так, при прочих 
неизменных условиях увеличение напряжения Uвх приведет к адекватному, пропорциональному росту Uн. 
Изменение Rн также сказывается на величине Uн. Как правило, снижению Rн в силу ряда причин сопутствует 
снижение Uн при постоянстве Kз. 

Вторая группа факторов вызывает нелинейность статической регулировочной характеристики. В случае, 
если факторы первой группы постоянны, но происходят изменения в пределах второй группы (например, рост 
длительности сквозного тока, вызванный разогревом ключевого элемента), можно также наблюдать изменение 
Uн. 

Основной принцип осуществления регулирования базируется на введении таких связей в структуре 
регулятора, которые способствуют минимизации дестабилизирующего воздействия факторов рассмотренных 
групп. Нарушение длительности импульса может происходить вследствие несоответствия моментов отпирания 
и запирания транзистора моментам прихода отпирающего и запирающего импульсов (рис. 3). 

Наличие сквозного тока препятствует 
формированию положительного напряжения в точке 
А на всем протяжении протекания сквозного тока. 

В ряде случаев (это особенно характерно для 
биполярных транзисторов [2, 4, 5]) прекращение 
отпирающего импульса и подача на базу 
запирающего напряжения не приводят к 
мгновенному прекращению коллекторного тока. 
Образуется область задержки спада импульса 
коллекторного тока, потенциал точки A сохраняется 
высоким (tзад). Даже после прекращения 
коллекторного тока потенциал точки A падает лишь 
после заряда коллекторной емкости, на что 

требуется время tзат, определяющее период затягивания. 
Исследования показывают, что и в случае строгого соответствия моментов отпирания и запирания 

транзистора моментам приходов отпирающего и запирающего импульсов не гарантируется формирование в 
точке А напряжения требуемой формы. Поскольку нулевой потенциал в точке А фиксируется только при 
обеспечении проводящего состояния диода, для этого требуется наличие тока реактора Lф на всем протяжении 
импульсного процесса (рис. 4). 

 
При этом прекращение тока диода происходит не при любой длительности импульса, а лишь при коротких 

импульсах: 

α
α 1и −

<
T

t
. (1) 

Результат искажения статической регулировочной характеристики, показан на рис. 5.  
Изложенное приходится учитывать при создании регуляторов, обслуживающих нагрузки, сопротивление 

которых изменяется в широких пределах. Если разработчик пытается при любом значении сопротивления 
нагрузки сохранить статическую регулировочную характеристику линейной, величину индуктивности реактора 
Lф придется выбирать, исходя из максимального сопротивления нагрузки. Это может привести к 
существенному росту массогабаритных показателей фильтрующей системы. 

 
Рисунок 4 – Формирование индуктивного тока при импульсном регулировании напряжения 

 
Рисунок 3 – Временные диаграммы формирования 

нарушения длительности импульса  
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Если форма напряжения в точке A характеризуется совпадением временного положения фронта и спада 

импульса фронту и спаду входного напряжения управления, нарушение линейности статической 

регулировочной характеристики может быть вызвано неравенством остаточных напряжений открытого 

транзистора (iнrт) и диода (iнrд + uд) [5]. В этом случае  
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где uд – напряжение отсечки диода. 

Причины и характер проявления динамической нелинейности сложны и разнообразны [1, 3–5]. Последствия 

искажений статической регулировочной характеристики в реальных преобразовательных устройствах 

проявляются по разному, в зависимости от того, какие функции выполняет устройство. Несоответствие 

выходного напряжения тому номиналу, который задан величиной коэффициента заполнения импульсов Kз = 

tи/Т, позволяет говорить об ошибках регулирования. Этот термин характерен для систем автоматического 

регулирования, регуляторов устройств электропитания. 

Если соотношение tи/Т на входе регулятора меняется во времени, например, под воздействием 

управляющего сигнала, принято говорить о том, что регулятор выступает в качестве усилителя однополярного 

напряжения, иначе называемого модулятором. В этом случае нелинейность статической регулировочной 

характеристики приводит к наличию нелинейных искажений в традиционном их понимании. 

Очевиден факт, что применение отрицательной обратной связи (ООС) является наиболее общим способом 

борьбы с дестабилизирующим воздействием различных факторов, так как обратная связь оперирует с конечным 

продуктом их деятельности – выходным напряжением. 

Очевидно, что и пульсация Uвх будет передаваться на выход регулятора в существенно ослабленном виде. В 

пределе, если частота следования импульсов очень велика по сравнению с частотой пульсации, последняя будет 

подавлена полностью.  

Выводы. Принципы работы регулируемого ППЭ и процессы, происходящие в них, характерны для 

широкого круга устройств, использующих импульсное преобразование: источников электропитания, 

усилителей, модуляторов, генераторов, составляющих основу современной силовой электроники. Как и 

следовало ожидать, наиболее простая интерпретация этих принципов оказалась характерной для однотактного 

регулятора, что и определило именно его подробное рассмотрение. Важно отметить, что описанный способ 

борьбы с нестабильностью выходного напряжения преобразователя не основывается на мероприятиях, 

снижающих устойчивость его работы. 
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Рисунок 5 – Статическая регулировочная характеристика преобразователя 
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АДАПТИВНА СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ПРОЦЕСУ 
МЕТАЛООБРОБКИ З ЕТАЛОННОЮ МОДЕЛЛЮ 

Кудін В.Ф., проф., Яремов О.І., студент, Карімі Мохсен, магістрант 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 

 
Вступ. В результаті впровадження новітніх технологій в процеси виробництва виникає необхідність 

розробки та застосування швидкодіючих, точних систем автоматичного регулювання. З метою підвищення 
продуктивності і якості технологічного процесу металообробки використовують системи керування, що 
стабілізують величину зусилля різання. Такі системи стабілізації можуть бути побудовані як системи 
регулювання за відхиленням вихідної координати від заданого значення. У разі зміни коефіцієнта передачі 
об'єкта керування під впливом збурень знижується запас стійкості таких систем і погіршується якість 
перехідних процесів. Тому для збереження потрібної якості перехідних процесів та високої точності підтримки 
заданого значення вихідної координати в усталеному режимі доцільно застосовувати адаптивні системи 
керування, у яких при зміні коефіцієнта передачі об'єкта керування до сигналу виходу регулятора додається 

сигнал розузгодження між вихідною величиною та величиною, що поступає з виходу еталонної моделі.  
Мета роботи. Побудова моделі адаптивної системи стабілізації зусилля різання, розрахунок регуляторів 

швидкості та зусилля різання, аналіз перехідних процесів у системі.  
Матеріал та результати дослідження. Дослідження проводитимуться на основі моделі адаптивної системи 

стабілізації зусилля різання, що містить передаточні функції електропривода подачі різця металорізального 

верстата та технологічного процесу металообробки з параметрами: 510,М н = Н·м; 56=нU В; 24=нI А; 

1000=нn об/мин; 050,Т я = с; 210,Rя = Ом; J = 0,05 кг·м
2
; 0 82,η = .  

Структурна схема адаптивної системи стабілізації зусилля різання технологічного процесу металообробки 
зображена на рис. 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Структурна схема адаптивної системи стабілізації зусилля різання 

 
1. Розрахуємо параметри передаточних функцій структурної схеми: 
- передаточна функція електропривода подачі різця: 
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- передаточна функція датчика струму: 

( )
10010
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зз
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зз ; 

- коефіцієнт потоку 0 5фK с Ф ,н == ⋅ ; рівень спрацювання реле b=∆UзI= ± 5 В; вихідний сигнал реле 

с=Ен=Uн= ± 56 В. 

F(x) – нелінійна функція, що описує релейний регулятор струму. 

Дослідивши контур струму методом Є.П. Попова [1] на наявність режиму автоколивань, приходимо до 

висновку: в контурі має місце режим періодичного руху з постійною амплітудою а = 12,3 В, частотою  
ω=2800 рад/с. Оскільки а ≥ b+x0 , тобто в контурі має місце процес вібраційного згладжування нелінійності [1]. 

Тоді нелінійна функція Ф(х0) має вигляд плавної кривої для довільних нелінійностей F(x), в тому числі 

релейних і гістерезисних (рис. 2). Релейну петлеву характеристику замінимо коефіцієнтом підсилення 
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нелінійності в процесі керування Кн [1], вважаючи, що 

система працює на лінійній ділянці нелінійної функції 

Ф(х0) [1]: 

2 22 3 2K c / a b ,н π= ⋅ ⋅ − ≈ . 

2. Розрахуємо параметри передаточної функції 
технологічного процесу металообробки. 

Передаточна функція процесу поздовжнього точіння 

[2]: 
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ππ
 – коефіцієнт, що 

враховує передаточне число редуктора ір та крок гвинта в 

передачі гвинт-гайка tгв, мм. 

Відомо, що параметри Кр, Т1 є змінними в часі і 

залежать від багатьох факторів, що виникають в процесі 

металообробки. Покладемо, що вище згадані параметри 
змінюються в залежності від швидкості обертання 

заготовки, (Т2 змінюється в незначній мірі). Залежність 

параметрів Кр, Т1, Т2 від швидкості обертання заготовки 

показана на рис. 3 [2]. 

3. Виконаємо синтез регулятора швидкості і 

отримаємо його передаточну функцію Wрш(р). 
Структурна схема контуру швидкості зображена на 

рис. 4. 
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; 1 0, 00033T = с; 2 0, 01T =  

с; Кω = 0,064 – коефіцієнт зворотного зв’язку за швидкістю; Тµ = 0,01 с – некомпенсована стала часу. 

Тобто передаточна функція регулятора швидкості має вигляд реальної форсуючої ланки першого порядку з 

коефіцієнтом підсилення Крш. 

4. Виконаємо синтез регулятора зусилля різання для наступних умов обробки заготовки із сталі 45:  

s = 0,525 мм/с; n = 315 об/хв; v = 75 м/хв; А=1,0; Fz= 1255 Н. 

Значення сталої часу для заданих умов різання: 1 0, 0274рT = с. 

Коефіцієнт передачі процесу різання: ' ( / ) 0, 0046 (1255 / 0, 525) 11zp пер
K K F s⋅= = ⋅ = . 

Спрощена структурна схема системи стабілізації зусилля різання зображена на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Спрощена структурна схема системи стабілізації зусилля різання 

 
Передаточна функція привода подачі різця за контуром швидкості (ξ = 0,7 - коефіцієнт демпфування): 
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Коефіцієнт передачі датчика зусилля різання КF = 0,1. 

Передаточна функція процесу поздовжнього точіння: 

 0( )Ф x
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Рисунок 2 – Вигляд нелінійної функції Ф(х0) 
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Рисунок 3 – Залежність параметрів Кр, Т1, Т2 від 

швидкості обертання заготовки 
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Рисунок 4 – Структурна схема контуру 
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Синтез регулятора зусилля різання виконуємо методом логарифмічних частотних характеристик.  

Частота зрізу бажаної ЛАЧХ ' / 1 / 0, 043 73pз К tω π π≥ ⋅ = ⋅ ≈  рад/с, обираємо 100зω =  рад/. 

Регулятор має забезпечувати нахил бажаної ЛАЧХ в –20 дб/дек на частоті зрізу ωз, а також необхідний 

коефіцієнт підсилення розімкненої системи для точної роботи в статичному режимі. Отримуємо передаточну 

функцію регулятора зусилля різання, що описується реальною форсуючою ланкою 2-го порядку: 
2 2 2
1 1

2 2 2
2 2

2 1
( )

2 1

р р
рз рз

р р

T р T р
W p K

T р T р

ξ

ξ
⋅

⋅ + ⋅ ⋅ +
=

⋅ + ⋅ ⋅ +
, де Тр1 = 0,0143 с, Тр2 = 0,001 с, Крз = 1,41, ξ = 0,7. 

5. Проаналізуємо роботу адаптивної системи стабілізації з еталонною моделлю (рис. 1) [1]. 

1
( )

0,05 1
вW p

р
=

⋅ +
 – еталонна модель, що оповіщає основній системі свої якості (раніше розраховані) [1]. 

Кn – коефіцієнт підсилення сигналу розузгодження між вихідною величиною Fz та величиною, що поступає 

з виходу еталонної моделі. Коефіцієнт обирається в кілька разів більшим коефіцієнта підсилення розімкненої 

системи. 

Якщо покласти 1( ) ( )рзW p W p= , 0 1 2( ) ( ) ( )W p W p W p⋅ =  і представити систему на рис. 5 як адаптивну 

систему з еталонною моделлю, то передаточна функція всієї системи матиме вигляд [1]: 

1 2 2

1 2 2

( ) ( ) ( ) ( )
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1 ( ) ( ) ( )

e e

e

W p W p К W p W p
W p

W p W p К W p
Σ

⋅ − ⋅ ⋅
=

+ ⋅ − ⋅
, тоді при великих значеннях коефіцієнта Кп отримаємо 

( ) ( )eW p W pΣ ≈ . 

Виконаємо моделювання системи, структурна схема якої зображена на рис. 1, з врахуванням зміни 

параметрів Кр, Т1 в залежності від зменшення швидкості обертання заготовки від 630 об/хв до 78 об/хв (рис. 2). 

При цьому поставимо умову, що при n = 78 об/хв (Кр=9560, Тр=1,05с) має бути забезпечена усталена величина 

зусилля різання: 9560 0,525 5019уст
z рF К s= ⋅ = ⋅ =  Н. Перехідний процес по зусиллю різання в адаптивній 

системі стабілізації приведений на рис. 6. 

,zF H
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0,95
уст

zF⋅

t p
 

Рисунок 6 – Перехідний процес по зусиллю різання в адаптивній системі стабілізації 

 

Висновки. Отримана модель забезпечує потрібне значення величини уст
zF 5019= Н при поданні 

ступінчатого одиничного сигналу на вхід системи. Таким чином, адаптивна система стабілізації з еталонною 

моделлю задовольняє поставленим вимогам до перехідного процесу по зусиллю різання. Значення Fz 

відповідають необхідним значенням зусилля різання, що змінюватимуться зі зміною параметрів процесу 
металообробки.  
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Вступ. Численне сучасне устаткування промислових і комерційних технологій, використовуване в 
широкому діапазоні потужностей, вимагає трифазного живлення змінного струму з необхідною амплітудою і 
частотою. При використанні, як основне джерело, енергії змінного струму промислової мережі перетворювачі 
забезпечують: стабілізацію вихідної напруги при постійності частоти 50 Гц в системах безперебійного 
живлення [1, 2]; регулювання амплітуди і частоти вихідної напруги в електроприводах змінного струму [3], 
системах електротермічної технології і т.п.  

В системах частотно-регульованих електроприводів з АД необхідно змінювати напругу в широкому 
діапазоні як по амплітуді, так і по частоті. Для вирішення питань оптимального керування необхідно 
забезпечувати певне співвідношення між напругою і частотою. Ця обставина накладає особливі вимоги на 
перетворювачі для забезпечення стабільного або регульованого електроживлення різного типу навантажень. І 
якщо для напруги, по формі близької до синусоїди, вказані питання здебільшого досліджені, то врахування 
реальної форми ШІМ напруги дозволить більш повно досліджувати процеси перетворення енергії в частотно-
регульованих електроприводах. 

В системах з подвійним перетворенням енергії (ППЕ) відбувається перетворення енергії змінного струму в 
енергію постійного струму, а потім навпаки. 

Однополярний ШІМ – перетворювач, що формує напругу у вигляді напівхвиль синусоїдальної форми, і 
низькочастотний комутатор НЧК, що інвертує ці напівхвилі в напругу змінного струму, знаходить своє 
застосування у ряді систем частотно-регульованого ЕП [4]. Найширше застосування отримали ШІ - 
інвертування, що формує в поєднанні з вихідними фільтрами синусоїдальну напругу основної частоти.  

Останніми роками у зв'язку із значним прогресом в створенні швидкодійних силових напівпровідникових 
приладів намітилася тенденція до створення більш досконалих топологій перетворювачів змінного струму. До 
таких топологій, передусім, відносяться матричні і гібридні структури. Це пояснюється прагненням вирішити 
наступні основні задачі: поліпшення енергетичних показників системи (коефіцієнта потужності і ККД); 
мінімізація вищих гармонік вхідного і вихідного струмів для забезпечення вимог електромагнітної сумісності 
по входу і виходу перетворювача; поліпшення масогабаритних показників перетворювачів за рахунок зниження 
величин використовуваних реактивних елементів; розширення діапазону потужності перетворювачів.  

В даний час наймасовішим і перспективним типом електроприводу (ЕП) є ЕП «перетворювач частоти з 
ланкою постійного струму - асинхронний двигун» (ПЧ-АД), в якому частіше за всього використовується 
автономний інвертор напруги (АІН) з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ).  

В загальному випадку всі види ШІМ використовують зміну тривалості імпульсів рівної амплітуди, що 
слідують через рівні інтервали часу відповідно до ухваленого закону формування напруги. Закони формування, 
загальні, для будь-якого методу модуляції визначаються функцією побудови (модулюючим сигналом).  

Слід зазначити, що у зв'язку з розвитком методів формування синусоїдальної напруги, трапецеїдальна ШІМ 
вже майже витіснена синусоїдальною. Двополярна ШІМ характеризується постійним діючим значенням 
вихідної напруги, тому регулювання значення основної гармоніки супроводжується перерозподілом енергії в 
спектрі. Однополярна ШІМ дає кращий гармонійний склад, діючі значення напруги при цьому менші, ніж в 
двополярному варіанті. Форми вихідної модульованої напруги наведені на рис. 1. 

  
Рисунок 1 – Форма вихідної напруги 2-х рівневого, 3-х рівневого та багаторівневого інвертора 

 
Мета роботи. Формування алгоритмів побудови реальної форми ШІМ напруги інвертора для задач 

моделювання частотно-регульованих електроприводів. 
Матеріал і результати дослідження. Динамічні властивості імпульсних перетворювачів частоти з ШІМ 
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при моделюванні за середніми значеннями вихідного параметру – спрощені моделі – описуються за допомогою 
аперіодичних ланок із урахуванням або без урахування сталої часу СІК [5]. Застосування в системах ЕП таких 
перетворювачів потребує не аналітичного, а скоріше алгоритмічного опису із застосуванням логічних рівнянь, 
бо саме урахування форми напруги на АД дозволяє в повній мірі дослідити енергетичні та динамічні показники 
ЕП. 

Аналіз спрощених моделей дозволяє зробити наступні висновки: спрощені моделі на основі аперіодичних 
ланок дозволяють врахувати власну інерційність перетворювачів, однак забезпечують живлення ЕП лише за 
середніми значеннями, не враховуючи реальну форму вихідних координат; запис рівняння для 
електромагнітного кола перетворювача дозволяє врахувати струм електричного двигуна, однак система 
залишається, по суті, розімкненою з мережею живлення всієї електромеханічної  системи (ЕМС); моделі не 
враховують зміну роботи перетворювача від струму в інтервалах комутації ключів; виникає необхідність 
введення нелінійних функцій для реалізації не прямо пропорційних законів керування для ПЧ, хоча це можна 
врахувати через відношення приросту вихідної частоти до приросту керуючого сигналу. 

У теперішній час для задач моделювання використовують математичний пакет MATLAB. При цьому 
розробники пакету зробили недоступною для розгляду внутрішню структуру перетворювачів. Аналіз 
перехідних процесів в системі ЕП з перетворювачем наводить на думку, що робота ключів описана системами 
логічних рівнянь. 

Модель ШІМ побудуємо на основі формування вибірок з використанням синусоїдального сигналу і частоти 
модуляції. При цьому вмикання и вимикання ключів здійснюється в моменти перетину синусоїдального 
сигналу завдання і сигналу трикутної форми – рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Формування модульованого однополярного сигналу трикутноподібною напругою (фрагмент) 

 
Формування однополярної ШІМ напруги здійснюється за виразом: 

( ) ( ) ( )[ ]( )выхkзkшим f,,tUtMUtU ϕγ−+−= 11 , (1) 

формування двополярної ШІМ напруги здійснюється за виразом: 
( ) ( ) ( )[ ]( )выхkзkшим f,,t,UtM,UtU ϕγ 50150 −+−= , (2) 

де шимU  - напруга, формована на виході інвертора; ( ) ( ) 12 −= tfmantissatM м  - при формуванні ШІМ 

трикутноподібною напругою; ( ) ( )tfmantissatM м=  - при формуванні ШІМ пилоподібною напругою; kU , kϕ  - 

амплітуда і фаза k -й гармоніки по фазам А,В,С; ( )kвыхз ,f,tU ϕ  - сигнал завдання; выхм f,f  - частота 

модуляції і частота на виході інвертора; γ  - коефіцієнт шпаруватості; [ ]...  - вирахування цілої частини. 

С використанням алгоритмів (1) и (2), сформуємо, наприклад, напругу дворівневого і багаторівневого 
інвертора. 

 
Рисунок 3 – Сигнали, отримані з використанням синтезованих алгоритмів 

 
Розглянемо, як приклад, вигляд динамічних режимів при пуску АД і накиді навантаження при живленні від 

перетворювача частоти з реальною та ідеальною формою вихідної напруги (рис. 4). Паспортні дані АД 
наведено в табл. 1. 
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Висновки. Отримане комплексне рішення задачі, що полягає у можливості формування реальної форми 
ШІМ напруги перетворювача частоти для задач моделювання частотно-регульованих електроприводів з АД. 
Реальна форма вихідної напруги перетворювача частоти з ШІМ може бути задана в моделі простим 
алгебраїчним рівнянням. Синтезований закон дозволяє відтворити напругу двох-, трьох- та багаторівневих 
інверторів лише за рахунок зміни коефіцієнтів. Використання синтезованого закону при моделюванні частотно 
регульованих електроприводів дозволяє значно прискорити розрахунки моделі. 

Таблиця 1 – Паспортні дані АД 
Параметр Значення 

Номінальна напруга, В 380 
Номінальний струм, А 7,5 
Номінальна кутова частота, рад/с 150 
Активний опір фази статора, Ом 1,35 
Активний опір фази ротора, Ом 1,39 
Індуктивний опір розсіювання фази статора, Ом 2,13 
Індуктивний опір розсіювання фази ротора, Ом 2,3 
Індуктивний опір контуру намагнічення, Ом 84,7 
Момент інерції, кгм2 0,02 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Діаграми моменту і кутової частоти АД при прямому пускові при живленні від ідеального 
перетворювача і дворівневого (а) і багаторівневого (б) інвертора з реальною формою вихідної напруги 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ГАЛЬМІВНИХ РЕЖИМІВ В ЕЛЕКТРОПРИВОДІ НА БАЗІ 

ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ 

Валанчевічюс І.В., Коротков А.В., асистент 

Донецький національний технічний університет 

 
Вступ. На теперішній час основна маса електроприводів – нерегульовані, побудовані на основі асинхронних 

електродвигунів з короткозамкненим ротором. Технологічний процес допускає використання нерегульованих 

систем, однак, при цьому щорічно втрачається величезна кількість електроенергії, знижується якість продукції. 

З метою уникнення цих недоліків асинхронні електроприводи обладнують перетворювачами частоти (ПЧ). 

Перетворювачі частоти призначені для керування швидкістю обертання і моментом на валу асинхронного 

двигуна. Керування здійснюється за рахунок зміни частоти і напруги на виході ПЧ за заданою програмою або 

за сигналами датчиків в колі керування. 

Мета роботи – рекомендації щодо вибору додаткового обладнання для реалізації гальмівних режимів в ПЧ 

Altivar 71. 

Матеріал і результати дослідження. Перетворювач частоти Altivar 71 [1] виробництва компанії Schneider 

Electric – представник новітнього покоління перетворювачів, який поєднує сучасні функціональні можливості з 

вимогами до електроприводу багатьох механізмів. Завдяки цьому забезпечується оптимальне рішення, що 

задовольняє потреби складних установок і механізмів великої потужності (транспортування і підйом вантажу, 

пакувальне обладнання, текстильні машини, технологічне обладнання та ін.) 

Базова комплектація електроприводу на основі Altivar 71 включає автоматичний вимикач, контактор і 

перетворювач частоти та забезпечує експлуатаційну надійність установки. 

Схема силової частини перетворювача представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Силова частина ПЧ Altivar 

 

Напруга мережі поступає на мостовий некерований випрямляч на діодах, випрямлена напруга через 

обмежуючий резистор подається на конденсаторний фільтр. Обмежуючий резистор служить для захисту діодів 

випрямляча від різкого зросту зарядного струму конденсаторів в момент вмикання перетворювача. Після заряду 

конденсаторів ключем замикається шунт, що виводить резистор з роботи. Автономний інвертор напруги 

складається з шести транзисторних ключів (по два на кожну фазу) і служить для почергового перемикання фаз 

двигуна до плюсової або мінусової шини випрямляча залежно від сигналів керування. Таким чином, 

перетворювач здійснює подвійне перетворення електричної енергії – змінний струм частотою 50 Гц 

перетворюється на постійний, який потім перетворюється на змінний заданої частоти. 

Компанія Schneider Electric пропонує використовувати Altivar 71 для багатьох технологічних механізмів, в 

тому числі і для транспортних та підйомно-транспортних механізмів. Розглянемо деякі особливості цих 

механізмів [2]. 

Для механізмів горизонтального переміщення вимоги до електроприводу визначаються динамічними 

режимами, тому що вони грають найбільш важливу роль у їх роботі. Вид і кількість механічних характеристик 

визначається, з одного боку, потрібним діапазоном і плавністю регулювання швидкості, з іншого, – можливим 

діапазоном зміни статичного моменту. Діапазон регулювання швидкості механізму при заданій номінальній 

швидкості визначається заданою зниженою швидкістю для забезпечення точної зупинки. Найбільша потрібна 

точність зупинки складає 5…10 мм. Таку точність може забезпечити знижена швидкість (0,4…0,6 м/хв), що при 
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швидкості пересування 30…40 м/хв потребує діапазон регулювання швидкості 60:1. 

Для механізмів підйому характерна асиметрія навантаження для обох напрямів руху. На рис. 2 показані межі 

змінення моментів опору при підйомі і опусканні вантажу при різних значеннях номінального ККД. 

ω

ω−
9.0=η

8.0=η

 
Рисунок 2 – Межі змінення статичних моментів при підйомі і спуску вантажу 

 

Для реалізації гальмування електроприводу на базі перетворювача частоти Altivar 71 потрібно 

використовувати додаткове обладнання: гальмівні опори, гальмівні модулі, модулі рекуперації. Без цих модулів 

робота електроприводу в гальмівному режимі не може проходити, оскільки вхідний випрямляч (рис. 1) – 

некерований. 

Гальмівний опір забезпечує роботу перетворювача Altivar 71 при гальмуванні до повної зупинки чи під час 

зниження швидкості шляхом розсіяння енергії гальмування. Також забезпечує максимальний перехідний 

гальмівний момент. Також гальмівні опори застосовуються в механізмах з великим моментом інерції, з 

циклічним режимом роботи. Гальмування на зовнішній опір дозволяє перетворювачу Altivar 71 забезпечити 

зупинку або роботу електроприводу в генераторному режимі, розсіюючи енергію на цьому опорі. 

Перетворювачі потужністю від 7,5 до 160 кВт обладнані вбудованими гальмівними транзисторами 

(переривачами). Для перетворювачів частоти потужністю 200-500 кВт необхідно використовувати додатковий 

зовнішній гальмівний модуль (переривач), який керується перетворювачем. Гальмівні модулі 

використовуються в електроприводах механізмів з великим моментом інерції, з коротким робочим циклом, 

великої потужності, з вертикальним переміщенням. 

Модулі рекуперації забезпечують повернення в мережу: 

- енергії двигуна; 

- енергії двигунів, що керуються декількома перетворювачами частоти, підключеними до загальної ланки 

постійному струму. 

Модулі рекуперації застосовуються в електроприводах механізмів вертикального переміщення, ескалаторах 

і т.п. При використанні модуля рекуперації інші пристрої (гальмівні модулі і гальмівні резистори) не потрібні. 

Вибір опору і гальмівного модуля можна здійснити, розрахувавши різні потужності гальмування. Існує два 

основних типа роботи приводу при гальмуванні. В першому потужність гальмування характеризується 

максимальною (піковою) потужністю, що отримана на початку процесу, яка зменшується до нуля пропорційно 

швидкості (наприклад, зупинка центрифуг, приводів переміщення, реверсування швидкості і т.п.) В другому ми 

розглядаємо потужність гальмування при постійній швидкості n2. 

На рис. 3 зображені діаграми роботи механізмів. 

Потрібна потужність гальмування розраховується за наступними формулами: 

Ση⋅−= )PP(P мmaxp.max , (1) 

де max.pP  – реальна максимальна потужність гальмування; maxP  – максимальна потужність гальмування;  

мP  – потужність гальмування, пов’язана з моментом опору чи приводним моментом; Ση  – сумарний ККД. 

Σ⋅−= η)( мсрпост PPP , (2) 

де постP  – реальна постійна потужність гальмування; cpP – середня потужність гальмування протягом 

часу tг; 

980,двмех ⋅⋅= ηηηΣ , (3) 

де мехη  – ККД механізму; двη – ККД двигуна. 
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Рисунок 3 – Діаграми основних типів роботи ПЧ в гальмівному режимі 

 

При гальмуванні вибір значення гальмівного опору робиться у відповідності з потрібною потужністю і 

гальмівним циклом. Як правило: 

p.max

2

P

U
R м.т= , (4) 

де м.тU  – уставка за напругою включення гальмівного модуля. 

Вибір гальмівного модуля робиться з урахуванням: 

- постійної потужності; 

- середньої потужності гальмування протягом спуску; 

- максимальної потужності. 

В залежності від цих складових обирається гальмівний модуль у відповідності з характеристиками, 

наведеними у [1]. 

Вибір гальмівного опору робиться з урахуванням тих самих факторів, що і у попередньому випадку, однак, 

необхідно перевірити, що значення опору дозволить пропустити максимальну потужність. 

Вибір модуля рекуперації здійснюється на основі характеристик, наведених у [1]. 

Висновки. Результатом вибору додаткового гальмівного обладнання є покращення показників роботи 

електроприводу, а також помітне зниження енергоспоживання (у разі використання модулів рекуперації). В 

умовах сучасних технологій це є безсумнівною перевагою не тільки для крупного підприємства з великою 

кількістю задіяних електромеханічних систем, але й для одиничного користувача. 

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ 

1. Преобразователи частоты Altivar 71. Каталог, 2007. – 450 с. 

2. Белов М.П., Новиков В.А., Рассудов Л.Н. Автоматизированный электропривод типовых 

производственных механизмов и технологических комплексов: Учебник для студ. высш. учеб. 

заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 576 с. 

 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

 
 

140

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С 
ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИМ ПИТАНИЕМ 

Коренькова Т.В., к.т.н., доц., Ковальчук В.Г., аспирант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 
Введение. Управляемость электромеханической системы (ЭМС) – комплексный показатель качества 

функционирования любого сложного технического объекта. Известные из [1] способы оценки управляемости 
базируются на анализе стационарных линейных систем и не дают картины изменения энергопроцессов в ЭМС с 
нелинейными элементами, параметры которых изменяются в течение времени. 

В работах [2, 3] доказано, что в основе оценки управляемости должен лежать анализ процессов 
преобразования энергии во всех звеньях ЭМС, для качественной и количественной оценки которых выделяют 
ряд показателей: коэффициент использования активной мощности, коэффициент реактивности, коэффициенты 
искажения напряжения питания и тока и т. п. [4]. При этом, однако, не затрагиваются вопросы оценки этих 
показателей и управляемости системы в целом для ЭМС с различными технологическими режимами нагрузки и 
с учетом реальных характеристик элементов при изменении параметров полигармонического питания.  

Цель работы. Исследование энергетических показателей электромеханического комплекса с  
полигармоническим питанием. 

Материал и результаты исследования. Для анализа энергетических показателей системы тиристорный 
преобразователь-двигатель (ТП-Д) (рис. 1) разработана математическая 
модель (рис. 2), включающая нелинейный элемент (НЭ) и блок 
формирования технологической нагрузки (БФН). Работа 
однонаправленного ТП представлена нелинейностью типа 
«насыщение». Блок технологической нагрузки формирует три режима 
нагружения:  

– не зависящий от угловой скорости вращения – constMM нc == ;  

– вентиляторный характер нагружения – 2
1 ω⋅= kM c ;  

– сложный характер нагрузки – 6
20 ω⋅+= kMM c . 

Параметры моделируемой системы: 75=нP кВт; 220=нU В; 9340,I н = А; 15000 =n об/мин, 2531,kд = , 

,kп 22=  331,kФ =  Вб, 8962,J =Σ кг·м
2
, 0260,Т э = с. Для стабилизации скорости в ЭМС введена 

положительная обратная связь по току с параметрами 001250,kот = и 80,kрт = . 

 
Рисунок 2 – Структурная схема модели электромеханической системы 

 
Для исследования энергетических характеристик системы на ее вход подается полигармонический сигнал 

напряжения вида: 

)tksin(UU)t(U km Ω+= 0 .  (1) 

При этом в ЭМС возникает электрический ток: 

)tksin(II)t(I kn Ω+= 0 , (2) 

где в выражениях (1), (2) 00 I,U  - постоянные составляющие напряжения и тока соответственно;  

knkm I,U  - амплитудные значения k-й гармоники напряжения и тока соответственно; fπΩ 2=  - угловая частота 

сигнала напряжения или тока; f  – частота изменения сигнала.  

Согласно [5] мгновенная мощность в системе равна:  

),ktsin(P)ktcos(PP)t(I)t(U)t(P
nm

,k
kb

nm

,k
ka ΩΩ ∑∑

+

=

+

=
++=⋅=

0101
0  (3) 

где 0P  - постоянная составляющая сигнала мощности; kaP , kbP  - амплитуды косинусной и синусной 

составляющей мощности. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная 

схема электромеханической 

системы 
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Коэффициент использования активной мощности согласно [5] имеет вид: 
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Коэффициент использования реактивной мощности [4]: 
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Введем коэффициент управляемости системы как комплексный показатель качества функционирования 
объекта: 

л.э

нел.э
y

P

P
k = , (6) 

где л.энел.э P,P  - значения эффективной мощности в нелинейной (фактической) и линейной (идеальной) 

электромеханической системе соответственно. 
Эффективная мощность определяется выражением: 
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На рис. 3 приведены зависимости изменения 

коэффициентов fkM = (U~) и fkP = (U~) для трех 

случаев: линейной (идеальной) системы (кривая 1); с 
учетом нелинейных свойств однонаправленного 
тиристорного преобразователя (кривая 2); при 
вентиляторной нагрузке на валу двигателя (кривые 3, 4). 

Анализ показал, что в области низких значений 
амплитуд переменной составляющей напряжения 
U~(t)=0…0,7 В наблюдается область нечувствительности, 
где нелинейности преобразователя и нагрузки не 
оказывают влияния на величины исследуемых 
коэффициентов. С ростом амплитуды переменной 
составляющей напряжения происходит снижение 
коэффициента активной мощности и увеличение 
коэффициента реактивности для системы с нелинейными 
характеристиками объектов (кривые 2, 4, рис. 3). 

В работе выполнен анализ влияния высших 
гармонических в сигнале напряжения на энергетические 
показатели ЭМС. Получено, что с увеличением числа 

гармоник в сигнале )t(U  снижается коэффициент 

использования активной мощности, коэффициент 
реактивности при этом начинает возрастать. 

Оценка управляемости ЭМС проводилась по анализу 
энергетических показателей в линейной системе и в 
системе с теми же параметрами, но при наличии 
нелинейностей. При этом управляющие воздействия в 
линейной и нелинейной системах одинаковы по 
амплитуде постоянной составляющей, а также по 
амплитуде и частоте переменной составляющей. 
Управляемость, как технический параметр, находится в 
интервале между полной управляемостью, которую 
условно можно определить единицей, и 
неуправляемостью, которая оценивается нулем. Снижение 
управляемости, как правило, происходит из-за 
определенного сочетания характеристик оборудования, 
чаще всего из-за наличия зон нечувствительности, 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 – Зависимости коэффициентов 
активной а) и реактивной мощности б) от 

величины амплитуды переменной составляющей 
напряжения ( 5612,=Ω  с

-1
): 

1 – линейная система; 2 – система с нелинейным 
элементом; 3 – система с квадратичной 

нагрузкой; 4 – система с квадратичной нагрузкой 
и нелинейным элементом 
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различного рода нелинейностей и др. На рис. 5 
приведена зависимость коэффициента 
управляемости ЭМС от амплитуды переменной 
составляющей напряжения для разных видов 
технологических нагрузок систем электропривода. 
Анализ показал, что в области малых значений 
переменной составляющей сигнала напряжения 

коэффициент уk  практически не изменяется; при 

увеличении амплитуды переменной составляющей 

сигнала задания уk  начинает резко снижаться – 

это области, где наиболее заметно влияние 
нелинейных характеристик элементов. 
Нелинейный характер изменения момента 
сопротивления (кривая 2, рис. 5) приводит к 
значительному снижению коэффициента 
управляемости. Расширение спектра гармоник 
входного напряжения при одинаковом характере 
нагрузки также приводит к снижению 
управляемости системы. 

Выводы. Таким образом, для экономичного, 
надежного и качественного функционирования 
электромеханического комплекса необходимо 
располагать энергетическими показателями 
системы – коэффициентами использования 

активной и реактивной мощностей, коэффициентом управляемости, учет которых позволяет оценить реальное 
состояние и работоспособность системы, предотвратить возможные аварийные ситуации в технологическом 
оборудовании. 
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 а) б) 

Рисунок 4 – Зависимости коэффициентов активной а) и реактивной мощности б) от величины амплитуды 
переменной составляющей напряжения: 

1, 2 – линейная система и система с нелинейным элементом при )tsin()t(U Ω55+=  соответственно;  

3, 4 – линейная система и система с нелинейным элементом при )tsin()tsin()t(U ΩΩ 3555 ++=  

соответственно 

 
Рисунок 5 – Зависимость коэффициента 

управляемости ЭМС от амплитуды переменной 
составляющей напряжения при частоте 5612,=Ω  с

-1
: 

1 – система с constMM нc == ; 2 – система с 

2
1 ω⋅= kM c ; 3 – система с 

)tsin()tsin()t(U ΩΩ 3555 ++=  и constMM нc ==  
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АВТОМАТИЗОВАНЕ ОБЧИСЛЕННЯ СТІЙКОСТІ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ 
У ПАКЕТІ MATLAB 

Макарчук О.М., бакалавр, Бур’ян С.О., асистент 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

Вступ. Свого часу існували відомі складнощі щодо знаходження коренів алгебраїчних рівнянь високого 
порядку. Тому було розроблено методи, що дають змогу досліджувати стійкість САК без знаходження коренів 
характеристичного рівняння. Ці методи дістали назву критеріїв стійкості. 

Зараз у зв’язку із поширенням комп’ютерів і застосуванням чисельних прикладних програм труднощів у 
визначенні коренів практично не існує, проте критерії стійкості не втратили свого значення. Вони дають змогу 
не тільки визначити факт стійкості або нестійкості системи. Їх широко застосовують для визначення запасу 
стійкості, вирішення задач щодо підвищення якості систем та їх корекції. 

Функція tay2easy пакету MATLAB дозволяє об’єднати швидкість обчислення комп’ютерною технікою та 
властивості найбільш вживаних критеріїв стійкості. Із застосуванням функції tay2easy можна значно скоротити 
свій час при обчисленні лінійних САК та отримати точний аналіз їх розрахунку за декілька секунд. 

Мета роботи. Скоротити час визначення критеріїв стійкості лінійних систем автоматичного керування за 
допомогою обчислювальної техніки 

Матеріал і результати дослідження. Програма проводить 
обчислення стійкості системи за такими критеріями: за коренями 
характеристичного рівняння, Гурвіца, Михайлова, Найквіста, 
Найквіста в логарифмічній формі; D-розбиття [1]. 

Програма створена як функція m-файлу у середовищі 
MATLAB [2]. Для запуску програми необхідно із командного 
вікна MATLAB ввести команду tay2easy, після чого 
відкривається основне вікно програми, наведене на рис. 1. 

У відкритому вікні програми з’являється п’ять пунктів, у 
трьох з яких розміщуються критерії стійкості лінійних систем. 
Алгебраїчні: корені характеристичного рівняння, метод Гурвіца; 
частотні: критерій Михайлова, критерій Найквіста, метод  
D-розбиття; Критерій Найквіста в логарифмічній формі. У пункті 
«про програму» розміщена коротка інформація по програмі. 

Програма підтримує функцію допомоги по кожному критерію, 
для цього в командному вікні потрібно ввести команду «help tay2easy», після чого буде виведено текст 
допомоги, наведений на рис. 2 

 
Рисунок 2 – Відображення тексту допомоги у командному вікні MATLAB 

 
У тексті допомоги містяться посилання на інші критерії програми: koren, Gurvic, Muxail, Najkvist, Dsplit, 

logNajkvist – це відповідно: корені характеристичного рівняння, критерій Гурвіца, критерій Михайлова, 
критерій Найквіста, D-розбиття, критерій Найквіста в логарифмічній формі. 

Як приклад було розглянуто характеристичне рівняння лінійної системи 
4 3 20,1 (0,7 0,1) (9 20 0,7) (16 9) 16 0y y y x yT p T p T T p T p+ + + + + + + + =  (1) 

Для визначення параметрів xT  та yT , при яких система буде стійкою, скористаємося методом D-розбиття. 

Для цього в головному меню переходимо до  Частотні критерії → Метод D-розбиття. Із рівняння (1) 

заповнюємо потрібні колонки xT , yT , R у вигляді: 

для xT :  [20 0 0] (рис. 3) 

для yT :  [0.1 0.7 9 16 0] 

для R:     [0.1 0.7 9 16] 
R – вільний член, що не залежить від коефіцієнтів xT  та yT . 

Вектор w стандартно заданий від 0,1 до 10, його теж можна змінити, нажавши на його кнопку і в 

 
Рисунок 1 – Головне меню програми 
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командному вікні записати Початок : Крок : Кінець. 
 

 
Рисунок – 3 Введення коефіцієнтів в пам’ять програми 

 
Побудований графік показаний на рис. 4.  
Із області D-розбиття вибираються коефіцієнти при стійкій системі, нехай це будуть коефіцієнти 0,5xT = , 

1yT = . Тоді характеристичне рівняння набуде вигляду:  

4 3 20,1 0,8 19,7 25 16 0p p p p+ + + + = . (2) 

 
Рисунок 4 – Графік кривої D-розбиття, побудований в MATLAB 

 
Для перевірки роботи програми розрахуємо метод D-розбиття вручну, та за допомогою програми MathCAD.  
В рівнянні (1) зробимо підстановку p jω= . Виділимо реальну та уявну частини. Замість рівняння 

запишемо систему рівнянь реальної та уявної частин: 
2 4 2 2

3 3

20 0 1 9 0 7 16

0 0 7 16 0 1 9

x y

y

T w T ( , w w ) , w ;

T ( , w w ) , w w.

− + − = −

+ − + = −
 (3) 

Вирішимо дану систему відносно xT  та yT : 

2 4 2
5 3

3

20 0 1 9
14 320

0 0 7 16

w , w w
w w ;

, w w
∆

− −
= = −

− +
 (4) 

2 4 2
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Результати розрахунків при підстановці частоти w приведені у табл. 1 та на рис. 5. 
Таблиця 1 – Результати розрахунків 

ω  0,001 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 49 4,5 

xT  8e5 3,42 1,025 0,588 0,446 0,395 0,392 0,436 0,582 1,304 

yT  -0,563 -0,57 -0,56 -0,64 -0,71 -0,827 -1,018 -1,371 -2,189 -5,875 

 
Продовження таблиці 1 

ω  5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

xT  -1,411 -0,353 -0,171 -0,1 -0,07 -0,045 -0,034 -0,028 -0,026 -0,026 -0,028 

yT  7,667 2,324 1,37 0,974 0,76 0,626 0,535 0,469 0,42 0,382 0,352 

 
За даними табл.1 на рис. 5 побудований графік D-розбиття. 

 

 
Рисунок 5 – Графік кривої D – розбиття, побудований в MathCAD 

 
Після знайдення коефіцієнтів xT  та yT  стійкість системи може перевірятися і за іншими критеріями 

стійкості. 
Висновки. Дане програмне забезпечення, виконане у вигляді функції MATLAB, використовується для 

швидкого та точного розрахунку критеріїв стійкості лінійних систем автоматичного керування. Функція 
tay2easy є універсальною у своїх можливостях та може розраховувати лінійні системи будь-якого порядку 
всього за декілька секунд. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ 
АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ 

Прошин С.Е., студент 
Донецький національний технічний університет 

 
Вступ. Процес математичного моделювання технічних об'єктів складається з декількох стадій.  

Перша стадія складається в перерахуванні всіх істотних для досліджуваних явищ факторів [1].  

Друга стадія – опис елементів досліджуваного об'єкта або їхньої сукупності відповідно до обраного набору 

істотних факторів і задач дослідження. 

Третя стадія – створення математичної моделі об'єкта як єдиного цілого з урахуванням взаємодій між його 

елементами і вивчення її формальних властивостей. Основна задача цієї стадії – одержання так званої коректної 

моделі об'єкта.  

На четвертій стадії модель погоджується з використовуваними обчислювальними алгоритмами. Для цього 

робиться запис відповідних кінцево-різницевих співвідношень, виключаються частини невідомих, 

застосовуються методи усереднення і т.д.  

На п'ятій стадії відпрацьовування математичної моделі замикається інтерактивний цикл її уточнення й 

удосконалювання, що відбувається після розробки алгоритмів і відповідних програм і проведення налагоджено 

– експериментальних розрахунків. Зіставлення їхніх результатів з експериментальними даними чи з 

результатами розрахунків за вже апробованими програмами, дає можливість внести уточнюючі коректування в 

усі попередні етапи розробки математичної моделі.  

Синхронна машина – найважливіший елемент електроенергетичної системи. Поведінка синхронної машини 

істотно визначає характер електромеханічних перехідних процесів в енергосистемі. Математичне моделювання 

синхронної машини має деякі особливості, а саме виникає необхідність використання ієрархічно 

упорядкованого ряду моделей різного рівня точності з урахуванням зміни частоти у вузлі примикання машини 

до системи. Загальний метод побудови ієрархічно упорядкованого ряду моделей полягає в складанні спочатку 

найбільш повного для розглянутого класу процесів опису об'єкта і проведення його послідовних спрощень, що 

дозволяють одержати математичні моделі зниженої точності. 

Аналіз ряду робіт [2, 3], пов'язаних із розробкою програмного забезпечення для дослідження перехідних 

процесів в електричних системах, дозволяє розділити ці розробки на такі групи:  

- програми, що використовуються при проектуванні й експлуатації електричних систем відповідними 

організаціями (промислові програми);  

- програми, що створюються на основі уточнення математичного опису явищ в окремих елементах і всієї 

електричної системи для більш поглибленого вивчання режимів роботи (наукові програми).  

Вимоги до рівня математичного опису режимів, до точності, обсягу і швидкості одержання вихідної 

інформації та інше залежить від того, для яких цілей використовується програмне забезпечення. Можливість 

ПЕОМ завжди обмежували й обмежують у даний час рівень складності математичного опису і коло 

розв'язуємих задач. Так, при оперативному управлінні режимами електричних систем існує клас задач 

реального часу. Ці задачі практично не вирішуються сучасними ПЕОМ, і прогнозується їхнє ефективне рішення 

після впровадження багатопроцесорних ПЕОМ і організації послідовно-рівнобіжних обчислень. 

У даний момент існує ряд комплексів промислових програм, що у різному ступені дозволяють проводити 

аналіз електромеханічних перехідних процесів, статичної й динамічної стійкості режимів електричних систем.  

Це такі комплекси: 

- Мустанг (розроблювач - диспетчерський пункт Латвії) широко використовується в країнах СНД. Цей 

комплекс призначений для оперативного розрахунку усталених і перехідних процесів електричних систем. При 

моделюванні динамічної стійкості генератори можуть враховуватися як спрощеними і повними рівняннями 

Парку - Горєва з використанням по одному демпферному контуру в осях ротора d і q. 

- Дакар (розроблювач Львівський технічний університет) дозволяє підключити динамічну модель до 

оперативно-диспетчерського комплексу. Для аналізу перехідних процесів використовуються перетворені 

спрощені рівняння Парку - Горєва при представленні ротора генератора в кращому випадку одним демпферним 

контуром за осями симетрії. 

- комплекси ETAP, CYME, DigSilent, EDSA – (США, Канада та Європа) призначені для вирішення багатого 

спектру задач, у тому числі і задач аналізу динамічної стійкості. Для аналізу перехідних процесів 

використовуються спрощені математичні моделі.  

- науково-учбовий комплекс MatLab (розділ SimPowerSystems). SimPowerSystems містить набір блоків для 

імітаційного моделювання електротехнічних пристроїв. До складу бібліотеки входять моделі пасивних і 

активних електротехнічних елементів, джерел енергії, електродвигунів, трансформаторів, ліній електропередачі 

і т.п. устаткування. Безсумнівним достоїнством SimPowerSystems є те, що складні електротехнічні системи 

можна моделювати, сполучаючи методи імітаційного і структурного моделювання. 
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Мета роботи. Побудова математичної складової моделі ТЕС, яка адаптується до режиму і входить до складу 

енергооб’єднання для оцінки аварійних режимів роботи й настроювання пускових органів протиаварійної 

автоматики. 

Матеріал і результати дослідження. Для вирішення поставленої мети необхідно виконати аналіз 

математичних моделей генераторів. У даній роботі аналізується вплив електромагнітних параметрів на 

протікання перехідних процесів у турбогенераторах. Для цих цілей у роботі був виконаний порівняльний аналіз 

розрахунку асинхронного режиму генераторів потужністю 200-300 МВт при використанні різних математичних 

моделей генератора, зокрема таких:  

1 - рівняння Парку-Горєва з використанням багатоконтурних схем заміщення, синтезованих за 

експериментальними частотними характеристиками; 

2 - рівняння Парку-Горєва з використанням схеми заміщення з одним контуром, параметри якого отримані 

за даними заводу-виробника; 

3 - рівняння руху ротора з використанням виразів для розрахунку асинхронного моменту [4]; 

4 - рівняння Парку-Горєва з використанням схеми заміщення з одним контуром, параметри якого залежать 

від ковзання [5]; 

На рис. 1-2 наведені приклади розрахунків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Асинхронний режим турбогенератора ТВВ- 200-2 при короткозамкненій ОЗГ і роботі АРШ, 

потужність у вихідному режимі P = 0,6*Pном = 120 МВт: 

1 – модель за повними рівняннями Парку-Горєва (багатоконтурна схема); 2 – модель за повними рівняннями 

Парку-Горєва (одноконтурна схема за даними заводу «Электросила»); 3 – модель за повними рівняннями 

Парку-Горєва (одноконтурна схема за даними Постнікова [5] ); 4 – модель із використанням формули Веникова 

[4] для розрахунку асинхронної потужності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Асинхронний режим турбогенератора ТВВ- 320-2 при короткозамкненій ОЗГ і роботі АРШ, 

потужність у вихідному режимі P = 0,62*Pном = 185 МВт 

1 – модель за повними рівняннями Парку-Горєва (багатоконтурна схема); 2 – модель за повними рівняннями 

Парку-Горєва (багатоконтурна схема по даним Кашарського); 3 – модель за повними рівняннями Парку-Горєва 

(одноконтурна схема при залежності опорів контуру від ковзання); 4 – модель із використанням формули 

Веникова для розрахунку асинхронної потужності 
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Рисунок 3 – Асинхронний режим турбогенератора ТВВ- 200-2 при ОЗГ, замкненої на опір Rcc=3,5Rf , і 

потужність у вихідному режимі P = 152 МВт: 

1 – експериментальні дані; 2 – модель за повними рівняннях Парку-Горєва (багатоконтурна схема) є АРШ;  

3 – модель за повними рівняннями Парку-Горєва (багатоконтурна схема), немає АРШ, момент турбіни 

зменшили на 15%; 4 – модель за повними рівняннями Парку-Горєва (одноконтурна схема за даними 

Постнікова), є АРШ 

 

Висновки. У результаті проведених досліджень, у тому числі і шляхом зіставлення результатів 

моделювання з даними натурних іспитів, установлено, що мінімальна за складністю модель генератора для 

аналізу електромеханічних перехідних процесів повинна містити не менше двох демпферних контурів за 

поперечною віссю й одного (крім ОЗГ) – за поздовжньою віссю.  

У роботах учених країн СНД зроблений висновок про необхідність використання моделі генератора у виді 

багатоконтурних схем заміщення.  При цьому ці параметри бажано визначати за даними спеціально 

організованих іспитів. 

Таким чином, використовувані в кращих промислових програмах моделі генераторів не відповідають 

встановленим у результаті досліджень ряду авторів вимогам до рівня складності цих моделей для забезпечення 

достовірності дослідження навіть при декількох проворотах ротора.  
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Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Насосные комплексы (НК) коммунального водоснабжения и водоотведения представляют собой  
территориально-распределенные объекты, включающие насосные установки с групповым соединением 
насосных агрегатов (НА) на общую коммуникационную сеть трубопроводов большой протяженности с 
установленной запорно-регулирующей и гидрозащитной арматурой. 

Анализ [1, 2] показал, что насосные станции (НС) характеризуются высоким уровнем энергоемкости, 
низким техническим состоянием оборудования, слабой управляемостью как в эксплуатационных, так и 
аварийных режимах работы, неэффективными схемами управления электроприводами (ЭП), базирующимися, в 
большинстве случаев, на релейно-контакторных принципах управления с визуальным контролем за состоянием 
технологического оборудования, что не может обеспечить энергоэффективной и надежной работы НС.  

Технический прогресс в силовой электронике, микропроцессорных устройствах затронул вопрос разработки 
и внедрения автоматизированных систем управления насосными агрегатами и их комплексами. Использование 
регулируемого электропривода в НУ для непосредственного изменения давления или производительности 
проводится уже достаточно широко. Менее интенсивно внедряются микропроцессорные системы управления и 
защиты НК с соответствующими принципами и технологиями на базе известных технических средств 
воздействия на регулируемый (нерегулируемый) электропривод насосов, задвижек, гидроклапанов, 
использования источников резервного питания при аварийном отключении электроэнергии, реализации 
функций прогноза состояния оборудования, водо- и энергопотребления НС. Известно, что регулируемый ЭП 
без системы микропроцессорного управления фактически неработоспособен. Поэтому, только комплексный 
подход к построению современных автоматизированных систем управления и контроля насосным комплексом 
(АСКУ НК) позволит достичь ощутимый эффект в длительном временном интервале. 

Цель работы. Формирование принципов построения и обоснование структуры автоматизированной 
системы комплексного повышения эффективности насосных станций. 

Материал и результаты исследования. АСКУ НК должна обеспечивать функции управления, контроля и 
защиты насосных станций коммунального хозяйства на основе внедрения регулируемых электроприводов, 
современной микропроцессорной техники и средств автоматики с реализацией принципов удаленного 
контроля, управления и защиты технологическими объектами. 

Структура АСКУ НК должна включать три уровня (рис. 1) [3-5]:  
1-й (нижний) – уровень управления рабочими механизмами насосной станции и трубопроводной системы: 

регулируемый и/или нерегулируемый электропривод насосов, исполнительные механизмы регулировочных 
задвижек на выходе НС, в диктующей точке трубопроводной сети, первичные датчики технологических и 
электрических параметров; 

2-й (средний) – уровень реализации заданных алгоритмов управления оборудованием и технологическим 
процессом (система контроля, управления и защиты с программируемым контроллером), каналы связи; 

3-й (верхний) – уровень централизованного удаленного управления объектами (центральный диспетчерский 
пункт (ЦДП) с устройством обработки, управления и принятия решения (УОУПР)). 

Для решения задач автоматизации каждая локальная система управления насосными станциями (ЛСУ 
НС1… ЛСУ НСn), диктующими точками (ЛСУ ДТ1…ЛСУ ДТn), системой потребителей (ЛСУ СП) 
функционирует в соответствии с программой, заложенной в памяти программируемых контроллеров 
(ПК1…ПКn), которые реализуют управление технологическим оборудованием и режимами работы объектов в 
соответствии с командами, поступающими с УОУПР, организует обмен данными с центрального 
диспетчерского пункта (ЦДП) по каналу связи (коммутируемой телефонной линии, по радиоканалу, с помощью 
GSM модемов); затем информация о процессе работы объекта передается на верхний уровень. 

Насосные станции включают регулируемый насосный агрегат (РНА) с устройством преобразования энергии 
(П), нерегулируемые насосные агрегаты (НА1…НАn), обратные клапаны (ОК1…ОКn), запорно-регулирующую 
арматуру (З1…Зn) с исполнительными механизмами (ИМ1…ИМn), датчики электрических (ДТПn) и 
технологических параметров (ДЭПn) – тока, напряжения, давления, расхода, температуры, положения и др. 

Для надежного обеспечения потребителей водой в системе водоснабжения выделяют диктующие точки 
(ДТ), оснащенные датчиками давления и управляемой запорно-регулирующей арматурой. ДТ выбирают из 
условия обеспечения определенного значения давления во всех других контролируемых точках гидросистемы.  

Техническая реализация системы удаленного управления насосными комплексами базируется на 
использовании проводных или беспроводных модемов, обеспечивающих связь по выделенным линиям между 
удаленными объектами гидротранспортной системы [6]. 

АСКУ НК построена на базе УОУПР, которое включает (рис. 2): 

− модель износа оборудования, представляющую собой аналитические зависимости основных 
характеристик электромеханического и гидравлического оборудования во времени, отражающие 
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реальное техническое состояние элементов системы с учетом статистических данных об отказах 
объектов; 

− модель потребителя, отражающую математическую многофакторную линейную регрессионную 
зависимость на основе статистических данных (температура воздуха, атмосферное давление, осадки и 
др.) и текущих параметров (водопотребление, давление в ДТ и др.); 

− блок энергетической модели НК, включающий математический аппарат для определения 
энергоэффективных режимов работы НС при разных схемах регулирования технологических 
параметров для реализации требуемых законов управления; 

− блок прогноза водо- и энергопотребления, осуществляющий прогноз режимов водо- и 
энергопотребления НС за определенный интервал времени с учетом износа оборудования и реального 
водоиспользования; 

− блок модели гидродинамической защиты, предусматривающий алгоритмы управления 
технологическим оборудованием на базе анализа четырехквадрантных режимов работы НУ, 
регулируемого ЭП, управляемой запорно-регулирующей арматуры, емкостных накопителей в силовом 
контуре ЭП насоса и задвижки, активных регулировочных устройств; 

− блок управления технологическими режимами работы НС, осуществляющий автоматизированный 
контроль и управление рабочими процессами гидротранспортирования по эффективным алгоритмам 
управления с учетом технико-экономических показателей, определяемых блоком технико-
экономического расчета (ТЭР), обеспечивающим следующие составляющие критерия оптимальности 

321 KKKK ++= , где 1K  – минимальное количество отказов элементов T∆  в различных подсистемах 

( minT →∆ ); 2K  – минимум потерь мощности P∆  во всех звеньях НК при разных методах 

регулирования технологических параметров ( minP→∆ ); 3K – минимум отклонения напора H∆  от 

заданного в гидросистеме ( minH →∆ ); 

− блок управления аварийными режимами работы, предусматривающий алгоритмы функционирования и 
защиты НК в нештатных режимах работы, обеспечивающие максимальную надежность 
электромеханического и гидравлического оборудования. 
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Рисунок 1 – Структура автоматизированной системы комплексного повышения эффективности 

насосного комплекса с удаленным управлением объектами 
 

 
Рисунок 2 – Блок обработки, управления и принятия решений 
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Таким образом, основными функциями, решаемыми АСКУ НК, являются: 

− обеспечение потребителя рабочим продуктом в нужном объеме под заданным давлением с реализацией 
требуемых технологических законов регулирования: стабилизация давления или производительности в 
диктующей точке трубопроводной сети или на выходе НА, стабилизация гидравлической мощности и 
др., что обеспечивается средствами регулируемого ЭП насоса, управлением запорно-регулирующей 
арматуры; 

− реализация плавного пуска и остановки НА для исключения динамических перегрузок в 
гидротехническом и электромеханическом оборудовании; 

− реализация функций прогноза водо- и энергопотребления НС в условиях переменного характера 
нагрузки; 

− гидродинамическая защита НУ при возникновении перегрузок по давлению в трубопроводе или 
снижении производительности до минимально допустимой, реализуемая средствами регулируемого 
ЭП, что позволяет исключить неустойчивые режимы в гидросети (помпаж, кавитацию, гидроудары); 

− защита НК при провале напряжения электроснабжающей сети, базирующаяся на использовании 
емкостных накопителей в силовом контуре НА, позволяющая при внезапном отключении 
электропитания осуществить плавный останов технологического механизма с одновременным 
закрытием дроссельной заслонки на напорном коллекторе без недопустимых пульсаций давления и 
расхода; 

− управление потоками энергии как в двигательных, так и тормозных режимах на основе применения 
четырехквадрантных частотно-регулируемых ЭП, что весьма важно при возникновении аварийных 
ситуаций, связанных с реверсом жидкости и частоты вращения НА, имеющих место при внезапном 
перерыве в электроснабжении НС; 

− централизованный контроль состояния и диагностика технологического оборудования; 

− оперативный учет подачи воды по водоводам, станциям и по сети в целом; расхода электроэнергии по 
водопроводным сооружениям; времени работы оборудования; 

− расчет технико-экономических показателей. 
Выводы. В работе предложен комплексный подход к построению автоматизированной системы контроля и 

управления гидротранспортным комплексом, позволяющий повысить эффективность и надежность насосного 
оборудования путем реализации функций контроля, управления и защиты технологического оборудования. 

Структура автоматизированной системы контроля и управления насосными комплексами должна 
предусматривать возможность удаленного контроля и управления территориально-распределенными объектами 
насосного комплекса, что позволяет в оперативном режиме управлять электроприводами насосов и задвижек, 
оценивать состояние системы по параметрам в диктующих точках гидросети, обеспечивать требуемый режим 
водопотребления. 

В основе эффективных алгоритмов управления технологическими и аварийными режимами работы лежат 
критерии качества функционирования системы с использованием показателей надежности (параметр потока 
отказов элементов в различных подсистемах), энергоэффективности (потерь мощности во всех звеньях 
гидротранспортного комплекса при разных методах регулирования технологических параметров), достижения 
требуемого технологического закона управления (отклонения напора от заданного в гидросети). 
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КОММУТАЦИОННЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТНЫХ ЦЕПЕЙ 
ВЕНТИЛЕЙ СТАТИЧЕСКИХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ СИНХРОННЫХ МАШИН 

Галиновский А.М., доц., Коваленко С.В., магистрант, Турчин А.И., студент 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
 

Введение. В управляемых и  неуправляемых выпрямителях для ограничения перенапряжений, возникающих 

при запирании вентилей в момент окончания коммутации, их шунтируют защитными цепями, состоящими из 

последовательно включенных резистора и конденсатора [1-3, 5, 6]. В литературе уделяется много внимания 

защите вентилей статических преобразователей от коммутационных перенапряжений [1 ÷ 3]. Однако, авторы 

ограничиваются расчетом защиты вентилей только при токе нагрузки, превышающем номинальный ток в 3÷4 

раза. Это связано с установкой защиты преобразователя по току, меньшему указанной величины. При величине 

напряжения короткого замыкания (к.з.) согласующего трансформатора 
ku  = 0,04÷0,05 о.е. защита вентилей 

проводится при токах нагрузки выпрямителя, меньших тока к.з. в 5÷8 раз. Вместе с тем при асинхронных 

режимах работы синхронной машины (СМ) полностью не исключены режимы к.з. статического 

преобразователя. Поэтому актуальным является исследование коммутационных перенапряжений и расчет 

защиты вентилей при работе преобразователя на всем диапазоне нагрузки – от холостого хода до к.з. 

Цель работы. Исследование коммутационных перенапряжений на вентилях диодных статических 

преобразователей СМ при к.з. с режима холостого хода, разработка рекомендаций по выбору параметров 

защитных цепей вентилей. 

Материал и результаты исследования. На рис. 1 показана схема трехфазного диодного мостового 

выпрямителя, где: 1,  2,  3V V V  – источники ЭДС; 
1 2 3 1 2 3,  ,  ,  ,  ,  i i i i i iR R R L L L  – активные сопротивления и 

индуктивности источников питания; D1-D6 – диоды; 

1 6C C÷ , 1 6R R÷  – емкости и активные сопротивления 

защитных цепей; ,  ,  n dn nR R L  – активные сопротивления 

и индуктивность нагрузки. 910dnR = Ом. При 

разомкнутом ключе К – режим холостого хода, при 

замкнутом – режим к.з. 

На рис. 2 показана расчетная схема для определения 

параметров защитной цепи вентилей. 

В работе [5] показано, что минимальная расчетная 

емкость защитной цепи: 
2

min 4 / (9 )f iC Lτ= ⋅ . 

Величина активного сопротивления защитной цепи, 

определяемая на границе периодического и 

апериодического процессов: 

3f f minR / Cτ= ⋅ . 

Исследуем модель статического преобразователя без 

защитной цепи вентилей. Напряжение к.з. источника 

0,04ku = . 

Исходные данные модели.  

Источник. Амплитуда ЭДС 9
i
A =  В, частота  

50if =  Гц, полное сопротивление источника 0,035iz =  Ом. Относительная величина активного сопротивления 

источника / 0r i ik r x= = , где 2i i ix f Lπ= ⋅ ⋅ ⋅ . 

Применены диоды типа  MR2510 D. Допустимое повторяющееся напряжение 1000DpU = B, время 

восстановления запирающих свойств вентилей 5,8267wt u= . 

Представим величины напряжений и токов в системе о.е. выпрямителя. Базовыми величинами принято 

напряжение холостого хода 
0dU  и ток к.з. (

dkI ) выпрямителя. Величины напряжения и тока в о.е.: 

/ 0*
U U Ud dd

= ; /
*

I I Id dkd
= . 

На рис. 3 показаны временные диаграммы напряжений и токов выпрямителя при 0fC = : ,  n nu i  – 

напряжение и ток нагрузки выпрямителя; 
1 2 3D D Du , u , u  – напряжения на диодах D1, D2, D3; 

1Di  – ток через 

диод D1; 
DpU  – величина допустимого повторяющегося напряжения диода в о.е. Как видно из диаграмм, 

 
Рисунок 1 – Трехфазный мостовой выпрямитель 
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величина напряжений на нагрузке и диодах близка к 50-кратной величине напряжения холостого хода 

выпрямителя (более 100-кратной величины действующего значения фазной ЭДС источника). 

Исследуем выпрямитель при наличии защитной цепи вентилей. Действующее значение фазной ЭДС 

источника 220E = В, 3
f
C = , min 0,45fC = , 55fR =  Ом. 

 

На рис. 4 показаны временные диаграммы напряжений и тока нагрузки выпрямителя. Как видно из 

диаграмм, в режиме холостого хода напряжение на нагрузке выпрямителя равно двойной амплитуде фазной 

ЭДС источника. На всем диапазоне работы выпрямителя напряжение на нагрузке и диодах не превышает 

напряжение холостого хода выпрямителя. 
Выводы. При отсутствии защиты коммутационные перенапряжения на вентилях трехфазных мостовых 

статических преобразователей синхронных машин могут превышать напряжение холостого хода до 50 раз.  

Расчет параметров защитных цепей вентилей статического преобразователя целесообразно проводить по 

токам и напряжению нагрузки на границе второго и третьего режимов работы выпрямителя.  

При применении расчетных параметров защитных цепей: напряжение выпрямителя в режиме холостого 

хода равно удвоенной амплитуде ЭДС источника; при нагрузке от холостого хода до к.з. наибольшие 

напряжения на нагрузке выпрямителя и на вентилях не превышают напряжение х.х. выпрямителя. 

Целесообразно совершенствование методики расчета коммутационных перенапряжений и выбора 

параметров защиты вентилей статических тиристорных преобразователей синхронных машин. 
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Рисунок 3 ─ Диаграммы напряжений и  

токов выпрямителя при Cf = 0 

Рисунок 4 ─ Диаграммы 

напряжений и токов выпрямителя 

Рисунок 2 ─  Расчетная схема 
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ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОЇ РЕКУРЕНТНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАДАЧ 
АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Конох І.С., ст. викл., Лисенко О.Ю., студент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
 

Вступ. В останні десятиріччя з'явилися нові нетрадиційні способи формування алгоритмів автоматичного 

регулювання [1], такі як нейрорегулювання. Цей спосіб відноситься до категорії інтелектуальних систем 

управління і дозволяє реалізувати будь-який потрібний для процесу нелінійний алгоритм управління, за умови, 

що є можливість створення бази експериментальних даних, найчастіше шляхом багатократного проведення 

модельних або натурних експериментів. 

Мета роботи. Дослідження можливості побудови і якості роботи інтелектуальної одноконтурної системи 

регулювання на основі штучної рекурентної нейронної мережі. 

Матеріал і результати дослідження. Для 

ефективної роботи такої системи потрібне 

формування навчальних і контрольних 

прикладів, в яких одна група сигналів 

представляє історію дискретизованого 

процесу, а друга – необхідні виходи мережі. 

Зроблено формування прикладів задаючих дій, 

що включають різні варіанти ступінчастих і 

лінійних змін. Для лінійних об'єктів 

управління першого і другого порядків був 

здійснений підбір управляючих дій, які 

забезпечують відповідність виходу об'єкта 

завданню по критерію максимальної точності і 

обмеженню перерегулювання [2] на рівні 5%. 

Приклади отриманих перехідних процесів 

показані на рис. 1.  

Спосіб включення нейронного регулятора 

характеризується наявністю інтегратора 

вихідного сигналу мережі з деяким 

коефіцієнтом (рис. 2). На входи мережі 

подається дискретна “передісторія” процесу, 

входи і виходи мережі обробляються так, щоб мережа працювала з сигналами, які знаходяться в діапазоні [0 1]. 

Система доповнена блоком логічного управління, який включає нейронну мережу в роботу при перевищенні 

розузгодження 10% порогу. В іншому випадку в контурі управління присутня лише інтегруюча ланка. 

Скоротити час пошуку допустимих управлінь дозволив наступний підхід: для кожного типу задаючої дії був 

сформований бажаний перехідний процес; виконано його розбиття на декілька етапів; отримана похідна 

бажаного процесу за часом, помножена на зворотний коефіцієнт передачі системи, яка використовувалася як 

початкова точка пошуку на кожному етапі. 

В якості топології була вибрана мережа Елмана [3]. Вона відноситься до класу рекурентних нейронних 

мереж. Це дозволяє таким мережам обробляти динамічні моделі. Мережі Елмана складаються їз двох шарів – 

вихідного і вхідного, при цьому вхідний шар охоплений динамічним зворотним зв'язком з використанням лінії 

затримки. Динамічний зворотний зв'язок дозволяє врахувати передісторію спостережуваних процесів і 

накопити інформацію для вироблення правильної стратегії управління. В ряді застосувань використовується 

декілька шарів нейронів. У вхідному шарі двошарової мережі Елмана використовується передавальна функція 

гіперболічного тангенса tansig – функція активації обчислює вихід шару по його входу; у вихідному шарі – 

логістична функція logsig, вона належить до класу сигмоїдальних функцій і її аргумент може приймати будь-

яке значення в діапазоні від -∞ до +∞, а вихід змінюється в діапазоні від 0 до 1. Таке поєднання передавальних 

функцій дозволяє максимально точно апроксимувати функції з кінцевим числом точок розриву. Для навчання 

мережі був використаний класичний алгоритм зворотного розповсюдження помилки. 

При формуванні навчальних і контрольних прикладів необхідно дотримуватися наступних вимог. Слід 

визначити наявність викидів і оцінити необхідність їх присутності у вибірці. Навчальна вибірка повинна бути 

представницькою (репрезентативною) і не повинна містити противоріччя, оскільки нейронна мережа 

однозначно зіставляє вихідні значення вхідним. 

На основі проведених модельних експериментів була визначена незалежність результату від кількості 

нейронів в діапазоні 20-70. З погляду швидкості навчання і вимоги відсутності перетренування кількість 

нейронів слід вибирати близько 25. Приклад отриманих процесів регулювання показаний на рис. 3. 

Рисунок 1 – Бажані перехідні процеси при:  

1 – ступінчатому одиничному впливі; 2 – послідовному 

ступінчатому впливі 0,5 і 0,9; 3 – послідовному 

ступінчатому впливі 1 і 0,5; 4 – послідовному ступінчатому 

впливі 0,7 і 0,3; 5 - трапецеїдальному 
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Рисунок 2 – Модель нейрорегулятора 

 

Висновки. На підставі проведених досліджень 

можна стверджувати наступне: 

- вибраний спосіб включення нейронної 

мережі забезпечує підвищену стійкість 

регулювання при зміні параметрів об'єкту 

управління; 

- кількість представлених перехідних процесів 

для навчання повинна бути не менше 5 і вони 

повинні містити різні зміни задаючої дії; 

- отриману модель нейронного регулятора 

можна використовувати для управління 

електромеханічними системами з «повільними» 

перехідними процесами, де потрібні плавні 

перехідні процеси близько 1-2 секунд, відмітною 

особливістю цих систем є мала величина 

перерегулювання; 

- синтезований регулятор задовільно працює з 

об'єктами 1-го і 2-го порядків і втрачає якість 

управління тільки при зменшенні постійної часу 

більш, ніж на 40%  і коефіцієнта демпфування 

більш, ніж на 20%; 

- використання нормування вхідних і вихідних 

сигналів нейронної мережі дозволяє 

використовувати одну і ту ж нейронну мережу для різних об'єктів управління; 

- для забезпечення задовільної роботи потрібно відстежувати не менше 10 попередніх точок процесу і 

змінюючи час дискретизації можна адаптувати отриману нейронну мережу під різні об'єкти, причому чим 

більше коливання, тим більше попередніх точок з більшою частотою треба відстежувати. 
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Рисунок 3 – Перехідні процеси нейрорегулятора з ОУ  

2-го порядку:  

1 – задаючий вплив; 2 – розузгодження; 3 – управляючий 

вплив; 4 – вихід об'єкту 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПО СИСТЕМАМ ПЧ-АД И АВК 

Момот В.Е., Бутенко В.И., к.т.н., доц., Шелихов С.С., магистрант 
Криворожский технический университет 
 

Введение. Планами реконструкции Криворожской теплосети предусматривается модернизация 

технологического и электротехнического оборудования. В настоящее время работа котельных установок 

задается в ручном режиме путем воздействия на задвижки насосов, вентиляторов и на шибера дымососов в 

зависимости от  температуры окружающей среды. 

В современных условиях энергосбережения задача обоснованного выбора рациональных систем 

автоматического управления котлоагрегатов является актуальной. В последние годы широкое развитие получил 

регулируемый асинхронный электропривод  механизмов центробежного типа на базе преобразователей частоты 

(ПЧ-АД) и в меньшей степени - системы с асинхронно вентильным каскадом (АВК). 

Цель работы. Целью работы является сравнительный анализ энергетических характеристик системы ПЧ-

АД и АВК дымососа котлоагрегата путем компьютерного экспериментального исследования с использованием 

моделей, разработанных в среде MATLAB.  

Материал и результаты исследования. Известно, что суммарная мощность потерь в асинхронном 

двигателе при частотном способе регулирования скорости  определяется: [1] 

1 2 1 1дв м м с.г тв мех допР Р Р Р Р Р Р∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆= + + + + + , (1) 

где 1мР∆  – потери в меди обмотки статора; 2мР∆  – обмотки ротора; 1с.гР∆ , 1твР∆  – потери в стали 

статора от гистерезиса и вихревых токов, соответственно; мехР∆  – механические потери; допР∆  - 

дополнительные потери. 

Каждая  из составленных суммарных потерь зависит от режима работы асинхронного двигателя. 

Электрические потери в преобразователе частоты: 

т ист инвР Р Р∆ ∆ ∆= + , (2) 

где истР∆  – электрические потери в источнике питания; инвР∆  – электрические потери в инверторе 

напряжения. 

Для расчета энергетических показателей асинхронного двигателя дымососа типа ВАО2-560-500-4 

определены  параметры двигателя и ряд коэффициентов, по которым определялись механические, скоростные и 

энергетические характеристики по разработанным авторами математическим моделям с использованием среды  

MATLAB с пакетом расширения Simulink [2]. 

После введения в модель параметров  асинхронного двигателя и преобразователя частоты типа ЭКТ-4Д 

получили семейство основных энергетических показателей коэффициента полезного действия η=f(M,α), и 

потерь ∆Р=f(M,α) системы ПЧ-АД для частот управления α=0,34; 0,5; 0,83; 1, которые приведены на  

рис. 1 а), б).  

 
 а) б) 

Рисунок 1 – Графический вид зависимостей:  

а) η= f(M,α); б) ∆Р=f(M,α) системы ПЧ-АД 

 

Для сравнительной оценки энергетических показателей двух систем электропривода по моделям  

рассчитаны характеристики η=f(M,β), ∆Р=f(M,β) системы АВК для углов инвертирования β=90˚; 85˚; 75˚; 70˚, 
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которым соответствуют начальные значения частот  регулирования системы ПЧ-АД α=0,34; 0,5; 0,83; 1, 

результаты расчетов приведены на рис. 2. 

 
 а) б) 

Рисунок 2 – Графический вид зависимостей:  

а) η= f(M, β), б) ∆Р=f(M, β) системы АВК 

 

Как следует из кривых, приведенных на рис. 1 и рис. 2, в системе ПЧ-АД к.п.д. в области больших нагрузок 

с уменьшением частоты существенно уменьшается, что вызвано увеличением потерь. В области малых 

нагрузок к.п.д. увеличивается, влияние частоты несущественно. 

Потери в системе АВК практически не зависят от угла инвертирования и при указанных углах с 

увеличением момента нагрузки растут  по квадратичной зависимости, а к.п.д. при уменьшении угла 

инвертирования снижается. Поэтому, для механизмов с вентиляторной нагрузкой, у которых статический 

момент пропорционален квадрату скорости, с увеличением глубины регулирования целесообразней 

использовать систему ПЧ-АД с пропорциональным законом регулирования. 

Для наглядности сравнения энергетические показатели в численном виде для двух систем электропривода 

при одинаковых значениях момента нагрузки сведены в табл. 1.  

Таблица 1 – Численные значения η и ∆Р* для двух систем электропривода 

ПЧ-АД АВК 

 η ∆Р*  η ∆Р* 

α        

       

          

       М* 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

β˚        

                

       

     М* 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

0,34 0,82 0,73 0,05 0,24 70˚ 0,58 0,42 0,11 0,21 

0,5 0,85 0,77 0,06 0,23 75˚ 0,69 0,61 0,12 0,211 

0,83 0,86 0,78 0,1 0,225 85˚ 0,8 0,77 0,13 0,212 

1 0,88 0,81 0,11 0,22 90˚ 0,83 0,81 0,14 0,213 

 

Выводы. Систему ПЧ-АД с пропорциональным законом регулирования по критерию энергетических 

показателей  целесообразней  использовать для дымососа котлоагрегата по сравнению из системой АВК.  
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ПОБУДОВА ПРОГНОЗУ МЕТОДОМ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ РЯДІВ ДИНАМІКИ 

Бойко Л.Г., асистент, Охотницька М.А., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 

 

Вступ. На сьогоднішній день більш актуальним стає питання по збереженню енергетичних ресурсів. 

Насамперед це обумовлено тим, що ціни на енергоносії були в 20-30 разів нижчі і заходи по енергозбереженню не 

мали економічного сенсу. 

Скорочення споживання електроенергії можна одержати за рахунок прогнозів на майбутнє використання 

енергоресурсів. Важливість розроблення проблеми прогнозування споживання енергоресурсів пов'язана з 

ефективністю їх використання. У зв'язку із структурною перебудовою економіки України істотно зростає роль 

перспективного плану розвитку виробничих систем, тобто науково обґрунтованих прогнозів, розрахованих як на 

найближчу перспективу, так і на тривалий час. 

Будь-який метод прогнозування базується на ідеї екстраполяції. Під екстраполяцією звичайно розуміють 

розповсюдження закономірностей, зв'язків і співвідношень, діючих у періоді, що вивчається, та його межі. Іноді її 

розглядають у ширшому значенні слова – як отримання уявлень про майбутнє на основі інформації, що 

стосується минулого і сьогодення. Екстраполяція заснована на аналізі передісторії енерго-економічного 

процесу, виявленні найзагальніших і найстійкіших закономірностей та зв'язків, обліку сприятливих тенденцій, 

нових явищ, що народжуються, і перенесення оптимальних висновків на прогнозований період. 

Мета роботи. Дослідження методів прогнозування та вибір найбільш оптимального на основі аналітичних 

показників рядів динаміки. 

Матеріал і результати дослідження. Прості методи прогнозування на основі екстраполяції тенденції 

використовуються в управлінні виробництвом, оскільки мають ряд переваг: 

- достатньо простий апарат дослідження, що привертає до нього широке коло спеціалістів; 

- можливість використання для виконання розрахунків портативних і нескладних обчислювальних засобів; 

- швидкість виконання розрахунків в оперативному режимі; 

- наявність відносно невеликого масиву інформації. 

Динамічним рядом (рядом динаміки) називається послідовність показників, які характеризують зміну явища 

(процесу, об'єкта) у часі. Окремі спостереження динамічного ряду називаються рівнями. 

При побудові динамічних рядів слід, в першу чергу, приділити увагу на порівнянність рівнів ряду. Це 

значить, що усі рівні повинні виражатися в однакових одиницях виміру, розраховуватися по єдиній методології, 

включати єдине коло суб'єктів. 

Основними аналітичними показниками динамічного ряду, які застосовуються в прогнозуванні, є абсолютний 

приріст, середній абсолютний приріст та коефіцієнт приросту. Абсолютний приріст поділяється на ланцюговий та 

базисний. Ланцюговий приріст можна визначити за формулою 1−−=′ iii yyy∆ , а базисний - 1yyy ii −=∆ . 

Середній абсолютний приріст визначається за формулою: 

.
11

1

11

−

∆′

=
−

−
=∆

∑
−

=

n

y

n

yy
y

n

i
i

n  

Формула коефіцієнта приросту: 

1

1

−= n n
пр

y

y
k , 

де 1y  - початкове значення рівня динамічного ряду; ny  - кінцеве значення рівня динамічного ряду; iy  - умовно 

прийнятий (і-тий) рівень динамічного ряду; n , k - кількість елементів динамічного ряду. 

На основі наведених аналітичних показників можна вивести залежності, що можуть бути використані для 

побудови прогнозів: 

Tyyy€€ nTn ⋅+=+ ∆ , (1) 

T
pnTn kyy€€ =+ , (2) 

де y€€  – прогнозні значення показника; Т – величина горизонту прогнозу (Т=1;2;3…). 

В табл. 1 наведені дані про середнє споживання природного газу двох котелень на Кременчуцькому 

автоскладальному заводі за місяць. 

Остаточно про якість прогнозу можна судити лише після того, як подія відбулася. Щоб оцінити 

надійність застосованого методу, використовують, так званий, метод «прогноз екс-пост». Суть його 
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полягає в наступному. 

Початкові дані діляться на дві частини (два періоди): 1÷k і (k+1)÷n. За даними першої частини, умовно 

прийнятої за "передісторію", будується рівняння (модель), на базі якої складається прогноз для другої 

частини (другого періоду), результати якого потім порівнюються з фактичними даними. Такий підхід 

застосовується і для інших кількісних методів прогнозування.  

Таблиця 1 – Середньомісячне споживання природного газу 

Номер місяця, t 
Споживання природного 

газу, тис. м
3
 

Номер місяця, t 
Споживання природного 

газу, тис. м
3
 

1 10,7 7 15,9 

2 11,5 8 17,2 

3 12,2 9 18,1 

4 13,4 10 19,8 

5 15,0 11 21,2 

6 15,0   

 

Результати розрахунків зведені в табл. 2 та порівняні з фактичними даними. 

Таблиця 2 – Оцінка якості прогнозу, складеного на основі середнього абсолютного приросту 

Відхилення 

№ 
Фактичне значення, 

тис. м
3
 

Прогнозоване 

значення,  

тис. м
3
 

Абсолютне  

(гр2-гр3), 

тис. м
3
 

Відносне  

(гр4-гр2)100%, 

тис. м
3
 

1 2 3 4 5 

7 15,9 15,9 0 0 

8 17,2 16,8 0,4 2,3 

9 18,1 17,7 0,4 2,2 

10 19,8 18,6 1,2 6,1 

11 21,2 19,5 1,7 8 

Середнє значення   0,7 3,7 

 

Результати прогнозу порівняні із фактичними даними та оцінена якість прогнозу (табл. 3). 

Таблиця 3 – Оцінка якості прогнозу, складеного на основі середньорічного коефіцієнта росту 

Відхилення 

№ 
Фактичне значення, 

тис. м
3
 

Прогнозоване 

значення,  

тис. м
3
 

Абсолютне (гр2-гр3), 

тис. м
3
 

Відносне 

(гр4-гр2)100%, 

тис. м
3
 

1 2 3 4 5 

7 15,9 16 -0,1 -0,6 

8 17,2 17,2 0 0 

9 18,1 18,4 -0,3 -1,7 

10 19,8 19,7 0,1 0,5 

11 21,2 21 0,2 0,9 

Середнє значення   0,1 0,7 

 

Для складання прогнозу за межі наявних даних, тобто на перспективу, розрахуємо середньорічний 

коефіцієнт росту на основі другої п'ятирічки з використанням базисного періоду. 

.,,
,

,
k р 07114131

015

221
5 ===  

Прогноз споживання природного газу складе: 

7220711221
1

1 ,,,y€€n =⋅=+  тис. м
3
; 3240711221

2
2 ,,,y€€n =⋅=+  тис. м

3
; 0260711221

3
3 ,,,y€€n =⋅=+  тис. м

3
; 

280711221 4
4 =⋅=+ ,,y€€n  тис. м

3
; 9290711221

5
5 ,,,y€€n =⋅=+  тис. м

3
. 

Висновки. Порівнюючи результати прогнозів, поданих в табл. 2 та табл. 3, можна зробити висновок про те, 

що використання середньорічного коефіцієнта росту забезпечує більш високу точність прогнозу, про що 

свідчать відхилення за всі місяці. 

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ 

1. Грабовецький Б. Є. Основи прогнозування: Навчальний посібник. – Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000. – 209 с. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

 
 

160

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ  
ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 

Кравец А.М., асcистент, Коренькова Т.В., к.т.н., доц. 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 
Введение. При резком открытии (закрытии) гидроклапанов или задвижек в трубопроводной сети возникают 

значительные по величине динамические нагрузки, негативно влияющие на работу насосного агрегата и 
трубопроводного оборудования [1]. Для их снижения необходимо задавать такой темп управления запорной 
арматурой, при котором ее открытие будет минимальным, а давление в гидросистеме не превышает предельно 
допустимого значения. Решение вопросов, связанных с управлением динамическими нагрузками в 
гидротранспортных комплексах, возможно средствами регулируемого электропривода трубопроводной 
арматуры, для чего необходимо знать ее силовую характеристику, т. е. усилия и моменты, действующие при ее 
закрытии или открытии. 

Цель работы. Определение аналитической зависимости момента сопротивления трубопроводной арматуры 
от относительной степени открытия и частоты питающего напряжения приводного электродвигателя. 

Материал и результаты исследования. Анализ 
сил (рис. 1), действующих на клин задвижки, 
согласно [2, 3] показал, что для ее закрытия 

необходимо приложить к ее шпинделю крутящий 
момент: 

21 MMM += , (1) 

где ( )ϕαΣ +⋅⋅= 11 tgrQM cр  – момент трения, 

возникающий в резьбе, Н·м; срп RfQM ⋅⋅= Σ2  – 

момент трения в подшипнике втулки, Н·м; rcр – 

средний радиус резьбы, м; α1 – угол подъема 
нарезки; φ = 60

0
 – угол трения в резьбе шпинделя; 

 fп – коэффициент трения в подшипниках (для опоры 
скольжения – fп = 0,1÷0,15; для опоры качения –  
fп = 0,01). 

В табл. 1 приведены расчетные выражения для 
определения действующих усилий [2, 3]. 

 
Таблица 1 – Выражения для определения сил, действующих на клин задвижки 

Суммарное осевое усилие, Н 0QQQQ cк ++=∑  

Составляющая осевого усилия для преодоления 
сил, действующих на клин, Н 

G)cosf(sinN)cosfsin(PQ уук −⋅+⋅+⋅+⋅= αααα 122  

Составляющая осевого усилия для преодоления 
трения в сальниках, Н 

рhfdQ cшc ⋅⋅⋅⋅⋅= 4π  

Составляющая осевого усилия для преодоления 
внутреннего давления на торец шпинделя, Н 

( ) 42
0 шdpQ ⋅⋅= π  

Сила гидростатического давления среды, Н SpP ⋅=  

Реакция уплотнительной поверхности корпуса со 
стороны входа среды, Н 

( ) 422
1 вн DDqN −⋅⋅= π  

Реакция уплотнительной поверхности корпуса со 
стороны выхода среды, Н 

( )( ) ( )αααα sinfcossinFcosNPN у ⋅−⋅−⋅+= 112  

Силы трения, Н у22 fNF ⋅= , уfNF ⋅= 11  

Сила тяжести, Н gmG ⋅=  

 

В табл. 1 приняты следующие обозначения: р – рабочее давление среды, Па; ( ) 432
2

bDS в +⋅= π  - 

площадь поверхности клина, на которую действует давление жидкости p, м
2; Dв – внутренний диаметр 

уплотнительного кольца, м; b – ширина уплотнительного кольца, м; q=(0,25…0,5)·p – удельная нагрузка, 
обеспечивающая герметичность на уплотнительной поверхности, Па; Dн – наружный диаметр уплотнительного 
кольца, м; fу – коэффициент трения на уплотнительной поверхности (fy≈0,15); dш – диаметр шпинделя, м;  
h – высота сальника, м; fс – коэффициент трения в сальниках (fc≈0,1); m – масса клина, кг; g – ускорение 
свободного падения, м/с

2
. 

Для неуправляемой арматуры момент М определяется из условия постоянства величин S и p, при этом p 

 
Рисунок 1 – Силы, действующие на клин задвижки 
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принимается равным давлению рабочей среды в установившемся режиме [3]. При использовании 
регулируемого электропривода задвижки необходимо учитывать изменение площади S и давления жидкости p. 

На рис. 2 для случая цилиндрического трубопровода показано 
как изменяется площадь поверхности S диска задвижки, на которую 
действует давление жидкости, при изменении относительной 

степени открытия трубопроводной  арматуры β=h/Dв, где h – высота 
поднятия запорного органа, м; Dв – внутренний диаметр 
трубопровода, м. 

Площадь кругового сегмента Sсегм., содержащего дугу в γ0, равна: 

( ) .sin
D

S в
.сегм 








−= γ

πγ
1808

2

 (2) 

Изменение величины β приводит к изменению угла: 

( ).arcсos βγ 2=  (3) 

Тогда имеем:  

( ) ( )( ) ( )( ))arccos(sin)arccos(bDS в ββπβ ⋅−⋅+⋅= 2282
2 . (4) 

Управление трубопроводной арматурой приводит к изменению 

ее коэффициента гидравлического сопротивления ξзад. и 

относительной степени открытия β, связанных зависимостью [4]: 

( )( ) ( )( ) 01111 ξβββξ +−+−= DC
.зад BA)( , (5) 

где А, В, С, D - коэффициенты аппроксимации, зависящие от типа трубопроводной арматуры; ξ0 - 

коэффициент гидравлического сопротивления при полном открытии арматуры (β=1). 
Напор на участке трубопровода с задвижкой: 

,)t(Q)R)t(R()t(H .потр.зад.зад.уч
2+=  (6) 

где .потрR  – гидравлическое сопротивление потребителя, с
2
/м

5
; ( )22gS))t(()t(R .зад.зад βξ=  – 

гидравлическое сопротивление трубопроводной арматуры, с
2
/м

5
; Q – расход жидкости в трубопроводной  

сети, м
3
/с.  

На основе разработанной в [5] математической модели гидротранспортного комплекса (ГТК) получены 

кривые изменения коэффициента гидравлического сопротивления ξзад. и напора на участке трубопровода с 

задвижкой Hуч. зад.  от параметра β для различных частот f0 напряжения питания статорной обмотки приводного 
электродвигателя при равномерных темпах закрытия (рис. 3, 4). Параметры ГТК: номинальный напор насоса 

Hн=60 м; скорость потока рабочей среды υн=1 м/c; гидравлическое сопротивление потребителя  
Rпотр. н.=40,65 с

2
/м

5
; длина L=3000 м и диаметр d=0,8 м трубопровода; количество участков трубопровода N=20; 

скорость распространения ударной волны с=1000 м/с; удельные параметры каждого участка: r0=0,002 с
2
/м

6
, 

l0=0,0901 с
2
/м

3
, с0=90132 м

-1
. Значения параметров задвижки, согласно принятым обозначениям в табл. 1: 

Dн=0,85 м, Dв=0,8 м, b=0,01 м, dш=0,032 м, h=0,0084 м, fc=0,1, rcр=0,013 м, α1=60
0
, Rср=0,038м, fп=0,12.  

  
Рисунок 3 – Зависимость коэффициента  

гидравлического сопротивления задвижки ξзад. от 

относительной степени открытия β 

Рисунок 4 – Зависимость напора на участке 
трубопровода с задвижкой Hуч. зад. при ее закрытии от 

относительной степени открытия β для различных 
частот f0 напряжения питания статорной обмотки

запорный орган

трубопровод

Dв

h
=h/Dв

S(

b

Sсегм.

 
Рисунок 2 – Зависимость пощади S от 

относительной степени открытия 

запорного органа арматуры β 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

 
 

162

Нелинейный характер изменения коэффициента гидравлического сопротивления от относительной степени 

открытия подтверждает полученная на рис. 3 кривая ξзад.(β). Значительный рост коэффициента гидравлического 

сопротивления наблюдается в конце закрытия при β≤0,2. Анализ кривых Hуч. зад.(β, f0) на рис. 4 показал, что 
снижение частоты напряжения питания электропривода приводит к меньшим значениям давления на участке 
трубопровода с задвижкой при ее закрытии. 

Путем аппроксимации кривых Hуч. зад.(β, f0) и с учетом зависимости gHp ρ= , получим: 

( ) ( ) ( )






 +++= ++− 03021

03
3

02100
fbfbb

efafaaHgf,p
βρβ , (7) 

где H0 – напор у задвижки до начала закрытия (при β=1), м; a1, a2, a3, b1, b2, b3 – коэффициенты 

аппроксимации; ρ – плотность среды, кг/м
3
. 

Тогда, используя выражения, приведенные в табл. 1, зависимость момента сопротивления задвижки имеет 
вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )






+−

+






 +++= ++−

y
вfbfbb

.зад farccossin)arccos(
bD

efafaaHg,fM ββρβ β
22

8

2
2

03
3

02100
03021  

( ) ( )( ).Rftgr
d

h.dG
DDk

српср
ш

ш
вн ++







++−

−⋅⋅
+ ϕα

π
π

π
1

222

4
40

4
 (8) 

На рис. 5 приведены графики изменения 
момента сопротивления задвижки Mс.зад. от 

относительной степени открытия β для ряда частот 
f0 питающего напряжения, подводимого к статору 
приводного двигателя задвижки. При уменьшении 
f0  наблюдается снижение момента сопротивления 
Mс. зад., действующего на шпиндель задвижки. 

Анализ показал, что характер изменения 
момента сопротивления задвижки нелинейный. 
Наибольшего значения момент достигает в области 

малых значений β, что обусловлено резким 
повышением давления у задвижки в 
трубопроводной сети (рис. 4). 

Выводы. Нелинейный характер изменения 
гидравлического сопротивления задвижки от 
относительной степени ее открытия обуславливает 
возникновение значительных по величине 
динамических нагрузок, сопровождаемых резким 
увеличением напора, в несколько раз 
превышающим номинальное значение. 
Исследования показали, что регулирование 

частоты напряжения питания приводного электродвигателя задвижки приводит к снижению бросков давления в 
трубопроводе. Полученная в работе аналитическая зависимость нагрузочной характеристики запорной 
арматуры носит нелинейный характер и позволяет установить требуемые законы частотного регулирования 
электропривода задвижки для обеспечения оптимального темпа управления рабочим органом трубопроводной 
арматуры.  
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Рисунок 5 – Зависимость момента сопротивления 

задвижки Mс. зад. от относительной степени открытия β 
при различных частотах f0 напряжения питания, 

подводимого к статору асинхронного электродвигателя 
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Теряєв В.І., к.т.н., доц., Островерхов М.О., студент 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 
 

Вступ. Однією з актуальних проблем в галузі  листопрокатного виробництва є забезпечення вимог до 

профілю полоси, що є одним із основних критеріїв точності геометричних показників прокату. Досвід 

виробництва холоднокатаної жерсті свідчить [1], що продуктивність основних агрегатів і якість продукції 

підвищуються, якщо підкат має стабільний випуклий профіль із поперечною різнотовщинністю в межах 

0,02..0,05 мм. 

Мета роботи. Підвищення якості профілю полоси прокату шляхом застосування безконтактних виконавчих 

пристроїв, що працюють за принципом лінійних асинхронних двигунів (ЛАД). 

Матеріал і результати дослідження. Прокатний стан – це комплекс агрегатів для обробки тиском металів, 

сплавів та ін. матеріалів між обертовими валками. У більш широкому розумінні – це автоматизована лінія 

машин, що виконує не тільки прокатку, але й допоміжні операції: транспортування загототівки зі складу до 

нагрівальних печей і до валків стану, передачу прокатуваного матеріалу від одного калібру до іншого, 

кантування, транспортування металу після прокатки, різання на частини, маркування або таврування, 

виправлення, пакування, передачу на склад готової продукції та ін. Форма зазору між робочими валками при 

прокатці повинна відповідати поперечному профілю вхідної полоси так, щоб нерівномірність витяжок по 

ширині залишалася у допустимих межах і не приводила до значної неплощинності полоси. Так як тонша полоса 

менш стійка до порушення форми в ході прокатки внаслідок дії різноманітних збурень, то на практиці 

керування формою здійснюється в останній кліті стану. Для керування профілем полоси передбачається 

використання трьох ЛАД, що розміщуються під або над полосою. 

Функціональна схема системи показана на рис. 1. Товщина кожної з ділянок полоси прокату вимірюється за 

допомогою датчиків товщини Д1, Д2, Д3. На основі сигналів датчиків UД1, UД2, UД3 система керування профілем 

формує сигнали завдання для перетворювачів частоти Uf1, Uf2, Uf3, що керують лінійними асинхронними 

двигунами ЛАД1, ЛАД 2, ЛАД 3, які, в свою чергу, створюють у кожній з трьох частин полоси зусилля 

необхідної величини і напрямку [1]. Структурну схему хвостової частини  стану зображено на рис. 2. Рухомі 

частини електропривода валків представлені ланкою з масою m1 і рухаються під дією сили F1 прокатного 

двигуна зі швидкістю V1. Цьому руху  протидіє сила опору Fс1, яка обумовлена силами деформації металу і 

тертя, та сила натягу полоси F0  від попередньої кліті. Ланка з масою m1 характеризує рухомі частини привода 

моталки, які рухаються під дією сили двигуна моталки F2 зі швидкістю V2. Ланки системи  з масами m1 і m2 

зв'язані між собою за допомогою пружно-в'язких зв'язків з трьома гілками ділянок полоси з масами m11, m12, 

m13, на кожну з яких діють керуючі зусилля F11, F12, F13 , створювані за допомогою ЛАД. На рисунку також 

позначені V11, V12, V13 – лінійні швидкості руху ділянок полоси на лівій кромці, в центрі і на правій кромці; µ11, 

µ21, µ12, µ22, µ13, µ23 - коефіцієнти затухання коливань ділянок полоси; c11, c21, c12, c22, c13, c23 - жорсткості ділянок 

полоси; x1, x2 - відстані від валків до ЛАД, і від ЛАД до моталки, відповідно. Електропривод валків 

представлений аперіодичною ланкою β1/(Temp+1), де β1 і Tem – жорсткість механічної характеристики ЛАД і його 

електромагнітна стала часу, відповідно. Функціональний блок Ф(h11) визначає залежність товщини полоси h11 

від величини натягу F11. Функціональний блок Ф(s01) визначає залежність швидкості металу від товщини 

полоси h11 та лінійної швидкості валків V1 на основі значень випередження металу s01. Аналогічні блоки 

застосовуються для двох інших ділянок полоси. Блоки РТ1-РТ3 – ПІД-регулятори товщини. 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема системи автоматичного керування з використанням ЛАД 
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Рисунок 2 – Структурна схема хвостової частини прокатного стану 

 

Моделювання динамічних режимів системи проведено в середовищі Matlab SIMULINK. Збуренням системи 

виступає зміна швидкості полоси посередині і на кромках при виході з валків. Результати моделювання 

приведені на рис. 3, 4, де 1 – середня частина полоси, 2 – крайні частини полоси. На графіках показані перехідні 

процеси зміни товщини ділянок полоси при прикладанні збурення за швидкістю 0,8 % від усталеного значення, 

з яких випливає, що різнотовщинність не перевищує 1,9%, і буде скомпенсована за 1,5 с. 

Висновки. Запропонована система автоматичного керування профілем полоси на основі ЛАД. 

Моделювання показало високу ефективність і швидкодію роботи даної системи. Безконтактні системи 

керування профілем полоси прокатних станів на основі ЛАД є сучасним рішенням, завдяки якому зменшується 

зношування елементів прокатного стану, спрощується конструкція, підвищується надійність і швидкодія без 
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застосування проміжних механічних елементів кінематичного ланцюга і в цілому забезпечується висока якість 

керування профілем. 

 

Рисунок 3 – Збурення у вигляді зміни швидкості полоси посередині і на кромках при виході з валків 

 

Рисунок 4 – Перехідний процес зміни товщини полоси при збуренні за швидкістю полоси 
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СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗА ОПТИМАЛЬНИМ РОЗПОДІЛЕННЯМ 
ПОЛЮСІВ БАГАТОМАСОВОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ 

Зачепа Н.В., аспірант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
 

Вступ. При синтезі регуляторів вирішують зазвичай два завдання. Перше завдання полягає в забезпеченні 

необхідних динамічних показників якості проектованої системи, а друге – в досягненні заданої статичної 

точності цієї системи. Перше є складним інженерним завданням, тому що збільшення швидкодії системи 

приводить до підвищення коливального характеру перехідних процесів. Використання фільтрів, що 

згладжують, усувають сплески сигналів, приводить до зменшення швидкодії й, відповідно, до підвищення 

тривалості перехідного процесу, а також до ускладнення системи. Друге завдання в порівнянні з першим є 

більш простим. Забезпечення необхідної точності може досягатися за рахунок зміни коефіцієнта передачі 

розімкнутого контуру, за рахунок збільшення порядку астатизму або за рахунок введення в алгоритм керування 

зв'язків, що компенсують задаючий та збурюючий впливи. Тому, враховуючи ще й той факт, що більшість 

електромеханічних систем (ЕМС) являють собою багатомасові системи, які, на додачу до вище згаданих 

недоліків, характеризуються високим порядком системи, знаходження оптимального співвідношення між 

швидкодією й коливальним характером процесів, що протікають, перебуваючи при цьому в рамках технічного 

завдання, і є досить складною і актуальною інженерною задачею. 

Мета роботи. Аналіз особливостей побудови системи керування на основі розподілення полюсів 

багатомасової електромеханічної системи. 

Матеріал і результати дослідження. Синтез систем керування дозволяє при заданій структурі САК 

вибрати її параметри, що забезпечують необхідну якість процесу регулювання. Однак більшість існуючих 

методик дають задовільні результати лише у випадку, якщо кількість регульованих параметрів складає не 

більше трьох. Вирішення даної проблеми можливе із застосуванням кореневих методик синтезу САК, що 

базуються на бажаному розподіленні полюсів та коренів замкнутої системи. Розміщення коренів у будь-які 

задані положення забезпечує необхідні динамічні характеристики незалежно від порядку системи, що являє 

собою предмет теорії модального керування. При цьому задача зводиться до визначення коефіцієнтів 

відповідних зворотних зв’язків за станом об’єкта, а не шляхом застосування коригуючих ланок у прямому 

каналі САК. 

Якщо вектор стану об'єкта може бути обмірюваний повністю, то забезпечення заданого розташування 

коренів не викликає труднощів. Це досягається в тому випадку, якщо матриця зв'язку вектора вимірюваних 

змінних і вектора стану керованого об'єкта має розмірність, а її ранг дорівнює порядку системи 

диференціальних рівнянь, що описують об'єкт. При цьому складовими вектора вимірюваних змінних можуть 

бути не тільки вимірювані змінні стану, але й вимірювані лінійні комбінації цих змінних. 

При синтезі систем модального керування використається метод стандартних коефіцієнтів, при якому 

задається оптимальний розподіл коренів. Найкращі результати при використанні методу стандартних 

коефіцієнтів досягаються для систем, чисельник передатної функції яких не містить нулів. Однак і при іншому 

виді чисельника ці форми можуть бути корисні, тому що можуть служити відправною крапкою при відшуканні 

оптимального розподілу коренів. 

При керуванні положенням коренів у випадку повної інформації про змінні стану розглядається лінійний 

стаціонарний об'єкт, описуваний рівняннями виду: 





=

=

t)].,v(tt);,f[x(tx(t)

t)];,v(tt);,g[x(tt),y(t

00

000
 (1) 

Розглянемо замкнену систему, тобто додамо до рівнянь об’єкта керування регулятор виду: 

)t(XP)t(U ⋅−= , (2) 

де Р – матриця зворотних зв'язків. 

Об'єднуючи (2) та рівняння об'єкта, представимо систему у вигляді системи рівнянь (3) 
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);s(UB)s(XA)s(Xs
 (3) 

отримаємо: 

)t(X)PBA(
dt

)t(dX
⋅⋅−= . (4) 

Матриця зворотних зв'язків вибирається таким чином, щоб додати матриці )PBA( ⋅−  заздалегідь 

запропоноване розташування власних значень, тобто коренів характеристичного рівняння матричного рівняння 

(4). 
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Для об'єкта керування електропривод за системою «керований перетворювач – двигун постійного струму», 

механічна частина якого являє собою двомасову систему, рівняння руху у просторі стану має вигляд: 























=

−=

+−=

+−=

+−=

+−=

,xy

;u
a

b
x

;xx
a

a
x

;xx
a

a
x

;xx
a

a
x

;xx
a

a
x

1

5

0
5

54
5

1
4

43
5

2
3

12
5

3
2

21
5

4
1

&

&

&

&

&

 (5) 

де 1a , 2a , 3a , 4a , 5а  - коефіцієнти характеристичного рівняння об’єкта керування; 0b  - коефіцієнт 

підсилення прямого каналу розімкнутої системи. 

Для того, щоб замкнута система мала необхідний характеристичний поліном з бажаними властивостями, 

додатково вводиться еталонна модель. Рух замкнутої системи повинен збігатися з рухом еталонної, яка 

вибирається на основі виду бажаного перехідного процесу. 

Відшукавши матрицю лінійних 

стаціонарних зв'язків, на основі рівняння 

типу Сильвестра, та виконавши 

моделювання, маємо наступні результати, 

що приведені на рис. 1. 

Представлені на рис. 1 характеристики 

свідчать про максимальне відтворення 

системою керування бажаного 

перехідного процесу, що забезпечують 

максимальну точність та швидкодію. 

Висновки. Підвищення якісних 

показників систем керування 

багатомассовими об'єктами є досить 

складною задачею, що певною мірою 

може бути вирішена системою з 

модальним керуванням. Проте у ряді 

випадків при проектуванні САК не завжди 

доступний виміру весь вектор стану 

об'єкта керування. Це може бути пов'язане 

з конструктивними особливостями об'єкта 

керування. Тому перспективою розвитку у 

даному напряму є синтез динамічного 

регулятора. 

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ 

1. Основы линейной теории автоматического управления в задачах электроэнергетики: Учебное пособие с 

компьютерным лабораторным практикумом АОС-ТАУ/ В.Ф. Коротков. – Иваново, 1994. Иван. гос. 

энерг. ун-т. – 392 с. 

2. Григорьев В.В,. Журавлева Н.В, Лукьянова Г.В.,. Сергеев К.А Синтез систем автоматического 

управления методом модального управления. – С-Пб: СПбГУ ИТМО, 2007. – 108 с. 

 
Рисунок 1 – Характеристики перехідного процесу за 

швидкістю механізму: 

1 – фактичне розподілення для об'єкта керування (5); 

2 – розподілення Бесселя для п’ятого порядку (бажане) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПЕРЕМЕННОГО И 
ПОСТОЯННОГО ТОКА РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА С УЧЕТОМ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ 

Буряковский С.Г., к.т.н., доц., Рафальский А.А., аспирант 

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта 

 

Введение. Анализ работы угольных шахт Украины за последние годы показал, что практически вся 

номенклатура горно-шахтного оборудования претерпела модернизацию, и не однократно. Известны новые 

разработки механизированных крепей, скребковых и ленточных конвейеров, проходческих и очистных 

комбайнов, пусковой и измерительно-контрольной аппаратуры, средства автоматизации и т.д. И только 

шахтный колесный транспорт остался неизменным, особенно это относится к электровозам. 

Эксплуатируемые на шахтах Донбасса рудничные аккумуляторные электровозы оснащены 

электроприводом постоянного тока с резисторно-контакторной или секционированной системой управления. 

Данный тип электрического привода весьма неэкономичен и ненадежен, так как потери электрической энергии 

в пусковых реостатах составляют 30-40%, а в некоторых случаях, когда электровоз работает в неэкономических 

режимах, потери достигают 70-80%. Использование реостатной и секционированной системы управления 

предполагает многочисленные скачкообразные изменения управляющего воздействия, параметров цепи, 

структур схем, что ведет к броскам тока в двигателях и вызывает, как правило, буксование колесных пар, 

приводящее к снижению КПД и скорости локомотива. Буксование приводит к возникновению в 

электроприводе значительных динамических нагрузок, которые увеличивают износ механических частей и 

ускоряют выход из строя отдельных узлов и деталей. 

Цель работы. Разработка математической модели электропривода постоянного тока рудничного 

электровоза с резисторно-контакторной системой управления и электропривода переменного тока рудничного 

электровоза с векторным управлением в виде трехмассовой электромеханической системы с учетом упругих 

кинематических звеньев, зазора, а также падающего участка характеристики трения. Сравнительный анализ 

данных электромеханических систем в режимах буксования. 

Материал и результаты исследования. Возникновение буксования зависит от многих факторов. На 

коэффициент сцепления и склонность к буксованию влияют конструкционные и эксплуатационные факторы. 

Весьма существенное значение имеют местные показатели, изменяющиеся вдоль рельсового пути. 

Одновременно необходимо отметить влияние системы электрооборудования, конструкции механической части, 

типа привода, наклона тяговых характеристик. Исследование динамики электроприводов рудничного 

электровоза выполнялось с учетом реальных свойств механической части, т.е. наличия упругостей, зазора и сил 

вязкого трения. Механическая часть представлена в виде трехмассовой системы. 
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Рисунок 1 – Структурная схема механической части электромеханической системы рудничного электровоза 

 

В структурной схеме: 1J  - момент инерции якоря тягового двигателя и зубчатой передачи, приведенной к 

оси колесной пары; 2J , 3J  - моменты инерции ведущих колес; 12C , 23C  - жесткости участков оси колесной 

пары. 

Поскольку главной задачей является исследование автоколебательных процессов электромеханической 
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системы, возникающих при буксовании колесных пар рудничного электровоза, в математической модели 

учитываются те факторы, которые являются причиной неустойчивости. Как было показано в [1], причиной 

появления автоколебаний является наличие падающего участка в характеристике трения. В модели 

характеристика нагрузки задается координатами, которые в зависимости от поставленной задачи могут 

изменяться. Характеристика трения аппроксимирована кусочно-линейной функцией (рис 2). Как видно из 

рисунка, она состоит из участка с возрастающим значением коэффициента трения - ОА, участка с падающим 

значением коэффициента трения - АВ, причем их крутизна значительно отличается и может изменяться в 

зависимости от разных условий, участка с постоянным значением коэффициента трения - ВD. 

смv /,

var,y CC

var, bbvx
O

A

B D

 
Рисунок 2 – Характеристика трения 

 

Асинхронный двигатель представляет собой нелинейный многомерный объект с достаточно сложной 

структурой. При его математическом описании большое значение имеет корректность принятых в каждом 

конкретном случае допущений. Удачный выбор математической модели является важным не только при 

анализе, но и при синтезе системы автоматического управления. Именно разработка модели в системе 

координат, ориентированной по потокосцеплению ротора, стала основой создания высококачественных систем 

векторного управления. Система векторного управления имеет два канала: канал регулирования момента, в 

котором контур регулирования активной составляющей тока статора подчинен контуру регулирования 

скорости; канал регулирования потокосцепления ротора, в котором контур регулирования реактивной 

составляющей тока статора подчинен контуру регулирования потокосцепления. 

 
Рисунок 3 – Результаты моделирования разгона рудничного электровоза: 

а) с векторным управлением частотно-регулируемым асинхронным электроприводом; б) с электроприводом 

постоянного тока и резисторно-контакторной системой управления 
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 а) б) 

Рисунок 4 – Характеристика электропривода V=f(Mд):  

а) с векторным управлением частотно-регулируемым асинхронным электроприводом; б) с электроприводом 

постоянного тока и резисторно-контакторной системой управления 

 

Выводы. Из полученных графиков видно, что попадание рабочей точки на падающий участок 

характеристики трения приводит к возникновению автоколебательных процессов как при системе с двигателем 

постоянного тока рис. 3, 4, б), так и при применении асинхронной машины рис. 3, 4, а). Из результатов 

моделирования можно сделать выводы, что в электроприводах переменного и постоянного тока процесс 

буксования сопровождается колебаниями упругого момента и линейной скорости колесной пары высокой 

частоты. Но амплитуда данных колебаний в электромеханической системе с асинхронным электроприводом 

значительно меньше, чем в аналогичной системе с двигателем постоянного тока. 

Таким образом, исследования, проведенные на математической модели, показали, что частотно – 

регулируемый электропривод переменного тока с векторным управлением обладает лучшими динамическими 

характеристиками в режиме пробуксовки и меньшими значениями упругого момента в автоколебательном 

режиме. Значит, особое внимание заслуживает разработка систем именно с двигателями переменного тока, в 

силу их экономических и конструктивных преимуществ. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НЕЛІНІЙНОГО ЗАДАТЧИКА ПОЛОЖЕННЯ НА ПРОГРАМОВАНОМУ 
ЛОГІЧНОМУ КОНТРОЛЕРІ 

Кононенко С.В., студент, Коротков А.В., асистент 
Донецький національний технічний університет 
 

Вступ. У системах регулювання положення зовнішній вхідний сигнал задає значення переміщення робочого 
органу. Позиційний електропривод переміщує робочий орган з деякої початкової позиції в деяку кінцеву 
позицію з необхідною точністю зупинки в ній. Прикладами можуть служити різні верстати, роботи і 
маніпулятори. В останній час набули поширення сервоприводні системи на базі серводвигунів змінного або 
постійного струму. Сервоприводні системи достатньо дорогі та використовуються в відповідальних та 
швидкодіючих технологічних процесах. Для більш простих технологічних установок доцільно використовувати 
системи регулювання положення на основі контуру регулювання швидкості (КРШ) комплектного 
електроприводу та зовнішнього контуру положення, реалізованого на базі програмованого логічного 
контролеру (ПЛК). 

Сучасний комплектний електропривод містить в собі силову частину, систему керування, захисту і 
діагностики. Комплектний електропривод дозволяє забезпечити плавний пуск, гальмування і регулювання 
швидкості електродвигунів без механічних поштовхів і перевантажень електричних мереж, а також захистити 
електродвигун від перевантаження, підвищеної і зниженої напруги, перегріву і інших аварійних ситуацій. 
Використання аналогово-дискретного обміну дозволяє досить просто інтегрувати привод в будь-яку систему 
керування технологічним параметром або процесом. Розширення функцій комплектного електроприводу 
можливе завдяки використання його разом із програмованими логічними контролерами (зовнішніми або 
вбудованими). 

Мета роботи. Створення нелінійного задатчика положення на базі програмованого логічного контролера 
для розширення можливостей комплектного електроприводу. 

Матеріал і результати дослідження. Система регулювання положення (рис. 1) може виконуватися в 
наступних варіантах: 

1)  із нелінійним задатчиком положення (ЗП), без задатчика інтенсивності (ЗІ) з лінійним регулятором 
положення (РП); 

2)  без ЗІ та без ЗП з лінійним або нелінійним РП; 
3) без ЗП, із ЗІ та з лінійним або нелінійним РП. 
На рис. 2 наведена структурна схема нелінійного задатчика положення. 
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Рисунок 1 – Система регулювання положення 
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Рисунок 2 – Структурна схема ЗП 

 
Реалізація системи регулювання положення за першим варіантом не вимагає ЗІ, оскільки ЗП задає темп 

наростання завдання на швидкість, також така система припускає використання лінійного регулятора 
положення. 

При використанні ЗП можна обійтися без регулятора положення, оскільки завдання на швидкість можна 
брати із задатчика положення. При правильному налаштування ЗП система теж працюватиме без похибок. 
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ЗП містить в собі два інтегратори і нелінійні елементи. Нелінійні елементи потрібні для обмеження сигналів 
завдання та відтворення характеристики нелінійного регулятора положення. 

Розробка алгоритму ЗП для ПЛК відбувається на основі дискретної моделі задатчика положення. Сучасні 
ПЛК дозволяють реалізовувати програми на мові структурованого тексту ST (за міжнародним стандартом МЕК 
6-1131/3), яка найбільш підходить для задатчика положення. 

На рис. 3, 4 наведені діаграми роботи ЗП з різним періодом дискретності. 
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Рисунок 3 – Робота дискретного задатчика положення з періодом дискретності cT 6
0 10−=  

 

ct,

рад,ϕ

срад/,ω

ct,
 

Рисунок 4 – Робота дискретного задатчика положення з періодом дискретності cT 3
0 103 −⋅=  

 
Висновки. Розроблений нелінійний ЗП на програмованому логічному контролері відпрацьовує по 

оптимальній тахограмі всі задані переміщення, що дозволяє його використовувати у позиційному 
електроприводі. Недоліком такого ЗП є те, що великий період дискретності контролера може привести до 
перерегулювання за положенням і автоколивань швидкості в кінці відпрацювання заданого переміщення. 
Таким чином, для реалізації ЗП необхідний ПЛК з достатньо продуктивним процесором, оскільки потрібний 
малий період дискретності. Так само необхідно забезпечити отримання сигналу зворотного зв’язку з таким же 
періодом дискретності. 

 
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ 

1. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: Учебник для студ. 
высш. учеб. заведений / Г. Г. Соколовский. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 272 с. 

2. Терехов В. М. Системы управления электроприводов: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. М. 
Терехов, О. И. Осипов; под ред. В. М. Терехова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2006. – 304 с. 

3. Соснин О. М. Основы автоматизации технологических процессов и производств: Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / О. М. Соснин. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

 
 

173

СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В НАСОСНОМ КОМПЛЕКСЕ С 
УПРАВЛЯЕМЫМ ГИДРОКЛАПАНОМ 

Кравец А.М., ассистент, Коренькова Т.В., к.т.н., доц. 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 
Введение. Трубопроводная арматура является важнейшим элементом технологического оборудования 

гидротранспортных комплексов (ГТК) и выполняет защитную, предохранительную и регулировочную 
функции. Управление арматурой влияет на характер протекания переходных процессов в гидросистеме, как в 
обычных (регулирование, пусковые режимы и т.п.), так и аварийных режимах. Часто закрытие/открытие 
задвижек, затворов и т.д. производится без соблюдения требуемого темпа и продолжительности управления, 
что приводит к возникновению гидравлических ударов в коммуникационной сети; повышенным вибрациям 
стенок и проточного тракта насосного агрегата, трубопроводной арматуры; значительным колебаниям 
гидравлического момента на валу насоса (до 30-40% установившегося значения); резкому снижению подачи до 
нуля на выходе агрегата; броскам давления в трубопроводной магистрали, в 5-7 раз превышающим допустимые 
значения. Особенно тяжелым является режим внезапного отключения электроэнергии, при котором происходит 
резкое срабатывание гидроклапана в напорном коллекторе насосной станции (НС), а величина давления в 
гидросети в 6-10 раз превышает номинальное значение [1, 2]. Такие режимы работы характеризуются низкими 
значениями КПД насосных агрегатов (НА), большими потерями энергии, приводят к сокращению в 5-6 раз 
ресурса работы трубопроводной арматуры, насосного оборудования и значительным материальным затратам на 
ликвидацию последствий аварий. В связи с этим, является целесообразным разработка способов и систем 
управления трубопроводной  арматурой, приводящих к снижению динамических нагрузок в насосных 
комплексах и повышению надежности работы технологического оборудования. 

Цель работы. Разработка технического решения и алгоритмов снижения динамических нагрузок в 
насосных комплексах. 

Материал и результаты исследования. Существующие способы снижения динамических нагрузок в НС с 
запорно-регулирующей арматурой базируются на:  

- увеличении времени закрытия задвижки с соблюдением равномерного темпа управления [3]; 
- формировании неравномерного темпа закрытия запорно-регулирующей арматуры с уменьшающейся во 

времени скоростью, что реализуется дискретно в несколько ступеней за счет использования нерегулируемого 
асинхронного электропривода (ЭП), имеющего несколько частот вращения [4, 5]. 

К недостаткам этих способов можно отнести: отсутствие возможности управления запорно-регулирующей 
арматурой при внезапном исчезновении электропитания НС; отсутствие регулируемого ЭП трубопроводной 
арматуры, позволяющего осуществлять непрерывное изменение скорости и формирование любой траектории 
закрытия арматуры; при управлении арматурой не учитывается нелинейный характер зависимости 

гидравлического сопротивления ξ от относительной степени открытия β. 
Предлагаемое в работе техническое решение заключается в снижении динамических нагрузок в 

гидросистеме в случае внезапного исчезновения напряжения и нахождении такого темпа управления запорно-
регулирующей арматурой, при котором напор в трубопроводной сети у арматуры не превысит максимально 
допустимого значения. На рис. 1 приведена функциональная схема ГТК с устройством, реализующим данный 
способ и включающим: запорно-регулирующую арматуру ЗА, установленную на выходе центробежного насоса 
ЦН с приводным асинхронным электродвигателем АД1; преобразователь частоты ПЧ, подключенный к 
асинхронному приводному двигателю арматуры АД2, вал которого соединен с ее шпинделем через редуктор Р; 
обводной трубопровод, в котором установлен гидроклапан К, активный гаситель энергии АГЭ гидропотока с 
электрическим генератором Г на одном валу; датчики напора ДН1, ДН2 и расхода ДР1, ДР2, установленные в 
напорном патрубке насоса и обводном трубопроводе перед АГЭ соответственно; датчик положения ДП 
запорного органа трубопроводной арматуры ЗА; датчик сетевого напряжения ДСН; источник бесперебойного 
питания ИБП; силовой переключатель СП; устройство управления УУ. 

Рассмотрим режимы работы такого насосного комплекса.  
При внезапном прекращении электроснабжения асинхронных электродвигателей АД1 и АД2, фиксируемом 

датчиком напряжения, под воздействием статического напора в гидросистеме Hст возникает противоток 
жидкости, момент наступления которого определяется с помощью датчика расхода ДР1. Устройство 
управления УУ, имеющее собственное автономное питание, формирует сигнал управления Uy1 на силовой 
переключатель СП для подключения преобразователя частоты ПЧ к источнику бесперебойного питания ИБП. 
После этого фиксируются показания Н1, Qобр.1 датчиков напора ДH1 и расхода ДР1 соответственно. По значению 
Qобр.1 вычисляется величина обратной скорости потока через запорно-регулирующую арматуру ЗА: 

( )2
11 4 dQ .обр.обр πυ = .  (1) 

Определяются: 

- фаза гидроудара cLTф 2= ; (2) 

- повышение давления при прямом гидроударе gcH .обр.пр 1υ∆ = , (3) 
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где в (1)-(3) d, L – диаметр и длина трубопровода соответственно, м; с – скорость распространения ударной  
волны, м/с. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема ГТК с устройством снижения динамических нагрузок на базе управляемой 

запорно-регулирующей арматуры при внезапном исчезновении напряжения питания НА 
 
Устройством управления производится поиск такого темпа управления арматурой, при котором величина 

напора в трубопроводе у задвижки H1+∆Hmax будет меньше максимального допустимого значения напора  

Hmax доп. в гидросистеме, где ∆Hmax – максимальное повышение напора при закрытии арматуры с определенными 
значениями коэффициента интенсивности управления n, времени полного закрытия tзакр. и скорости течения 

жидкости в трубопроводе до начала закрытия υ0.  
Известно, что повышение напора при непрямом гидроударе (tзакр.>Tф) в каждой его фазе, определяется из 

выражения [3]: 
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где Ψ)ЕE(cc тржж += 1  – скорость распространения ударной волны, м/с; Eж – модуль объемной 

упругости жидкости; Eтр – модуль упругости материалов стенок трубы; ρжж Еc =  – скорость 

распространения звука в жидкости, м/с; Ψ – коэффициент, учитывающий деформативность стенок 

трубопровода; ∆Hi – повышение напора в каждой из фаз до рассматриваемой, м; ( )трhgcj ∆υ 20=  – ударный 

параметр трубопровода; υ0 – начальная скорость течения жидкости в трубопроводе до закрытия арматуры, м/с;  

∆hтр – потери напора на трение по длине трубопровода, м; ( )βξξϕ .зад.трk, +=10  – коэффициенты скорости 

трубопроводной системы с арматурой до начала закрытия и при текущей относительной степени открытия β 

задвижки соответственно; ξтр. – коэффициент гидравлического сопротивления трубопроводной системы;  

ξзад.(β) – коэффициент гидравлического сопротивления задвижки при текущей относительной степени ее 

открытия ( ) 1n,tt
n

закр ≥−=
1

1β ; n – коэффициент интенсивности управления арматурой, tзакр. – время полного 

закрытия арматуры, с. 

В работе [6] получены кривые изменения ∆Hk во времени для ряда значений параметров n, tзакр., υ0. Выбрав 

максимальные значения ∆Hk  и приняв .прmaxk HHh ∆∆∆ = , ф.закр Tt=τ , путем аппроксимации построена 

многофакторная модель вида: 
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где 92100
20

2
100 K,,,k,eb)(nbb)(a kkkk =++=

−υ
υυ  – коэффициенты аппроксимации; h∆  – относительное 

повышение напора; τ  – относительное время закрытия арматуры, кратное фазе гидроудара Tф. 

Параметры модели 0υτ ,,n  изменяются в диапазонах maxnn ÷=1 , maxττ ÷=1 , 50200 ,, ÷=υ  м/с 
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Рисунок 2 – Зона рационального управления 

трубопроводной арматурой 

соответственно, где 12=maxn , 10=maxτ  – максимальные значения коэффициента интенсивности управления и 

относительного времени закрытия арматуры соответственно. 
На рис. 2 приведены графики изменения 

относительного повышения напора ∆h от 

относительного времени закрытия τ  и 
коэффициента интенсивности управления 
арматурой n для диапазона изменения начальной 

скорости течения рабочей среды 50200 ,, ÷=υ  м/с. 

Для максимально допустимого повышения напора 
в гидросистеме показана зона, в которой находятся 

значения nопт. и .опт.закрt , соответствующие 

такому темпу управления арматурой, при котором 
давление в трубопроводе изменяется в допустимых 
пределах. 

С учетом найденных значений nопт. и  

.опт.закрt  устройство управления по сигналам 

обратных связей с датчиков положения ДП и 
напора ДН1 формирует сигнал управления Uу3 на 
преобразователь частоты на закрытие задвижки. 

Выполнение условия β=0 соответствует полному 
закрытию регулирующей арматуры. 

Альтернативным вариантом работы устройства является использование активных гасителей энергии 
гидропотока, устанавливаемых в обводном трубопроводе НС. Тогда, при внезапном исчезновении напряжения 
на НС и возникновении противотока жидкости устройство управления УУ формирует сигнал Uy2  на открытие 
гидроклапана К. Часть потока по обратному трубопроводу направляется на активный гаситель энергии АГЭ 
(гидротурбину), который приводит во вращение электрический генератор Г, установленный на одном его валу. 
В начальный момент времени после открытия гидроклапана из-за малой величины обратного потока в 
обводном трубопроводе выходной электрической мощности генератора может оказаться недостаточным для 
полного закрытия арматуры. Выполняя опрос датчиков напора ДН2 и расхода ДP2, устройство управления 
производит определение величины выходной мощности генератора: 

ГАГЭ.обрГ QgHP ηηρ 22= , (6) 

где H2 – напор на АГЭ, м; Qобр.2 – расход жидкости в обводном трубопроводе, м
3
/с; ηАГЭ, ηГ – коэффициенты 

полезного действия активного гасителя энергии и генератора соответственно; ρ − плотность рабочей среды, 
кг/м

3
; g – ускорение свободного падения, м/с

2
. 

Генерируемая мощность PГ сравнивается с величиной установленной мощности преобразователя частоты 
ПЧ PПЧ и при PГ≥ PПЧ устройство управления формирует сигнал управления Uy1 на силовой переключатель СП 
для подключения выходных зажимов генератора ко входу ПЧ. Далее алгоритм работы устройства такой же, как 
и в случае использования бесперебойного источника питания, рассмотренном выше. 

На рис. 3 приведен алгоритм работы устройства управления для случаев, когда в качестве резервного 
источника питания ЭП запорно-регулирующей арматуры используется дополнительное устройство 
бесперебойного питания (сплошные линии) или активный гаситель энергии гидропотока с электрическим 
генератором на одном валу (пунктирные линии). 

Устройство бесперебойного питания может быть реализовано, например, на базе серийно выпускаемых 
промышленностью бесперебойных источников питания в широком диапазоне мощностей (от 100 Вт до 1 МВт) 
и характеризуемых высокими значениями КПД (93-95%), широким интервалом времени поддержания 
номинальной мощности (от 2,5 мин. до 3 ч.) при удельной стоимости 200-250 у.е./кВт. В качестве активных 
гасителей энергии гидропотока могут выступать серийно выпускаемые гидротурбинные агрегаты малой 
мощности (50-300 кВт) с удельной стоимостью 300-350 у.е./кВт. 

Выводы. Разработаны техническое решение и алгоритмы управления трубопроводной арматурой с 
регулируемым ЭП на базе предложенного способа снижения динамических нагрузок в ГТК при внезапном 
исчезновении напряжения с использованием резервного питания от бесперебойного источника питания или 
активного гасителя энергии гидропотока. 

Полученная многофакторная модель прогноза относительного повышения напора в гидросистеме для 
различных темпов управления арматурой справедлива для широкого класса ГТК с различными параметрами 

трубопроводной сети (диаметр d, протяженность L, потери напора по длине ∆hтр.) и диапазонами скоростей 
течения жидкости. 

Предложенный способ снижения динамических нагрузок в ГТК позволит исключить недопустимые 
повышения давления в трубопроводе, эффективно использовать энергию гидропотока, продлить срок службы 
технологического оборудования, повысить надежность и эффективность функционирования насосного 
комплекса в аварийных режимах работы.  
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Ввод исходных данных: 
- максимально допустимый напор Нmax доп.  в трубопроводе;
- длина трубопроводной сети L;
- диаметр трубопровода d;
- cкорость распространения ударной волны с;
- мощность преобразователя частоты Pпч;
- мощность источника бесперебойного питания PИБП;
- КПД активного гасителя энергии и генератора АГЭ Г;
- максимальное относительное время закрытия max

- максимальный коэффициент интенсивности управления nmax;

Опрос датчика сетевого напряжения ДСН

Начало

Опрос датчика расхода ДР1

Да

Нет

Определение фазы и величины прямого гидроудара:

Определение относительного повышения напора h для

текущих значений n, на основе веражения (6)

Присваивание начальных значений

- относительное времея закрытия max

- коэффициент интенсивности управления n=nmax;

- начальная скорость течения жидкости 0= обр.1;

Да

Да

Приращение

Определение повышения напора Hmax= h· Hпр.

Приращение n n

Нет

Да

1

Uднс = 0?

Q1 < 0?
Нет

Формирование сигнала Uу2 для открытия клапана K

Q2 < 0?
Нет

Опрос датчика расхода ДР2

Опрос датчика напора ДН2

Определение мощности на выходе генератора:

PГ= gН2Qобр.2 АГЭ Г

Да

PГ < PПЧ?

Опрос датчиков расхода ДР1, напора ДН1 и 

фиксирование их показаний

Определение скорости обратного потока 

Нет

Да

Формирование сигнала Uу1 для переключателя П

 на подключение Г к ПЧ

Формирование сигнала Uу1 для переключателя П

 на подключение ИБП к ПЧ

с
2L

Tф = ,

n ≤ nmax?

≤ max?

H1+ Hmax ≤ Hmax доп.?

Нет

Нет

Формирование сигнала управления Uу3 для ПЧ на

открытие ЗА1 в функции f ( , Н1) с учетом tзакр. опт., nопт.

Опрос датчиков положения ДП и напора ДН1

Да

Формирование сигнала управления Uу3 для ПЧ на

остановку АД2

Конец

Нет  = 0?

1

Определение оптимальных параметров:

- время закрытия tзакр. опт.= Tф;

- коэффициент интенсивности управления  nопт.= n;

Да

g
c обр.1

Hпр. = ;

иобр.1 =
d2

4Qобр.1

 напора H1 у арматуры до ее закрытия 

 
Рисунок 3 – Алгоритм работы устройства управления при внезапном исчезновении напряжения в ГТК 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 
ПОЛОЖЕННЯМ ШТАБИ ПРОКАТУ 

Островерхов М.Я., доц., Філоменко А.А., магістрант 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

 
Вступ. Найважливішою задачею прокатного виробництва є підвищення якості кінцевого продукту. 

Поперечне зміщення штаби відносно осі агрегатів прокатного стану, в тому числі відносно осі прокатки, під 

дією збурень призводить до погіршення профілю та форми штаби внаслідок зміни умов деформації у валках 

клітей, а також обумовлює порушення режимів роботи агрегатів прокатного стану, тому керування положенням 

штаби по осі агрегатів, тобто центрування штаби, є важливою задачею. 

Мета роботи. Метою роботи є підвищення якості листового прокату шляхом створення нового методу 

центрування штаби прокату відносно осі агрегату на основі безконтактних виконавчих пристроїв [1, 2]. 

Матеріал і результати дослідження. Важливою особливістю запропонованого методу є збереження 

незмінним натягу штаби в ході її центрування. Цим забезпечується відсутність впливу на роботу інших систем 

керування та високий енергозберігаючий ефект й висока економічність процесу керування, коли енергія 

витрачається практично тільки на компенсацію втрат в елементах системи. Функціональна схема безконтактної 

системи автоматичного керування положенням штаби по осі агрегатів представлена на рис. 1. Для центрування 

штаби використовуються два БВП, встановлених під її кромками. Кожен БВП живиться від індивідуального 

силового перетворювача частоти ПЧ1 та ПЧ2. При відхиленні продовжної осі штаби від осі агрегату при її русі 

під дією натягу Fш із швидкістю Vш, з виходу датчика відхилення ДВ до блоку керування БК надходить сигнал 

U∆x про величину поперечного зміщення штаби ∆x. 

У БК формуються завдання для перетворювачів частоти ПЧ1 та ПЧ2. Сигнали завдання Uf1 та Uf2 однакові за 

величиною, проте різні за знаком, тому керуючі зусилля F1 та F2 також однакові за величиною, проте 

протилежно направлені. Якщо сигнал відхилення штаби U∆x додатний, тобто штаба відхилилася праворуч 

відносно напрямку руху, то БВП1 створює гальмівне зусилля F1, збільшуючи натяг правої кромки штаби, а 

БВП2 – рушійне зусилля F2, зменшуючи натяг лівої кромки. Це призводить до повернення штаби на вісь 

агрегату. Завдяки тому, що зусилля F1 та F2 однакові, проте протилежнонаправлені, то натяг штаби Fш 

залишається незмінним, а змінюється лише його перерозподіл по ширині штаби. Якщо ж сигнал відхилення U∆x 

є від’ємним, то напрямки зусиль F1 та F2 змінюються на протилежні. При нульовому значенні сигналу U∆x 

двигуни не створюють зусиль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функціональна схема системи автоматичного керування  положенням штаби прокату 

 

При роботі системи до відповідного БВП підводяться напруги живлення із наступними частотами 

1 1 1 2 2 2;  ,= =п f п ff K U f K U  (1) 

де Kп1, Kп2  – коефіцієнти передачі ПЧ1 та ПЧ2 за каналом частоти. 

Швидкості магнітних полів БВП1 та БВП2 відповідно дорівнюють 

01 1 1 02 2 22 2V f ;  V f ,τ τ= =  (2) 

де τ1, τ2 – полюсні розподіли БВП1 та БВП2. 

Для  розглянутого випадку V01<Vш, V02>Vш, тому величина керуючих зусиль визначається робочими точками 

на відповідних механічних характеристиках БВП.  
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При відсутності зміщення штаби відносно осі агрегату магнітні поля обох БВП рухаються із швидкістю 

штаби V01=V02=Vш, забезпечуючи режим ідеального холостого ходу виконавчих пристроїв. 

Структурна схема системи автоматичного керування положенням штаби прокату відносно осі агрегатів 

представлена на рис. 2. Як видно з рисунка, система є багатовимірною, нелінійною та взаємозв'язаною. Крім 

того, в залежності від сортаменту прокату змінюються параметри ланок структурної схеми: коефіцієнти 

жорсткості та демпфірування c11, c12, c21, c22  та µ11, µ12, µ21, µ22, а також маси ділянок штаби m11, m12. Керування 

положенням здійснюється шляхом зміни натягу металу на кромках F
y
11, F

y
12  за допомогою регулятора 

положення РП. Регулятор відпрацьовує похибку ∆Х між поточним положенням штаби та заданим (нульовим) 

значенням.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурна схема системи автоматичного керування положенням штаби  

 

Висновки. Представлена система автоматичного керування положенням штаби відносно осі прокатки, в 

якій центрування штаби здійснюється без механічного контакту з нею за допомогою створюваних 

безконтактними виконавчими органами протилежно-направлених продовжних зусиль, що діють у площині 

штаби. Це підвищує якість центрування та стійкість штаби. Технічна новизна такої системи центрування 

підтверджена патентом. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С РЕЛЕЙНЫМ 
РЕГУЛЯТОРОМ ЕМКОСТНОГО ТОКА 

Ченчевой В.В., аспирант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Основная проблема при использовании асинхронного генератора, долгое время сдерживавшая 
его применение, – сложность стабилизации выходного напряжения, осуществляемая регулированием 
емкостного тока в цепи статора. Многочисленные схемные решения регуляторов показывают на отсутствие 
качественного решения – универсальной схемы, обеспечивающей широкий диапазон регулирования выходного 
напряжения при изменении нагрузки. Так, например, системы с плавным регулированием емкостного тока 
работают с возбужденной асинхронной машиной,  вследствие чего диапазон регулирования выходного 
напряжения генератора очень мал.  Поэтому создание рациональной системы управления емкостным током  
возбуждения является важной задачей  при создании систем автономного электроснабжения на базе 
асинхронного генератора. Решением данной проблемы являются системы с использованием релейного 
регулятора. Системы с релейный регулятором емкостного тока работают с асинхронной машиной на всем 
диапазоне кривой намагничивания, поэтому и  диапазон регулирования выходного напряжения значительно 

возрастает. 
Целью работы является создание математической модели 

асинхронного генератора с релейным регулятором емкостного 
тока. 

Материал и результаты исследования. Развитие и 
перспективы применения асинхронных генераторов тесно 
связаны со всесторонним изучением различных режимов работы 
этих машин. Одной из важных задач является исследование 
переходных процессов, протекающих как при самовозбуждении 
генератора, так и при работе под нагрузкой. При работе 
генератора возможны следующие режимы: трехфазное 
конденсаторное самовозбуждение на холостом ходу, 
самовозбуждение под нагрузкой, подключение нагрузки. 

Моделирование процесса возбужденной работы АГ выполним 
на основании модели, составленной в трехфазной системе 
координат.  

АГ представляют как систему магнитосвязанных обмоток, 
расположенных на статоре и роторе (рис. 1). 

Дифференциальные уравнения генератора для мгновенных 
значений токов и потокосцеплений фазы А статора и фазы а 
короткозамкнутого ротора могут быть представлены в виде: 

;

0 ;

1
,

d A U i RA A Sdt

d ai Ra r dt

dU А iАdt C

ψ

ψ


= −




= +



= −


 

где U A  – напряжение фазы статора генератора; ,  ,  ,  i i R RA a S r  токи и активные сопротивления фаз; 

,  A aψ ψ
 

– результирующие потокосцепления фаз, состоящие из собственных потокосцеплений и 

потокосцеплений взаимоиндукции. 
Выражения для полных потокосцеплений могут быть представлены в следующем виде: 

120 120
o o

I ( L - M ) I M cos( ) I M cos I M cos( - )А A A b a cψ γ γ γ= + + + + ; 

120 120o oI ( L M ) I M cos( ) I M cos I M cos( )a a a B A Cψ γ γ γ= − + + + + − , 

где А, В, С, а, b, с – индексы обмоток статора и ротора; L, М – коэффициенты самоиндукции и 
взаимоиндукции;γ  – угол между осями фазы А статора и фазы a ротора.  

При этом 
2

3
L L LA sδ µ= + ⋅  – индуктивность фазы, Lsδ  – индуктивность рассеивания, 

2

3
M Lµ== ⋅ , 

( )L f Iµ µ=  − индуктивность ветви намагничивания 1- фазной схемы замещения. 

Выражения для потокосцеплений остальных фаз статора и ротора находятся аналогично. 
При моделировании исследовался асинхронный двигатель 4АХБ2П100L4 с основной емкостью C=35 мкФ с 

Рисунок 1 – АГ как система 

взаимосвязанных обмоток ротора и 
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паспортными данными: 4=номP кВт, 2=р , 78,Iном = А, 1420=номn об/мин, 810,cos ном =ϕ , 81=номη % и 

параметрами схемы замещения 3511 ,R = Ом, 3912 ,R =  Ом, 1321 ,x =  Ом, 322 ,x =  Ом, 86=µx  Ом. 

На рис. 2 представлены действующие 
значения напряжения при самовозбуждении 
на холостом ходу (кривые 1, 3 и 4) и под 
нагрузкой (кривая 2). Кривая 1 получена при 
C=35 мкФ и ω=ωн, кривая 3 – при C=7 мкФ 
и ω=ωн, кривая 4 – при  
C=35 мкФ и ω=0,9·ωн, кривая 2 – при 
включении нагрузки Lн=0,5 Гн (C=35 мкФ и 
ω=ωн). Эти кривые свидетельствуют о том, 
что время самовозбуждения АГ возрастает 
при уменьшении емкости конденсаторов 
возбуждения, снижении скорости вращения 
ротора, а также при увеличении нагрузки. 
Ограничение нарастания напряжения 
обусловлено насыщением магнитной цепи 
по пути основного магнитного потока.  

При внезапном изменении нагрузки 
происходит уменьшение (увеличение) 
напряжения на выводах генератора. Одной 
из функций системы регулирования является 
обнаружение изменения напряжения на 
выводах генератора и изменение 
возбуждения магнитного поля для 
восстановления прежнего напряжения на 
выводах генератора.  

Принципиальная схема релейной 
системы регулирования представлена на  
рис. 4: ПД – первичный двигатель;  
C0  – основная емкость; Ср – емкость 
регулятора; ДН – датчик напряжения;  
ТР – тиристорный регулятор; ГИ – регулятор 
управляющих импульсов; РР – релейный 
регулятор. Управление регулятором 
осуществляется по принципу «включено - 
выключено» путем подачи отпирающих 
сигналов (включено) и их блокированием 
(выключено). Управление осуществляется от 
одного генератора высокочастотных 
управляющих импульсов одновременно на 
все шесть тиристоров трехфазного 
регулятора ТР. 

Структурная схема двухпозиционной 
релейной системы регулирования приведена 
на рис. 5. На рис. 6 представлены графики 
переходных процессов при релейном 
регулировании емкостного тока с величиной 
гистерезиса H=2B. Графики работы 
генератора под нагрузкой с применением 
релейного регулятора показывают, что 
снижение напряжения, происходящее при 
включении нагрузки, можно компенсировать 
дополнительной емкостью, вводимой в цепь 
асинхронного генератора в зависимости от 
величины выходного напряжения. Как видно 
из графиков, процесс релейного 
регулирования является автоколебательным, 
т.е. регулируемая величина подвержена 
незатухающим колебаниям. 

На математической модели было 
исследовано поведение автоколебаний при 
различных значениях уставки напряжения. 
Так, при подключении нагрузки, 

 
Рисунок 2 – Действующее значение напряжения 

при различных режимах работы 

 

 
Рисунок 3 – Зависимости напряжения на выходе АГ 

 от тока нагрузки 
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Рисунок 4 – Схема асинхронного генератора с  

релейным регулятором емкостного тока 

 

 
Рисунок 5 – Структурная схема двухпозиционной  

релейной системы регулирования 
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приводящей практически к полному затуханию напряжения, срабатывает система релейного регулирования на 
7 с (рис. 7). При меньшем значении уставки (Uу=60В) увеличивается амплитуда ∆U=15,3 В и период 
автоколебаний T=1,87 c. C увеличением уставки амплитуда и период уменьшаются (Т=1,774 с, ∆U=12,5 B). 

Часто, если не принять специальных 
мер, амплитуда и период выходного 
напряжения могут оказаться 
недопустимо большими [3]. Уменьшить 
амплитуду и период автоколебаний 
можно путем использования 
корректирующих цепей и, в частности, 
обратных связей вокруг релейного 
элемента. Корректирующие цепи как 
последовательные, так и параллельные 
повышают частоту и снижают 
амплитуду автоколебаний в системе. 
Особое значение имеют запаздывающие 
обратные связи, охватывающие нели-
нейный элемент. Чаще всего 
применяется обратная связь вокруг 
релейных элементов через 

апериодическое звено 
1

k

Ts +
 (рис. 6). 

Эта обратная связь действует очень 
эффективно в смысле снижения 
амплитуды и повышения частоты 
автоколебаний. Параметры цепи 
обратной связи k и Т всегда выбираются 
так, чтобы в несколько раз повысить 
частоту автоколебаний. Увеличение 
коэффициента обратной связи приводит 
к резкому снижению амплитуды 
колебаний и, соответственно, к 
существенному увеличению общего 
количества включений емкости. Таким 
образом, изменяя значение параметров T 
и к корректирующего звена, можно 
значительно уменьшать амплитуду 
колебаний. Как видно из рис. 6, 
автоколебания практически 
подавляются, но выходное напряжение 
превышает значение уставки. 

Выводы. Построенная по 
дифференциальным уравнениям 
математическая модель асинхронного 
генератора в трехфазной системе 
координат в пакете Matlab позволяет 
исследовать как стационарные, так и 
нестационарные режимы работы 
асинхронного генератора (релейное 
регулирование выходного напряжения, 
использование корректирующих 
устройств) и определить рациональные 
параметры релейной системы при 
создании автономного источника 
электроэнергии на базе асинхронного 
генератора. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1. А.П. Черный, А.В. Луговой, Д.И. Родькин, Г.Ю. Сисюк, А.В. Садовой Моделирование 
электромеханических систем. – Кременчуг, 1999. – 410 с. 

2. Кашкалов В.И., Долгополов Ф.Ф. Торможение асинхронных двигателей без внешнего источника 
энергии. – К: Техника, 1985. – 117 с. 

3. Солодовников В. В., Техническая кибернетика, книга 2, Теория автоматического регулирования. – М.: 
Машиностроение, 1967. – 385 с. 

 
Рисунок 6 – Значение напряжения АГ с релейным регулированием 

емкостного тока: 

а) мгновенное; б) действующее 

 

 
Рисунок 7 – Действующее значение напряжения АГ с релейным 

регулированием емкостного тока при различных значениях  

уставки напряжения 
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НАГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБОМЕХАНИЗМА В НАСОСНОЙ 
УСТАНОВКЕ С ГРУППОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

 

Козленко И.О., студент, Коренькова Т.В., к.т.н, доц. 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Регулирование выходных технологических параметров насосной установки (НУ) изменением 

частоты вращения рабочего колеса насоса относится к одному из самых эффективных способов и позволяет 

достичь экономии электроэнергии, снизить перерасходы транспортируемого продукта, уменьшить количество 

перекачиваемых канализационных вод и, соответственно, затрачиваемую энергию на их очистку, продлить 

ресурс работы электромеханического и гидравлического оборудования[1, 2]. 

Изменение частоты вращения насоса приводит к изменению всех его рабочих параметров и характеристик. 

Обычно для пересчета характеристик насоса пользуются формулами приведения, известными из [3]: 
32
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где iiii ,P,H,Q ω  – текущие подача, напор, мощность и угловая скорость механизма соответственно, 

nnnn ,P,H,Q ω  – номинальные значения подачи, напора, мощности и угловой скорости насоса соответственно. 

Тогда нагрузочная характеристика насоса: 
2
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где ni M,M  – текущий и номинальный момент турбомашины соответственно. 

Однако, такая квадратичная зависимость момента для насосных агрегатов (НА) является весьма 

приближенной, поскольку при изменении частоты вращения изменяются напор, подача, гидравлическая 

мощность и, соответственно, КПД турбомеханизма. Кроме того, формулы приведения пригодны только при 

работе насоса на сеть без статического напора (противодавления). В реальных же условиях НУ работает на 

сложную трубопроводную систему с противодавлением, достигающим 30-40% полного напора, создаваемого 

НА. Необходимо учитывать также тот факт, что НУ в большинстве случаев представляют собой групповой 

энергопотребитель, где несколько параллельно или последовательно включенных НА работают на общий 

трубопровод. При этом изменение параметров одного из насосов влияет на параметры и характеристики других 

нерегулируемых гидромашин. 

Цель работы. Определение аналитической зависимости нагрузочной характеристики регулируемого 

турбомеханизма в составе групповой насосной установки. 

Материал и результаты исследования. Напорно-расходная характеристика насоса при изменении частоты 

вращения имеет вид:  
22

0 QRHH в−= ν , (1) 

где 0H  – напор при нулевой подаче; ni / ωων =  – относительная скорость вращения; вR  – гидравлическое 

сопротивление НА. 

Характеристика трубопроводной системы: 
2QRHH cст += , (2) 

где стH – статическое противодавление; cR  – гидродинамическое сопротивление сети. 

Мощностная характеристика регулируемого насоса: 
3

3
2

3
2

3 ννν DQBQAP ++= , (3) 

где 333 D,B,A  – коэффициенты аппроксимации энергетической характеристики насоса, определяемые из 

паспортных характеристик. 

Решая совместно (1) и (2), получим: 
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Тогда момент на валу электродвигателя насоса равен: 
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На рис. 1 приведены нагрузочные характеристики насоса, работающего на трубопроводную сеть с 
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переменными параметрами. Для расчета взят центробежный насос с подачей насоса 10,Q =  м
3
/с, полным 

напором 46=H  м, частотой вращения 1450=n об/мин, мощностью насоса 560,P =  кВт. Гидросеть 

характеризуется параметрами: гидравлическим сопротивлением – 7661 =cR с
2
/м

5
; 23002 =cR  с

2
/м

5
;  

69003 =cR  с
2
/м

5
; противодавлением – 231 =стН  м; 402 =стН  м. 

мН,М ⋅

1
с,
−ω

1cR
2cR

3cR

1стH

2стH

 
Рисунок 1 – Нагрузочная характеристика насоса при различных значениях гидравлического  

сопротивления и противодавления 

 

Из рис. 1 видно, что при увеличении гидравлического сопротивления кривая момента от скорости 

турбомашины смещается вниз; при увеличении статического противодавления изменяется нижняя граница 

частоты вращения насоса. 

Рассмотрим групповую работу НА. На рис. 2 приведена схема замещения НУ при параллельном соединении 

турбомашин, включающая n нерегулируемых насосов, регулируемый 

по скорости турбомеханизм и трубопроводную сеть. 

При параллельной работе n нерегулируемых НА при условии 

bnbb R...RR === 21 , nQ...QQ === 21  суммарное сопротивление 

нерегулируемых агрегатов n/RR bb 1=Σ , а суммарная подача 

1nQQ =Σ  при одинаковом напоре. С учетом выражений (1) и (2) на 

основании законов Кирхгофа система уравнений имеет вид: 
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Решая (6) относительно подачи нерегулируемых агрегатов, находим: 
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где 
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Q
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Преобразуем второе уравнение системы (6) к виду: 

01 222
10 =++−− ))n(n(RQ)h(H b αρ , (8) 

где 
b

с

R

R
=ρ  – относительное сопротивление сети; 

0H

H
h

с=  – относительное противодавление сети. 

Решив уравнение (8) относительно α , получим: 
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Рисунок 2 – Схема замещения 

групповой НУ  
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Подставив (9) в (7), и с учетом α12 QQ = , находим подачи регулируемого и нерегулируемого НА при 

параллельной их работе. Используя полученные выражения в (5), получим зависимость момента регулируемого 

насоса от числа работающих нерегулируемых агрегатов и параметров трубопроводной системы (рис. 3). 

ν   ν  
 а) б) 

Рисунок 3 – Нагрузочная характеристика регулируемого насоса: 

а) при изменении количества параллельно включенных нерегулируемых НА;  

б) при изменении статического противодавления 

 

Анализ полученных кривых показал, что нагрузочная характеристика регулируемого турбомеханизма носит 

линейный характер. Увеличение числа одновременно включенных турбомашин и величины статического 

напора приводит к существенному сужению диапазона регулирования частоты вращения НА. 

В работе предложено аналитическое выражение для описания механической характеристики регулируемого 

по скорости турбоагрегата: 

[ ]νν n)Hbb(Haan)Hbb(Haa)(M стст21ст11ст 222122121211 +++++++= , (10) 

где 56710,a11 −= ; 35−=12a ; 861070,a21 = ; 8432,a22 = ; 95582,b11 −= ; 674,b12 −= ; 91541,b21 = ; 455,b22 = . 

Выводы. Анализ характеристик насосных агрегатов показал, что, в большинстве случаев, турбомашины – 

механизмы с вентиляторным характером нагрузки. Однако, насосные установки характеризуются наличием 

нескольких одновременно работающих насосных агрегатов, включенных последовательно или параллельно, 

режимы работы которых существенно влияют на параметры и характеристики всех включенных агрегатов. 

Кроме того, характеристики насосов зависят от параметров гидродинамической сети: статического напора и 

гидродинамического сопротивления, которые изменяются во времени. Полученные в работе кривые 

зависимости момента от скорости для группового электропривода насосов носят линейный характер. В работе 

предложено аналитическое выражение для механической характеристики регулируемого насоса, которое 

учитывает количество работающих агрегатов и величину статического напора. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШЛИФОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ  
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ  

Карими Мохсен, магистрант  
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»  
 

Введение. Современная строительная индустрия является потребителем изделий из природного камня. К 

таким материалам относятся гранит, базальт, габбро, керамический гранит, поделочные камни и т.д. 

Дальнейший рост конкурентоспособности готовой продукции может быть достигнут за счет повышения 

производительности технологических процессов обработки и одновременного снижения себестоимости 

обработки. 

Цель работы. Обеспечение эффективности шлифования природного камня за счет снижения числа 

технологических операций, необходимых для достижения требуемого качества поверхности; создания 

мехатронных устройств с адаптивной системой управления; обеспечения автоколебаний режущего инструмента 

и придания ему дополнительного прецессирующего движения.  

Материал и результаты исследования. Особенностью обработки заготовок из камня является то, что 

количество технологических операций при обработке заготовок определяется не столько параметрами точности 

обработки, сколько достижением требуемой величины макро- и микронеровностей обработанной поверхности. 

Допускаемая величина макронеровностей определяется прежде всего волнистостью, бочко - седлообразностью 

обрабатываемой поверхности. Величина волнистости на пиленом блоке природного камня достигает 5 мм [1], 

на блоке, подготовленном к обдирке – до 2 мм. Это повлечет за собой колебания величины припуска на 

механическую обработку, осуществляемую многократным шлифованием и полированием. 

Одним из факторов, определяющим правильность геометрических форм обработанной поверхности, 

являются упругие деформации ∆ элементов СПИД под действием сил резания. При известной жесткости СПИД 

величину этих деформаций будут определять усилия резания . 

∆= j (P±∆Р)=∆ср ± ∆к, (1) 

где ∆ср - средняя величина деформаций в системе СПИД; ∆к - величина деформаций системы СПИД, 

обусловленная наличием неравномерности усилий резания ∆. Величина микронеровностей обработанной 

поверхности изделия в основном и будет зависеть от величины ∆к, которая определяется неравномерностью 

силы резания ∆. Поэтому целью повышения качества обработанной поверхности является снижение 

микронеровностей, а, следовательно, и изменение усилий резания. 

Одним из способов решения задачи уменьшения неравномерности силы резания является создание 

мехатронных устройств с адаптивными системами управления МСУ режимами обработки. 

Изменение силы резания при равенстве прочих параметров определим как: 

∆Р=f(∆z ; ∆HV; hд), (2) 

где ∆z - колебания припуска заготовки; ∆ HV - колебания твердости поверхности заготовки, hд – состояние и 

величина дефектного слоя, обусловленного трещинами, упруго-напряженным состоянием и т.д. 

Усилия резания при шлифовании природного камня можно представить в виде:  

Ру= С z
a
 vкр 

b
 (HV)

d
 hд 

e
 sд

g
  (3) 

где С, a, b, d, g, e - постоянный коэффициент и показатели степени; vкр - скорость вращения круга;  

sд - скорость перемещения заготовки  относительно абразивного круга. 

Анализ приведенной зависимости позволяет сделать вывод о том, что: 

– управлять усилиями резания за счет изменения твердости и состояния дефектного слоя заготовки 

возможным не представляется, так как эта величина является в определенных пределах случайной; 

– изменение силы резания за счет регулирования величины припуска приведет к увеличению 

микронеровности обработанной поверхности и увеличению числа технологических операций, необходимых для 

обеспечения требуемого качества обработанной поверхности; 

– возможность варьирования скоростью вращения круга существенно ограничение особенностями 

обработки абразивным инструментом; 

– наиболее целесообразно управлять колебаниями силы резания за счет изменения скорости перемещения 

круга относительно заготовки. 

Принимаем величину силы резания заготовки из камня в качестве информационной характеристики  МСУ. 

При этом для обеспечения максимальной производительности станка используем адаптивное регулирования по 

оптимальным параметрам режимов резания – систему, в которой выполняется условие  

[ ]
max

,
р р

р р

 →

〈  (4)

 

где [р] - предельно допустимая сила резания р. 

Задачей адаптивной системы управления является обеспечение условия: 
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Р ® . (5) 

Целевая функция регулирования будет описываться выражением: 

( )

.
g b

s крд a d e
C z HV hд

p
ν⋅ =

⋅
 (6) 

Влияние изменения подачи  и скорости резания на качество обработанной поверхности учтем, введя 

систему ограничений: 

[ ]
[ ]

s s
,

ν ν

 〈

〉

  (7) 

где [s] - предельная подача режущего инструмента, допускаемая требованиями по качеству обработанной 

поверхности и износу инструмента; [v] - скорость резания, допускаемая требованиями по качеству 

обработанной поверхности и стойкости инструмента. 

Для непрерывного управления режимами резания (скоростью резания и подачей) в процессе механической 

обработки заготовки разработана функциональная схема мехатронного устройства с адаптивной системой 

управления (рис. 1). 

МСУ состоит из сенсорного устройства Д, сигналы об усилиях резания PZ, PY и PX  от которого направляются 

в блок сравнения, где сравниваются с заданными сигналами об оптимальных силах резания POPT, блока задания 

оптимальных усилий резания. Далее сигнал рассогласования попадает на регулятор Р и в блок ЧПУ. После 

этого на блоки приводов подачи ПП и главного движения резания ПГД подаются соответствующие напряжения 

питания, в результате чего изменяются параметры режимов резания V и S. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы адаптивного управления: 

БО – блок оптимизации; Р – регулятор; ЧПУ – блок числового программного управления станка; ПП – блок 

управления приводом подачи станка; ПГД – блок управления приводом главного движения станка;  

ТП – технологический процесс; Д – датчик измерения силы резания 

 

Сенсорное устройство мехатронной системы должно располагаться таким образом, чтобы воспринимать 

мгновенные усилия резания с минимальными искажениями. Сенсор может располагаться или на столе станка и 

воспринимать усилия резания, действующие на заготовку, или в шпиндельном узле станка и воспринимать 

усилия резания, действующие на инструмент. Более простыми по конструкции и надежными являются сенсоры, 

устанавливаемые в шпиндельные узлы. 

В качестве силоизмерительного устройства в предлагаемой мехатронной системе управления можно 

использовать специальный тензометрический преобразователь, выполненный в виде втулки [2], на 

поверхностях которой установлены тензорезисторы. Этот сенсор позволяет учитывать мгновенную величину 

сил резания. В предлагаемой конструкции сенсорные устройства служат опорами подшипникам шпинделя 

станка. 

Вторым параметром, характеризующим качество обработки облицовочного материала, является 

шероховатость обработанной поверхности. Шероховатость поверхности формируется как совокупность 

единичных царапин, оставляемых на обрабатываемой поверхности режущими кромками зерен абразивного 

материала. С увеличением зернистости абразивного материала увеличивается глубина царапин и 

шероховатость обработанной поверхности. Значит регулировать шероховатость обработанной поверхности 

можно, в значительной мере, подбором зернистости абразивного материала. Однако, с другой стороны, 

увеличение глубины единичной царапины ведет к увеличению объема удаленного с поверхности заготовки 

материала и, следовательно, увеличивает производительность обработки. Поэтому управление шероховатостью 

за счет уменьшения зернистости абразивного материала влечет за собой уменьшение производительности. 

Уменьшение производительности обусловит и попытка уменьшить шероховатость за счет уменьшения 

скорости перемещения круга относительно заготовки. 

Вместе с тем, абразивный круг при плоском шлифовании торцом совершает два движения: Dr - главное 

(вращение круга) и Dr - движение подачи (рис. 2, а)). При этом одиночное зерно оставит царапину, форму 

которой упрощенно можно показать в виде дуги (рис. 2, б)). Одним из эффективных методов уменьшения 

шероховатости обработанной поверхности является придание инструменту дополнительных колебательных 
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движений. Наличие у инструмента большей подвижности обеспечивает удаление зернами абразивного 

инструмента вершин микронеровностей и уменьшение за счет этого шероховатости. 

Сила резания, возникающая при шлифовании, имеет динамический характер, что обуславливает наличие в 

СПИД автоколебаний. 

Принимая изменение силы резания пропорциональным изменению величины припуска, можно выражение 

этой силы представить в виде разложения в ряд Фурье [2]: 

0
1

( ) [ ( ) ( )],p n
n

P C P P cos n bsin nτ τ τ
∞

=
= + +∑  (8) 

где Ср – силовой коэффициент, учитывающий различные факторы процесса резания; р0 – постоянная 

составляющая силы резания. 

Предполагая, что возникновение вынужденных колебаний в зоне резания обусловлено теми явлениями, 

которые оказывают наибольшее влияние на изменение величины припуска, и ограничиваясь первым членом 

ряда, указанное выше выражение можно представить в виде: 

0( ) [ ( ) cos( )],pP C P Pτ τ λτ ϕ= + ∆ ⋅ +  (9) 

где λ  - частота изменения этой силы; ϕ - cдвиг фазы.  

На амплитуду силы резания будет оказывать влияние как изменение припуска, так и изменение 

поверхностной твердости заготовки в процессе резания, изменения структуры и глубины дефектного слоя 

(трещиноватости, напряженного состояния поверхности и пр.).  

Колебания силы резания можно использовать как источник автоколебаний шлифовального круга [3]. Для 

реализации этих колебаний необходимо ослабить жесткость установки подшипников шпинделя станка. Это 

возможно при наличии в опорах подшипника шпинделя сенсоров МСУ (рис. 2), которые и являются упругими 

элементами. За счет наличия упругих связей в подшипниковых узлах (рис. 2в) круг получит возможность 

совершать дополнительные движения прецессии: Dх – вдоль оси Х и Dу – вдоль оси У. Форма царапины 

одиночного зерна станет более сложной и упрощенно показана на рис. 2г. За счет наличия этих движений 

срезаются верхушки микронеровностей, сформированных соседними зернами. 

 
Рисунок 2 – Движения, совершаемые абразивным кругом (а – традиционная обработка, в – обработка с 

дополнительной прецессией) и форма царапины одиночного зерна на обработанной поверхности  

(б –традиционная обработка, г – с дополнительной прецессией) 

 

Выводы. Представлены способы достижения эффективности шлифования природного камня за счет 

снижения числа технологических операций, необходимых для достижения требуемого качества поверхности, 

создания мехатронных устройств с адаптивной системой управления, автоколебаний режущего инструмента и 

придания ему дополнительного прецессирующего движения для повышения производительности 

технологических процессов обработки и одновременного снижения себестоимости обработки.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ДВОДВИГУННОГО ПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ КОЗЛОВОГО КРАНА 2*150 т 

Хребтова О.А., асистент, Цепляєв О.С., студент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
 

Вступ. Задача зниження аварійності електротехнічного і технологічного устаткування шляхом 
удосконалення засобів і способів пуску електроприводів є актуальною для широкого кругу 
загальнопромислових механізмів, зокрема, для допоміжних технологічних механізмів гідроелектростанцій 
(ГЕС). 

До допоміжних технологічних механізмів гідроелектростанції відносяться козлові крани, що забезпечують 
підйом і транспортування технологічного обладнання ГЕС [1]. 

Електродвигуни механізму підйому козлового крану 2*150 т (2х50 кВт, 380 В, 585 об/хв) приводять в рух 
дві підйомні лебідки. Електропривод (ЕП) передбачає два основні режими роботи: синхронне обертання двох 
основних електричних двигунів підйомних лебідок за допомогою електричного валу, утвореного допоміжними 
машинами; незалежне обертання валів при розімкненому електричному валові. 

Нерегульований прямий пуск електроприводів підйомного механізму затвора ГЕС характеризується 
частими режимами стопоріння, обумовленими підвищеними силами і моментами опору, що супроводжується  
значними тепловими і вібраційними навантаженнями на етапі рушання [1]. 

Мета роботи. Аналіз системи керування і вибір адекватної системи для подолання моментів опору при 
підйомі затвора зливної  механізмом підйому козлового крана за системою дводвигуного приводу в умовах 
тяжкого пуску. 

Матеріал і результати дослідження. Найбільш 
радикальним та ефективним способом модернізації, 
безумовно, є відмова від електричного валу та 
реалізація частотно-регульованого електропривода 
на базі асинхронних двигунів з короткозамкненим 
ротором (рис. 1, а)). Для забезпечення синхронного 
обертання валів підйомних лебідок вибираємо 
систему з індивідуальними перетворювачами 
частоти (ПЧ), незважаючи на те, що вартість одного 
ПЧ сумарної потужності менша, ніж вартість 
окремих ПЧ для кожного з двигунів  
(90 кВт – 54,846 тис. гр.; 45 кВт – 29,979 тис. гр.). 
Така система, обладнана відповідними датчиками та 
системою керування, відповідає вимогам щодо 
основних режимів роботи та надає можливість 
керованого рушання [2]. 

Другий, варіант модернізації полягає у 
збереженні існуючої системи електроприводу та 
встановлення перетворювача частоти, який через 
комутаційну апаратуру живить головні 
електродвигуни механізму підйому (рис. 1, б)). 
Синхронізація обертання валів забезпечується 
системою електричний вал. Цей варіант передбачає 
реалізацію функцій керованого рушання та пуску 
шляхом застосування одного перетворювача частоти, 
потужність якого відповідає сумарній потужності 
електричних машин М1, М4. 

Загальна потужність ЕП за системою 
електричний вал складає 120 кВт. Тому повна відмова від електричного валу для другого варіанту модернізації 
неможлива через втрату складової потужності: 30 кВт ( М1, М4 – 45 кВт; М2, М3 – 15 кВт).  

Висновки. Переваги першого варіанту полягають у досягненні максимально ефективних енергетичних 
характеристик, але вартість обладнання та капітальні затрати на впровадження достатньо великі. В умовах 
Кременчуцької ГЕС доцільним є модернізація за другим варіантом що потребує менше часу та коштів на 
впровадження.  
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а)

б) 
Рисунок 1– Варіанти модернізації кранового 

електропривода: 
а) дводвигунний ЕП з індивідуальними 

перетворювачами; б) дводвигунний ЕП з електричним 
валом та загальним перетворювачем 
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Вступ. Застосування наноматеріалів відкриває широкі перспективи завдяки появі у речовині в 

нанорозмірному стані унікальних властивостей. В даний час на основі наночастинок розробляють 

високоефективні діагностичні системи і методи терапії. 

Мета роботи. Огляд застосування наночастинок в біомедичній сфері і обґрунтування доцільності магнітної 

сепарації при підготовці наноматеріалів перед застосуванням. 

Матеріал і результати дослідження. Інтерес до наноматеріалів обумовлений тим, що при переході в 

нанорозмірний стан відбувається зміна ряду фундаментальних властивостей речовини. До цього класу 

відносять матеріали з розміром елементів менш 100 нм. Наноматеріали виготовляються в різних формах: 

нанопорошки, нановолокна, наноплівки, магнітні рідини та ліпосоми на основі наночастинок [1, 2]. 

Особливий інтерес пов'язаний з можливістю дистанційного керування наночастинками і конструкціями на їх 

основі при накладенні зовнішнього магнітного поля [3]. 

Перед застосуванням магнітних рідин на основі наночастинок слід провести магнітну сепарацію. Мета цього 

процесу – виділення сферичних ліпосом заданого розміру, які мають магнітний осередок. Потрапляння в 

організм інших конструкцій, окрім вищезгаданих, є дуже небезпечним. 

Основні напрями застосування магнітних наночастинок в біомедицині:  

- біомагнітна сепарація; 

- цільова доставка лікарських засобів; 

- керована локальна гіпертермія; 

- візуалізація при діагностиці і лікуванні в онкології. 

Магнітні наночастинки для біомагнітної сепарації застосовуються для наступних прикладних завдань: 

очищення білків, очищення нуклеїнових кислот, виділення полінуклеотидів або нуклеїнових кислот, або білків, 

сепарація клітин, захоплення бактерій.  

Метод магнітної сепарації в біоіндустрії застосовується на основі супермагнітних нанокристалів оксиду 

заліза. Він заснований на застосуванні неактивних магнітних наносфер з поверхнею, активізованою 

особливими біологічними речовинами (наприклад, ДНК або антитілами). При їх додаванні в зразок частинки 

«прилипають» до своїх біоцілей і відбувається сепарація при накладенні магнітного поля. За відсутності 

магнітного поля нанокристали перестають бути магнітними [4].  

Порівняно з традиційним методом центрифугування, технологія магнітної сепарації швидка і легка в 

застосуванні, а також не вимагає складного і високовартісного устаткування. 

Розробка методів цільової доставки лікарських засобів за допомогою магнітного націлювання є 

перспективним напрямом використання магнітних наночастинок в онкології (менше 1 % протипухлинних 

препаратів досягає мети - ракових клітин, а основна частина вражає здорові тканини організму). Суть методу - 

направлена доставка терапевтичних агентів до мішені, наприклад, до клітин пухлини, на основі застосування 

магнітних наночастинок і зовнішнього магнітного поля, сфокусованого на пухлині. Багато досліджень 

підтвердили принципову можливість адресної доставки наночастинок з магнітними властивостями до певних 

тканин і органів організму [5].  

Завдяки розвитку нанотехнологій метод керованої гіпертермії отримав новий етап розвитку (істотним 

недоліком технологій, що використовувались раніше, є відсутність вибіркової дії).  

Гіпертермічна дія на злоякісні новоутворення здійснюється за наступною схемою: під дією 

електромагнітного поля частинки збираються в пухлині і, розігріваючись до 42…43
0
С, впливають на ракові 

клітини. У точці Кюрі частинки втрачають свої феромагнітні властивості. Пониження температури призводить 

до повторного намагнічення частинок, які під дією зовнішнього магнітного поля знов нагріваються до 

температури, яка подавляє діяльність ракових клітин. При певній температурній експозиції спостерігається 

загибель ракових клітин. Якнайкращий терапевтичний ефект досягається при комбінації гіпертермії з 

протипухлинними препаратами. В даний час електромагнітна локальна гіпертермія (без застосування 

феромагнітних матеріалів) у поєднанні з хіміотерапією застосовується для лікування цілого ряду онкологічних 

захворювань. Ефективніші схеми із застосуванням нанорозмірних феромагнітних матеріалів проходять в даний 

час лабораторне випробування [6]. 

Магнітні наночастинки використовуються для діагностики як контрастуючі агенти при магнітній 

резонансній томографії (MRI) [7].  Присутність наночастинок в органі або тканині дозволяє значно підсилити 

MR-сигнал. Використання магнітного націлювання і пов'язання з маркерними молекулами дозволяє досягти 

концентрації частинок в певному органі. В даний час розроблено застосування магнітних наночастинок для 

MRI-досліджень лімфовузлів, печінки, мозку, міокарду. Для проведення МRI ключовим моментом є з'єднання 

частинок з поверхнею клітини і їх ендоцитоз. 
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Застосування магнітних наночастинок в біомедицині передбачає вплив на організм людини магнітних полів. 

Постає логічне запитання що до безпеки дії таких полів. Не дивлячись на те, що всі компоненти організму є або 

діа-, пара-, суперпара-, ферри- або феромагнітними, магнітні поля, які необхідні для того, щоб надати істотну 

дію на організм, мають дуже велику потужність. По прогнозах фахівців, впродовж поточного десятиліття 

методи впливу на організм людини в полях, що перевищують 10T, швидше за все, будуть освоєні, і такі проекти 

зараз знаходяться у стадії планування. 

При розгляді токсичності наночастинок важко робити які-небудь загальні висновки, оскільки їх токсичність 

залежить від численних чинників, таких як: дозування, хімічний склад, засіб введення, розмір, здібність до 

біологічного розкладання, розчинність, фармакокінетика, пошук тканин-цілей, хімія поверхневих явищ, форма і 

структура, і це тільки деякі з них. Так само, як і у випадку з іншими біомедичними відкриттями, для 

наночастинок слід розглянути співвідношення ступеня ризику і користі для того, щоб переконатися, що ризик 

виправданий. В цілому, розмір, область поверхні, форма, склад і покриття наночастинок є найбільш істотними 

параметрами в тому, що стосується цитотоксичності, а зміни поверхні наночастинок є основним інструментом 

мінімізації токсикологічної дії. 

Висновки. У сфері терапії спостерігається швидке розповсюдження використання магнітних наночастинок 

як переносників для доставки лікарських препаратів і інструментів для гіпертермії. Магнітна доставка 

лікарських препаратів є багатообіцяючою технологією для лікування раку, і на ринку вже представлено 

декілька продуктів. Недоліки, які пов'язані з використанням зовнішніх магнітних полів, можуть, в деяких 

випадках, бути подолані за допомогою використання внутрішніх магнітів, розташованих поблизу цільових 

ділянок. Керована гіпертермія також є багатообіцяючим напрямом, і в даний час застосовується, але 

використання обмежене тим, що необхідна локалізація пухлини. З цієї причини даний спосіб не може бути 

використаний в превентивній медицині або для лікування пухлин, що знаходяться на ранніх стадіях розвитку. 

Також існують нові можливості застосування магнітних наночастинок у сфері магнітної резонансної 

томографії, сортування і виділення цільових клітин, біорозділення, зондування, іммобілізації ферментів, 

імунологічного аналізу і систем генної трансфекції. 

Але на сьогоднішній день не існує ефективної технології магнітної сепарації наночастинок. Даний сегмент 

нанотехнологій потребує розробки більш досконалих магнітних систем для їх керування. Необхідно провести 

дослідження і виявити закономірності поведінки наночастинок в магнітних полях, визначити умови магнітного 

розділення матеріалу. Предметом подальшої наукової роботи є розробка методик сепарації магнітних 

наночастинок для біомедичного застосування. 
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Вступ. У сучасній промисловості більшу частку серед всіх підйомно-транспортних механізмів займають 

крани, на які покладені різноманітні функції: транспортування сировини, переміщення готової продукції, 

монтаж і ремонт устаткування. 

Однією з головних особливостей кранових механізмів є те, що в більшості випадків вантаж з механізмом, 

що пересувається, зв'язаний не жорстко, а за допомогою пружних зв'язків, що, у свою чергу, є основною 

причиною виникнення коливань при його горизонтальному переміщенні. Розгойдування вантажу виникає при 

пуску й гальмуванні механізмів пересування або повороті крана. Коливання помітно збільшують час 

технологічного циклу, викликають коливання моменту й нерівномірний рух крана, збільшують навантаження 

на елементи конструкції кранів, викликають посилене зношування окремих вузлів, а в деяких випадках можуть 

викликати небезпеку зіткнення вантажу з об'єктами, що розташовані поблизу. Також розгойдування вантажу 

має особливе значення при автоматизації кранів і для кранів, що здійснюють точні монтажні операції. 

Виникаючі коливання довго не загасають внаслідок малого опору повітря й малої жорсткості канатів, тому 

необхідно застосовувати спеціальні заходи щодо демпфірування коливань. 

Мета роботи. Дослідження коливань при горизонтальному переміщенні кранових механізмів. 

Матеріал і результати дослідження. Для зручності дослідження особливостей горизонтального 

переміщення вантажу необхідно розглянути математичну модель двомасової механічної системи з пружними 

зв'язками, що буде описувати механічну частину кранового механізму. 

На рис. 1 наведена розрахункова схема найпоширенішої двомасової 

механічної частини електромеханічної системи. На даній схемі всі 

величини наведені до швидкості вала двигуна й означають: 1J  і 2J  - 

моменти інерції першої (ротора двигуна) і другої (підвішений вантаж) 

мас відповідно; 1ω  і 2ω  - їхні кутові швидкості; 12c  і 12b  - 

еквівалентні коефіцієнти жорсткості й в’язкого тертя пружної ланки; 

M  - момент двигуна; 1cM  і 2cM  - моменти опору першої й другої 

маси, які для спрощення являють собою моменти сухого тертя. 

У загальному випадку така система описується рівняннями 

Лагранжа, які можуть бути записані в наступному виді: 
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де q  й q&  - узагальнена координата (у цьому випадку це кути повороту й кутові швидкості першої й другої 

мас), i  - число ступенів свободи системи (для розглянутої системи 2i = ), кW  і пW  - кінетична й потенційна 

енергія. 

Після математичних спрощень одержимо результуючу систему рівнянь для розглянутої двомасової 

електромеханічної системи: 
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За отриманими рівняннями можна скласти структурну схему механічної частини, що наведена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Структурна схема двомасової механічної системи 

 

Рисунок 1 –Розрахункова схема 

двомасової механічної частини 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

 
 

192

На структурній схемі позначені: )(bMв 2112 ωω −=  – момент в’язкого тертя, 

p
c

dt

d
cсM у

21
121212

ωωω
ϕ ∆

∆
−

===  – момент пружного зв'язку. 

Для розрахунку процесу коливання вантажу зручно скористатися розрахунковою схемою, що наведена на 

рис. 3. 
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Рисунок 3 – Розрахункова схема процесу розгойдування вантажу 

 

У точці M  зосереджені маси обертових елементів механізму пересування й поступального руху ( 1m  ). У 

точці K  зосереджена маса вантажу 2m . Диференціальні рівняння руху вантажу: 
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де )t(F  - сила, що прискорює або сповільнює, прикладена в точці M  й у загальному випадку залежить від 

часу; 0S  - поточна відстань від візка до початку відліку в нерухомій системі координат; S  - амплітуда коливань 

вантажу в рухомій системі координат. 

Перетворення рівняння (3) приводить до рівняння: 
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У кутових координатах одержимо: 
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де a  - прискорення візка крана. 

Загальне рішення рівняння (4) при нульових початкових умовах і постійному зусиллі )t(F  в періоди 

розгону й гальмування буде мати вигляд: 
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а в кутових координатах: 
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Максимальна амплітуда коливань вантажу дорівнює: 
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Частота коливань вантажу: 
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Похідна від (6) дає наступний результат: 
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З формул (6) і (10) видно, що через проміжок часу 
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відхилення вантажу S  й швидкість Kv  стануть рівними нулю, де ,...,,n 321=  - кількість коливань вантажу. У 

противному випадку коливання зберігаються, а їхня амплітуда залежить від початкових умов. 

Існують різні способи демпфірування коливань. Розглянемо деякі з них. 

Однієї із запропонованих систем, що дозволяють демпфірувати коливання, є система ТПН-АД [3]. У цій 

системі використовується тиристорний перетворювач напруги, асинхронний двигун з фазним ротором і чотири 

щаблі пускових роторних резистора. Пуск двигуна здійснюється східчасто виведенням резисторів у роторному 

ланцюзі. Даний спосіб припускає розгін до деякої швидкості, при якій коливання закінчуються, а потім 

здійснюється плавний розгін до номінальної швидкості. 

В [4] запропонована система, у якій використовуються асинхронний двигун з фазним ротором, роторні 

резистори й тиристорний перетворювач струму, що включається в роторний ланцюг. У даній системі, 

змінюючи кут відмикання тиристорів, можна змінювати механічну характеристику двигуна. Кут відмикання 

тиристорів регулювався у функції ковзання при підтримці сталості моменту двигуна. 

Для демпфірування коливань можливо застосувати систему модального керування [5], для реалізації якої 

необхідне застосування контролерів, які обчислюють положення вантажу, його швидкість і кут відхилення за 

викладеними математичними моделями і відповідно до цього видають керуючі впливи. 

Ще однією системою демпфірування коливань, заснованою на використанні сучасних інтелектуальних 

модулів, є система FUZZY керування [6]. У даній системі використовується FUZZY-контролер, що обчислює 

необхідний керуючий вплив відповідно за вкладеними в нього правилами, які формуються на основі вхідних 

змінних (положення вантажу, його швидкість і довжина підвісу). 

Практичним рішенням є застосування кранової карти виробництва фірми Schneider Electric [7], що являє 

собою карту контролера для перетворювача частоти Altivar. Даний контролер обчислює корекцію керуючого 

сигналу залежно від довжини троса, на якому підвішений вантаж, необхідних часів розгону й гальмування, 

заданої швидкості. 

Висновки. В даній статті розглянуті основні причини виникнення коливань в електромеханічних системах 

кранових механізмів та зроблено огляд деяких запропонованих методів демпфірування коливань. До 

подальших напрямів дослідження віднесено розробку альтернативних методів демпфірування коливань за 

допомогою інтелектуальних систем керування на базі приводу змінного струму. 
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Вступ. Оптимальне керування динамічними системами в умовах малої апріорної інформації про об’єкт 

керування та зовнішні впливи є важливою й актуальною практичною проблемою. Принцип дуального 

керування передбачає активне вивчення характеристик об’єкта в процесі керування статистичним методом, але 

він вимагає значного часу та обчислювальних потужностей та інколи не може бути коректно застосованим. 

Отже, наявна нерозв’язана наукова проблема синтезу моделі керованого процесу в режимі реального часу 

при малій апріорній інформації про керований процес. 

Мета роботи. Дослідження процедури стабілізації динамічної системи на основі алгоритму активно-

резонансного регулювання, що дозволяє синтезувати модель керованого процесу в режимі реального часу при 

малій апріорній інформації про керований процес. 

Матеріал і результати дослідження. Людина-оператор, стабілізуючи динамічну систему, на відміну від 

технічних систем керування, застосовує оригінальний принцип, що полягає в здатності оператора копіювати 

сигнал зовнішнього збурення за допомогою власного сигналу керування. Людина-оператор вирішує задачу 

стабілізації за відсутності формальної математичної моделі об’єкта керування прямим методом, сприймаючи 

зовнішній вплив разом із реакцією об’єкта на зовнішні збурення. В [1] показано, що оператор здійснює процес 

керування динамічною системою на основі так званого принципу активного резонансу [1].  

На рис. 1 наведено приклади експериментальних записів поведінки оператора для випадків, коли динаміка 

об’єкта керування описується диференціальним рівнянням другого порядку [1]: 

 
Оператор протягом деякого часу копіює сигнал зовнішнього збурення. Створивши достатньо точну модель, 

оператор переходить до її використання, а саме, апроксимує сигнал керування деякою регресивною залежністю, 

прогнозує подальшу поведінку цього сигналу і вводить прогнозований сигнал в інвертованому вигляді як 

керуючий [2]. 

Метод активно-резонансного керування передбачає створення неформальної моделі керованого процесу на 

основі керуючого впливу та дозволяє в реальному часі реалізувати керуючий вплив, еквівалентний за своєю 

дією на керований об’єкт дії невідомих зовнішніх збурень в умовах невідомої динаміки об’єкта керування [1]. 

Було проведено імітаційне моделювання алгоритму активно-резонансного керування динамічною системою 

оператором при дії на неї зовнішніх збурень з метою дослідження його властивостей. Динаміка об’єкта 

керування описувалась звичайним диференціальним рівнянням другого порядку. Як зовнішнє збурення обрано 

суміш невипадкового тренду у вигляді гармонічного впливу та білого шуму з рівномірним розподілом. 

Типовий вигляд отриманих в ході імітаційного моделювання залежностей: 

Рисунок 1 – Приклади стеження оператора за сигналом збурення на різних частотах 

гармонійного сигналу збурення та різних динаміках об’єкта керування: 

 1 – сигнал оператора, 2 – сигнал збурення, 3 – некерований об’єкт, 4 – керований об’єкт 

ділянки моделювання оператором сигналу зовнішнього збурення 

а) б) в) 
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Висновки. Таким чином, показана можливість практичної реалізації процедури стабілізації динамічної 

системи в умовах відсутності інформації про зовнішнє збурення на основі алгоритму активно-резонансного 

керування. 

Під час імітаційного моделювання виявлено наступні переваги алгоритму активно-резонансного керування: 

1) можливість реалізації керуючого впливу незалежно від зовнішніх впливів, що діють на об’єкт керування; 

2) можливість реалізації керуючого впливу в реальному часі, а отже, можливість реалізації процедури 

ідентифікації параметрів об’єкта в реальному часі; 

3) зняття необхідності використання тестових впливів; 

4) стійкість до збурень, миттєве отримання результату, можливість уточнення. 

Алгоритм активно-резонансного керування буде використано в реалізації процедури ідентифікації 

параметрів об’єктів керування у реальному часі за умови малої апріорної інформації про об’єкт. 
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2 – керуючий вплив; б) приклад роботи алгоритму стабілізації: 1 –  зовнішнє збурення; 2 – прогноз 

зовнішнього збурення; 3 – інвертоване прогнозоване збурення; 4 – керуючий сигнал; 5 – вихідний 

сигнал керованої системи; в) приклад поведінки системи в процесі керування: I – максимальне 

відхилення системи в процесі моделювання сигналу збурення, II – максимальне відхилення системи 

при вводі керуючого сигналу на основі прогнозу; 1 – сигнал збурення, 2 – керуючий сигнал;  

3 – вихідний сигнал некерованої системи; 4 – вихідний сигнал керованої системи 
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Вступ. Більшість сучасних систем електроприводу для комплектних виконавчих механізмів з широким 

діапазоном регулювання швидкості будуються за системою перетворювач частоти – асинхронний двигун (ПЧ-

АД). 

Перетворювач частоти (ПЧ) – пристрій, призначений для перетворення нерегульованої за амплітудою 

напруги постійної частоти в регульовану за амплітудою і частотою. 

Широкий клас автоматизованих комплектних і уніфікованих електроприводів на основі системи ПЧ-АД 

може бути виконаний на базі перетворювачів частоти з ланкою постійного струму серії Altivar 71. ПЧ Altivar 71 

є комплектним електроприводом (КЕП), що включає систему векторного керування швидкістю, в якій 

передбачені регулятори струму. 

Часто регулювання тільки швидкості може бути недостатньо і тоді виникає потреба в регулюванні деякого 

технологічного параметра. До можливих регульованих технологічних параметрів можна віднести: 

- тиск рідини (для насосів); 

- тиск газу (для компресорів); 

- температуру (для систем кондиціонування і опалювання); 

- положення робочого органу (верстати, роботи); 

- вологість (теплиці); 

- і багато інших. 

Прикладні функції перетворювача дозволяють організувати зовнішній контур регулювання технологічної 

величини на базі пропорційно–інтегрально–диференціального регулятора (ПІД-регулятор). 

Мета роботи. Дослідження реалізації контуру регулювання положення на основі вбудованого ПІД-

регулятора ПЧ Altivar 71. 

Матеріал і результати дослідження. Для реалізації зворотного зв'язку за положенням можна 

використовувати імпульсний датчик швидкості (енкодер), який даватиме не тільки інформацію про швидкість 

обертання, але і про положення. Частота імпульсів енкодера буде пропорційна частоті обертання двигуна, а 

кількість самих імпульсів – кутовому переміщенню, таким чином виникає задача підрахунку кількості 

імпульсів, що надходять з енкодера. 

Імпульси можуть бути пораховані двома способами. Перший спосіб припускає використання опціональної 

карти розширення дискретних входів/виходів (цей спосіб у даній роботі не розглядається). Другий спосіб 

заснований на використанні карти вбудованого контролера Controller Inside, саме цей спосіб використовується 

у роботі. Превагою останнього способу організації підрахунку імпульсів з енкодера є можливість розширення 

функцій автоматизації технологічного процесу. Вибраний спосіб повинен вказуватися в настройках зворотного 

зв'язку ПІД-регулятора перетворювача. 

Запропонована функціональна схема системи регулювання положення матиме вигляд, представлений на 

рис. 1. Задана кількість імпульсів та кількість підрахованих імпульсів енкодера поступає на вхід ПІД-

регулятора від карти контролера. 

ϕ
 

Рисунок 1 – Функціональна схема системи регулювання положення за системою ПЧ-АД 
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При використанні вбудованого ПІД-регулятора, як лінійного регулятора положення, він був налаштований 

так, щоб в ньому були відсутні І- і Д-складові. Коефіцієнт посилення отриманого П-регулятора положення 

настроювався експериментально. Також була проведена настройка обмеження вихідного сигналу регулятора на 

рівні, що відповідає максимально можливому завданню на швидкість ±50 Гц. 

Досліди проводилися для трьох переміщень (512, 10240 і 65500 імпульсів). Для осцилографуваня перехідних 

процесів використовувався програмний пакет PowerSuite, в якому були відстежені діаграми завдання на 

швидкість, самої швидкості, струму статора і кількості імпульсів з енкодера (переміщення). Отримані при 

цьому перехідні процеси зображенні на рис. 2-4. 

імпульси,ϕ
Гцf ,

AІs,

ϕ

ϕ
f

f

 
Рисунок 2 – Перехідні процеси при відпрацьовуванні переміщення у 512 імпульсів 
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Рисунок 3 – Перехідні процеси при відпрацьовуванні переміщення у 10240 імпульсів 
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Рисунок 4 – Перехідні процеси при відпрацьовуванні переміщення у 65500 імпульсів 

 

Ступінчаста форма струму і швидкості на рис. 2-4 обумовлені дискретністю за рівнем самого 

перетворювача, так для струму дискретність за рівнем складає 0,1 А, а для швидкості – 0,1 Гц. 

Як видно з рис. 2-4 система з лінійним регулятором положення має достатньо точні результати 

відпрацьовування різних переміщень, що свідчить про те, що дана система має місце на практиці. Помилка 

відпрацьовування заданого переміщення при завданні в 512 імпульсів (рис. 2) становить 4 імпульси або 1,40625 

градуса; при завданні в 10240 імпульсів (рис. 3) – 10 імпульсів або 3,515625 градуса; при завданні в 65500 

імпульсів (рис. 4) – 3 імпульси або 1,0546875 градуса. 

Висновки. Перевагами такого способу є: 

- простота реалізації; 

- компактність (контролер встановлюється прямо в перетворювач, що зменшує кількість сполучних проводів 

і збільшує надійність). 

До недоліків даного варіанту реалізації системи регулювання положення віднесемо: 

- коефіцієнт посилення регулятора обмежений від 0 до 100%; 

- контролер пам'ятає кількість імпульсів енкодера (положення) тільки в межах 64 оборотів, після чого 

відбувається скидання; 

- наявність дотягування при малих переміщеннях; 

- мала точність відпрацьовування переміщень. 

Для вирішення першої проблеми можна організувати регулятор положення в самому контролері; для 

вирішення другої – організувати альтернативний підрахунок імпульсів з енкодера; для вирішення третьої – 

організація в контролері дискретного задатчика положення (особливості його реалізації та налаштування у 

даній роботі не розглядаються). Також для підвищення точності відпрацьовування переміщень можна 

використовувати енкодер з більшою кількістю імпульсів на оборот. 

Отримана система регулювання положення може застосовуватися для позиціонування в підйомно-

транспортних механізмах, роботах, маніпуляторах і т.д., які не вимагають високої точності позиціонування. 
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СИНТЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА В 
КОНТУРЕ СТАБИЛИЗАЦИИ УСИЛИЯ РЕЗАНИЯ  

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО СТАНКА 

Карими Мохсен, магистрант 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»  

 

Введение. В связи с ростом потребительского спроса на продукцию, изготовляемую металлорежущими 

станками, в мире распространяется тенденция создания станков с  повышенной производительностью, 

точностью, надежностью и долговечностью. Как известно, точность любого станка зависит на 50% от системы 

управления его электроприводов и на 50 % процентов от точности изготовления его самого, поэтому развитие 

более совершенных систем управления будет рассмотрено в данной статье. 

Цель работы. Синтез последовательного корректирующего устройства для системы стабилизации усилия 

резания металлорежущего станка с целью повышения точности и производительности обработки детали. 

Материал и результаты исследования. Рассмотрим методологию синтеза регулятора усилия резания на 

примере токарного станка. Структурная схема системы стабилизации усилия резания токарного станка 

представлена на рис. 1 [1]. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы стабилизации усилия резания: 

Wрег(р) – передаточная функция (ПФ) регулятора;

 

WП(р) – ПФ привода; Wрез(р) – ПФ процесса резания; 

WД(р) – ПФ датчика усилия резания (УР); Р0 – задание УР; Рд – измеренное УР; U – сигнал управления; 

S – подача резца; Р – текущая величина УР 

 

Определим передаточные функции элементов системы. В большинстве научных трудов для учета влияния 

упругой системы суппорта на динамику процесса резания привод представляют колебательным звеном: 

( ) ,
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k
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nn

n
n

122 ++
=

ξ
 (1) 

где kП =2 – коэффициент передачи привода; ξ = 0,6 – коэффициент демпфирования; Тп = 0,08 с – постоянная 

времени привода. 

Передаточная функция процесса резания: 

( ) ,
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р
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где kр = 5 – коэффициент передачи процесса резания; Тр = 0,25 – постоянная времени процесса резания. 

Передаточная функция датчика усилия резания:  

( ) ,
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k
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Д

Д
Д
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=  (3) 

где kД = 2 - коэффициент передачи датчика; ТД = 0,002 с – постоянная времени датчика. 

Передаточная функция разомкнутой системы: 

( ) .
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Согласно уравнению (4) строятся ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой нескорректированной системы, их графики 

Lнс(ω) и Фсх (ω) представлены на рис. 2. 

Задаемся формой желаемой ЛАЧХ, для этого в окрестности частоты среза ωс(р), которая рассчитывается, 

исходя из необходимых параметров качества переходных процессов скорректированной системы, проводится 

прямая с наклоном “–20 дб/дек”. В высокочастотной области наклон ЛАЧХ определяется порядком 

передаточной функции, описывающей систему, и как правило, идет параллельно ЛАЧХ нескорректированной 

системы. 
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Затем геометрически вычитаем из ЛАЧХ скорректированной системы ЛАЧХ разомкнутой 

нескорректированной системы. Получившиеся в результате характеристики и определяют структуру и 

параметры регулятора.  

( ) ( ) ( ).LLL нсскку ωωω −=  (5) 

ЛАЧХ корректирующего устройства, скорректированной и нескорректированной систем представлены на 

рис. 2. 
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Рисунок 2 – ЛАЧХ и ЛФЧХ корректирующего устройства, скорректированной и нескорректированной систем

 

 

 

Передаточная функция корректирующего устройства имеет вид реального форсирующего звена второго 

порядка: 
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где Т1 = 0,08 с, Т2 = 0,002 с – постоянные времени регулятора. 

ЛФЧХ скорректированной системы строится как геометрическая сумма ЛФЧХ корректирующего 

устройства и нескорректированной системы: 

( ) ( ) ( ).нскуск ωϕωϕωϕ −=  (7) 

Качество функционирования системы определяется запасами по фазе ∆φ(ω) и по амплитуде ∆L(ω), от 

которых зависят переходные характеристики и резонансные свойства системы. Резонанс проявляется в том, что 

система усиливает внешние возмущения с частотами, близкими к ωс , например, помехи от пульсации сигнала 

датчиков, вызванные несовершенством их конструкции, а также периодическими возмущающими сигналами, 

возникающими из-за биения и неидеальной округлости заготовки. 

Последовательное корректирующее устройство включается непосредственно в цепь прохождения основного 

сигнала последовательно с основными звеньями, при этом передаточная функция скорректированной системы 

соответствует желаемой. 

В среде MATLAB 6.5 произведено моделирование переходных процессов в системе стабилизации усилия 

резания токарного станка. На рис. 3 представлена структурная схема, набранная в библиотеке Simulink, которая 

включает регулятор, полученный в результате синтеза методом логарифмических частотных характеристик. 

 
Рисунок 3 – Структура схемы системы управления токарного станка 
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На рис. 4 показан переходной процесс усилия резания замкнутой системы с регулятором при воздействии на 

вход системы единичного ступенчатого воздействия: 
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Рисунок 4 - Переходной процесс усилия резания 

 

Анализ графиков показывает, что динамические показатели качества системы с синтезированным 

регулятором удовлетворяют поставленным требованиям.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что синтезированный  регулятор обладает 

предъявленными к нему требованиями и может быть применен для стабилизации усилия резания токарного 

станка с целью повышения точности и производительности обработки деталей. 
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ  
ТОЧКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ 

Решетняк В.І., к.т.н., доц., Циганенко Ю.С., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Оцінка показників ефективності та якості точкового зварювання дозволяє розробити комплекс вимог 

щодо конструкції та режимів роботи зварювального трансформатора, а у подальшому – методику його 

автоматизованого проектування відповідно до технологічних умов та вихідних параметрів. Сам процес 

точкового зварювання полягає у тому, що вторинну обмотку зварювального трансформатора підключають до 

загострених електродів, між якими розміщують металеві пластини. При стисканні електродів у місці їх 

контакту з пластинами при протіканні струму підвищується температура, внаслідок чого метал плавиться і 

скріплюється. Трансформатор для точкового зварювання є основним силовим елементом зварювального 

агрегату та має дві обмотки: первинну, яка підключається до мережі, і вторинну – найчастіше декілька витків 

мідної шини необхідного перетину. Вихідними величинами у, що характеризують показники ефективності та 

якості зварювання можуть бути міцність зварювання і витрати часу на зварювання однієї точки. При цьому 

вхідні величини х: струм, тиск, напруга, площина електродів у місці їх дотику до пластин, що зварюються. 

Враховуючи нелінійність залежностей вихідних параметрів від кожного із вхідних, отримання шуканої 

узагальнюючої залежності аналітичним методом не є можливим Таким чином, поставлену задачу можна 

розв’язати, отримавши математичну модель, побудовану на основі результатів експериментальних досліджень. 

Мета роботи. Розробка регресійної математичної моделі для оцінки міцності зварювання як функції вхідних 

параметрів для визначення на основі її аналізу вимог щодо конструкції та параметрів зварювального 

трансформатора. 

Матеріал і результати дослідження. Математичну модель можливо одержати при вимірюванні показника 

якості залежно від вхідних параметрів [1]. Для вимірювання міцності зварювання був розроблений та 

виготовлений випробувальний стенд, структуру якого наведено на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Стенд для вимірювання міцності зварювання 

 

На рис. 1 введено наступні позначення: 1, 2 – пластини з точковим зварюванням 3; К – кантер для 

вимірювання сили натягу; 5 – шпилька; 6 – обертач; 7 – рейка, в якій обертається шпилька 5. Пластини 1 і 2 

закріплюються на стенді зліва у точці 3. Верхня частина пластини охоплена хомутовидним скріпленням 4, яке 

з’єднане з датчиком сили натяжіння F. Якщо обертати шпильку 5 за допомогою кінцевого обертача 6, то сила 

натягу буде змінюватись. При деякому значенні сили F у місці зварювання пластин 3 контакт порушується. 

Цим можливо визначити міцність зварювання у залежності від вхідних факторів. На основі результатів 

випробувань будується залежність виду y =f( 1х , 2х ) та визначаються коефіцієнти рівнянь регресії. У табл. 1 

занесені  значення параметрів 1x , 2x , у, одержані експериментально. 
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При оцінці результатів двофакторних експериментів використовувалось рівняння, побудоване згідно з [2]: 

2
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Коефіцієнти регресії обчислювались за формулами:  
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де j  - номер досліду; i , n  - номери факторів. 

Таблиця 1 – Значення параметрів 1x , 2x , у 

 

Правильність розробленої математичної моделі перевірено за допомогою критерію Фішера. 

Висновки. Розроблена математична модель дозволяє визначити міцність зварювання листового матеріалу у 

залежності від сили струму і тиску і може бути покладена в основу методик автоматизованого проектування та 

визначення параметрів зварювального трансформатора. 
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Показник 
Струм, А 

1x  

Сила тиску, Н 

2x  

Міцність зварювання, 

2мкг , y  

Основний рівень 2000 5 98 

Інтервал варіювання 500 2 83 

Верхній рівень 2500 7 115 

Нижній рівень 1500 3 60 
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АКТИВНО-РЕЗОНАНСНИЙ РЕҐУЛЯТОР З ФАЗЗІ-БЛОКОМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ КЕРУВАННЯ 

Ольхова Ю.О., асистент, Гученко М.І., д.т.н., проф. 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
 

Вступ. На практиці дуже часто зустрічаються задачі стабілізації складних динамічних об’єктів, 

технологічних установок. При цьому традиційні регулятори, що базуються на інтегро-диференціальному 

апараті, вимагають знання математичної моделі об’єкта керування, яку в реальних умовах отримати практично 

неможливо. В таких системах найбільш ефективне застосування нечіткого керування, яке, як відомо, особливо 

корисне, коли технологічні процеси є занадто складними або коли доступні джерела інформації 

інтерпретуються неточно або невизначено [1].  

Отже, існує наукова проблема прийняття рішення  про необхідність керування  в умовах малої апріорної 

інформації про об’єкт керування. 

Мета роботи. Розробити і дослідити фаззі-блок прийняття рішення про необхідність керування. 

Матеріал і результати дослідження. Нещодавно був запропонований активно-резонансний алгоритм 

(АРА), який на основі малої апріорної інформації про керуючий вплив створює модель керованого процесу [2]. 

На об’єкт керування з боку зовнішнього середовища впливають збурення, які в реальних умовах дуже складно 

виміряти та стабілізувати (рис.1). Для вирішення даної проблеми застосовується АРА, основними процедурами 

якого є ініціалізація керуючого впливу, ідентифікація та апроксимація сигналу збурення, програмування реакції 

оператора, в ході якого сигнал збурення екстраполюється на інтервал часу, через який прогнозується вхід 

регульованого сигналу в задані межі, інвертується і вводиться як сигнал керування.  

 
Рисунок 1 – Структурна схема процесу керування 

 

З метою більш економічної роботи АРА слід доповнити фаззі-блоком прийняття рішення про необхідність 

керування. Математичні засоби відображення нечіткості вхідної інформації  дозволяють синтезувати регулятор, 

який би приймав рішення про необхідність керування процесом та відслідковував поведінку некерованого 

впливу. 

На основі вказаних вимог був реалізований фаззі-блок (ФБ), фаззі-проект якого складається з фазифікації, 

списку правил  та логічної обробки вхідних даних. В першу чергу був розроблений список правил, на основі 

яких приймалось рішення про початок процесу керування. Тобто, якщо сигнал та швидкість його зміни 

знаходяться в заданих межах, то реакція оператора відсутня – рівно 0, інакше – 1. Процедура фазифікації 

полягає в представлені вхідних даних у вигляді нечітких областей, у нашому випадку – у формі трикутників.  

 
Враховуючи специфіку даної задачі, структура ФБ та алгоритм його роботи мають бути максимально 

 а) б) 

Рисунок 2 – Нечіткі області вхідних змінних та їх функції належності 
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спрощеними. Такі ФБ можуть бути отримані аналітичним шляхом, застосовуючи два нечітких входи – значення 

некерованого сигналу z(t) (рис.2 а) та швидкість його зміни r(t)=z(t)-z(t-1) (рис.2 б), що представляють собою  

нечіткі області з функціями належності µ.  Всередині інтервалів [0, hmax] функція належності приймає будь-яке 

значення на інтервалі [0,1], за межами інтервалів – рівна 1. Для її визначення застосовувалось правило 

подібності трикутників. 

В даному фаззі-проекті відсутня дефазифікація, оскільки умовою було передбачено не керування, а 

виключно прийняття рішення про необхідність початку процесу керування сигналом. Тобто, якщо на виході ФБ 

отримуємо 1, то необхідність в керуванні є, якщо 0 – немає. Синтезований ФБ включається в процедуру 

ініціалізації АРА, результат роботи якого приведений на рис. 3.  
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Рисунок 3 – Графіки кривих:  1 - керований сигнал, 2 - некерований сигнал, 3 - сигнал збурення, 4 -  реакція 

оператора 

 

Оскільки в списку правил фаззі-проекту був передбачений інтервал зміни некерованого сигналу [0, 0.2], то 

крива 4 на рис. 3 показує відсутність реакції оператора до моменту виходу із заданого інтервалу. 

Висновки. В ході виконання роботи був реалізований і досліджений фаззі-блок прийняття рішення про 

необхідність керування. На рис. 3 показано варіант наявності та відсутності реакції оператора залежно від 

значення виходу ФБ. В подальшому планується провести імітаційне моделювання роботи ФБ з виявлення його 

переваг і недоліків при будь-яких значеннях некерованого сигналу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
ДВИГУНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НА БАЗІ ГЕНЕРАТОРА З САМОЗБУДЖЕННЯМ 

Сергієнко С.А., к.т.н., доц., Козак О.А., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 

 
Вступ. Існуюча практика післяремонтних випробувань електричних машин, що проводиться в 

електроремонтних цехах, не відображає повної картини стану випробовуваної машини. Перевірка 
працездатності, як правило, полягає в роботі двигуна на неробочому ходу [1]. Це обумовлено тим, що 
випробування під навантаженням довготривалі і трудомісткі.  

Зазначені недоліки можуть бути усунені за допомогою систем динамічного навантаження, які в поєднанні з 
вимірювально-діагностичними комплексами дозволяють реалізовувати при випробуваннях необхідні 
технологічні навантаження, а також визначати прогнозований ресурс працездатності і рекомендації щодо 
подальшого використання випробовуваних двигунів.  

Реалізація систем динамічного навантаження може бути виконана з використанням машинних або 
тиристорних перетворювачів в якірних ланцюгах та ланцюгах збудження. Навантаження машин постійного 
струму  можна виконувати як по якірному ланцюгу і по ланцюгу збудження окремо,  так і по обом ланцюгам 
разом. 

Для реалізації систем динамічного навантаження  класично використовується система «тиристорний 
перетворювач-двигун». Така схема є достатньо простою, однак тиристорний перетворювач є генератором вищих 
гармонік у мережу, до того ж напруга на виході перетворювача не буде постійною у прямому розумінні. За такої 
схеми ввімкнення на затискачах якоря буде присутня однополярна пульсуюча напруга, що негативно впливає на 
комутаційні процеси  у колекторно-щітковому вузлі випробовуваного двигуна. В якості альтернативного 
джерела може бути використаний генератор постійного струму, який може усунути або зменшити відмічені 
недоліки. Сьогодні генератори постійного струму використовуються як для перетворення змінного струму в 
постійний (система Г-Д) і як первинні джерела енергії. Присутність у схемі генератора постійного струму 
обумовлює наявність приводного двигуна, в якості якого може виступати синхронний або асинхронний двигуни. 
З метою здешевлення системи динамічного навантаження доцільним є використання генератора постійного 
струму з самозбудженням, що дозволяє уникнути необхідності від додаткового джерела живлення. 

Мета роботи. Дослідження особливостей реалізації динамічного навантаження в системах з генератором 
паралельного збудження. 

Матеріали і результати дослідження. Принцип самозбудження генераторів постійного струму оснований 
на тому, що магнітна система двигуна, будучи намагніченою, зберігає невеликий магнітний потік залишкового 
магнетизму сердечників, полюсів і станини [2]. Коли первинний двигун обертає якір генератора, тоді 
залишковий потік індукує в обмотці збудження невелику ЕРС. У випадку генератора паралельного збудження ця 
ЕРС створює деякий струм в обмотці збудження. Збільшення ЕРС викликає подальше збільшення сили струму 
збудження. 

В подальшому при моделюванні прийняті параметри силової частини електроприводу з генератором і 
двигуном постійного струму типу П-112У4: Рн=190 кВт, Uн=230 В, Iн=830 А, nн=1450 об/хв, Rэ=0,0138 Ом. 
Моделювання проводилось для пуску і самозбудження генератора на неробочому ходу, підключення двигуна з 
наступним формуванням режиму динамічного навантаження. Ефективне значення струму, середнє значення 
швидкості приймаються рівними номінальним. Момент неробочого ходу складає М0 =0.03Мн. При моделюванні 
використовується пакет прикладних програм Mathlab-Simulink.  

Зміна магнітного потоку генератора і, як наслідок, напруги, що підводиться до двигуна, можлива шляхом 
введення/виведення додаткового опору Rд в ланцюг ОЗГ обмотка збудження. 

В залежності від довготривалості циклу комутації можна досягти  різних варіантів перехідних процесів в 
системі. 

При динамічному навантаженні по ланцюгу якоря напруга, що подається на якірну обмотку випробовуваного 
двигуна, повинна змінюватися за гармонічним законом [3]: 

)tsin(UUU mя ϕΩ ++= 0 , 

де 0нe00 kФRIU ω+=  – постійна складова напруги живлення двигуна; 
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LRIU ΩΩ 1  – змінна складова напруги живлення двигуна. 

Відповідно систему керування доцільно будувати зі зворотнім зв’язком за напругою генератора. Якщо 
напруга генератора в процесі навантаження стає більшою заданого значення напруги, у ланцюг ОЗГ вводиться  
Rд. При зниженні напруги генератора до заданого рівня (з урахуванням порогу спрацьовування релейного 
елемента , сигнал якого подається на ключ К) додатковий опір знову шунтується. Крім стабілізації напруги така 
система дозволяє реалізовувати також обмеження максимально допустимого струму в силовому ланцюзі, 
наприклад, за допомогою нелінійного від’ємного зворотного зв'язку за струмом (струмова відсічка). 

Однак такий підхід має і ряд значних недоліків. Стала часу обмотки збудження генератора, як правило, 
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достатньо велика за абсолютним значенням (до декількох секунд) і в декілька раз, а в деяких випадках і в 
десятки раз, більша сталої часу двигуна, що випробовується. Це робить неможливим  реалізацію режимів 
навантаження, що відповідають номінальному навантаженню при базових параметрах системи (рис. 2). Так при 
розрахунковій частоті навантаження Ω=35 рад/с, ефективне значення струму складає лише12% від заданого. 

Зміна параметрів навантаження (амплітуди змінної складової, частоти навантаження) не приводять до 
значного покращення. На рисунку 3 приведені характеристики при Ω=4 рад/с, Um втричі збільшене відносно 
розрахункового. Ефективний струм Іе=25%Ін. 
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Рисунок 1 – Режим навантаження при базових 

параметрах 
Рисунок 2 – Режим навантаження при змінних 

параметрах 
 

Дослідження показали, що для формування 
заданого навантажувального режиму період 
навантаження повинен бути в 3-5 разів більшим, 
ніж стала часу обмотки збудження генератора. 
Відповідними повинні бути і сталі часу двигуна. 
Крім того, максимальна напруга при динамічному 
навантаженні не повинна перевищувати 
максимально можливу напругу для генератора при 
неробочому ході. Збільшення сталих часу двигуна 
можна виконати за рахунок введення в якірний 
ланцюг додаткового дроселя з великою 
індуктивністю і малим активним опором (для 
електромагнітної постійної часу), а також 
встановленням на вал двигуна додаткового 
маховика або ослабленням магнітного потоку 
двигуна (для електричної сталої часу). Графіки 
перехідних процесів приведені на рис. 3. При 
моделюванні прийнято: Te1=50Te, Re1=2Re, 
Tm1=10Tm. Зазначимо також, що встановлення 
маховика вимагатиме додаткових часових затрат, а 

ослаблення потоку призведе до зміни енергетичних процесів у випробовуваному двигуні і до неповної 
відповідності навантаження технологічному режиму роботи. 

Висновки. 
1. Систему динамічного навантаження на базі генератора постійного струму з самозбудженням доцільно 

будувати зі зворотнім зв’язком за напругою генератора із впливом на ОЗГ шляхом введення/виведення 
додаткового опору. 

2. Формування режимів динамічного навантаження в такій системі принципово можливе, але для повної 
відповідності їх технологічним режимам необхідне виконання зазначених вище умов; 

3. Зазначені недоліки можуть бути компенсовані при використанні генератора зі змішаним збудженням, що і 
буде являтися темою подальших досліджень.  
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Рисунок 3 – Режим навантаження із зміненою постійною 

часу двигуна 
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Вступ. Реалізація алгоритмів управління і захисту електромеханічних систем з асинхронними двигунами 
(АД) вимагає знання параметрів електричних машин. Деякі з них можуть бути розраховані на підставі 
каталожних даних або визначені експериментально з використанням спеціального устаткування, що в більшості 
випадків неможливо в умовах реального технологічного процесу. Зараз однією із стандартних функцій 
сучасних асинхронних електроприводів з перетворювачами частоти є визначення параметрів АД при 
ініціалізації системи. Більшість зарубіжних виробників асинхронних електроприводів мають в своїх виробах 
функцію, що отримала назву “self-commissioning”. Ідентифікація електричних параметрів АД здійснюється не 
на працюючому технологічному устаткуванні, а, як правило, на двигуні, що не обертається, або обертається з 
незмінною швидкістю. Використання вказаної функції в системах захисту дозволило б встановлювати 
необхідні уставки захисту для конкретного двигуна, а також поточно змінювати їх, якщо параметри АД 
змінюються в процесі експлуатації або ремонту. 

Цьому питанню присвячено достатньо велика кількість зарубіжних досліджень. Разом з тим, теоретично 
обґрунтоване розв'язання даної проблеми до теперішнього часу не знайдено. 

В [1] зроблений докладний аналіз методів визначення параметрів АД для використання в системах 
управління двигунами. Показано, що в [2] наведений алгоритм, заснований на властивості лінійності моделі 
електричної частини АД при постійній швидкості, що в припущенні про можливість отримання вищих 
похідних струму статора, може бути сформована модель з лінійною параметризацією, для якої застосовний 
метод найменших квадратів. Розширений фільтр Калмана застосований в [3]. В [4] авторами запропонований 
алгоритм оцінювання активних опорів статора і ротора (інші параметри передбачаються відомими) при 
працюючому АД. В [5] метод частотних характеристик використаний для розв’язання задачі ідентифікації. 
Теорія адаптивних систем із задаючою моделлю застосована в [6]. Розв'язання [7] також використовує цей 
підхід, але базується на спеціальній структурі паралельного адаптивного спостерігача з розширеним вектором 
простору стану. 

В алгоритмі [7] жоден з параметрів електричної частини АД не вимагається знати спочатку. Додатково, 
спостерігач [7] дає інформацію про потік АД в процесі тесту ідентифікації. Це дозволяє уникнути помилкової 
оцінки параметрів, що може бути викликано явищем магнітного насичення. Недоліком методу [7] є складність 
його структури і настройки параметрів. Аналіз джерел, присвячених питанням визначення параметрів 
асинхронних двигунів, вказує на відсутність простого і надійного методу, який дозволяв би з достатньою 
точністю визначати всі параметри схеми заміщення, включаючи еквівалентні параметри, що характеризують 
складові втрат в сталі статора і ротора [8-10]. Відсутність достовірних методик для діагностики параметрів, як 
показує аналіз, обумовлена прагненням отримати результати з найпростіших схем заміщення.  

Мета роботи. Розробка метода визначення параметрів схеми заміщення АД при його пуску для 
налагодження систем захисту. 

Матеріал і результати дослідження. Умова визначення параметрів АД при пуску істотно спрощує задачу 
їх розрахунку, оскільки в цьому випадку можна прийняти, що АД у момент пуску (підключення до мережі) 
подібний трансформатору в режимі короткого замикання. 

Як додаткові допущення приймемо, що магнітний ланцюг вважаємо ненасиченим, а, отже, індуктивні опори 
обмоток є постійними величинами; нехтуємо струмом холостого ходу, оскільки, наприклад, для потужних 
двигунів він приблизно на порядок менше пускового струму. 

Система операторних рівнянь, що описує процеси при пуску: 
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З урахуванням активного опору статора перехідний процес є затухаючий у часі. Для спрощення рішення 

приймемо, що ( ) ( )sIsI 21 −= . Позначимо kRRR =+ 21 ; kxxx =+ σσ 21  - активний і індуктивний опори 

короткого замикання двигуна; µσ −= xxx 11 ; µσ xxx −= 22  - індуктивні опори розсіювання обмоток статора и 

ротора. 
З урахуванням синусоїдальної напруги живлення можна отримати зображення струму статора рівняння (1) у 

вигляді [11], оригінал якого після перетворення має вигляд: 
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Враховуючи, що ( )kkk tgR/x ϕ= , отримаємо: 
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Аналізуючи (3), видно, що рівняння містить дві складові: аперіодичну і періодичну. 
Вирішуючи систему рівнянь для аперіодичної складової 
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знайдемо: 
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де kT  - стала часу; aI  - максимальне значення аперіодичного струму в момент вмикання двигуна; 

( ) ( )21 tata I,I  - значення аперіодичного струму в моменти часу 21 t,t . Моменти часу 21 t,t  відповідають 

першому и другому максимальним значенням струму статора після вмикання (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Струми статора при вмиканні АД Рисунок 2 – Часові залежності напруги і струму АД 

Аналіз часових залежностей напруги і струму дозволяє визначити як початковий кут вмикання напруги 0α , 

так і фазний кут струму kϕ  (рис. 2). 

Тепер із рішення рівняння (3) для періодичної складової струму: 
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визначимо kR : 
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Остаточно активний опір 12 RRR k −= , при цьому зазначимо, що 1R  - розраховано раніше при живленні 

обмоток статора постійним струмом. Індуктивний опір короткого замикання kkk RTx = . 

Аналітичну перевірку метода розрахунку параметрів схеми заміщення виконаємо для АД, дані якого 
приведені в табл. 1. 

Для розрахунку методом, який пропонується, використаємо фрагмент часової залежності струмів статора 
при пуску, які отримані шляхом математичного моделювання. Значення струмів статора, значень часу и 
складових аперіодичного струму приведені в табл. 2. Результати розрахунку параметрів АД наведені в табл. 1. 

Як показують отримані дані, похибка визначення параметрів схеми заміщення досить задовільна, 
враховуючи простоту пропонованого методу. Однак алгоритм розрахунку потребує застосування 

оптимізаційних методів для визначення таких параметрів, як: aI  - максимальне значення аперіодичного струму 

в момент вмикання двигуна; ( ) ( )21 tata I,I  - значення аперіодичного струму в моменти часу 21 t,t , які 
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відповідають відповідно першому и другому максимальним значенням струму статора після вмикання (рис. 1). 
Таблиця 1 – Паспортні дані та результати розрахунку параметрів досліджуваного АД 

Параметр Каталожне 
значення 

Розрахункове 
значення 

Номінальна напруга, В 380  

Число пар полюсів 2  

Активний опір статора, Ом 1,35 1,35 

Приведений активний опір ротора, Ом 1,39 1,35071 

Відносна похибка визначення опору ротора, % 2,83 

Індуктивність контуру намагнічування, Гн 0,27  

Індуктивний опір розсіювання статора, Ом 2,13  

Приведений індуктивний опір розсіювання ротора, Ом 2,3  

Індуктивний опір короткого замикання kx , Ом 4,43 4,323194 

Відносна похибка визначення індуктивного опору короткого замикання, % 2,41 

Момент інерції, кг м
2
 0,2  

Стала часу kT , с  0,005095 

Початковий кут вмикання напруги 0α , рад  0,534071 

Фазний кут струму kϕ , рад  1,036726 

 
Таблиця 2 – Дані для розрахунку параметрів АД 

Час Струм 

t  ( )t1I  ( )taI  

0,00632 68,85 8,05 

0,02658 60,951 0,151 

0,04659 60,801 0,001 

Висновки. Запропонований метод є одним із найбільш простих методів визначення параметрів схеми 
заміщення АД при його пуску – в режимі короткого замикання без виводу двигуна з технологічного процесу 
або застосування складних спеціалізованих пристроїв. Для визначення параметрів схеми заміщення 
використовуються сигнали фазного струму та напруги на короткому інтервалі – до 0,1 с. Похибка визначення 
приведеного активного опору ротора не перевищує 3%, а індуктивного опору короткого замикання – 2,5%. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТІЙНОГО 
СТРУМУ В ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ 

Чабан А.А., магістрант, Чорний О.П., д.т.н., проф., Артеменко А.М., асистент,  
Зерній О.А., студент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 

 
Вступ. Однією з важливих проблем в Україні залишається проблема енергозбереження. Одним з напрямів 

рішення даної проблеми є енергозбереження на електрифікованому транспорті. Це, у свою чергу, передбачає 
розвиток науково-технічних напрямів, зв'язаних як з розробкою нових методів і приладів, спрямованих на 
зниження споживання електричної енергії, так і на продовження життєвого циклу електричних машин (ЕМ) і 
приводів за рахунок підвищення надійності їхньої експлуатації. Серед головних складових електромеханічного 
оснащення, що мають потребу в рішення задачі підвищення їхньої надійності, особливо в післяремонтний 
період, у першу чергу, необхідно виділити електричні двигуни постійного струму (ДПС). Підвищення 
надійності тягового електромеханічного устаткування нерозривно зв’язане з безперервним контролем 
параметрів технічного стану функціонуючих механізмів, тобто, проблемою технічної діагностики [1]. 

Досвід показує, що впровадження засобів діагностики стану є одним з найважливіших факторів підвищення 
економічної ефективності використання машин і механізмів у виробництві. У сучасних умовах призначення 
діагностики складається не тільки у виявленні вже виниклих, скільки в попередженні можливих відмовлень і 
несправностей, а також у підтримці оптимальних експлуатаційних характеристик у встановлених вимогами 
технологічного процесу, у прогнозуванні їхнього стану з метою більш повного використання доремонтного і 
післяремонтного ресурсу використовуваного електротехнічного і технологічного устаткування. Теорія і 
практика діагностики розвиваються на основі реалізації принципів безрозбірності, універсальності методів і 
засобів, забезпечення високої оперативності їхнього використання. Ці перераховані задачі, а також визначення 
реальної працездатності ЕМ і системи електропривода, у цілому вирішуються з застосуванням 
експлуатаційного моніторингу. 

Так чи інакше кожний з пропонованих підходів має потребу в знанні параметрів ЕМ. А це, у свою чергу, 
вимагає рішення двох основних задач: обґрунтування об’єму діагностичних показників та технічну реалізацію 
процесу їхнього виміру з достатньою точністю в реальних умовах ремонту та експлуатації. 

В даний час при вирішенні задач післяремонтної діагностики та експлуатаційного моніторингу ЕМ 
актуальними є методи діагностики параметрів ЕМ, які б задовольняли наступним вимогам: можливість 
реалізації в умовах ремонтного цеху підприємства або безпосередньо на місці експлуатації; універсальність 
стосовно типу ЕМ; оперативність; повнота визначаючих параметрів; достатня точність визначаючих 
параметрів. 

В [2,3] зазначено, що прогрес у вимірювальній техніці, обумовлений застосуванням мікропроцесорних 
систем з удосконаленими методами обробки цифрової інформації, дозволяє заглиблено аналізувати енергетичні 
процеси в квазістаціонарних і перехідних режимах. Дослідження в даному напрямку представляються 
багатообіцяючими в тім відношенні, що метод дозволяє аналізувати у всій сукупності енергопроцеси 
різноманітних електромеханічних вузлів і систем з різною фізичною природою процесів.  

 

Експериментально-

статистичні

Методи ідентифікації параметрів двигунів постійного струму

Статичні

В часовій області

Енергобаланс

Динамічні

В часовій області

Хвильові імпульсні

На основі

експериментальних

даних

На основі каталожних

даних

На основі статистичної
інформації

Баланс струмів і

напруг

На основі перехідних

характеристик

На основі імпульсних

характеристик

На основі АЧХ, ФЧХ,

АФХ

 
Рисунок1 – Класифікація методів ідентифікації параметрів тягових електричних двигунів 
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Більшість розглянутих підходів ідентифікації параметрів ЕМ постійного струму, що задовольняють 
основним вимогам, зазначеним вище, базуються на знанні миттєвих значень змінних стану ЕМ (сигналів 
струму, напруги і миттєвої потужності в силових ланцюгах ЕМ), які одержують живлення від імпульсних 
перетворювачів напруги. 

Мета роботи. Формування алгоритмів визначення параметрів електроприводу в динамічних режимах. 
Матеріал і результати дослідження. Розглянемо застосування методу простору станів для визначення 

параметрів тягового електроприводу постійного струму. 
Живлення тягових електричних двигунів здійснюється від контактної мережі постійного струму через 

відповідні системи управління. Для аналізу застосуємо матричний метод. При цьому система рівнянь тягового 
електроприводу в матричній формі буде мати вигляд: 

BUAXX +=&  , (1) 
де A  - матриця стану, B  - матриця управління, U , X  - матриці вхідних та вихідних впливів. 
Зв'язок між двома послідовностями вектора стану Х на інтервалі T∆  визначається у вигляді [4]: 

[ ]BUAQ
T

R +=
2

∆
, (2) 

де матриці: 

[ ]1111 2
2 −+−+ −−+−= nnnnn UUB

T
)XXX(R

∆
; 11 −+ −= nn XXQ ; 11 −+ −= nn UUU . 

Відкіля, з урахуванням напруги, яка змінюється на якорі двигуна: 

12 −







−= QBUR

T
A

∆
. (3) 

Вирішуючи рівняння (3), одержимо: 

21122211

22
12

12

21122211

22
11

11 1
2

1
2

qqqq

q
u

L

r

qqqq

q
u

L

r

L

R

eee

e

−
⋅







−−

−
⋅







−=−

∆Τ∆Τ
; 

21122211

11
12

12

21122211

12
11

11 1
2

1
2

qqqq

q
u

L

r

qqqq

q
u

L

r

L

k

eee −
⋅







−−

−
⋅







−−=−

∆Τ∆Τ
φ

; (4) 

21122211

2222

21122211

2221 22
qqqq

qr

qqqq

qr

J

k

−
⋅−

−
⋅=−

∆Τ∆Τ
φ

, 

де ijijij u,q,r  - коефіцієнти матриць U,Q,R ; ee L,R  - еквівалентні активний опір і індуктивність якірного 

ланцюга, J  - приведений момент інерції електроприводу. 
Тепер шукані параметри: 

11121211

1211111222112112

2 rqrq

uquq)qqqq(k
Le −

+−−
⋅=
φ∆Τ

; 

11121211
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urur)rqrq(k
Re −

+−−
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φ

; (5) 
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−
⋅= φ

∆Τ
. 

Отримані вирази відповідають випадку, коли магнітний потік є незмінною у часі і відомою величиною. 
Також не враховується реакція якоря. 

Проблема визначення параметрів значно складніша, якщо вирішується для ДПС послідовного збудження. 
Відомо, що ( )яIfk =φ  тобто constk ≠φ . 

Для спрощення аналітичного вирішення рівняння (3), приймемо, що момент інерції електропривода є 
відомою величиною. Тоді рішення системи (4) буде мати вигляд: 
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Для електроприводу вагону метрополітену виконано розрахунок параметрів тягового електродвигуна 
ДК117Д (з параметрами – табл. 1) за отриманими пусковими характеристиками (рис. 2) з використанням 
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отриманих виразів (5) і (6). Враховуючи, що ТЕД є двигуном послідовного збудження з відомою залежністю 
)I(fk я=φ , останню запишемо у виді регресійної моделі (MMF - model): 

( )
d

d

Ib

cIba
Ik

+

−⋅
=φ  (7) 

з коефіцієнтами: 7100560811 −
⋅−= ,a , 96644180,b = , 7528224,c = , 0000411,d =  Регресійна модель забезпечує 

помилку 610915 −
⋅= ,S . 

Таблиця 1 – Паспортні дані тягового електродвигуна ДК117 
Параметр Значення 

Номінальна потужність, кВт 110 
Номінальна напруга, В 375 
Номінальний струм, А 330 
Номінальна швидкість, об/хв 1480 
Сумарний опір якірного ланцюга, Ом 0,0686 
Сумарна індуктивність якірного ланцюга, мГн 45,83 
Приведений момент інерції електропривода, кг·м2 30,84 

 

c,t

( )tω( )tI я

( )tU я

 
Рисунок 2 – Діаграми пуску двигуна ДК117 (масштаб кутової частоти 50:1, масштаб напруги якоря 5:1) 

 
Живлення якоря ДПС здійснюється від некерованого випрямляча, побудованого за трифазною мостовою 

схемою випрямляння. 
В якості точок часу для розрахунку параметрів прийняті значення 0,019933, 0,02, 0,020067 с, які 

відповідають максимальному значенню струму при пуску. В цьому випадку двигун працює на насиченій 
ділянці кривої намагнічення і можна вважати, що constk =φ . 

З використанням виразів (5) та (6) розраховані параметри електроприводу. Результати розрахунку 
визначення параметрів наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 – Дані розрахунку параметрів електроприводу 
Розраховане значення Відносна похибка, % Параметр Паспортне 

значення за (5) за (6) за (5) за (6) 
Активний опір, Ом 0,0686 0,068736 0,067999 -0,197892 0,875751 
Індуктивність, Гн 0,0004583 0,000458 0,000413 0,032376 0,098121 
Момент інерції, кг·м2 30,84 30,395047  1,427684  
Магнітний потік, Вб/В (в точці 0,02 с) 4,228284  4,289525  -1,448362 

 
Висновки. Використання методу простору стану дозволяє визначити параметри схеми заміщення тягового 

двигуна постійно струму в динамічних режимах роботи. При сталому магнітному потоці похибка визначення 
електричних та електромагнітних параметрів не перевищує 0,2%, а моменту інерції – 1,5%. В режимі насичення 
кривої намагнічення при пуску похибка визначення електричних та електромагнітних параметрів не перевищує 
1%, а магнітного потоку – 1,5%. Метод розрахунку потребує подальшого розвитку для отримання значень 
магнітного потоку в режимах з навантаженням нижче номінального. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ ЕГО ПУСКЕ ПО ФАЗОВОМУ ПОРТРЕТУ СИГНАЛОВ 

ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 

Черный А.П., д.т.н., проф., Сидоренко В.Н., ст. преп., Герасимович В.В., аспирант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Знание параметров электрических машин для решения задач управления электроприводом в 
статических, динамических режимах работы, а также настройки систем защиты является важной и актуальной 
задачей. Особенную важность это приобретает в настоящее время, когда парк электрических машин изношен и 
требуется знание возможного ресурса работы, расчет которого выполняется на основе мониторинга 
параметров. 

В настоящее время параметры электрических машин рассчитываются на основании каталожных данных [1], 
определяются экспериментально в процессе плановых ремонтов с использованием специального оборудования 
[2, 3] или требуют применения сложного математического аппарата [4], что в большинстве случаев невозможно 
в условиях реального технологического процесса.  

Этому вопросу посвящено достаточно большое количество зарубежных исследований, подробный анализ 
которых выполнен в [5] для задач прямого управления моментом асинхронного двигателя (АД). 

Обилие методик для определения параметров, как показывает анализ, обусловлено, с одной стороны, 
стремлением получить результаты на основе простых схем замещения, а с другой стороны, указывает на 
отсутствие единого подхода к определению параметров двигателей, который позволил бы для любой задачи 
найти вариант ее решения. Таким образом, простое и эффективное решение данной проблемы к настоящему 
времени не найдено. 

Цель работы. Разработка методов определения эквивалентных параметров электропривода переменного 
тока при его пуске для решения задач управления электроприводом в статических, динамических режимах 
работы.  

Материал и результаты исследования. Рассмотрим определение эквивалентных параметров 
электропривода для момента пуска АД, что значительно упрощает решение задачи. В качестве допущений 
примем: 

− напряжение питания двигателя синусоидально, высшие гармоники отсутствуют; 

− полное затухание свободных составляющих токов статора? обусловленных подключением фаз к сети; 

− ротор АД неподвижен. 
С учетом указанных допущений принципиальная схема фазы АД (рис. 1) содержит эквивалентное 

сопротивление эR  и эквивалентное индуктивное сопротивление эx , которое в общем случае может быть 

нелинейной функцией тока ( )Ixэ . 

Для приведенной на рис. 1 схемы, при синусоидальном питающем напряжении ( ) ( )tsinUtU m ω=  и 

constxэ = , сигналы напряжения и тока будут иметь вид, показанный на рис. 2. 

( )tU эR

( )Ixэ

( )tI
 

0.8 0.85 0.9 0.95

100

100

( )tI

( )tU

c,t

 
Рисунок 1 – Эквивалентная 

принципиальная схема фазы АД 
Рисунок 2 – Сигналы напряжения и тока фазы при constxэ =  

 

Учитывая, что constxэ = , фазный ток является синусоидальным ( ) ( )ϕω += tsinItI m , фазовый портрет 

имеет форму эллипса 1E , который повернут на угол α  поворота оси абсцисс при приведении 1E  к 

канонической форме 2E  (рис. 3). 

Анализ показывает, что величина активного эквивалентного сопротивления эR  является функцией угла 

поворота α  и может быть найдена как точка, принадлежащая прямой, проходящей через координаты эллипса 

1E , в которых 0
dU

dI
= . 
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A,I

B,U

α

0
dU

dI
=

1E

2E

 
Рисунок 3 – Фазовые портреты напряжения и тока фазы при constxэ =  

Учитывая, что α  является функцией фазового угла ϕ  ( ( )ϕα f= ), найдем [6]: 

( )
ca

b
tg

−
=

2
2α , (1) 

где 
mU

1
a = , 

( )
UI

cos
b

ϕ
−= , 

mI

1
c = . 

С учетом (1) величина активного эквивалентного сопротивления эR  может быть определена как: 

( )α−
= 2tg

I2

IU
R

2
m

2
m

2
m

э  (2) 

или с учетом 
m

m
э

I

U
Z = : 

( ) ( )α−= 2tg1Z
2

1
R

2
э . (3) 

Теперь, с учетом ( )α=α 2tg
4

1 2
2 , величина активного эквивалентного сопротивления эx  может быть 

определена как: 

( ) 2

1

22
2

2
э 1ZZx 








−α−= . (4) 

Рассмотрим задачу нахождения эквивалентных параметров при нелинейной зависимости ( )Ifxэ = . Пусть 

( )Ifxэ =  имеет вид ( ) ( )IacosaaIx 210э +=  (рис. 4). Тогда сигнал тока (рис. 5) имеет полигармонический 

характер 

( ) ( )∑
=

ϕ+ω=
K

1k
kk tksinItI  (5) 

при синусоидальном напряжении 

( ) ( )tsinUtU m ω= . (6) 

A,I

Ом,x

 

c,t

( )tI

( )tU

 

Рисунок 4 – Нелинейная зависимость 

( )Ifxэ =  

Рисунок 5 – Сигналы напряжения и тока фазы при нелинейной 

зависимости ( )Ifxэ =  

Учитывая нелинейность фазового портрета сигналов тока (5) и напряжения (6) (рис. 6), уравнения (3) и (4) 

нельзя использовать для нахождения эквивалентных параметров электропривода в силу нелинейности ( )Ixэ . 
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A,I

B,U

0
dU

dI
=

1E

 
Рисунок 6 – Фазовые портреты напряжения и тока фазы при нелинейной зависимости ( )Ifxэ =  

 

Продифференцировав (5) и (6) по времени, получим: 

( )∑
=

+=
K

k
kk tkcosIk

dt

dI

1

ϕωω ; (7) 

( )tcosU
dt

dU
m ωω= . (8) 

С учетом (7) и (8) запишем условие для нахождения эквивалентного активного сопротивления: 

( )

( ) 01 =

+∑
=

tcosU

tkcoskI

m

K

k
kk

ω

ϕω

. (9) 

Решение уравнения (9) относительно времени t  в диапазоне π..0 , в силу периодичности функции (9), и 

подстановка решения 0t  в уравнения соответствующих сигналов ( )tU  - (6) и ( )tI  - (5) позволяет найти 

координаты точки эллипса 1E , для которой выполняется условие 0=
dU

dI
. Тогда искомое активное 

эквивалентное сопротивление: 

( )
( )0

0

tI

tU
Rэ = . (10) 

В докладе также рассмотрен способ определения нелинейной зависимости ( )Ifxэ = . 

Выводы. Предложенный способ определения эквивалентных параметров электропривода переменного тока 

при его пуске по фазовому портрету сигналов тока и напряжения является одним из самых простых и не 

требующих сложных математических выражений. Полученные уравнения могут быть легко внесены в 

программное обеспечение микроконтроллеров в системах защиты и мониторинга асинхронных двигателей. 
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РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ ДІАГНОСТУВАННЯ СЕРДЕЧНИКІВ СТАТОРІВ 
АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ 

Суторміна А.О., асистент, Прус В.В., к.т.н., доц. 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Відомий спосіб технічного діагностування сердечників статорів асинхронних двигунів (АД), яке 
здійснюється на етапі їх ремонту з метою виявлення і визначення виду та розміру пошкоджень сердечників[1]. 
Реалізується спосіб шляхом локального змінного перемагнічування поверхні зубців статора зі зміною 
амплітуди та частоти напруги живлення індуктора. При перемагнічуванні контролюються значення напруги і 
струму намагнічувальної і напруги вимірювальної обмоток. По виміряним значенням даних сигналів 
здійснюється розрахунок ряду діагностичних параметрів, за результатами аналізу яких формується висновок 
про стан сердечника статора. У ході попередніх досліджень виявлено [1], що різні діагностичні параметри 
мають максимальну чутливість до пошкоджень при різних діапазонах амплітуди і частоти перемагнічування, 
тому необхідним є формування умов проведення вимірювань та визначення критеріїв розрізнення станів 
сердечника статора. 

Мета роботи. Розробка критеріїв розпізнавання основних видів пошкоджень статорів АД. 
Матеріал і результати дослідження. Діагностичне забезпечення сердечників статорів, як і будь-якого 

іншого об’єкта технічного діагностування, має містити метод, засоби, алгоритм та правила діагностування [2]. 
Однією із складових методу діагностування є правила аналізу і обробки діагностичної інформації і прийняття 
рішення. Для формування цих правил необхідно [3]: 

1) сформувати діагностичну модель сердечника – формальний опис в аналітичній, векторній або табличній 
формі; 

2) вибрати ряд діагностичних параметрів, які безпосередньо або опосередковано характеризують 
технічний стан сердечника статора; 

3) скласти перелік можливих видів пошкоджень сердечника; 
4) розробити правила прийняття рішення; 

5) скласти діагностичну матрицю – таблицю пошкоджень з вирішальними правилами. 
Діагностична модель сердечника представляється у формі системи рівнянь, що описують процес 

перемагнічування сердечника вимірювальним індуктором. 
У якості діагностичних були обрані незалежні параметри, чутливість яких до пошкоджень сердечника була 

підтверджена експериментально [1].  
Перелік можливих пошкоджень сердечників статорів складають ослаблення пресування та замикання 

окремих листів пакету. 
Правила прийняття рішень базуються на значеннях діагностичних параметрів і дозволяють формувати 

висновок про наявність одного з перелічених видів пошкоджень. 
Таблиця 1 є результатом формування діагностичної матриці для діагностування сердечників статорів АД. У 

стовпцях матриці міститься перелік діагностичних параметрів та правил прийняття рішення. Рядки 
відповідають основним видам пошкодження сердечників. До комірок таблиці вносяться співвідношення 
значень діагностичних параметрів, які відповідають нормальному та пошкодженому стану зубця у вказаних 
частотних діапазонах вимірювань. У правилах прийняття рішень ДП1,…ДПn є булевими змінними, що 
приймають значення {1;0} у випадку виконання або невиконання умови у відповідній комірці. 

Таблиця 1 – Діагностична матриця 
Діагностичні параметри 

Діагноз Пошкодження 
Значення 
частоти  

вимірювань 
ДП1 … ДПn 

Правила 
прийняття 
рішення 

1f  ДП1> ДП1н   

2f     Д1 
Замикання листів 

пакету 

3f    ДПn> ДПnн 

Якщо 
ДП1+ДПn=1, 

то Д1 

1f     

2f  ДП1< ДП1н  ДПn< ДПnн Д2 
Ослаблення 
пресування 

3f     

Якщо 
ДП1*ДПn=1, 

то Д1 

Висновки. У роботі представлені основні етапи і результати формування методу діагностування 
сердечників статорів АД. Розроблені правила формування висновку про стан сердечників, які можуть 
використовуватися як критерії виявлення та розпізнавання основних видів пошкоджень. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ЧАСТОТ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ  

Резник Д.В., ассистент, Резник Е.А., ассистент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского  

 
Введение. Эффективная работа электропривода зависит от точного определения электромагнитных 

параметров электрической машины. На сегодняшний день существует большое количество методов 

определения электромагнитных параметров электрических машин [1-7], одним из которых является метод, 

базирующийся на применении низкочастотного питающего напряжения [8, 9]. Как показали исследования, 

наиболее точно электромагнитные параметры асинхронного двигателя определяются при частотах HH1 fsv ⋅=  

и HK fsv ⋅=2 , где Hs  и Ks  – номинальное и критическое скольжение соответственно, Hf  – номинальная 

частота сетевого напряжения. При указанных частотах определяются эквивалентное активное RΣ(v) и 

реактивное ХΣ(v) сопротивления, которые включаются в систему уравнений [8, 9] для определения 

электромагнитных параметров асинхронного двигателя. Погрешность определения электромагнитных 

параметров асинхронного двигателя при использовании указанных частот составляет менее 5%. 

Цель работы. Определение аппроксимационных зависимостей номинального и критического скольжения 

для асинхронных двигателей. 

Материал и результаты исследования. Асинхронные двигатели характеризуются рядом параметров, 

одними из которых являются мощность, синхронная скорость, номинальное и критическое скольжения. 

Проведенные исследования показали, что в общем виде зависимость номинального и критического скольжения 

от мощности уменьшается в соответствии с кривыми на рис. 1.  

 

1
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а
п
а
з
о
н

 
а) б) 

Рисунок 1 – Зависимость номинального (а) и критического (б) скольжения асинхронного двигателя от 

мощности Р 

 

С целью упрощения аппроксимационного выражения и исключения нагромождения его дополнительными 

коэффициентами зависимость скольжений от мощности разбивается на два диапазона: 

– первый диапазон 0 – 15 кВт; 

– второй диапазон 15 – 350 кВт. 

При этом для каждого диапазона получены свои аппроксимационные выражения. Так, для первого 

диапазона аппроксимационое выражение получаем 4-го порядка, а для второго диапазона – 3-го порядка. 

В общем виде аппроксимационные выражения для первого диапазона: 

– для номинального скольжения: 
4

4
3

3
2

210 PaPaPaPaasH ++++= , (1) 

где Р – мощность двигателя; 

– для критического скольжения: 
4

4
3

3
2

210 PbPbPbPbbsK ++++= . (2) 

Коэффициенты аппроксимационных выражений для номинального и критического скольжений первого 

диапазона сведены в табл. 1.  

Второй диапазон аппроксимируется следующими выражениями: 

– для номинального скольжения: 
3

3
2

210 PdPdPddsH +++= ; (3) 
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– для критического скольжения: 
3

3
2

210 PcPcPccsK +++= . (4) 

Таблица 1 – Коэффициенты аппроксимационных выражений для номинального и критического скольжений 

первого диапазона 

Коэффициенты аппроксимационных выражений 

Т
и

п
о

р
аз

м
ер

 

д
в
и

га
те

л
я
 

С
и

н
х

р
о

н
н

ая
 

ск
о

р
о

ст
ь
, 

о
б

/м
и

н
 

а0 а1 а2 а3 а4 b0 b1 b2 b3 b4 

3000 0,089 -0,027 4,9*10-3 -3,9*10-4 1,1*10-5 0,0362 -0,093 0,017 -1,3*10-3 3,8*10-5 

1500 0,086 -0,018 2,9*10-3 -2,3*10-3 6,5*10-6 0,357 -0,075 0,013 -1,1*10-3 3,2*10-5 

1000 0,115 -0,036 6,7*10-3 -5,4*10-4 1,5*10-5 0,477 -0,146 0,028 -2,3*10-3 6,6*10-5 

4А с 

защитой 

IP4 
750 0,107 -0,031 6,3*10-3 -5,6*10-4 1,6*10-5 0,316 -0,055 0,012 -1,1*10-3 3,5*10-5 

3000 — — — — — — — — — — 

1500 0,086 -0,018 2,9*10-3 -2,3*10-4 6,5*10-6 0,357 -0,075 0,013 -1,1*10-3 3,2*10-5 

1000 0,115 -0,036 6,7*10-3 -5,4*10-4 1,5*10-5 0,477 -0,146 0,028 -2,3*10-3 6,6*10-5 

4А с 

защитой 

IP23 
750 0,107 -0,031 6,3*10-3 -5,6*10-4 1,6*10-5 0,316 -0,055 0,012 -1,1*10-3 3,5*10-5 

3000 0,051 

-

1,4*10-

3 

-5,6*10-

4 
1,1*10-4 -5,5*10-6 0,21 

-

3,9*10-

3 

-

2,7*10-

3 

5,5*10-4 
-2,6*10-

5 

1500 0,092 -0,023 4,7*10-3 -4,1*10-4 1,3*10-5 0,381 -0,094 0,02 -1,7*10-3 5,3*10-5 

1000 0,109 -0,03 7,6*10-3 -7,8*10-4 2,7*10-5 0,43 -0,12 0,03 -3,1*10-3 1,1*10-4 

4АС 

750 0,087 -0,011 3,6*10-3 -3,5*10-4 1,1*10-5 0,325 -0,042 0,013 -1,3*10-3 4,1*10-5 

 

Коэффициенты аппроксимационных выражений для номинального и критического скольжений второго 

диапазона сведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Коэффициенты аппроксимационных выражений для номинального и критического скольжения 

второго диапазона 

Коэффициенты аппроксимационных выражений 

Т
и

п
о

р
аз

м
ер

 

д
в
и

га
те

л
я
 

С
и

н
х

р
о

н
н

ая
 

ск
о

р
о

ст
ь
, 

о
б

/м
и

н
 

d0 d1 d2 d3 c0 c1 c2 c3 

3000 0,02 -4,7*10-5 3,2*10-7 -5,4*10-10 0,094 -2,4*10-4 8,9*10-7 -1,3*10-9 

1500 0,024 -2*10-4 1,1*10-6 -1,8*10-9 0,109 -9,3*10-4 4,6*10-6 -7,5*10-9 

1000 0,03 -3,7*10-4 2,9*10-6 -7,4*10-9 0,101 -7,8*10-4 5,09*10-6 -1,1*10-8 

4А с 

защитой 

IP4 
750 0,029 -3,6*10-4 3,3*10-6 -1,1*10-8 0,119 -1,7*10-3 1,7*10-5 -5,4*10-8 

3000 0,025 -9,2*10-5 2,4*10-7 -2,7*10-10 0,98 -0,012 4,6*10-5 -5,6*10-8 

1500 0,024 -2*10-4 1,1*10-6 -1,8*10-9 0,109 -9,3*10-4 4,6*10-6 -7,5*10-9 

1000 0,03 -3,7*10-4 2,9*10-6 -7,4*10-9 0,101 -7,8*10-4 5,09*10-6 -1,1*10-8 

4А с 

защитой 

IP23 
750 0,029 -3,6*10-4 3,3*10-6 -1,1*10-8 0,119 -1,7*10-3 1,7*10-5 -5,4*10-8 

3000 — — — — — — — — 

1500 0,067 -1*10-3 2,6*10-5 -1,6*10-7 0,279 -4,3*10-3 1,1*10-4 -6,9*10-7 

1000 0,097 -1,1*10-3 1,6*10-6 -6,1*10-8 0,381 -4,4*10-3 6,5*10-6 -2,4*10-7 
4АС 

750 — — — — — — — — 

 

Электромагнитные параметры асинхронного двигателя определяют в соответствии с алгоритмом. Вначале, 

при частоте 0=ν , определяется значение активного сопротивления статора 1R . Математически параметр 1R  

определяется из выражения эквивалентного активного сопротивления: 

( )( )
( ) ( )

.R)
XXRR

RX
R(limRlim

mm

m
12

2
2

2

2
22

1
00

=
+++

+=
→→ νν

ν
ν

ν
Σ

ν
 

Сумма индуктивных сопротивлений контуров намагничивания и статора определяется по выражению 

производной от эквивалентного реактивного сопротивления, при ( )( )′
→

νΣ
ν

Xlim
0

: 
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Активное сопротивление ротора 2R  определяется при напряжении питания HKmax UsU =  с относительной 

частотой 1v = : 

( ) 1502 RvRR −=′ Σ . 

Электромагнитные параметры 1X , 2X , mX  Т-образной схемы замещения асинхронного двигателя 

определяются из системы уравнений (5), которая включает в себя выражения для зависимостей эквивалентных 

активного и реактивного сопротивлений и производной реактивного сопротивления от частоты. 

Воспользовавшись аппроксимационными выражениями (1)-(4), рассчитываются номинальное или критическое 

скольжения, с последующим определением частоты HH1 fsv ⋅= , при которой вычисляются значения RΣ(v1), 

ХΣ(v1). Подставляя ранее определенные значения ( 1R , 2R , RΣ(v1), ХΣ(v1) и ( )( )′
→

νΣ
ν

Xlim
0

) в систему уравнений 

(5), определяем неизвестные параметры: 
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 (5) 

где 0v  = 0 – нулевая частота, при которой определяется сумма индуктивных сопротивлений контура 

намагничивания Х1 и статора Х2. 

Выводы. В ходе исследований для трех типоразмеров асинхронных двигателей получены 

аппроксимационные выражения для номинального и критического скольжений, определенны коэффициенты 

аппроксимационных выражений, указаны рекомендованные частоты питающего напряжения, при которых 

повышается точность определения электромагнитных параметров асинхронного двигателя. 
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ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ РЕЖИМІВ ЗБУДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

Хоменко В.І., студент, Нізімов В.Б., д.т.н., проф. 
Дніпродзержинський державний технічний університет 
 

Вступ. Створення формуючих джерел 

електроживлення для промислових і 

побутових потреб дозволяє знизити 

негативні наслідки природних катастроф і 

стихійних лих. В якості автономного 

джерела енергії може бути використаний 

будь-який тип електричної машини. При 

цьому повинна бути досягнута простота 

реалізації, надійність функціонування, щоб 

навіть низько кваліфікований персонал міг 

експлуатувати дану генеруючу установку. 

У випадку застосування синхронних 

машин в якості синхронних генераторів 

(СГ), виникає задача переходу їх із 

незалежного збудження в режим 

самозбудження. Незважаючи на високу 

швидкодію елементів системи 

самозбудження, контур збудження 

генератора не завжди дозволяє забезпечити 

стабілізацію вихідної напруги через 

наявність демпферних контурів, особливо 

при підключенні споживачів сумірної 

потужності. 

Підвищення швидкодії режиму 

самозбудження СГ може бути досягнуто 

ємкісною компенсацією інерційності 

контуру збудження. Це може бути досягнуто 

вмиканням ємкісного накопичувача енергії 

(ЄНЕ) в обмотку збудження (ОЗ), що має 

актуальне значення для надійного 

електроживлення промислових і 

комунальних об'єктів народного 

господарства. 

Мета роботи. Дослідження впливу ЄНЕ 

в контурі збудження на швидкодію режимів 

самозбудження генератора. Для дослідження 

впливу параметрів контуру збудження 

необхідна математична модель СГ та 

системи самозбудження.  

Матеріал і результати дослідження. На 

підставі відомих рівнянь [1] побудована 

структурна схема моделі СГ [2, 3]. 

Розроблена структурна схема реалізована в 

системі Simulink в середовищі MATLAB 

(рис. 1). Математична модель містить також 

перетворювач координат, узгоджувальний 

трансформатор та мостовий випрямляч. 

На підставі математичної моделі 

виконано дослідження режимів 

самозбудження СГ при вмиканні в ОЗ 

додаткових елементів, які впливають на 

швидкодію наростання вихідної напруги. У 

результаті проведених розрахунків режимів збудження синхронного генератора з вмиканням ЄНЕ і без ЄНЕ, 

були отримані наступні характеристики вихідної напруги.  
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Рисунок 1 – Математична модель синхронного генератора з 

перетворювачем координат 
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Розрахункові залежності режиму початкового самозбудження з некомпенсованим контуром наведені на рис. 

2. Аналіз наведених залежностей показує, що швидкість наростання вихідної напруги генератора уповільнена. 

За час t = 15 е.с. напруга досягає значення U = 0,77 в.о. 

Розрахункові залежності режиму початкового самозбудження з ЄНЕ й шунтуючим резистором в контурі 

збудження наведені на рис. 3. Аналіз  наведених залежностей показує,  що вмикання ЄНЕ і шунтуючого 

резистора в ОЗ генератора  призводить до більш швидкого наростання вихідної напруги. За час t = 15 е.с. 

напруга досягає значення U = 1,27 в.о. Отже, вмикання ЄНЕ й шунтуючого резистора в контур збудження СГ 

приводе до збільшення вихідної напруги більш ніж в 1,5 рази. 

Розрахункові залежності режиму початкового самозбудження з одним ЄНЕ в контурі збудження наведені на 

рис. 4. Аналіз  наведених залежностей показує, що з вмиканням ЄНЕ в ОЗ швидкість наростання вихідної 

напруги СГ значно прискорилась. За час t = 15 е.с. вихідна напруга досягає значення U = 8,444 в. о. На відміну 

від некомпенсованого контуру, вмикання тільки одного ЄНЕ в контур збудження генератора приводе до 

збільшення вихідної напруги в 10 разів.  

Таким чином, порівняння отриманих результатів перехідних процесів показує, що застосування ємкісного 

накопичувача енергії в ОЗ дозволяє збільшити швидкодію наростання вихідної напруги. 

Висновки. Суттєве підвищення швидкодії режимів самозбудження може бути досягнуто вмиканням ЄНЕ в 

контур збудження синхронного генератора для стабілізації вихідної напруги при підключенні споживачів 

сумірної потужності.  
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Рисунок 2 – Фрагмент перехідного процесу 

вихідної напруги СГ з некомпенсованим контуром 

Рисунок 3 – Фрагмент перехідного процесу вихідної 

напруги СГ з ЄНЕ і шунтуючим резистором 
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Рисунок 4 – Фрагмент перехідного процесу вихідної напруги СГ з ЄНЕ 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ ПРИ ОЦІНЦІ 
ДЕФЕКТІВ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ВІБРАЦІЇ 

Гаврилець Г.О., асистент, Конох І.С., ст. викл. 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  

 
Вступ. Ресурс роторних машин малої й середньої одиничної потужності визначається, в основному, 

ресурсом підшипників кочення. Дефекти виготовлення, зборки й експлуатації підшипників по різному 
впливають на сигнал вібрації і мають різні діагностичні ознаки. Це дозволяє виявляти дефекти, що 
розвиваються, визначати стан підшипника й забезпечувати досить достовірний його прогноз. 

Основним методом визначення дефектів підшипників кочення є частотний аналіз. Вібрація підшипників 
кочення характеризується широким спектром частот. У спектрі присутні гармоніки оборотної частоти й 
гармоніки несинхронних піків. Характерною рисою спектрів підшипників кочення є низькі амплітуди вібрації 
на ранній стадії розвитку дефекту та поява широкосмугових енергетичних горбів при його подальшому 
розвитку. У міру зношування підшипників зростають вібрації з оборотною частотою. 

Мета роботи. Побудова динамічної моделі для дослідження впливу параметрів підшипника кочення на 
вібраційні процеси електричної машини. 

Матеріал і результати дослідження. Узагальнене рівняння руху асинхронної електричної машини, 
враховуючи підшипники кочення, має вигляд: 

вM X C X K X F W⋅ + ⋅ + ⋅ = +&& & , (1) 

де M  – момент інерції асинхронного двигуна, C – коефіцієнт демпфірування, К – коефіцієнт контактної 

жорсткості, X ,X ,X&& & – вібраційне прискорення, вібраційна швидкість і вібраційне переміщення,  вF – сила, що 

виникає у підшипнику внаслідок вібрацій, W – сила ваги системи [2]. 
Для моделювання сил, що виникають у місцях контакту тіл кочення із внутрішньою та зовнішньою 

обоймами підшипника, виконуються наступні розрахунки. На першому етапі визначається розподілення 
навантаження на кожне тіло кочення при обертанні ротора. Потім розраховуються напруження і деформації у 
контактах тіл кочення з обоймами підшипника. Сили, що викликають деформацію, є періодичними, їх частота 
залежить від частоти обертання ротора і кількості тіл кочення. 

Коефіцієнт контактної жорсткості обчислюється за наступним виразом: 

3 2

2 3 2 3

1

1 1

/

/ /
в з

K

K K

 
 
 =
 

+ 
 

, (2) 

де вK , зK – коефіцієнти контактної жорсткості для внутрішньої та зовнішньої обойм відповідно, які 

розраховуються, виходячи з суми і різниці кривизн контактуючих поверхонь [1]. Спосіб контакту прийнято як 
точковий. 

Враховуючи вищеописане, модель будується наступним чином (рис. 1): з урахуванням параметрів 
підшипника (геометричних розмірів, конструкції) та параметрів електромеханічної системи (частоти та кута 
обертання ротора) обчислюються сили, що викликають вібрацію; потім розв’язується рівняння (1). 

X&&

X&

X

 
Рисунок 1 – Структурна схема динамічної моделі, що враховує деякі дефекти асинхронної електричної машини 

 

Висновки. Розроблена динамічна модель дозволяє реалізувати певні дефекти, наприклад, різнорозмірність 
тіл кочення, дефекти тіл та поверхонь кочення та інші. При проведенні досліджень було відмічено 
закономірності впливу параметрів підшипника на вібраційні процеси, що полягають у наявності характерних 
спектральних ліній вібраційних сигналів. 
 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ 
1. Подшипники качения: справочник / Бейзельман Р.Д., Цыпкин Б.В., Перель Л.Я. - 6-е изд., испр. и доп. - 

М.: Машиностроение, 1975. – 574 с. 
2. Леонтьев М.К., Карасев В.А., Потапова О.Ю., Дегтярев С.А. Динамика ротора в подшипниках качения 

– УДК 621.822. 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 
 

 

 

 
227 
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Ломонос А.И., ст. преп. 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Из работы [1] известно, что в системах динамического нагружения машин постоянного тока, 
работающих в режимах динамического нагружения, циркулирует знакопеременная мощность, колебания 
которой оказывают негативное влияние на снабжающую сеть и других потребителей, а также – приводят к 
необходимости установки силового трансформаторного и преобразовательного оборудования завышенной 
мощности. Для снижения указанных недостатков в работе [2] предложено применение различного рода 
накопителей энергии. В работе [3] предложен способ использования электромеханического накопителя-
компенсатора, в качестве которого применяется машина постоянного тока; приведены принципы построения 
регулятора нагрузки системы испытания; алгоритмы определения и формирования управляющих воздействий, 
при которых будет достигнут наибольший эффект компенсации и минимальное потребление энергии из сети. 

В работе [4] построена замкнутая система управления с экстремальным регулятором и исследованы режимы 
компенсации при одинаковых и различных соотношениях мощностей исследуемого двигателя (ИД) и 
накопительно-компенсирующего устройства (НКУ) для двигателей малой мощности. Установлено, что 
наибольший эффект компенсации достигается, когда в качестве ИД и НКУ применяются машины с 
одинаковыми номинальными параметрами. Условием формирования режима компенсации в замкнутой системе 
динамического нагружения (СДН) с НКУ является определение оптимального угла сдвига. Угол определяется 
на основании нахождения разности фаз между векторами мгновенных значений токов электрических машин. 

Цель работы. Целью является исследование режимов компенсации, при которых эффективное значение 
тока источника питания в замкнутой СДН при одинаковых номинальных параметрах двигателей средней 
мощности будет знакопостоянным и минимальным. 

Материал и результаты исследования. С использованием математической модели замкнутой СДН с НКУ 
исследованы режимы компенсации при одинаковых номинальных параметрах двигателя и компенсатора 
средней мощности для двух случаев. В качестве ИД и НКУ выбраны электрические машины с номинальными 
параметрами: Рн=110 кВт, Rя=9 мОм, Lя=0,9 мГн, J=2,57 кг·м

2
, Ія=508 А, Uя=220 В, kФн=1,37 Вб, а=0,02324 в 

первом случае, и Рн=210 кВт, Rя=5,2 мОм, Lя=0,2919 мГн, J=5,75 кг·м
2
, Ія=1 кА, Uя=220 В, kФн=1,37 Вб, а=0,1 – 

во втором. В ходе исследований на математической модели фиксировались временные зависимости в 
установившемся режиме: мгновенных значений токов, магнитных потоков, частот вращения, эффективных 
значений токов электрических машин, а также мгновенное и эффективное значения тока источника питания, 
оптимальный угол сдвига управляющих сигналов, подаваемых на обмотки возбуждения обеих машин. 

Выводы. По результатам математического моделирования установлено, что в случае, когда номинальные 
параметры исследуемой машины и компенсатора средней мощности (110 кВт и 210 кВт) одинаковы, 
достигается режим компенсации, при котором потребляемый эффективный ток источника питания имеет 
минимальное и знакопостоянное значение. Система управления с экстремальным регулятором при нахождении 
угла между управляющими сигналами, подаваемыми на обмотки возбуждения, в двух случаях устанавливается 
на значении 180

о
 для МПТ средней мощности (аналогично, как и для машин малой мощности [5]). Характер 

изменения графиков для обоих случаев одинаков. В ходе исследований установлено, что на математической 
модели замкнутой СДН с НКУ возможно исследование двигателей не только малой, но и средней мощности. 
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Сулим А.А., инженер  
Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения 
 

Введение. В ряде работ показано, что при диагностике электрических машин, прошедших стадию ремонта, 
перспективным видом испытательного оборудования является система динамического нагружения (СДН) [1]. 
Нагружение осуществляется за счет формирования знакопеременного электромагнитного момента, 
обеспечивающего необходимую токовую нагрузку. В работах [1, 2] установлено, что СДН имеют и недостатки. 
Одно из направлений совершенствования СДН заключается в использовании различного рода накопителей 
электроэнергии. В работе [3] установлено, что накопители первого рода (установленные в силовом канале 
между испытуемым двигателем и источником питания) наиболее эффективны, поскольку позволяют 
уменьшить установленную мощность силового оборудования (преобразователя и трансформатора). Выбор же 
электромеханического компенсатора (ЭМК) обоснован тем, что в качестве его может быть использована 
машина постоянного тока, преимуществом которой является простота регулирования накапливаемой и 
отдаваемой энергии, с помощью регулировки тока в обмотке возбуждения. Однако, при этом отсутствует 
обоснование использования ЭМК по другим критериям, поскольку обоснование использования с точки зрения 
простоты регулирования недостаточно. 

Цель работы. Обоснование использования ЭМК в СДН с учетом стоимости оборудования. 
Материал и результаты исследования. В работе [3] приведена классификация накопительно-

компенсирующих устройств (НКУ) по физическому признаку, согласно которой НКУ делятся на: химические, 
индуктивные, емкостные (со статической активной зоной), механические, электромеханические, 
электродинамические (с динамической активной зоной). Если сравнивать НКУ со статической активной зоной, 
то наибольший интерес представляют емкостные накопители (ЕН), поскольку имеют небольшие размеры и 
дешевле других накопителей. Если же провести сравнительную характеристику накопителей с динамической 
активной зоной, то ЭМН имеет преимущество по сравнению с электродинамическим, поскольку стоит дешевле 
и имеет меньшие массо-габаритные показатели. Механический накопитель достаточно прост, однако имеет 
низкий КПД и достаточно большое время вывода электроэнергии, поэтому наибольший интерес в СДН 
представляют: емкостной и электромеханический компенсатор. На основании СДН с ЕН (базовый вариант) и с 
ЭМН (проектный вариант) произведено технико-экономическое сравнение.  

Критерием экономичности при проведении мероприятий по компенсации реактивной мощности является 
минимум приведенных годовых затрат. Приведенные затраты в свою очередь зависят от затрат на покрытие 
потерь электроэнергии и активной мощности в элементах электрической сети и источниках реактивной 
мощности. Приведенные затраты по базовым и проектным вариантам позволят судить о целесообразности 
применения ЭМН в СДН. В таблице 1 приведены данные емкостного и электромеханического накопителя. 

Таблица 1 – Сравнительные данные емкостного и электромеханического накопителя 

Название накопителя Фирма изготовитель Тип накопителя Мощность Цена 

FRAKO (Германия) LKT 4,3-525-D52 1,4кВАр 228* 
Емкостной 

DUCATIenerqia (Германия) Modulo 10 1,4кВАр 184* 

МСД (посредник) 4ПО100S1УХЛ4 1,4кВт 2500* 
Электромеханический 

Lenze(Германия) Не указан 1,4кВт 3300* 

*Примечание: цены на стоимость накопителей указаны в гривнах с учетом курса валюты на 06.02.09. 
 
Выводы. Проведен расчет капиталовложений, эксплуатационных затрат, приведенных затрат по базовому и 

проектному вариантам. Определен годовой экономический эффект и срок окупаемости оборудования. Анализ 
произведенного технико-экономического расчета показывает, что применение ЭМН экономически 
целесообразно, поскольку наблюдается годовой экономический эффект и срок окупаемости оборудования 
менее 5 лет. Технико-экономический расчет осуществлен для СДН малой мощности, поэтому значительную 
часть приведенных затрат составляет заработная плата в обоих вариантах. В случае, когда рассматривают СДН 
большой мощности, приведенные затраты можно значительно снизить за счет уменьшения капиталовложений и 
увеличения КПД установки в проектном варианте. 
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Гарматенко А.М., студент 
Донецький національний технічний університет 
 

Вступ. У складних електричних системах (ЕС) функції виявлення аварійних режимів виконує релейний 
захист. На практиці, у ряді випадків аварійні режими ЕС за своїми параметрами подібні до нормально – 
експлуатаційних. У цих випадках існуючі методи та засоби оперативного керування режимами ЕС не завжди 
дозволяють найкращим чином справитися з задачею класифікації аварійних режимів. Для створення 
автоматизованої системи керування ЕС, необхідно вирішити кілька важливих задач, у тому числі задачу 
безпомилкового розпізнавання аварійних ситуацій в ЕС.  

Оскільки для рішення цієї задачі потрібна обробка значного об’єму статистичних даних, виявлення 
конкретних специфічних якостей, які належать класу режимів, що розглядається, і прийняття рішення про стан 
ЕС в умовах невизначеності, то доцільно реалізувати її методами статистичної теорії розпізнавання образів. 

Мета роботи - аналіз можливості використання методів теорії розпізнавання образів для оцінки динамічної 
стійкості в електричних системах. 

Матеріал і результати дослідження. При вирішенні задач розпізнавання, досліджуваний режим, що 
описується m параметрами (ознаками), представляється у виді вектора (об'єкта) у m-мірному просторі 
спостережень. Розпізнавання образів – це ухвалення рішення, що установлює приналежність нового, раніше в 
процесі вивчення об'єкта, що не розглядався, до даного класу об'єктів (образу) шляхом порівняння властивостей 
цього об'єкта з уже відомими і вивченими. Уся сукупність параметрів, які характеризують аварійну ситуацію в 
ЕС, розбивається на групи [1]: 

- кількісні ознаки, якщо значення ознак можуть бути виражені в чисельному виді (наприклад, параметри 
режиму, тривалість аварії, опір елементів ЕС і т.д.);  

- якісні (рангові) ознаки, якщо значення ознаки не виражаються числами, але характеризують різноманітний 
ступінь прояву якоїсь властивості об'єктів, унаслідок чого можлива ранжировка ознак (наприклад, види 
коротких замикань, регулятори порушення пропорційної і сильної дії і т.д.); 

- класифікаційні (номінальні) ознаки, коли значення ознаки не являються числами і не пов'язані природним 
упорядкуванням.  

Для математичного опису процедури розпізнавання використовуються: детерміновані методи; імовірні 
методи; статистичні методи. Відповідно до [2] вирішення задачі розпізнавання режиму можливо при 
використанні тільки найбільше інформативних параметрів. Розпізнавання образів є не що інше, як 
ідентифікація стану деякого об'єкта. Отже, можливість застосування системи розпізнавання образів на етапі 
ідентифікації стану об'єкта керування представляється цілком очевидною і природною. Задача розпізнавання 
вирішується на деякій безлічі об'єктів, визначеній для конкретної її постановки. Під образами розуміють безлічі 
зображень, що відносяться в конкретній задачі розпізнавання до визначеного класу. 

Процес розпізнавання здійснюється за допомогою вирішального правила, знайденого з використанням 
відповідних математичних моделей і методів, досліджуваних у теорії розпізнавання образів. Вирішальне 
правило визначається для даного типу об'єктів і для відомих їхніх класів (чи представників класів - навчальної 
вибірки). Процес формування вирішального правила називається навчанням системи розпізнавання. 
Розрізняють навчання з учителем, коли навчальна вибірка відома заздалегідь (тобто, задана вчителем), 
навчання без учителя. В останньому випадку формуванню вирішального правила передує процес кластеризації- 
розбивки деякої безлічі образів на класи по тим чи іншим критеріям близькості чи подібності. 

Для створення інтегрованого інструментарію програмних засобів при автоматизованому керуванні 
локальним об'єктом як класи розпізнавання необхідно взяти цільові й інші стани об'єкта керування, а як ознаки- 
фактори, що впливають на нього, а в моделі розпізнавання образів повинна  бути сформована міра зв'язку 
факторів і станів. Це дозволяє по заданому стану об'єкта керування одержати інформацію про фактори, що 
сприяють чи перешкоджають його переходу в цей стан, і на цій основі виробити рішення про керуючі впливи. 
Фактори можуть бути розділені на наступні групи: що характеризують передісторію об'єкта керування; що 
характеризують актуальний стан об'єкта керування; фактори навколишнього середовища; технологічні 
(керовані) фактори.  

Висновки. Таким чином, системи розпізнавання образів можуть бути застосовані в складі АСУ, у 
підсистемах ідентифікації стану об'єкта керування і вироблення керуючих впливів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ РЕЖИМУ НАВАНТАЖЕННЯ МАШИН 
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ТА ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ 

Ломонос А.І., ст. викл., Кармазін І.М., студент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Під навантаженням двигуни досліджують з метою визначення механічних властивостей 

відремонтованих машин, стійкість їх до механічних та струмових навантажень. В умовах електроремонтних 

підприємств випускається продукція широкої номенклатури, якість конструктивних матеріалів, що 

використовуються, наприклад, сталі, коливається в широкому діапазоні через технологічну предметну обробку 

і таке інше. З урахуванням того, що відремонтований двигун не має параметрів, які відповідають предметному 

варіанту, виникає необхідність дослідження і визначення цих параметрів. Відомо, що в системах взаємного 

навантаження машин постійного струму, що працюють в режимах динамічного навантаження, за рахунок 

формування знакозмінного електромагнітного моменту, що забезпечує необхідне струмове навантаження, 

циркулює знакозмінна потужність, коливання якої, з одного боку, впливають негативно на мережу живлення й 

інших споживачів, а з іншого, – призводять до необхідності встановлення силового трансформаторного і 

перетворювального обладнання завищеної потужності. Виходячи з цих негативних факторів режиму 

навантаження, необхідно досліджувати та розробляти нові системи керування [1]. 

Мета роботи. Дослідження впливу системи динамічного навантаження на мережу та впливу параметрів 

мережі на режим навантаження. 

Матеріал і результати дослідження. В традиційних системах електропривода встановлена потужність 

джерела живлення, як правило, достатньо близька до 

встановленої потужності двигуна. В будь-якому 

випадку відмінність потужності двигуна від 

потужності джерела живлення визначається частіше 

всього не енергетичними критеріями, а 

особливостями застосованого електрообладнання, в 

результаті чого встановлена потужність його, як 

правило, перевищує потужність двигуна; тому 

виникає необхідність завищувати потужність 

перетворювача для стійкого інвертування. 

Система диференційних рівнянь (СДР) для 

реверсивного джерела живлення має вигляд: 
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де ( )tU A , ( )tU B , ( )tUC  - напруги фаз мережі, ( )tI A , ( )tI B , ( )tIC  - струми фаз мережі, ( )tRA , ( )tRB , ( )tRC  

- активні опори фаз мережі, ( )tLA , ( )tLB , ( )tLC  - індуктивності фаз мережі, ( )tI Bcp  - струм вентиля, 

працюючого в випрямляючому режимі на інтервалі (0 - t1) та в інверторному режимі на інтервалі (t1 - t2), )t(U Я  

- випрямлена напруга, яка поступає на обмотки якоря, складається з падінь напруг із-за наявності активного та 

індуктивного значення опору якоря і значення проти ЕРС двигуна, )t(UЗ  - напруга, яка поступає на обмотку 

А

В

С

L
A

L
B

L
C

U
у
(t)

U
d
(t)

i
d
(t)

ДЖ

e(t)

i
з
(t)

ОЗ

ШІП

Рисунок 1 – Функціональна схема системи 

динамічного навантаження 
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збудження, яка складається з падінь напруг із-за наявності активного та індуктивного значення опору якоря, 

)t(EЯ  - значення Е.Р.С. двигуна.  

На основі СДР синтезується схема математичної моделі ДПС з реверсивним джерелом живлення, що 

дозволяє досліджувати режим навантаження, його вплив на мережу та вплив зміни значень параметрів мережі 

на режим навантаження, характер зміни втрат двигуна при зміні режиму навантаження. В роботі досліджено 

наступні режими навантаження: 
- двигун живиться від мережі трифазної напруги, кожна фаза якої має значення активного опору та 

індуктивності R=0,05 Oм, L=10 мГн. Сигнал керування представляє собою суму постійної та змінної складових: 

амплітуда постійної складової UЯ0=3,5 В, амплітуда змінної складової Uяm=2,35 В, з частотою, що дорівнює 

резонансній Ω=28,067 Гц, обмотка збудження живиться від широтно-імпульсного перетворювача, який формує 

напругу з амплітудою 220 В и скважністю 70%. Значення параметрів керуючих впливів визначаються 

експериментальним шляхом, виходячи з режиму навантаження; 

- двигун живиться від мережі трифазної напруги, яка має в складі кожної фази значення активного опору та 

індуктивності; в даному режимі навантаження мережі, кожна фаза якої має наступні значення параметрів 

активного опору та індуктивності R=0,5 Oм, L=1 мГн. Сигнали напруги керування в якірному колі та колі 

збудження аналогічні сигналам в першому випадку; 

- двигун живиться від мережі трифазної напруги, яка має в складі кожної фази значення активного опору та 

індуктивності: RА=0,5 Ом, LА=0,001 Гн, RВ=0,05 Ом, LВ=0,0001 Гн, RС=0,005 Ом, LС=0,00001 Гн. обмотка 

збудження живиться від широтно-імпульсного перетворювача, який формує напругу з амплітудою 220 В і 

скважністю 70%. Сигнал напруги керування в якірному колі аналогічний сигналу в першому випадку; 

- двигун живиться від мережі трифазної напруги, яка має в складі кожної фази значення активного опору та 

індуктивності RА=0,5 Ом, LА=0,001 Гн, RВ=0,05 Ом, LВ=0,0001 Гн, RС=0,005 Ом, LС=0,00001 Гн, обмотка 

збудження живиться від широтно-імпульсного перетворювача, який формує напругу з амплітудою 220 В і 

скважністю 80%. Сигнал керування аналогічний сигналу в першому випадку. 

Висновки. Виходячи з отриманих результатів, можна зробити наступний висновок: при збільшенні значень 

активного опору та індуктивності кожної фази мережі в 10 раз, зменшуються значення струму та моменту 

двигуна, при цьому значення електричних, механічних втрат зменшуються на 12%, а значення втрат на 

обертових частинах зменшуються на 20%. Значення магнітних втрат залишаються без змін. При зміні режиму 

навантаження, а саме збільшенні скважності напруги, яка живить обмотку збудження на 10%, значення струму 

фази мережі зменшується. Втрати в двигуні змінилися наступним чином: значення електричних втрат 

зменшилось на 30%, магнітних на 17%, механічних та втрат на обертових частинах на 10%. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОСТИ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ В ЗАДАЧАХ 
ДИАГНОСТИКИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Калинов А.П., к.т.н., доц., Мамчур Д.Г., ассистент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 
Введение. При определении текущего технического состояния асинхронных двигателей (АД) на данный 

момент наиболее перспективными являются методы, основанные на анализе мгновенных значений сигналов 
тока, напряжения и мощности [1]. Указанные сигналы получают путем измерения на зажимах потребителя, в 
данном случае – асинхронной машины. При этом на гармонический состав сигналов влияние оказывают как 
некачественность питающей сети, так и нелинейность потребителя. Диагностика в полевых условиях 
предполагает анализ режимов работы асинхронных машин при питании от сетей с некачественным 
напряжением. Влияние некачественности сети снижает точность или искажает результаты диагностики.  

Цель работы. Выделение вклада некачественности питающей сети в гармонический состав сигналов тока и 
напряжения для анализа технического состояния АД. 

Материал и результаты исследования. Для долевого разделения некачественностей питающей сети в 
точке подключения рассмотрим схему замещения «питающая сеть – нелинейный потребитель» (рис. 1). 

ИЕ ν
&

НU ν
& Iν

&

НЕ ν
&

CZ ν
&

НZ ν
&

 
Рисунок 1 – Схема замещения участка «питающая сеть – нелинейный потребитель» 

 
Поставленная задача может быть решена в случае представления питающей сети линейным объектом со 

сосредоточенными параметрами активно-индуктивного характера, что является справедливым для сетей 
напряжением до 1000 В. Определение направления потока энергии отдельных гармоник тока и напряжения 
осуществляется на основании анализа нулевой гармоники мгновенной мощности [2]. Для приведенной схемы 
составим уравнения баланса напряжений:  

Н И CU Е I Zν ν ν ν= − ⋅& & & &  – для случая доминирования амплитуд гармоник источника питания;  

Н И CU Е I Zν ν ν ν= + ⋅& & & &  – для случая доминирования гармоник напряжения, формируемых нелинейным 

потребителем; где ν - номер гармоники, НU ν
&  - гармоника напряжения на зажимах потребителя, ИЕ ν

&  и НЕ ν
&  - 

гармоники э.д.с. источника питания и нелинейной нагрузки, Iν
&  – гармоника тока, CZ ν

&  и НZ ν
&  – полное 

комплексное сопротивление участка сети и нелинейного потребителя. 

При неизвестных значениях гармоник э.д.с. источника ИЕ ν
&  и параметрах сети C C CZ R j Lν νω= +&  решение 

поставленной задачи не представляется возможным, однако выход может быть найден при использовании 
уравнений баланса мгновенной мощности [2]: 
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– для мощности на зажимах потребителя: 
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– для активного сопротивления сети: 
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– для индуктивности сети: 
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где k m k k m kIa , Ia ,Ib , Ib− −  − косинусные и синусные составляющие гармоник тока порядка k  и m k− ;  

k m k k m k k m k k m kEa , Ea ,Eb , Eb ,Ua , Ua ,Ub , Ub− − − −  − косинусные и синусные составляющие гармоник э.д.с. 

источника питания и напряжения на нагрузке соответственно. 
При решении указанной системы уравнений возникает неопределенность – система имеет бесконечное 

множество решений. Для того, чтобы найти искомую область решений, необходимо достоверно знать хотя бы 
одну искомую величину. В качестве таких величин можно предварительно определить параметры питающей 

сети – СR  и СL .  

Для сетей с несинусоидальными источниками питания промышленной частоты полагают, что резистивные 
сопротивления не зависят от частоты. В то же время индуктивное сопротивление растет прямо 
пропорционально частоте [3]. Таким образом, суммарное активное сопротивление и индуктивность всей цепи 
можно определить из выражений: 
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где 
1ИE , 1I  – первые гармоники э.д.с. источника и тока, представленные в комплексном виде, 

соответственно; f – частота питающей сети; ν – номер гармоники. 

В реальных условиях датчики тока и напряжения можно поставить в точке подключения потребителя. При 
этом измеренный ток будет одинаков для всей цепи. Таким образом, можно найти суммарное активное 
сопротивление и индуктивность потребителя: 
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где 1U – первая гармоника напряжения на потребителе, представленная в комплексной форме. 

Исходя из рассматриваемой схемы замещения исследуемого участка цепи, активное сопротивление и 
индуктивность сети можно получить следующим образом: 
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В реальных условиях при определении указанных величин, неизвестными, кроме сопротивлений сети, 
являются также значения гармоник э.д.с. источника питания. Таким образом, для определения всех 
неизвестных необходимо получить дополнительные уравнения. Это можно сделать путем изменения 
сопротивления потребителя: для определения параметров сети предлагается поочередно подключить к 
источнику питания резисторы с известными сопротивлениями, и замерять мгновенные значения токов и 
напряжений в точке подключения. В этом случае получим систему уравнений: 
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где 1 1 11 1I ,I , ,In ;K 1 1 11 1U ,U , ,UnK – первые гармоники измеряемых токов и напряжений в цепи при разных 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 
 

 

 

 
234

значениях испытательного сопротивления. Решив систему, определим СR  и СL . 

Подставляя найденные значения в систему (1), можно определить значения остальных значимых гармоник 
э.д.с. источника питания.  

Для проверки теоретических изложений был проведен эксперимент. В пакете Matlab было проведено 
моделирование участка электрической сети, содержащей источник несинусоидального напряжения (задавались 
комбинации из 1, 3, 5, 7-й гармоник), и потребитель, характеризующийся активным сопротивлением и 
индуктивностью, а также вносящий изменения в гармонический состав тока и напряжения – источники 
гармоник, часть из которых по амплитуде больше гармоник, генерируемых источником питания. При этом 
часть гармоник, генерируемых потребителем, имеют большую амплитуду, чем гармоники, генерируемые 
источником питания (рис. 2). Схема может включать либо участок с изменяющимся сопротивлением, либо 
потребитель, представленный в виде активного сопротивления, индуктивности и источника гармоник. Для 
большего приближения к анализу реальных сигналов, к сигналам тока и напряжений с помощью стандартных 
средств Matlab добавлены шумы, по амплитуде не превышающие 1% максимального значения сигнала.  

 
Рисунок 2 – Схема анализируемого участка цепи 

 
Первоначально схема включается поочередно на различные значения испытательных сопротивлений для 

определения параметров сети. Так, при заданных параметрах сети 1 35СR ,=  Ом и 0 012СL ,=  Ом, и первой 

гармонике источника питания, равной 0 24506 155 53303iE , , i= − , при решении системы, составленной для 

четырех значений испытательного сопротивления, получено: 1 34995СR ,=  Ом, 0 0120137СL ,=  Ом, 

0 2450313 155 5330047iE , , i= − , что свидетельствует о достаточной точности предложенного метода 

определения параметров сети. Далее  схема переключается на работу потребителя. По результатам измерений 
составляется система уравнений баланса мощностей (1). Результаты решения системы для случая 1, 3, 5, 7-й 
гармоник источника питания и 1, 3, 5, 7, 9-й гармоник, генерируемых потребителем, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Оценка экспериментальных результатов 
Исходные значения гармоник э.д.с. Результат решения системы Погрешность, % 

3 0 13985 31 07532iE , , i= −  3 0 140626 31 07557iE , , i= −  0,6 

5 0 11216 15 50546iE , , i= −  5 0 11094 15 51176iE , , i= −  1,1 

7 0 08702 7 72636iE , , i= −  7 0 09446 7 725iE , , i= −  8,5 

 
Погрешность объясняется наличием шумов в сигналах тока и напряжений, а также погрешностями 

вычислений преобразования Фурье (ПФ) и других математических операций. Стоит также заметить, что при 
составлении системы уравнений не учитывались уравнения баланса для 9-й гармоники, поскольку ввиду 
малости ее амплитуды, значения ПФ для 9-й гармоники были близки к значениям шумов.  

Выводы. Разработан метод определения параметров питающей сети на основании анализа токов и 
напряжений в точке подключения испытательных сопротивлений. Разработан способ (алгоритм) определения 
численных значений гармоник источника питания на основании полученных параметров сети. Рассчитанные 
величины в дальнейшем могут использоваться для приведения сигналов, полученных в точке подключения 
потребителей к источникам полигармонического питания к сигналам, полученным при питании от 
синусоидальных сетей. Это позволит анализировать возникновение и развитие искажений, вносимых 
потребителем в электрические сигналы, что может быть использовано в задачах определения их текущего 
технического состояния. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМУ ВІДКЛЮЧЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ВІД 
МЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАДАЧ ДІАГНОСТИКИ ПОШКОДЖЕНЬ РОТОРА 

Калінов А.П., к.т.н., доц., Ухань Ж.І., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
Урдін І.В., провідний інженер  
ТОВ “Семіол”, м. Кривий Ріг 

 
Вступ. Доцільність підвищення ефективності діагностики пошкоджень обмоток асинхронних двигунів (АД) 

зумовлена тенденцією їх масового використання в технологічних процесах і, як наслідок, збільшення відмов у 
зв’язку із тяжкими умовами експлуатації. Наявні методи визначення пошкоджень обмоток ротора або 
вимагають виводу двигуна з технологічного процесу та його розбору, або мають ряд методичних похибок, 
зокрема викликаних застосуванням апарату Фур’є [1]. Як відомо, наявність пазів на поверхні статора та ротора 
електричних машин спричиняє значне спотворення магнітного поля в зазорі та появу зубцевих просторових 
гармонік цього поля [2]. Такі гармоніки викликають додаткові втрати в сталі та короткозамкнених обмотках, 
спотворення кривої обертаючого моменту, зміну індуктивних опорів диференціального розсіювання та появу 
шуму в машині. Тому сигнали, що є похідними від сигналів магнітного поля в зазорі, яке має складові, 
обумовлені нерівномірністю внаслідок зубчатої конструкції, можна використовувати для діагностики 
пошкоджень, які спотворюють форму цього поля. В якості діагностичного сигналу можна прийняти 
електрорушійну силу (е.р.с.), яка наводиться в обмотках статора при відключенні АД від мережі. 

Мета роботи. Підвищення ефективності діагностики пошкоджень обмоток ротора АД шляхом аналізу 
кривої е.р.с., що наводиться в обмотках статора при відключенні двигуна від мережі живлення. 

Матеріал і результати дослідження. Якщо магнітне поле, що обертається, з р парами полюсів індукує в 
білячій клітці з Z стрижнями систему струмів із зсувом за фазою в сусідніх стрижнях на кут γ, то ця біляча 
клітка створює нескінченний ряд гармонік, що прямо обертаються, з порядковими числами [2]: 

...),,,,k(,
p

Z
k 32101 =+⋅=ν  (1) 

і такий же ряд гармонік, що обертаються в зворотньому напрямку, з порядковими числами: 

...).,,k(,
p

Z
k 3211 =−⋅=ν  (2) 

Таким чином, співвідношення Z/p визначає кількість стрижнів на пару полюсів. Струми в цих стрижнях 
зсунуті за фазою подібно до струмів фазних зон звичайної багатофазної обмотки, і тому дані стрижні аналогічні 
фазним зонам. При достатньо великому Z/p біляча клітка має велике число фаз, а її намагнічувальна сила 
містить невелику кількість гармонік низьких порядків, наближаючись до синусоїди. 

В ході роботи при моделюванні використовувався метод питомої магнітної провідності. При цьому 
приймається, що в початковий момент часу t=0 осі зубців статора і ротора на початку координати α 
співпадають, і ротор обертається з електричною кутовою швидкістю: 

22 Ω⋅= pω , (3) 

де Ω2 – механічна кутова швидкість обертання ротора.  
Тоді відносні провідності статора і ротора визначаються за виразами [2]: 
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де ,1δλ , 2δλ  - відносні провідності статора та ротора АД відповідно; ,iλ  jλ  - відносні провідності i –ої та j- 

ої гармонік; i,  j – номери гармонік провідностей статора та ротора; Z1, Z2 – кількість зубців статора і ротора АД; 

α – початок координати; р- кількість пар полюсів АД; 2ω - електрична кутова швидкість ротора. 

Загальна відносна питома провідність зазору має вигляд [2]: 
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Перший член правої частини даного виразу визначає провідність еквівалентного рівномірного зазору, 
другий член - гармоніки провідності статора, третій - гармоніки провідності ротора і останній член - 
інтерференційні гармоніки провідності, обумовленої взаємним впливом статора і ротора. В ході дослідження 
з’ясувалося, що загальна відносна питома провідність зазору має вигляд синусоїди, і це ніяк не відображає 
нерівномірність магнітного поля в зазорі. Помножене значення повної провідності зазору на намагнічувальну 
силу машини дозволяє отримати нескінченні ряди гармонік поля, з яких деякі справляють істотний вплив на 
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роботу машини. При цьому відносна магнітна індукція визначається за виразом (рис.1): 

( )αωλ −= tcos*B b 1  (6) 

Таким чином, при врахуванні зубчатої конструкції АД магнітне поле в зазорі несинусоїдне, при цьому струм 
кожного стрижня формує магнітний потік, що має форму, близьку до трапеції. А сума несинусоїдних е.р.с. 

дає 
сумарну е.р.с., модульовану зубцевою частотою ротора. 
Несинусоїдність магнітного поля в зазорі була врахована 

при моделюванні режимів роботи двигуна. 
Відома математична модель АД в трифазній системі 

координат [4] була використана для дослідження режимів 
роботи двигуна з декомпозицією обмоток ротора. Імітація 
обриву стрижня обмотки ротора відбувається за допомогою 
прирівнювання до нуля струму, що протікає через даний 
стрижень. Таким чином, нульове значення струму в одному 
із стрижнів викликає несиметрію ротора і спотворення 
форми струмів інших стрижнів. Крім того, на підставі 
отриманих залежностей для відносної провідності статора і 
ротора, розроблена модель враховує змінну індуктивність 

обмотки статора у часі внаслідок дії вищих гармонік магнітного поля в зазорі: 

)(LL)(L v γγ µµµ += 0 , (7) 

де 0µL
 
- постійна складова індуктивності; )(L v γµ  - змінна складова, що враховує просторову зміну кута 

повороту ротора відносно статора. Перехідні процеси за е.р.с. (рис. 2) та струмами ротора (рис. 3) дозволяють 
відстежити вплив нерівномірності магнітного поля в зазорі на режими роботи АД за наявності обриву стрижня 
ротора при пуску без навантаження, накиді навантаження (t=0.18 c) та відключенні двигуна від мережі 
живлення (t=0.3 c) приведені на рис. 2, 3. 

 
В ході роботи проведені експериментальні дослідження за допомогою вимірювально-діагностичного 

комплексу, який містить комплекти датчиків напруги, датчиків струму і вібрації, АЦП та ПК. 
Експериментальні дослідження проводилися для двигуна типу АИРС 90 L6 3 (Pн=1.7 кВт; Iн=5.1 А;  
nн=900 об/хв). 

При постановці експерименту у випробовуваному двигуні на статорі була укладена додаткова вимірювальна 
обмотка з 8-ми витків, за допомогою якої фіксувався магнітний потік в зазорі машини. Імітацію пошкоджень 
ротора вдалося досягти за допомогою виконання на роторі 4-ох отворів, чим створюється штучне пошкодження 
з’єднання короткозамкненого стрижня із замикаючим кільцем, та болтів, які дають змогу відновити порушення 
контакту. Місцерозташування штирів на роторі АД вказано на рис. 4. 

Аналіз наукової літератури дозволив визначити доцільність 
використання електричних координат електроприводу в якості 
діагностичних параметрів. Тому відомий спосіб спектрального 
аналізу модулів векторів Парка струму і напруги [3] було 
використано для підтвердження наявності пошкоджень обмоток 
ротора. 

Отримані результати за цим способом приведені на рис.5, 6. 
При наявності гармонік, які присутні у спектрі струму, але не 
спостерігаються у спектрі напруги, робиться висновок про 
наявність несправності. Дефект обмотки ротора встановлюється за 
наявністю двох симетричних відносно частоти мережі живлення 
піків у спектрі струму. Однак даний спосіб має недоліки, а саме: 

використання апарату Фур’є спричиняє розтікання спектру сигналу і не дозволяє адекватно судити про 
наявність пошкоджень на частотах, не кратних частоті мережі; аналіз результатів затрудняється через 
неякісність напруги живлення; встановлюється лише факт пошкодження, без визначення його ступеню та 
локального розташування Тому доцільною є розробка нових підходів діагностики пошкоджень за 
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Рисунок 1 – Відносна магнітна індукція в зазорі 

 
Рисунок 3 – Струми фаз ротора 

 
Рисунок 2 – Електрорушійна сила 

 
Рисунок 4 – Розташування штирів на 

роторі АД 
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електричними параметрами. 
Далі в ході експерименту проводився пуск АД без навантаження і здійснювався запис сигналів струмів і 

напруг при відключенні двигуна від мережі живлення. 
Як показали експериментальні дослідження, в якості тестового сигналу при врахуванні нерівномірності 

магнітного поля в повітряному зазорі може бути вибраний перехідний процес при відключенні двигуна від 
мережі живлення. 

Е.р.с. двигуна та її спектр приведені на  
рис. 7, 8. Отримані криві дають можливість 
прослідкувати, як відбивається на спектрі е.р.с. 
наявність обривів стрижнів ротора. Зокрема, 
нерівномірні за амплітудою піки, присутні у 
високочастотній складовій е.р.с., свідчать про 
пошкодження обмоток. В даному випадку 
кількість пошкоджених стрижнів дорівнює 
трьом.  

Для дослідження впливу розподіленого за 
розточкою статора неконструктивного 
виконання обмоток на е.р.с., що фіксується на 
затисках обмотки, здійснювалось порівняння 
цієї е.р.с. з е.р.с., яка наводиться у контрольній 
котушці, що була укладена у статор (рис.9). 
Таким чином, було встановлено, що е.р.с. у 
вимірювальній обмотці повторює форму е.р.с. 
фази статора "А". 

 
Рисунок 7 – Е.р.с. фази А двигуна  

Рисунок 8 – Спектр е.р.с. фази А двигуна 

 
Рисунок 9 – Е.р.с. фази А, суміщена з е.р.с. вимірювальної 

обмотки статора при відключенні АД від мережі 

 
Рисунок 10 – Високочастотна складова 

е.р.с. фази А 
 

 
Аналіз сигналу е.р.с., що наводиться в обмотках статора, за допомогою апарату Фур’є має певні труднощі та 

похибки, пов’язані з некратністю зубцевих гармонік магнітного поля частоті мережі, а також зміною амплітуди 
і фази е.р.с. у часі. Тому для дослідження режимів роботи асинхронного двигуна за наявності пошкоджень 
обмоток ротора доцільно використовувати вейвлет- аналіз, який дозволяє уникнути вищеназваних недоліків, 
адекватно оцінити технічний стан двигуна та виявити ступінь і місце пошкодження. 

Висновки. Пошкодження обмоток ротора призводить до появи в сигналах струмів та електромагнітного 
моменту коливань з низькою частотою, яка некратна частоті живлення, що викликає появу додаткових похибок 
при діагностиці внаслідок використання перетворення Фур’є. Показано, що діагностику пошкоджень ротора 
можна виконувати на основі сигналу, пропорційного магнітному потоку у зазорі двигуна, який, крім основної 
гармоніки, містить високочастотні зубцеві гармоніки. В результаті досліджень доведено, що сигнал е.р.с., який 
наводиться затухаючими струмами ротора в обмотках статора при відключенні двигуна від мережі живлення, 
адекватно відображає магнітний потік у зазорі і може бути прийнятий в якості діагностичного. 
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Рисунок 5 – Спектри струму і напруги непошкодженого 

двигуна 

Рисунок 6 – Спектри струму і напруги пошкодженого 
двигуна 
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Введение. В настоящее время теория оценивания состояния электрооборудования по параметрам его 
виброхарактеристик находит применение в различных прикладных разработках. Созданные приборы 
позволяют по спектру вибраций определять дефекты и неисправности [1]. Сегодня одной из самих 
перспективных технологий анализа данных является вейвлет-преобразование. В отличие от преобразования 
Фурье, которое описывает поведение сигнала в частотной области, но оставляет открытым вопрос 
относительно локализации во времени разных компонент сигнала, результаты, полученные с помощью  
вейвлет-анализа, как правило, обладают большей информативностью и отражают такие особенности данных, 
анализ которых при применении традиционных подходов вызывает определенные трудности, а именно, 
исследование временных (пространственных) рядов с выраженной неоднородностью. Такие свойства  
вейвлет-анализа, как выделение из сигнала компонентов разного масштаба - разделение сигнала на 
составляющие, определение и устранение статистических колебаний, явились предпосылкой данных 
исследований. 

Цель работы. Целью исследований является вейвлет-анализ виброхарактеристик электродвигателей 
компрессорных агрегатов. 

Материал и результаты исследования. Вибрация машины или любой другой механической системы 
представляет собой сложный колебательный процесс. Анализировать такие колебания сложно, поэтому чаще 
всего их предварительно раскладывают на компоненты разной частоты, т.е. проводят спектральный анализ [2]. 
При выборе частотной области вибрации, используемой для диагностики машин и оборудования, следует 
учитывать разные свойства вибрации разной частоты. В зависимости от вида дефекта в низкочастотной части 
спектра будет наблюдаться вибрация на частотах, характерных для бездефектного подшипника, или будут 
появляться новые составляющие, и/или на их кратных гармониках, или на их субгармониках, и/или на частотах, 
представляющих собой сочетание известных составляющих вибрации подшипника [2]. 

Появление в низкочастотной области спектра гармонических составляющих, характеризующих наличие 
различных видов дефектов подшипника, позволяет идентифицировать вид дефектов, а наблюдение за ростом 
уровней этих составляющих дает возможность в ряде случаев оценить степень их развития. Таким образом, 
каждый вид дефекта характеризуется определенным набором составляющих с повышенным уровнем вибрации, 
что и является диагностическим признаком конкретного вида дефекта. Этим обусловлен первоначальный 
большой интерес к анализу низкочастотной вибрации для диагностики подшипников. 

Рассмотрим сигнал виброускорения [3] подшипника синхронного двигателя (СД) свободного конца вала 
компрессорного агрегата КС-1 ТК-7 кислородного цеха № 2 Криворожского металлургического комбината. На 

рис. 1, вверху, представлены исходный сигнал виброускорения ( )tS  и его энергетический спектр C   

(рис. 2, внизу). Из последнего четко видно, что сигнал содержит две гармонические составляющие: 50 Гц и 100 
Гц, которые можно отнести к вибрациям электромагнитного характера. 

По характеру энергетического спектра видно, что другие гармоники, с использованием Фурье-анализа, не 

идентифицируются и, скорее всего, являются просто шумами, поэтому выполним вейвлет-анализ сигнала ( )tS . 

На практике использование вейвлет-преобразования, чаще всего, связано с применением дискретного 
вейвлет-преобразования [4-6]. Однако при анализе сигналов более удобным является непрерывное  
вейвлет-преобразование [7-9]; его некоторая избыточность, в данном случае, является положительным 
качеством, так как позволяет более полно и четко представить и проанализировать содержащуюся в данных 
информацию. 

Вейвлет-преобразование является достаточно ресурсоемкой процедурой и может быть выполнено одним из 
нескольких способов [9]. 

Исследования, результаты которого представлены в данной работе, выполнены в среде пакета MATLAB с 
использованием быстрого алгоритма непрерывного вейвлет-преобразования, основанного на применении 
алгоритма быстрого Фурье-преобразования [9]. За основу берется соотношение для прямого  
вейвлет-преобразования относительно Фурье-образа сигнала, которое представляется в виде конечной суммы: 
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γ  - частота оцифровки. 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 
 

 

 

 
239

Для вычисления матрицы вейвлет-коэффициентов для каждой частоты mf  формируется вектор 
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, для которого выполняется обратное быстрое Фурье-преобразование, и получающийся при 

этом комплексный вектор kS
~

 будет давать нам сразу целиком m-тую строку матрицы nmW . 

Вейвлет-спектр nmW  ( ( )f,tSWg ) одномерного сигнала представляет собой поверхность в трехмерном 

пространстве и содержит информацию о частотно-временном распределении амплитуд ( )f,tA  и фаз ( )f,tΦ  в 

сигнале. Построение изоуровней модуля ( )f,tA  на плоскости ( )f,t  позволяет проследить изменение 

интенсивности амплитуд колебаний на разных частотах и во времени, а изоуровни величины ( )f,tΦ  дают при 

этом информацию о фазе колебаний на тех или иных частотах [9]. 

Используя вейвлет-преобразование с базовым морлет-вейвлетом с параметром 060 ,w =  построим 

изоуровни ( )f,tA  сигнала ( )tS  (рис. 2, вверху). 

Из диаграммы видно, что изоуровни представляют собой неизменяющуюся с увеличением параметра t  

картину. Особенно отчетливо это видно для несущей частоты 50 Гц, в то время как во временном пространстве 
для частоты 100 Гц различимы осцилляции, имеющие различные временные центры. 

Однако, учитывая, что исследуемые агрегаты находятся в эксплуатации на протяжении многих лет, то у СД 
могут проявляться такие дефекты как наличие вибрации «масляного клина» или эллипсности шейки вала, для 
которых характерным является проявление в спектре вибросигнала низкочастотных субгармоник с частотой 
0,42 - 0,48 от оборотной частоты вала. 

 
Рисунок 1 – Сигнал виброускорения и его энергетический спектр подшипника скольжения СД 

 
Из рис. 2, вверху, видно, что используемое вейвлетное преобразование не сможет различать/выявлять 

низкие частоты. В то же время Фурье-анализ позволяет разрешить частоту существенно ниже основной. При 
этом важным моментом является то, что при увеличении длительности анализируемой временной реализации 
сигнала, разрешение по частоте Фурье-анализа будет возрастать, в то время как разрешение вейвлетного 
преобразования по частотам останется неизменным, так как оно не зависит от длительности анализируемого 
ряда. Разрешение вейвлетного преобразования по частотам уменьшается с ростом частоты. Одновременно 
амплитуда спектральных составляющих сигнала линейно уменьшается с ростом частоты. 

Учитывая природу сигнала, исследуем низкочастотные составляющие и, применив вейвлетное 

преобразование к частотному диапазону 0-5 Гц, получим изоуровни ( )f,tA  (рис. 2, внизу). Следует отметить, 

что преобразование с базовым морлет-вейвлетом «улучшает» свое разрешение во времени с уменьшением 

параметра 0w . 
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Рисунок 2 – Вейвлет-преобразование сигнала виброускорения 

 
Из рис. 2, внизу, видно, что данные изоуровни представляют собой неизменяющуюся с увеличением 

параметра t  картину в диапазоне 0,5-3,25 Гц. В то же время, в отличие от Фурье-спектра (рис. 1, внизу), 

вейвлет-спектр дает наглядное представление, как меняются во времени спектральные характеристики сигнала, 
а именно на данном временном интервале наблюдается модуляция частоты порядка 4 Гц, что может 
свидетельствовать о наличии указанных выше дефектов. Абсолютные значения вейвлет-коэффициентов также 
изменяются во времени (рис. 2), хотя явного изменения амплитуды в сигнале нет. 

Выводы. Вейвлет-анализ виброхарактеристик позволяет качественно определить наличие составляющих в 
сигнале и локализовать имеющиеся гармоники. Теория вейвлетов является мощной альтернативой анализу 
Фурье и дает более гибкую технику обработки сигналов. Одно из основных преимуществ вейвлет-анализа 
заключается в том, что он позволяет заметить хорошо локализованные изменения сигнала, тогда как в 
коэффициентах Фурье отражается поведение сигнала за все время его существования. Выбор анализируемого 
частотного диапазона, однако, требует понимания природы происходящих процессов. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ І ЯКОСТІ 
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В АСИНХРОННОМУ ДВИГУНІ 

Калінов А.П., к.т.н., доц., Чумачова А.В., магістрант, Мамчур Д.Г., асистент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 

 

Вступ. У зв'язку з необхідністю впровадження енергоресурсозберігаючих технологій у виробничий процес, 

виникає завдання оцінки енергетичних режимів роботи електромеханічних перетворювачів, зокрема, 

асинхронних електродвигунів (АД). У цей час регламентується лише вплив якості енергії живлення на 

електромеханічний перетворювач, при цьому вважається, що він справний, электрично та магнітно 

симетричний. У роботах ряду дослідників показано, що існуючі методи оцінки енергоефективності роботи 

електричних машин морально застаріли внаслідок збільшення кількості електроприводів змінного струму, що 

працюють при несинусоїдальних струмах і напругах, а також мають певний ступінь початкової або придбаної 

конструктивної параметричної несиметрії [3]. З урахуванням вищевказаних факторів існуючих критеріїв по 

оцінці енергопроцесів у АД стає недостатньо. Це викликає необхідність введення нових критеріїв оцінки 

енергопроцесів. 

Мета роботи.  Підвищення ефективності аналізу енергопроцесів в асинхронному двигуні на основі 

миттєвих значень електромеханічних і енергетичних координат, які визначаються за миттєвими значеннями 

струмів і напруг. 

Матеріал і результати дослідження. Для аналізу енергетичних показників роботи асинхронних машин 

пропонується метод, що базується на основі експериментальних сигналів фазних струмів і напруг статора АД. 

Застосування цього методу обумовлено насамперед тим, що, у більшості випадків,  у промислових умовах 

єдиними параметрами, які можна досить просто виміряти, зафіксувати й оцінити, є фазні струми й напруги 

статора двигуна. Згідно з наведеним алгоритмом (рис. 1), інші параметри, що характеризують енергетичну 

ефективність і якість перетворення енергії, можуть бути визначені побічно. Як додаткові параметри, необхідні 

для реалізації запропонованого методу, виступають значення активних опорів (RA, RB, RС) і індуктивностей 

розсіювання (LA, LB, LС) обмоток фаз статора, а також момент інерції ( J ) механічної системи. Зазначені 

параметри можуть бути отримані за допомогою ряду стандартних або альтернативних методів ідентифікації 

параметрів АД [1]. Оцінка енергетики роботи асинхронного двигуна проілюстрована на основі експериментів з 

прямого пуску АД. 
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Рисунок 1 – Алгоритм визначення енергетичних показників АД 
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При підсумовуванні миттєвих потужностей всіх фаз одержуємо миттєву активну потужність трифазної 

системи (рис. 2). При визначенні миттєвого коефіцієнта потужності cos( ( t ))ϕ  можуть бути розраховані криві 

миттєвої реактивної й повної потужності (рис. 2). Миттєвий коефіцієнт потужності при цьому розраховується 

шляхом попереднього переходу від трифазної системи напруг і струмів до ортогональної системи. При 

відсутності несинусоїдності й несиметрії напруг і струмів cos( ( t ))ϕ являє собою у статичному режимі – пряму. 

При наявності несинусоїдності й несиметрії мережі живлення, конструктивної несиметрії й істотних 

нелінійностей АД в кривій миттєвого коефіцієнта потужності  з'являються коливання з подвійною і вище 

частотою мережі живлення (рис. 3), однак середнє значення за період напруги мережі живлення дорівнює 

середньому значенню коефіцієнта потужності за фазами АД. 

Розрахунок електромагнітного моменту й  моменту на валу можна робити або на основі аналізу споживаної 

потужності й втрат потужності в статорі, або на основі похідних потокозчеплень (рис.1). 

При відомих активних опорах фаз статора відносно просто може бути отриманий так званий 

спостережуваний електромагнітний момент, відмінність якого від реального обумовлена миттєвими 

значеннями втрат у сталі. Одержувана похибка може варіюватися від (30-50)% у режимі  неробочого ходу до (1-

5)% при номінальному навантаженні, що є припустимим для рішення ряду завдань. Втрати в сталі 

визначаються величиною магнітного потоку в зазорі АД, або його аналога - ЕРС у зазорі, заснованого на 

електричній схемі заміщення (рис. 6). Розрахунок ЕРС у зазорі потребує розрахунку похідних струмів і 

наявності інформації про значення індуктивностей розсіювання статора з урахуванням їх відмінності при 

несиметрії електричної машини. Коефіцієнт Кст  вважається постійним і визначається у режимі неробочого ходу 

шляхом зіставлення із втратами в сталі в статичному режимі, отриманими за відомими методами [2]. 

Момент АД при пуску складається з декількох складових: сталого значення моменту для даної кутової 

швидкості, що відповідає статичній характеристиці; початкових значень аперіодичних вільних складових 

моменту; періодичних вільних складових моменту. 

Варто відмітити, що миттєві значення кривих електромагнітного моменту,  отриманого на основі миттєвих 

потужностей (рис. 5), і моменту, отриманого на основі похідних потокозчеплень (рис. 4), відрізняються, у той 

час, як їхні тренди збігаються (рис. 7). Однак необхідно враховувати недолік методу визначення 

електромагнітного моменту через потокозчеплення: процес інтегрування змінних вимагає відомих початкових 

умов, тобто має сенс використовувати цей метод тільки при аналізі всього перехідного процесу, а не окремої 

його ділянки. 

Використання розрахованого електромагнітного моменту дозволяє побічно розрахувати кутову частоту 

обертання двигуна, при цьому момент навантаження розраховується як середнє значення   електромагнітного 

моменту в сталому режимі. Визначення миттєвих значень швидкості дозволяє розрахувати момент і потужність 

на валу АД. При непрямому розрахунку швидкості обертання АД метод розрахунку електромагнітного моменту 

за похідними потокозчеплень дає кращий збіг з експериментальною кривою за критерієм 

середньоквадратичного відхилення. 

ККД двигуна, що розраховується за стандартними методами у статичних режимах не дозволяє врахувати 

багатонаправленість  потоків енергії в пуско-тормозних режимах. Тому запропоновано розрахунок миттєвих 

значень ККД електричної машини в цілому й декомпозиція ККД на ККД статора й ККД ротора відповідно до 

конструктивної структури АМ (рис. 9). 

Для ККД статора як споживана потужність береться потужність, споживана з мережі 1p ( t ) , а в якості 

корисної – електромагнітна потужність p ( t )µ , передана через зазор від статора до ротора. Для розрахунку 

ККД ротора як споживана потужність використовується p ( t )µ , а в якості корисної – потужність на валу 

2p ( t ) . 
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Рисунок 2 – Активна споживана, реактивна і повна 

потужність  
Рисунок 3 – Миттєве значення коефіцієнта потужності 
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Рисунок 4 – Потокозчеплення фаз статора Рисунок 5 – Активна споживана, електромагнітна 

потужність і потужність втрат у міді статора 
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Рисунок 6 – Миттєві втрати в сталі Рисунок 7 – Електромагнітні моменти 
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Рисунок 8 – Кутова швидкість обертання ротора АД Рисунок 9 – Коефіцієнт корисної дії 

 
Висновки. Запропонований метод дозволяє оцінити енергетичні характеристики АД в умовах неякісності 

напруги живлення, конструктивної й параметричної несиметрії електричної машини й зміни режимів його 
роботи при використанні миттєвих значень струмів і напруг статора, за кривими  активної, реактивної й повної 
потужності, коефіцієнта потужності, миттєвого коефіцієнта корисної дії. Перевага цього методу полягає в тому, 
що він дозволяє витрачати менше часу на аналіз даних у порівнянні з методом, що передбачає розклад сигналів 
струму й напруги на гармонічні складові.  

Зазначений метод при цьому входить до комплексного завдання створення систем визначення залишкового 
ресурсу працездатності АД й створення на їхній основі енерго- і ресурсозберігаючих режимів роботи в складі 
регульованого електропривода. Запропонований метод може бути покладений також в основу створення систем 
компенсації конструктивної й параметричної несиметрії АД й оптимізації режимів енергоспоживання на основі 

частотнорегульованого електропривода. 
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ОЦІНКА РЕЖИМІВ РОБОТИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ НА ОСНОВІ 
 ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ 

Калінов А.П., к.т.н., доц., Мамчур Д.Г., асистент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 

 
Вступ. У зв’язку зі складним економічним станом, необхідністю зменшення собівартості продукції задля 

збільшення її конкурентоспроможності, вичерпуванням традиційних енергоресурсів та іншими подібними 
чинниками, на багатьох промислових підприємствах інтенсивно впроваджують заходи енергоресурсо-
збереження. З огляду на масовість використання в промисловості асинхронних двигунів (АД), низьку якість 
експлуатації і обслуговування, забезпечення їх найбільш оптимальних режимів роботи підвищить ефективність 
енерговикористання, а також сприятиме більш раціональному використанню ресурсу двигунів. 

На даний момент найбільш зручною є оцінка роботи АД за аналізом миттєвих значень струму та напруги, з 
огляду на простоту їх отримання та подальшої математичної обробки. У роботах [1-3] запропоновано 
здійснювати оцінку стану АД за аналізом миттєвої потужності як функції, що повною мірою відображає усі 
енергетичні процеси, що відбуваються в конкретній системі, зокрема, електроприводі, та запропоновано 
показники якості перетворення енергії (ПЯПЕ). Аналіз [4, 5] показав, що за сформульованими показниками не 
можна зробити повноцінного висновку про поточний технічний стан машини, дати рекомендації щодо її 
використання в технологічному процесі та здійснити прогноз її працездатності. Таким чином, існує 
необхідність розширення існуючих ПЯПЕ та здійснення на їх основі аналізу режимів роботи АД.  

Мета роботи. Аналіз інформативності показників якості перетворення енергії при оцінці режимів роботи 
АД. 

Матеріал і результати дослідження. Погіршення режимів роботи АД виникають у зв’язку з наявністю 
електричних або механічних пошкоджень машини, або у зв’язку з неякісним живленням (несиметрія, 
несинусоїдальність). Електричні неякісності пов’язані з обмотками двигуна (обрив паралельних обмоток 
двигуна, виткові замикання, обрив стрижнів ротора), з нелінійністю машини (нелінійністю кривої 
намагнічування, ефектом витіснення струму і т. ін.), несиметрією параметрів за фазами, статичним та 
динамічним дисбалансом. Механічні пошкодження виникають внаслідок фізичних ушкоджень двигуна, 
викривлення валу, поганого кріплення АД з основою та технологічним механізмом. З огляду на приведені 
факти, для аналізу впливу різного роду пошкоджень та неякісностей АД на процес перетворення енергії, в 
математичному пакеті Matlab Simulink було складено та досліджено наступні математичні моделі 
двополюсного АД 4АХБ2Г100L4 (4 кВт; 8,7 А; 1420 об/хв): 

– ідеалізованого АД при живленні неякісною напругою; 
– АД з погіршенням кріплення з основою [6]; 
– АД з наявністю дисбалансу ротора (статичного, динамічного) [7]; 
– АД з наявністю несиметрії обмоток статора; 
– АД з наявністю обриву стрижнів ротора [8]; 
– АД з наявністю виткових замикань обмоток статора. 

За допомогою моделей було отримано миттєві значення струмів, напруг та потужностей при різних 
ступенях неякісностей, на основі чого розраховано показники якості перетворення енергії для кожного випадку. 
Для аналізу було обрано наступні ПЯПЕ, сформульовані у роботах [1 – 3]: 

– коефіцієнт ефективності використання споживаної енергії pε  – загальний, piε  – пофазний, – відображує 

відношення корисного сигналу (постійної складової) до всіх наявних гармонік у сигналі миттєвої 
потужності. В ідеальному випадку дорівнює одиниці – сигнал потужності являє собою пряму; 

– коефіцієнт нерівномірності тепловиділення τнпK , – відображає несиметрію тепловиділення в обмотках 

АД за фазами, що може бути спричинене несиметрією мережі живлення або параметрів машини; 

– обернений коефіцієнт неякісності перетворення моменту мнпмнпобр K/K 1=  – відображає долю вищих 

гармонік у сигналі моменту, в ідеальному випадку дорівнює одиниці; 

– коефіцієнт, що відображає погіршення вібраційних характеристик .K внп  

Для оцінки сумарної несиметричності машини, що може бути спричинена як неякісністю живлення, так і 
неякісністю самої машини, запропоновано використовувати середньозважені показники для потужності та фази 

гармонійних складових ;
PcPbPa
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 – відношення 

амплітуди ї−ν  гармоніки або фази потужності однієї з фаз до сумарного значення амплітуд гармонік або фаз 
того ж порядку трьох фаз – в ідеальному випадку за всіма фазами дорівнює 1/3 [5]. Найбільш зручно проводити 
аналіз при 2=ν , оскільки сигнали потужностей фаз двигуна коливаються з подвійною частотою мережі 
живлення, тобто дана гармоніка завжди присутня у сигналі, і на її значення здійснює вплив наявність вищих 
гармонік, спричинених різного роду неякісностями.  

Також на основі відомих показників якості енергії (ПЯЕ) [9] розраховано показник за несиметрією напруги 

,2ε показник за несиметрією струму ,I 2ε  показник за несиметрією потужності ,P2ε  показник за 
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несинусоїдністю напруги Uнсk , показник за несинусоїдністю струму Iнсk . 

Додатковий аналіз проводився за спектром сигналу потужності – сумарної трифазної, та окремо за фазами 
двигуна (рис. 1–7), у якому помітно проявляються коливання на певних частотах, характерних для певних видів 
дефектів [10]. Оскільки коливання від дефектів різного роду можуть проявлятися в спектрі не лише при 
частотах, кратних основній частоті мережі живлення, а можуть проявлятися і у вигляді бокових гармонік, 
розташованих симетрично кратної гармоніки [10], частотний спектр трифазної миттєвої потужності було 
розбито на кілька зон, що охоплюють усі можливі для аналізу частоти: 

– 0–5 Гц – зона постійної складової; 
– 6–45 Гц – зона низькочастотної складової; 
– 46–55 Гц – зона основної частоти мережі живлення; 
– 56–95 Гц – суміжна зона бокових частот основної і подвійної частоти мережі живлення; 
– 96–105 Гц – зона подвійної частоти мережі живлення. 

Далі, за аналогією: 106–195 Гц, 206–295 Гц, >306 Гц – суміжні зони; 196–205 Гц, 296–305 Гц, 396–405 Гц, 
496–505 Гц, 596–605 Гц – зони гармонік, кратних подвійній частоті мережі живлення. Для аналізу внеску 
гармонік певних частот в інтегральне значення вищих гармонік потужності використовувалось відношення 
квадрату ефективного значення гармонік певного діапазону до квадрату ефективного значення усіх вищих 

гармонік: ,
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÷  де N – загальна кількість гармонік спектру, 1N , 2N  – відповідно, 

початкове і кінцеве значення частот гармонік аналізованого проміжку. 
Для зручності аналізу отримані дані зведено у табл. 1.  
Таблиця 1 – Значення ПЯПЕ при різних видах і ступенях дефектів 
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Неякісне 
живлення 

Погіршення 
кріплень 

Дисбаланс 
ротора 

Несиметрія 
АД 

Обрив 
стрижнів 

ротора 

Виткові 
замикання 

Коефіцієнт  Значення коефіцієнта 

%,2ε  0-30 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 

 %,I 2ε  0-0,001  = 0-0,2   = 0-0,685  ↑  14-95  =↓  0-1,7  ↑ 14-95  =↓  

 %,P2ε  0-0,33  ~ 0-0,038 ~  0,05-3,65 ↓  0,78-8,56 ↓  0-0,23 ↑ 0,8-8,98  ↓  

A 1 = 1 =  0,97-1,003  =  1,27-2,2  0,99-1,03  ↑ 1,32-2,23  =  

B 1 = 1 =   0,974-1,03 = 0,48-1,03   0,97-1,01  ↓  0,58-1,15 ↓  )i(нпK τ   

C 1 = 1 =   0,978-1,02 =  0,02-0,85  0,98-1,002 ↑  0,09-0,73 ↑  

pε    0,91-1 ↑ 1 ↑ 0,99  ↑ 0,04-0,97  ↑ 0,99-1   = 0,17-0,98   ↑ 

A  0,55-0,63 ↑  0,62-0,63 ↑  0,60-0,62 ↑  0,54-0,62 ↑  0,59-0,64 ↑↓  0,48-0,62  ↑ 

B  0,57-0,63 ↑  0,62-0,63 ↑  0,62-0,65 ↑  0,28-0,70  ~↓  0,59-0,64 ↑↓  0,3-0,72  =  piε  

C  0,55-0,70 ↑ 0,62-0,63  ↑  0,62 ↑  0,32-0,82  ↑  0,59-0,64 ↑↓  0,1-0,68  ↑ 

%,K внп  0-22 ↓ 0-2,6 ↓ 0,4-11,3 ↓ 27-97,5 ↓ 3,1-10,6 ↑ 26,7-99,2 ↓ 

%,K мнпобр  97,5-100 ↑ 99,37-100 ↑ 99,37-100 ↑ 22-96,3 ↑ 99,4-100 ↓ 12,56-96,36 ↑ 

2AсрP  0,33 0,33 0,334-0,35 0,39-0,56 0,332-0,334 0,38-0,54 

2BсрP  0,33 0,33 0,314-0,33 0,29-0,39 0,324-0,33 0,29-0,38 

2CсрP  0,33 0,33 0,33-0,338 0,05-0,29 0,332-0,334 0,10-0,29 

)(гармK 455÷  <0,01% 78-98% 0,1-27% <0,01% 84-100% <0,02% 

)(гармK 10596÷  <0,01% 0,1-1,1% <0,6% >99% <1% >99% 

)(гармK 195156÷  <0,01% <0,8% 15,8-25,6% <0,0001% <0,8% <0,0001% 

)(гармK 205196÷  0-0,1% <0,25% 48-73% <0,01% <0,2% 0,0008-0,04% 

)(гармK 305296÷  >99% <0,11% <0,4% <0,0001% <0,11% 0,00004-0,0004% 
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В таблиці знаки ↑, ↓, =, ~ вказують на поведінку коефіцієнта при зміні навантаження: зростання, зменшення, 

нечутливість, змінну поведінку, відповідно. Коефіцієнти внпK , мнпобрK  досліджувались за номінального 

навантаження, решта – при зміні навантаження від неробочого ходу до нM, ⋅51 . Поведінка ПЯПЕ при зміні 

навантаження важлива при оцінці режиму роботи АД. При діагностиці технічного стану оцінка ПЯПЕ не 
повинна бути жорстко прив’язаною до зміни навантаження, оскільки ця операція проводиться або у режимі 
неробочого ходу на випробувальній ділянці ремонтного цеху, або у техпроцесі з невідомим або стохастичним 
навантаженням.   

За сукупним аналізом наведених показників та частотного спектру потужності можна зробити наступні 
висновки. 

– Для непошкодженого двигуна у спектрі сигналу трифазної потужності характерна наявність лише незначної 
за величиною низькочастотної складової, що обумовлено похибками при виконанні математичних перетворень 
при розрахунку параметрів математичної моделі АД, у спектрах сигналів потужності за фазами наявна основна 
складова подвійної частоти мережі живлення (100 Гц), та незначні викиди симетричні відносно неї та частоти 
мережі живлення (50 Гц) (рис. 1, б). Ці явища також пов’язані з похибками математичних перетворень. 
Основний відсоток вищих гармонік припадає на діапазон 5–45 Гц (рис. 1, а). Оскільки двигун не має 
пошкоджень, то сформульовані коефіцієнти мають ідеальні значення. Таким чином, якщо виконується правило: 

)),,K,(),K,(,K((

),PPP()K(

)K()()()KKK()()(

95)-гарм(5655)-гарм(4645)-гарм(6

C срB срА срвнпобр

внпPСPBPAP(C)нп(B)нп(A)нпP

222

0501010050750

3301

011002

<<∧<<∧>∧

∧===∧=∧

∧=∧==∧=∧===∧=∧= εεεεεε τττ

 

то можна сказати, що досліджуваний двигун непошкоджений, живиться від синусоїдальної мережі. 
– За наявності несинусоїдності мережі живлення (3-я гармоніка) у спектрі сигналу трифазної потужності 

з’являється гармоніка з частотою 300 Гц (рис. 2, а), при наявності 3-ї та 5-ї гармонік напруги в спектрі сигналу 
трифазної потужності з’являються бічні частоти відносно гармоніки з частотою 300 Гц (рис. 2, б). А за 
наявності одночасно несинусоїдності і несиметрії мережі живлення у спектрі трифазної потужності з’являються 
усі частоти, кратні подвійній частоті мережі живлення (рис. 2, в). При цьому гармоніки, характерні для 
непошкодженого двигуна, залишаються незмінними як за значенням частоти, так і за значенням амплітуди. 
Основний відсоток вищих гармонік при несинусоїдності припадає на частоту 300 Гц (рис. 2). За наявності 
несиметрії значною стає гармоніка з частотою 200 Гц (рис. 2, в). Таким чином, наявність гармоніки частотою 

300 Гц у спектрі сигналу трифазної потужності при 1=τ )i(нпK  за всіма фазами свідчить про несинусоїдність 

мережі живлення. Отже, якщо виконується правило: 
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то досліджуваний двигун непошкоджений, живиться від несинусоїдної симетричної мережі, а якщо 
виконується правило: 
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то двигун живиться від несинусоїдальної несиметричної мережі. 
– При погіршенні кріплень АД з основою в спектрі трифазної миттєвої потужності спостерігається лише 

низькочастотна складова (рис. 3, а), зумовлена низькочастотними вібраціями двигуна, а в спектрі фазних 
потужностей – основна гармоніка з частотою 100 Гц, та бічні гармоніки симетричні відносно 100 Гц та 50 Гц 
(рис. 3, б). При погіршенні якості кріплень частоти бічних гармонік змінюються, а їх амплітуда збільшується.  
При цьому сформульовані вище показники змінюються незначно (1–2%). Це явище пояснюється наближенням 
до частоти автоколивань АД при різній жорсткості кріплення з основою. Основний відсоток вищих гармонік у 
діапазоні 5–45 Гц (рис. 3, а). Тобто, якщо справедливий вираз: 

)),,K,(),K,(),K((

),PPP()K,(

),K()()()KKK()(

55)-гарм(4645)-гарм(645)-гарм(6

C срB срА срвнпобр

внпPСPBPAP(C)нп(B)нп(A)нп

222

0501010050750

3301990

00101102

<<∧<<∧>∧

∧===∧<<∧

∧>∧==∧=∧===∧= εεεεε τττ

 

то двигун неякісно закріплений. 
– У режимі неробочого ходу при статичному або динамічному дисбалансі ротора у спектрі трифазної 
потужності спостерігається явно виражена гармоніка з частотою 200 Гц (чотирикратна частота мережі), що 
свідчить про наявність несиметрії. При зростанні навантаження до номінального частота даної гармоніки стає 
дещо меншою за 200 Гц (рис. 4, а), таким чином основний відсоток вищих гармонік при дисбалансі ротора за 
номінального навантаження знаходиться у діапазоні 156-205 Гц. Також характерним для даного дефекту є 
зростання коефіцієнту несиметрії струмів зі збільшенням навантаження, та одночасно зменшення коефіцієнту 
несиметрії потужності. Для визначення дисбалансу ротора необхідно, щоб набував справедливості вираз: 
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– Для частотного спектру трифазної потужності при фазній несиметрії АД та виткових замиканнях 
характерна поява значної за амплітудою гармоніки частоти 100 Гц, та дещо меншої гармоніки частоти 200 Гц 
(рис. 5, а, рис. 5, б). Зі зростанням ступеню пошкодження амплітуди даних гармонік також зростають. Також 
спостерігається зростання амплітуд гармонік низьких частот (5–45 Гц), проте їх частота залишається 
постійною. Основний відсоток вищих гармонік для потужності фаз знаходиться у діапазоні 96–105 Гц, також 
значний відсоток гармонік діапазону 196–205 Гц (рис. 5, б; рис. 7, б). Оскільки в обох випадках істотно 
різняться значення електричних параметрів за фазами, різними є і значення коефіцієнту ефективності 
використання енергії за фазами; також значно змінюються показники за несиметрією струму та потужності 

2Iε , 2Pε . У зв’язку із збільшенням втрат, що спричиняє нерівномірність тепловиділення ( )j(нпK τ ), значно 

зменшується коефіцієнт ефективності використання потужності pε , та збільшуються коефіцієнти неякісності 

перетворення моменту та погіршення вібраційних характеристик %,K внп , %,K мнпобр . Тобто, істинність 

виразу: 
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свідчить або про наявність несиметрії, або про наявність виткових замикань у обмотці статора. 
– При обриві стрижнів ротора у частотному спектрі трифазної потужності спостерігається лише 

низькочастотна складова, що збільшується із зростанням дефекту (рис. 6, а). Характерною ознакою даного 

режиму також є зростання коефіцієнта погіршення вібраційних характеристик внпK  та одночасного зменшення 

коефіцієнту неякісності перетворення моменту при збільшенні навантаження, що є відмінністю від поведінки 
даного коефіцієнту за інших неякісностей. При цьому значення всіх показників змінюються неістотно, 
несиметрії параметрів, що фіксуються, не спостерігається, оскільки зміна параметрів ротора непрямо 
проявляється на зміні параметрів статора, її дія «розсіюється» за фазами статора, і може бути зафіксована у 
вигляді модуляції зафіксованих параметрів низькою частотою (що і видно з частотної характеристики). 
Додатковим показником при визначенні наявності даного дефекту є наявність симетричних бокових частот 
відносно 50 Гц у спектрі сигналу струму [10]. Таким чином, за наявності обриву стрижнів ротора справедливий 
вираз: 
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Таким чином, спостерігаючи за зміною значень сформульованих коефіцієнтів можна робити висновки про 
наявність чи появу певних дефектів або неякісностей асинхронного електроприводу. За аналізом значень 
певних коефіцієнтів можна робити висновки про допустимість даного режиму роботи. Наприклад, при великій 

змінній складовій моменту ( 90,K мнпобр < ) можна судити про неефективність процесу перетворення енергії, 

оскільки значна її частина йде на шкідливі вібрації, або прогнозувати залишковий ресурс роботи – на основі 

показника нерівномірності тепловиділення )i(нпK τ  можна розраховувати залишковий ресурс ізоляції АД за 

правилом восьми градусів. 

    
а)       б) 

Рисунок 1 – Спектр трифазної миттєвої потужності (а) та потужності фази А (б) ідеалізованого двигуна без 
пошкоджень з ідеальним живленням 
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а)        б) 

 
 в) 

Рисунок 2 – Спектри трифазної потужності при несинусоїдальному живленні: а) 1, 3 гармоніки; б) 1, 3, 5 

гармоніки; в) 1, 3, 5 гармоніки, амплітуда 5-ї гармоніки має різні значення за фазами (несиметрія) 

    
а)       б) 

Рисунок 3 – Спектр трифазної миттєвої потужності (а) та потужності фази А (б) двигуна з неякісними кріпленнями 
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а)       б) 

Рисунок 4 – Спектр трифазної миттєвої потужності (а) та потужності фази А (б) двигуна з наявністю дисбаланса ротора 

     
а)       б) 

Рисунок 5 – Спектр трифазної миттєвої потужності (а) та потужності фази А (б) двигуна при несиметрії фази А 
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а)       б) 

Рисунок 6 – Спектр трифазної миттєвої потужності (а) та потужності фази А (б) двигуна при обриві одного 

стрижня ротора 

    
а)      б) 

Рисунок 7 – Спектр трифазної миттєвої потужності (а) та потужності фази А (б) двигуна з витковим 

замиканням 

 
Висновки. В роботі досліджено поведінку ПЯПЕ, ПЯЕ та сформульованих коефіцієнтів якості перетворення 

енергії, а також частотний спектр сигналів трифазної та пофазних потужностей за наявності різного роду і 
ступеню пошкоджень АД. Результати свідчать, що сукупний аналіз зазначених показників можна 
використовувати для визначення режимів роботи АД, а також в процесі моніторингу електромеханічного 
обладнання, що надасть змогу контролювати поточний технічний стан АД з метою попередження  позаштатних 
ситуацій та прогнозування необхідності ремонту. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ АСИНХРОННИХ 
ДВИГУНІВ З НЕЯКІСНИМ КРІПЛЕННЯМ ДО ОСНОВИ ТА З ПОШКОДЖЕННЯМИ 

ОБМОТОК СТАТОРА І РОТОРА 

Калінов А.П., к.т.н., доц., Мамчур Д.Г., асистент, Браташ О.В., магістрант, 
Ухань Ж.І., магістрант, Простак О.І., аспірант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Якісна і адекватна оцінка енергетичних режимів роботи та технічного стану електроприводів 
технологічних установок вимагає заглиблення у фізичні процеси перетворення енергії у вузлах всієї 
електромеханічної системи. Використання для аналізу процесів в електроприводах електричних та 
енергетичних координат, а також вібропараметрів неможливо без застосування сучасних вимірювально-
діагностичних систем (ВДС). 

Мета роботи. Дослідження підходів щодо підвищення достовірності діагностики пошкоджень обмоток 
асинхронного двигуна (АД) та неякісностей кріплення їх до основи за рахунок комплексного аналізу 
електричних та енергетичних координат, а також вібропараметрів. 

Матеріал і результати дослідження. Для обробки та аналізу використовувались дані, отримані для різних 
електричних двигунів, різних експериментальних установок, одна з яких служить для вивчення 
віброхарактеристик при неякісних кріпленнях АД з основою. Для дослідження реалізована можливість 
штучного створення несиметрії напруги живлення шляхом зміни напруги однієї фази від 0 до Uн. Неякісність 
кріплення до фундаменту зімітована шляхом встановлення АД типу МF-011-16 (Pн = 1,4 кВт, Iн = 9,3 А, 
nн = 886 об/хв) на підпружинену платформу (рис. 1). У другий експериментальний зразок, двигун АО90S-4 
(Pн = 1,1 кВт, Ін = 2,8 А, nн = 1410об/хв), можна вносити дефекти обмоток статора шляхом перемикання 
відпайки однієї з обмоток статора або замикання цих відводів у короткозамкнені витки (імітація виткових 
замикань) і ушкодження обмоток ротора шляхом порушення зв'язку 4-х стрижнів з короткозамикаючими 
кільцями.  

Найбільш відповідальним елементом системи збору вібраційних даних є вібродатчик, що служить для 
перетворення механічних коливань в електричний сигнал. Протягом багатьох років з різним ступенем успіху 
використалися датчики різних типів. Виходячи з аналізу існуючих на даний момент датчиків вібрації, можна 
зробити висновок, що використання акселерометрів для електроприводів малої та середньої потужності є 
найбільш раціональним, дозволяє вимірювати безпосередньо віброприскорення, а також шляхом інтегрування 
визначати віброшвидкість і вібропереміщення. Найпоширенішим типом акселерометрів є акселерометр із 
убудованим підсилювачем заряду, живлення на який надходить від аналізатора даних по тому ж проводу, що й 
вимірюваний сигнал. У розробленому обладнанні вимірювання вібрацій забезпечують датчики Wilcoxon 784 А 
(рис. 2).  

Для отримання сигналів вібрацій акселерометри встановлювалися за трьома осям X, Y, Z на корпусах 
досліджуваних двигунів (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема проведення експериментів для дослідження 

неякісностей кріплення АД до основи 

 

 
Рисунок 2 – Схема підключення датчика 

вібрацій 
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На рис. 3-12 зображені сигнали та спектри віброшвидкості, віброприскорення, споживаної потужності, 
струмів та напруг для дослідів з симетричним та несиметричним живленням з не жорстким кріпленням на базі 
АД типу МF-011-16. 

За аналізом експериментальних даних дослідів живлення АД від симетричної та несиметричної мережі з не 
жорстким з’єднанням з фундаментом, можна зробити ряд висновків: 

- на відміну від сигналів віброприскорення (рис. 3, 5) та віброшвидкості (рис. 4, 6) за осями Х та 
У, частоти сигналів віброприскорення (рис. 7) та віброшвидкості (рис. 8) за віссю Z не мають 
співпадання за частотами з сигналами споживаної потужності (рис. 9, 10) та електромагнітного 
моменту, як основної сили, що збуджує коливання; 

- не жорстке з’єднання АД з фундаментом (рис. 1) проявляється у виникненні низькочастотної 
складової у сигналах віброшвидкостей (рис. 6, 8) та споживаної активної трифазної потужності (рис. 9); 

- електромеханічна вібропотужність (рис. 11, 12), що розраховується як добуток змінної 
складової електромагнітного моменту на змінну складову кутової частоти обертання, при живленні АД 
від несиметричної мережі, зростає на порядок; основна частота цієї потужності співпадає з частотою 
низькочастотних коливань у спектрі споживаної потужності та віброшвидкості, а вищі гармонічні 
складові, які є  кратними основній частоті, демпфуються  механічною системою, тобто, низькочастотні 
гармоніки несуть в собі більшу частину вібропотужності, тому вони потребують більш детального 
аналізу (рис. 5-8) [1, 2]. 

На рис. 13-24 зображені сигнали та спектри віброшвидкості, віброприскорення, споживаної потужності, 
струмів та напруг для дослідів з симетричним те несиметричним живленням з не жорстким кріпленням на базі 
АД типу АО90S-4. 

За аналізом експериментальних даних при дослідженнях АД з пошкодженнями обмоток статора і ротора, 
можна зробити ряд висновків: 

- гармоніка віброшвидкості з частотою 100 Гц визначається гармонікою електромагнітного 
моменту тієї ж частоти і викликана асиметрією напруги живлення АД (рис. 19 – 22); високочастотні 
гармоніки віброшвидкості та віброприскорення викликані вібрацією підшипників та вібраціею корпуса 
машини, що встановлена на основі без кріплень (рис. 19-22); 

- при пошкодженні обмоток ротора в сигналах віброшвидкості (рис. 21, 22) та споживаної 
потужності (рис. 17, 18) з’являється гармоніка з частотою 24,194 Гц (частота обертання ротора), а у 
спектрах струмів (рис. 15, 16) – два симетричні, відносно 50 Гц, піки [3]; 

- при постановці експерименту з порушенням контактів деяких стрижнів ротора з 
короткозамикаючим кільцем (рис. 16, 18, 20, 22) та їх відновленням (рис. 15, 17, 19, 21) за допомогою 
вкручування болтів, повністю контакт відновити не вдалося, про це свідчать однаковість рівнів 
низькочастотних гармонік у спектрах споживаної потужності (рис. 17, 18); але зменшення 
низькочастотної складової віброшвидкості приблизно у 7 разів свідчить про суттєве поліпшення 
вібраційної картини, що не вдалося зафіксувати за електричними та енергетичними координатами АД;  

- дослід з витковим замиканням фази А (10% обмотки) показав, що рівні основних частот 
спектрів  віброшвидкості суттєво не збільшились, але суттєво зросли рівні симетричних бокових частот 
у спектрах струмів (рис. 23), та з’явилась суттєва складова, що симетрична, відносно частоти 50 Гц, 
низькочастотній складовій сигналу споживаної потужності. 

Висновки. Комплексний облік гармонічних складових електричних, енергетичних та вібраційних 
параметрів асинхронних двигунів  дозволяє підвищити точність та адекватність діагностики.  

 

 
Рисунок 3 – Сигнал віброприскорення за віссю У  

Рисунок 4 – Сигнал віброшвидкості за віссю У 
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Рисунок 5 – Спектр віброприскорення за віссю У 
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Рисунок 6 – Спектр віброшвидкості за віссю У 
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Рисунок 7 – Спектр віброприскорення за віссю Z 
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Рисунок 8 – Спектр віброшвидкості за віссю Z 
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Рисунок 9 – Спектр споживаної потужності при 

живленні від симетричної 3-фазної мережі 

 
Рисунок 10 – Спектр споживаної потужності при 

живленні від несиметричної 3-фазної мережі 

 
Рисунок 11 – Спектр вібропотужності при живленніі 

від симетричної 3-фазної мережі 
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Рисунок 12 – Спектр вібропотужності при живленні 

від несиметричної 3-фазної мережі 

 
Рисунок 13 – Спектр напруги й струму 

непошкодженого двигуна 

 Рисунок 14 – Спектр миттєвої споживаної потужності 
непошкодженого двигуна 

 
Рисунок 15 – Спектри сигналів струму й напруги фази 
двигуна з відновленими контактами стрижнів ротору 

 
Рисунок 16 – Спектр напруги й струму двигуна з 

пошкодженнями (обрив 3-х стрижнів ротора) 
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Рисунок 17 – Спектр сигналу миттєвої потужності 

двигуна з відновленими контактами стрижнів ротору 

 
Рисунок 18 – Спектр споживаної миттєвої 

потужності двигуна з пошкодженнями (обрив 3-х 
стрижнів ротора) 
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Рисунок 19 – Спектр віброприскорення за віссю Х 
двигуна з відновленими контактами стрижнів ротору 
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Рисунок 20 – Спектр віброприскорення  за віссю Х 

двигуна з пошкодженнями (обрив 3-х стрижнів 
ротора) 

 
Рисунок 21 – Спектр віброшвидкості за віссю Х 

двигуна з відновленими контактами стрижнів ротору 
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Рисунок 22 – Спектр віброшвидкості за віссю Х 

двигуна з пошкодженнями 
(обрив 3-х стрижнів ротора), f=24,194 

 
Рисунок 23 – Спектр сигналів струму й напруги фази 

двигуна з витковим замкненням (10% фази А) 
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Рисунок 24 – Спектр споживаної потужності з 

витковим замкненням (10% фази А) 
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МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ НЕЯКІСНОСТІ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ НА 
ВІБРОХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

Калінов А.П., к.т.н., доц., Браташ О.В., магістрант, Простак О.І., аспірант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
Урдін І.В., провідний інженер  
ТОВ “Семіол”, м. Кривий Ріг  

 

Вступ. Розвиток методів діагностики електричних машин пов'язаний з бажанням оптимізувати експлуатацію 
великого парку електричних двигунів широкого діапазону потужностей і конструктивних виконань з різною 
історією експлуатації й ремонту, тобто тих, що перебувають на різних рівнях технічного стану. При цьому, як у 
методах вібродіагностики, так і в методах діагностики за електричними параметрами, існує проблема впливу 
якості енергії живлення на результат вимірів і аналізу. Живлення електричних двигунів як від 
внутрішньоцехових електричних мереж, так і від побутових мереж напругою 0,4 кВ пов’язано зі значними 
рівнями несинусоїдальності й несиметрії напруг фаз. В умовах живлення від мережі з неякісними параметрами 
електричної енергії (несинусоїдальність і несиметрія) спектри струму й вібрації викликані дефектами і 
гармоніки напруги живлення можуть накладатися або взаємно компенсуватися. При цьому на частоті мережі, 
крім того, проявляються природні нелінійності електричної машини у вигляді насичення в сталі і тому подібне. 
Варто вказати на той факт, що при проведенні операцій вібродіагностики стан  мережі живлення взагалі не 
враховується. Застосування в цьому випадку будь-яких зв'язків і співвідношень між амплітудами спектрів 
напруг і струмів неприйнятні через різний прояв характеристик двигуна на частоті основної гармоніки й вищих 
гармонік, а також через наявність природних нелінійностей у вигляді кривих намагнічування й ефекту 
витиснення струму в обмотках ротора [1]. Ситуацію спотворення результатів діагностики погіршує виникнення 
інтергармонік напруги живлення внаслідок зміни режиму роботи двигуна й мережі живлення. З тієї ж причини 
накладення дефектів і неякісної напруги живлення на однакових частотах будуть спостерігатися 
неоднозначності в методах, що базуються на порівнянні електромагнітних вібрацій (на основі 
електромагнітного моменту) і механічних вібрацій [2]. Тому варто визнати, що ефективне рішення проблеми 
відділення впливу мережі живилення на результат діагностики ще чекає свого рішення. 

Мета роботи. Визначення взаємозв'язків параметрів і характеристик механічних і електромагнітних 
вібрацій для підвищення достовірності і точності вібродіагностики у задачах оцінки технічного стану 
асинхронних двигунів (АД). 

Матеріал і результати дослідження. При аналізі вібрацій та шуму, що виникають в АД під дією зубцевих 
гармонік поля в зазорі, несиметрії та несинусоїдності напруги живлення, зусилля, що збуджують вібрації, 
розраховуються як крутильні моменти на основі струмових навантажень та магнітної індукції у зазорі [3,4]. 
Аналіз грунтується на лінійному представленні електромагнітної, електромеханічної та механічної систем, які 
входять до складу АД. При відносній постоті вимірювань струмів в обмотках статора, вимірювання магнітної 
індукції має певні затруднення, що, в свою чергу, затруднює визначення віброзбуджуючих сил. Визначення 
електромагнітного моменту АД через миттєві значення струмів та напруг [5] враховує несиметрію та 
несинусоїдність напруги живлення, конструктивну та параметричну несиметрію двигуна і значно спрощує 
аналіз збуджуючих сил. 

Для дослідження зв’язку віброхарактеристик з електромагнітними та електромеханічними вібраціями АД 
запропоновано здійснити процедуру ідентифікації математичних моделей, що пов’язують ці характеристики. 
Для цього був використаний пакет Identification Toolbox MatLab. Пакет являє собою спеціалізовану підсистему, 
призначену для ідентифікації математичних моделей процесів, відбитих у масивах експериментальних даних з 
випадковою зміною параметрів входу й виходу. Як вхідні параметри приймалися: електромагнітний момент, 
похідна електромагнітного моменту, кутова швидкість; вихідні параметри - віброшвидкість, віброприскорення. 
Оцінка адекватності математичної моделі виконувалась за  середньоквадратичним відхиленням розрахункової і 
експериментальної кривих. Дослідження показали, що суттєва кореляція спостерігається між сигналами: 
похідна електромагнітного моменту за часом – віброприскорення (рис. 1), електромагнітній момент – 
віброшвидкість (рис. 3).  

При здійсненні ідентифікації математичної моделі зв’язку віброприскорення зі збуджуючими зусиллями 
ставиться задача знаходження взаємозв’язку на частотах, на яких збуджуючі зусилля мають значний прояв. 
Вищі гармоніки віброприскорення не несуть значної кількості енергії та зазвичай пов’язані з нелінійностями у 
механічній системі (наприклад, зачеплення ротору за статор) та дефектами підшипників, тобто не містять 
прямого зв’язку зі збудженням. 

Математична модель дозволяє отримати частотні характеристики (рис. 2), за якими визначаються резонансні 
частоти, що можна враховувати при розробці регульованих ЕП на базі переторювачів частоти. Аналіз цих 
частотних характеристик дозволяє визначити ступінь впливу визначених частот електромагнітного моменту, 
викликаних несинусоїдністю та несиметрією струмів і напруг, на вібрацію АД. 

Використання математичної моделі вібрацій дозволить аналізувати вібропараметри АД, що досліджуються 
на математичних моделях при проявах різноманітних пошкоджень, нелінійностей, несиметрій і т.д. 

Ідентифікація моделі, що пов’язує віброхарактеристики з електромагнітними та електромеханічними 
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вібраціями АД, дозволяє визначити та виключити з аналізу вплив неякісності напруги живлення на вібрації і, 
таким чином, збільшити точність та достовірність діагностики АД за віброхарактеристиками. Суть 
запропонованого методу передбачає наступне. При роботі двигуна здійснюється вимірювання струмів статора 
та лінійних напруг на статорі АД. Миттєві значення електромагнітного моменту  розраховуються на основі 
рівняння балансу потужностей. Шукане рівняння електромагнітного моменту має вигляд [4]: 

))t(P)t(P()t(М 1
0

1
∆−

ω
= , (1) 

де )t(i)t(u)t(i)t(u)t(i)t(u)t(P CCBBAA ⋅+⋅+⋅=  - потужність, що споживається з мережі, 

CCBBAA R)t(iR)t(iR)t(i)t(P 222
1 ++=∆  - втрати потужності на активних опорах обмоток статора, ),t(u A  ),t(uB  

)t(uC  - миттєві значення фазної напруги на статорі АД, ),t(iA  ),t(iB  )t(iC  - миттєві значення фазних струмів 

на статорі АД, ,RA  ,RB  CR  - фазні опори статора АД. 
 

 
 

Рисунок 1 – Порівняння експериментальних та розрахункових кривих сигналу віброприскорення на різних 
проміжках часу, при використанні у якості вхідного сигналу для ідентифікації у вигляді похідної 

електромагнітного моменту 

 
Рисунок 2 – Частотні характеристики моделі, що 
пов’язує  похідну електромагнітного моменту та 

віброприскорення 

 
Рисунок 3 – Порівняння експериментальних та 

розрахункових кривих сигналу віброшвидкості при 
використанні електромагнітного моменту у якості 

вхідного сигналу для ідентифікації  
 
Проводиться ідентифікація математичних моделей, на підставі спостережень за вхідним і вихідним 

сигналами на певному інтервалі часу визначається вид оператора, що зв'язує вхідні й теоретичний вихідний 
сигнали, їм є передатна функція, входом якої є момент, а виходом сигнал віброшвидкості.  

Виконується перетворення Фур’є струмів і лінійних напруг статора АД. На основі перетворення Фур’є 
виконується перерахунок гармонік струму, починаючи з другої, на основі гармонік напруги та лінійної 
залежності опору АД (Zk). Формула розрахунку гармонік струму: 

k

k
kk

Z

U
II −=′ , (2) 

де kI  - амплітуда k-ї гармоніки струму, kU  - амплітуда k-ї гармоніки напруги, kZ  - значення повного 
комплексного опору двигуна на k-ій гармоніці, k=2..K - номер гармоніки. 

Виконується перерахунок миттєвих значень струмів, згідно (2): 
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напруга задається у вигляді першої гармоніки: 
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де ),t(iА′  ),t(iB′  )t(iC′  - перераховані миттєві значення струму, згідно (2), ),t(u А′  ),t(uB′  )t(uC′  - ідеальні 
напруги живлення з виключенням вищих гармонік, ω - кутова швидкість, t - час. На основі (1)-(2) виконується 
перерахунок електромагнітного моменту АД, і використовуючи модель ідентифікації, отримуємо скорегований 

сигнал віброшвидкості. Гармонічний сигнал 
віброшвидкості вже не містить складових, що викликані 
неякісною напругою мережі живлення, отже при 
операціях діагностики виявляються пошкодження, 
нелінійності та дефекти, що містяться лише в самому 
двигуні та електромеханічному обладнанні. 

Операція перерахунку гармонік здійснюється у 
комплексному вигляді. Перерахунок є коректним при 
представленні АД у вигляді лінійного та нелінійного 
об’єктів. Таким чином, при визначенні гармонійного 
складу струму лінійної частини об’єкту, викликаного 
наявністю вищіх гармонік напруги мережі, шляхом 
ділення їх на комплексной опір, принцип суперпозиції не 
порушується [Нейман Демирчан, нова книга]. Повний 
комплексний опір АД може бути знайдений у результаті 
проведення ідентифікації електромагнітних параметрів 
при полігармонійному живленні обмоток статора [5]. З 
урахуванням відсутності насичення магнітної системи 
АД у режимі короткого замикання, основна нелінійність 
у цьому режимі визначається ефектом витіснення струму 
в обмотках ротора, який суттєво проявляється на 
частотах, вищих за 250 Гц ( 5≥k ). При цьому дані, 
отримані у режимі короткого замикання, добре 
узгоджуються з даними для режиму неробочого ходу при 
полігармонійному живленні, за виключенням першої 
гармоніки, де значний вплив має е.р.с, що індукується в 
обмотці статора, відрізнення гармонік на вищих частотах 
пояснюється впливом насичення магнітної системи та 
наявністю невеликої е.р.с, та складає сукупну 
нелінійність двигуна. 

Запропонований підхід значно спрощується при 
використанні даних, що представлені у частотній області 
[6]. Це дозволяє уникнути етапів аналізу, пов’язаних з 
відновленням сигналів у часовій області. При цьому слід 
враховувати, що спектр миттєвої потужності отримується 
у результаті згортки рядів, які складаються з 
ортогональних складових струмів та напруг, а спектр 
трифазної потужності отримується як алгебраїчна сума 
ортогональних складових потужності трьох фаз. 

Висновки. У результаті проведених досліджень розроблений метод відокремлення неякісності мережі 
живлення на результати  вібродіагностики АД шляхом використання математичної моделі, що пов’язує 
електромагнітні і механічні вібрації. 
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Рисунок 4 – Відхилення залежностей повних 

комплексних опорів від номеру вищих 
гармонік у режимі короткого замикання 

та неробочого ходу 

 
Рисунок 5 – Алгоритм роботи методу діагностики 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

Черная В.О., аспирант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Техническое состояние внутришахтного транспорта на рудниках Украины в последние годы 
приобрело тенденцию ухудшаться. Среди имеющихся в наличии в локомотивном парке рудничных шахтных 
электровозов более 70% тяговых единиц подлежит списанию по причине выработки своего ресурса. Новые 
виды локомотивного транспорта не поступают, а работы по созданию современных типов локомотивов, 
которые соответствовали бы современным требованиям, ведутся медленно. Для замены рудничных 
электровозов только для Криворожского железорудного комбината в количестве, необходимом для 
обеспечения бесперебойной работы железнодорожного транспорта, а это около 1200 единиц, зарубежными 
аналогами потребовалось бы не менее 2,5 млрд. долларов США [1]. В связи с этим самими предприятиями 
проводятся ремонты и модернизация электрооборудования. К сожалению, это не всегда безопасно, что в 
условиях шахт опасно тем более. 

Цель работы. Анализ уровня необходимости и оценка функциональных возможностей систем 
диагностирования электрооборудования рудничных контактных электровозов. 

Материал и результаты исследования. В настоящее время на отечественных и зарубежных угольных и 
рудничных шахтах основным видом транспорта является электровозный, который состоит из подвижного 
состава, источника электрической энергии и тяговой сети. На электроподвижном транспорте в качестве тяговых 
двигателей повсеместно применяются двигатели постоянного тока, управление которыми совершается 
посредством контакторно-резисторной системы управления. Последняя состоит из контроллера, тяговых и 
тормозных реостатов, контакторов, а также устройств и приборов защиты тягового электрического двигателя 
(ТЭД). Данной схеме присущ ряд недостатков: 

- большие потери электроэнергии в пусковых реостатах (до 25-30% от всей потребляемой энергии); 
- скачкообразное изменение тока вследствие ступенчатого пуска и торможения электроподвижного состава 

(ЭПС); 
- неэффективная защита электродвигателя от перегрузок на каждой разгонной позиции; 
- преждевременный износ токосъема, причиной которого являются броски тока при пуске (торможении). 
В целом, это приводит к снижению надежности электрооборудования ЭПС и сокращению срока его службы. 
Следует отметить, что благодаря интенсивному развитию в последние десятилетия полупроводниковой 

элементной базы стало возможным осуществление безреостатного пуска ТЭД путем использования 
импульсных преобразователей. Применение импульсных систем управления имеет следующие преимущества: 

- плавный пуск и останов тягово-подвижного состава; 
- большой диапазон регулирования скорости; 
- плавность изменения напряжения на ТЭД и возможность его повышения на 10-20%; 
- защита ТЭД от воздействия колебаний напряжения и перенапряжения в тяговой сети. 
Однако, импульсной системе присущи и недостатки, наиболее существенными из которых являются 

наличие пульсаций тока, что ухудшает режимы работы ТЭД из-за дополнительного нагрева и ухудшения 
условий коммутации; возникновение радиопомех в контактной сети [2]. 

Как показывает практика эксплуатации электровозов, наиболее частые неисправности наблюдаются в 
электрооборудовании, главным образом в контроллере (порядка 40% от общего количества отказов),  около 
35% отказав электрооборудования приходится на долю ТЭД. Причем к основным причинам поломок относятся 
некачественный ремонт (72%) и неудовлетворительная эксплуатация (около 14%). 

Для поддержания ЭПС и отдельных его элементов в работоспособном состоянии предназначена система 
планово-предупредительных и капитальных ремонтов. Плановые ремонты заключаются в проверке общего 
состояния электровоза и его наиболее ответственных деталей с устранением замеченных во время осмотра 
неисправностей. Капитальный ремонт предназначен для замены и восстановления основных узлов и деталей 
электровоза. 

В большинстве случаев ТЭД, прошедшие капитальный ремонт, не отвечают номинальным (завода- 
изготовителя) параметрам до ремонта. То есть после ремонта выходит практически новая электрическая 
машина с ухудшенными характеристиками меди, с новой погрузочной способностью, которая влияет на 
нормальную работу ТЭД. В связи с этим, эксплуатация отремонтированного ТЭД в прежнем режиме может 
привести к возникновению новых отказов, связанных не столько с качеством ремонта, сколько с 
несоответствием параметров ТЭД техническим требованиям. 

В целом, технология ремонта ТЭД приводит к следующим негативным последствиям: 
- возникает несимметрия электрической машины. Причинами этого является изменение обмоточных данных 

статора и ротора, изменение характеристики стали в ходе ее естественного старения или в ходе ремонтных 
испытаний. Как результат – существенный рост потерь в стали, перегрев изоляции, снижение нагрузочной 
способности; 

- изменяется сопротивление «новой» обмотки (как правило, увеличивается при использовании меди 
«старой» обмотки); 
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- изменяется мощность холостого хода (может уменьшаться при правильной установке новых исправных 
подшипников и увеличиваться, если подшипники «затиснуты»); 

- происходит перераспределение энергетических потерь в ТЭД; 
- изменяется КПД двигателя (в сторону ухудшения); 
- изменяется тепловой режим ТЭД (в сторону увеличения постоянной температуры перегрева, если при этом 

не модернизируется система вентиляции ТЭД). 
Как было отмечено ранее, на состояние оборудования рудничных электровозов существенное влияние 

оказывает специфика условий эксплуатации, а именно [3]: 
- высокая влажность, которая может достигать 100%; 
- возможность попадания в электрооборудование шахтной пыли и грязи; 
- вибрации, которые особенно велики в зимних условиях, когда верхнее строение пути обладает 

повышенной жесткостью; 
- неустойчивый токосъем, являющийся причиной отсутствия постоянного контакта пантографа с питающей 

сетью и сопровождается постоянными бросками тока; 
- перенапряжения на зажимах двигателей, которые могут быть спровоцированы атмосферными разрядами. 
Таким образом, низкая надежность электрооборудования объясняется невысоким качеством 

изготавливаемых тяговых двигателей и контроллера, с одной стороны, и тяжелыми условиями эксплуатации – с 
другой. 

Для решения задачи повышения надежности ЭПС необходимо создание и внедрение систем диагностики 
технического состояния и параметров эксплуатации электровозов. 

Диагностирование – это особый технологический процесс технического контроля – определение 
технического состояния и прогнозирование работоспособности оборудования по диагностическим параметрам, 
функционально связанным с рабочими параметрами, характеризующими техническое состояние этого 
оборудования [4]. 

Технической диагностикой решаются три типа задач: 
1. Задачи диагноза, т.е. определение технического состояния, в котором находятся локомотив и его 

элементы в настоящий момент времени. 
2. Задачи прогнозирования состояния локомотива и его элементов, в котором они будут находиться в 

некоторый будущий момент времени. 
3. Задачи генеза – определение состояния локомотива и его элементов, в котором они находились в 

некоторый прошлый момент времени. 
Оснащение электровозов системой диагностики состояния его основных узлов позволит получать 

информацию об исправности оборудования как перед рейсом, так и осуществлять автоматический контроль 
состояния электромеханического оборудования в пути следования, с достаточно высокой степенью точности 
определять причины отказов или повреждений. 

Основой создания бортовых систем диагностирования локомотивов является разработка структуры 
автоматизированной системы, включающей в себя датчики для сбора первичной информации, устройства 
преобразования и усиления сигналов, а также специализированную бортовую ЭВМ, которая способна 
логически перерабатывать полученную информацию и выдавать достоверные результаты контроля в удобном 
для анализа виде. 

Применение подобного рода устройств позволит решить следующие задачи: 
- отслеживать текущее состояние электрооборудования рудничных электровозов; 
- устанавливать вовремя отказавший узел; 
- обеспечить своевременный ремонт тех узлов, в которых найдены неисправности; 
- значительно увеличить периоды между техническими обслуживаниями и ремонтами; 
- сократить время нахождения электровоза в ремонте; 
- снизить затраты трудовых и материальных ресурсов на содержание электровозного парка. 
Выводы. Низкая надежность ТЭД и контроллеров рудничных электровозов обусловлена не только 

некачественным ремонтом, но и старением основных конструктивных узлов. Это проявляется в увеличении 
потерь в стали, в снижении эффективного потока, что приводит к снижению нагрузочной способности, 
уменьшению ресурса работоспособности ТЭД. В связи с этим разработка системы диагностики параметров, 
определения реального состояния отдельных узлов электрических машин и аппаратов ЭПС является задачей 
непосредственно обеспечения сохранности как отдельных узлов тяговой подвижной единицы, так и всего парка 
локомотивов. Мониторинг оборудования позволит путем оперативного вмешательства снизить аварийность 
электрооборудования в силу того, что оно переводится в профилактический ремонт до развития процесса 
необратимого (аварийного) старения. 
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Введение. В последнее время во всех областях техники большое внимание уделяется послеремонтным 

испытаниям электрических машин и диагностике находящихся в эксплуатации машин постоянного тока. Рост 

количества отказов электрических машин, возвращенных в технологический процесс после ремонта, 

объективно указывает не только на необходимость определения нового паспорта отремонтированной 

электрической машины, но и на необходимость составления рекомендаций по дальнейшему ее использованию. 

Системы динамического нагружения [1], исключающие внешние механические нагрузочные устройства в 

ходе послеремонтных испытаний, позволяют реализовывать целый класс нагрузок, в том числе и 

диагностических, не реализуемых в статических системах нагружения. 

В качестве источников полигармонического напряжения в системах динамического нагружения 

используется тиристорный регулятор напряжения. С его помощью, задавая определенный угол управления, 

можно получить нужный спектр составляющих напряжения и тока. Однако, тиристорный преобразователь 

обладает рядом существенных недостатков: является источником повышенных гармоник в сеть, выходной 

сигнал искажен из-за сложных коммутационных процессов, кроме этого, выходное напряжение с тиристорного 

преобразователя характеризуется резкими фронтами. В качестве альтернативы тиристорному преобразователю 

можно использовать систему Г-Д, которая лишена вышеперечисленных недостатков. 

Цель работы. Исследование возможности получения необходимого гармонического состава тока и 

напряжения в системе Г-Д для определения параметров исследуемого двигателя. 

Материал и результаты исследования. Как показал анализ, для динамического нагружения в качестве 

источника питания возможно использование генератора постоянного тока смешанного возбуждения, в котором 

при определенном сочетании потока последовательной и параллельной обмоток возбуждения возникают 

установившиеся автоколебания [2-3]. 

В настоящее время генераторы постоянного тока используются как для преобразования переменного тока в 

постоянный (система Г-Д) и как первичные источники энергии. Последний случай, главным образом, 

применяется в изолированных установках возбудителей синхронных машин на автомашинах, самолетах, при 

сварке дугой, для освещения поездов, на подводных лодках. 

Наибольший интерес представляют генераторы смешанного возбуждения, т.к. они не требуют 

дополнительных источников питания для возбуждения, в отличие от синхронных генераторов и генераторов 

постоянного тока с независимым возбуждением. 

Регулирование выходного напряжения и тока генератора возможно с помощью введения и выведения 

добавочного сопротивления в параллельную обмотку возбуждения генератора. Введение добавочного 

сопротивления можно производить несколькими способами: независимо от каких-либо параметров широтно-

импульсным методом с фиксированной частотой и скважностью. Недостатком данного метода является то, что 

выбирая ту или иную частоту или скважность, сложно определить колебания тока и напряжения генератора, а 

также скорость двигателя; введение сопротивления осуществляется при превышении напряжения 

определенного уровня, а при снижении напряжения сопротивление выводится. При таком методе введения 

сопротивления можно ограничивать напряжение в определенных рамках, при этом ограничиваются и ток, и 

скорость. В зависимости от величины введенного сопротивления и диапазона изменения напряжения токи 

соответственно будут разными. Также вводить сопротивление можно в зависимости от скорости двигателя. 

На рис. 1 на схеме А представлена система с генератором независимого возбуждения. В данной системе 

динамическое нагружение можно осуществлять путем ввода и вывода сопротивления добR . В зависимости от 

его величины и продолжительности цикла введения и выведения сопротивления можно добиться разных 

вариантов переходных процессов. Система с генератором независимого возбуждения изображена на схеме Б. 

Регулирование выходного напряжения генератора осуществляется с помощью введения добавочного 

сопротивления в обмотку возбуждения двигателя. Из-за того, что регулирование происходит в обмотке 

возбуждения двигателя, переходные процессы протекают более плавно, потому что в системе присутствуют не 

только электрические постоянные времени обмотки возбуждения двигателя, но и механическая постоянная 

времени. Система с генератором смешанного возбуждения представлена на схеме Г (с параллельной и 

независимой обмоткой возбуждения). Данная схема почти не отличается от схемы В, только необходимо 

учитывать, что Е∆  будет определяться остаточным намагничиванием генератора и ЭДС от независимой 

обмотки возбуждения. На схеме Д система с генератором смешанного возбуждения (с параллельной и 

последовательной обмотками возбуждения). Особенностью данной схемы является то, что для динамического 

нагружения можно использовать автоколебания, которые возникают при определенном сочетании добавочных 
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сопротивлений в параллельной и последовательной обмотках возбуждения. Возникающие автоколебания 

обуславливаются нелинейностью кривой намагничивания. 

Для математического исследования генератор и двигатель были взяты одной мощности с паспортными 

данными: 32=номР кВт, 220=номU В, 165=номI А, 760=номn об/мин, 21092 −⋅= ,Фном  Вб. Введение 

добавочного сопротивления проводилось с периодом цикла от 0,05 до 0,3 с. Результаты моделирования для 

схемы Д приведены на рис. 2. 
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Рисунок 1 – Схемы динамического нагружения двигателя постоянного тока по системе генератор-двигатель 
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Рисунок 2 – Результаты математического моделирования (схема Д) 

 

По данным моделирования были построены зависимости (рис. 3) эффективного значения тока, 

максимальной производной тока и колебаний скорости в зависимости от периода коммутации добавочного 

сопротивления. 

Анализируя полученные зависимости, можно сделать вывод, что при увеличении частоты коммутации 

вентиля в схемах А-Г увеличивается эффективное значение тока, производной и колебаний скорости, а в схеме 

Д наблюдается на резонансной частоте максимум и при увеличении или уменьшении частоты происходит 

уменьшение эффективного значения тока. 

Также был проведен гармонический анализ тока и напряжения (рис. 4), из которого видно, что при 

использовании данного метода динамического нагружения в приведенных схемах можно добиться получения 

любого числа гармоник и их величины, это особенно важно при определении электромагнитных параметров 

машины постоянного тока. Большое число гармоник позволяет получить больше составляющих мощности и 

соответственно идентификационных уравнений. 
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Рисунок 3 – Эффективное значение тока, максимальная производная тока и колебания скорости в 

 зависимости от периода коммутации добавочного сопротивления 
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Рисунок 4 – Гармонический состав тока и напряжения 

 

Выводы. Из рассмотренных схемных реализаций динамического нагружения наиболее перспективной 

является схема, приведенная на схеме Д. Так как она наилучшим образом удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к законам формирования нагрузочных режимов при динамическом нагружении [4-5], и, 

следовательно, имеет ряд преимуществ: 

- в системе за счет протекания резонансных токов при таком же значении частоты включения и величины 

добавочного сопротивления протекает большее эффективное значение тока, что позволяет проводить 

испытания с номинальным значением скорости, тока и напряжения; 

- позволяет получать разные законы нагружения; 

- определив резонансную частоту (например, экспериментально) и зная параметры одной машины, можно 

составить дополнительные уравнения для определения параметров испытуемой машины; 

- быстрое нарастание тока позволяет исследовать коммутационные процессы в коллекторе. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ЕКСПЕРИМЕНТУ НЕРОБОЧОГО ХОДУ 

Мінаєв О.В., Толочко О.І., д.т.н., проф. 
Донецький національний технічний університет 
 

Вступ. При моделюванні електромеханічної системи необхідне точне знання параметрів асинхронного 

двигуна (АД). Довідкові дані в потрібному обсязі знайти вдається не завжди, а паспортних даних взагалі не 

вистачає. В теорії електричних машин для визначення параметрів АД пропонується проводити експерименти 

холостого ходу та короткого замикання [1]. Слід відзначити, що експеримент короткого замикання не є 

прийнятним  для багатьох промислових та науково-дослідних установок.  

Мета роботи. Метою роботи є визначення активних та реактивних опорів розсіювання статора і ротора 

( s s r rR , X , R , Xσ σ ) та моменту інерції J  асинхронного двигуна за результатами тільки експерименту 

холостого ходу. 

Матеріал і результати дослідження. Ідея роботи полягає в орієнтовному визначенні струму короткого 

замикання кзI  та кута ϕ  між напругою та струмом фази статора за результатами експерименту пуску без 

навантаження (крива )t(Is ). 

При традиційних припущеннях схема заміщення АД матиме вигляд, представлений на рис. 1, а). В режимі 

короткого замикання з урахуванням того, що опір гілки намагнічування mX  значно більше повного опору 

ротора 22
σrr XRZ += , схема заміщення може бути представлена як послідовне з’єднання роторної та 

статорної гілок розсіювання [2] (рис. 1б), а в режимі холостого ходу ( 0=s ) – як послідовне з’єднання статорної 

гілки розсіювання та гілки намагнічування (рис. 1, в)). 
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Рисунок 1 – Схема заміщення АД : а) повна; б) у режимі короткого замикання; в) у режимі холостого ходу 

  

Активний опір статора sR  визначається зазвичай у такий спосіб: до кожної фази обмоток статора 

прикладається постійна напруга пU , вимірюється струм у кожній фазі ( ,  ,  A B CI I I ) та знаходиться середнє 

значення sR : 
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Для визначення інших параметрів необхідно знати кут ϕ  між напругою та струмом у режимі короткого 

замикання, струм короткого замикання фази кзI  і струм холостого ходу ххI .  

Тоді зі схеми заміщення рис. 1б можна визначити активний опір ротора rR  та індуктивні опори розсіювання 

статора і ротора σσ rs XX , : 
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На практиці індуктивні опори статора та ротора приблизно приймають рівними, що вносить похибку у 

розрахунки та моделювання не більше, ніж 1-2% [3, 4]. 

За схемою заміщення АД у режимі ідеального холостого ходу (рис. 1, в)) розраховується індуктивний опір 

намагнічування mX : 
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Криві пeрехідного процесу у відносних одиницях нsss I)t(I)t(*I = , 0rr )t()t(* ωωω = , 

нM)t(M)t(*M =  при холостому ході представлені на рис. 2. 

   
  Рисунок 2 – Перехідні  процеси )t(*Is , )t(*M),t(*ω  Рисунок 3 – Вимір ϕ∆  

 

На рис. 2 серед характерних точок перехідного процесу відзначений перший максимум струму статора 

maxsI 1 . Цей параметр за своїм значенням є дуже близьким до струму короткого замикання, бо в першу мить 

пуску ротор двигуна майже нерухомий. При цьому можна прийняти: 

maxsкз IkІ 11 ⋅= ,   (5) 

де 9508501 ,,k −= . 

Кут ϕ  вимірюється між фазними амплітудними значеннями напруги та струму статора )t(I),t(U ss  у тій 

фазі, де напруга )t(Us  досягає свого першого амплітудного значення останньою, через час досягнення першого 

амплітудного значення напругою fUsmaxt 1  та відповідним струмом fIsmaxt 1 , що представлено на рис. 3.  
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)tt( fUsmaxfIsmax
. (6) 

Для визначення J  необхідно мати інформацію про тривалість перехідного процесу 0nt . У [5] виведено 

формулу для розрахунку тривалості перехідного процесу на основі спрощеної формули Клоса. Уточнивши 

залежність )J(ftп =0  із застосуванням повної формули Клоса та приблизно прийнявши ковзання холостого 

ходу нхх s,s 10≈ , можна отримати вираз для визначення J  через тривалість 0nt : 
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Усі параметри, що входять до формули (7), а саме: критичний момент kM , критичне ковзання ks , 

коефіцієнт a , та кутова швидкість ротора на холостому ході r0ω  розраховуються за параметрами, 

визначеними за формулами (1)-(4).  

При визначенні 0nt , необхідно приділити детальну увагу перехідному процесу )t(Is  при малих ковзаннях. 

Отже, при закінченні перехідного процесу за швидкістю (досягнення ххω ), перехідний процес )t(Is  ще дещо 

триває, та при ххss =  )t(Is  коливається навколо усталеного значення. Необхідно ввести деяку ширину 

струмового коридору xxI∆ , при входженні до якого струму статора перехідний процес можна вважати 

закінченим. xxI∆  є дуже важливим параметром  для визначення 0nt  при ідентифікації J . Ширина струмового 

коридору залежить від багатьох факторів, приблизно можна прийняти %10±=∆ xxI . 

Результати визначення параметрів асинхронних двигунів серії МТК потужністю від 2 до 37 кВт за 

викладеною методикою представлені у табл. 1, криві перехідного процесу для двигуна МТК-31-6 з реальними 

параметрами зображені на рис. 2, а з параметрами, визначеними за викладеною вище методикою, – на рис. 4. 
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Статичні характеристики МТК-31-6 для реальних та приблизно визначених параметрів зображені на рис. 5. 

Таблиця 1-Результати визначення параметрів АД 

Реальні  параметри Визначені параметри 

Марка двигуна 

Ом

,Rr  
Ом

,XX rs σσ +
 

2
мкг

,J

⋅
 

Ом

,R r  
%

,Rε  
Ом

,XX rs σσ +
 

%

,Xε  
2мкг

,J

⋅
 

%

,Jε  

МТК012-6 5,7 5,21 0,028 5,6 1,7 5,31 2,0 0,028 0,0 

МТК-12-6 3,36 3,53 0,063 3,03 9,7 3,89 10,2 0,059 6,8 

МТК-21-6 1,86 2,57 0,098 1,95 4,6 2,30 10,6 0,092 6,1 

МТК-22-6 1,33 1,81 0,138 1,42 6,6 1,59 12,4 0,139 0,4 

МТК-31-6 0,82 1,18 0,25 0,78 4,8 1,16 1,9 0,27 6,4 

МТКВ312-6 0,52 0,88 0,3 0,54 4,6 0,82 6,3 0,31 3,5 

МТКВ411-6 0,355 0,385 0,475 0,326 8,3 0,76 6,5 0,542 14,1 

МТК-52-8 0,30 0,53 1,38 0,33 10,6 0,45 15,4 1,38 0,0 

МТК511-8 0,27 0,48 0,975 0,30 12,9 0,41 15,5 1,07 9,7 

 

Як бачимо, точність визначення обмоточних даних розглянутих машин коливається від 2% до 16%. Якщо 

така точність виявляється недостатньою, то отримані результати можна вважати першим наближенням до 

параметрів АД. 

  
Рисунок 4 – Перехідні  процеси )t(Is , )t(ω в АД Рисунок 5 – Механічні характеристики, розраховані 

за дійсними та ідентифікованими параметрами 

 

Наступним кроком при ідентифікації параметрів асинхронної машини при прийнятій xxI∆  є коригування 

розрахованих параметрів шляхом перевірочного моделювання. Коригування може проводитися з різним 

ступенем точності, за різними алгоритмами, різними математичними методами.  

Висновки. У роботі було розглянуто новий підхід до ідентифікації параметрів АД. Запропонована методика 

дозволяє достатньо точно  визначати ,  ,  s r rX R Xσ σ  та J  за результатами досвіду холостого ходу. На відміну 

від інших методів [6], методика не вимагає знання пускових каталожних даних. 
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ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ 
СТАЛІ ПАКЕТІВ СТАТОРІВ НА ВІБРАЦІЙНІ ТА ТЕПЛОВІ ПАРАМЕТРИ 

АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ 

Колотило І.А., асистент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
 

Вступ. У процесі експлуатації та ремонту асинхронних двигунів (АД) змінюються властивості 

електротехнічної сталі (ЕТС). Дані зміни мають нерівномірний характер, що пояснюється різними видами 

пошкоджень пакета сталі статора. До змін, що відбуваються у сталі, відносять зростання втрат у сталі сP , зміну 

магнітної індукції mB  і магнітної проникності µ . Отримати дані про зміни властивостей сталі дозволяє 

діагностика пакету сталі статора локальним індукційним методом при зміні амплітуди та частоти напруги 

живлення [7]. Згідно [7] у процесі тестування можна отримати дані, які дозволяють уточнити значення втрат у 

сталі АД та виявити ділянки з максимальним їх значенням, які є перевищенням температури обмотки та 

погіршенням вібраційних параметрів машини.  

Мета роботи. Розробка підходів для врахування змін властивостей електротехнічної сталі при визначенні 

теплових та вібраційних параметрів асинхронних двигунів. 

Матеріал і результати дослідження. Основні причини виникнення вібрацій в електричних машинах можна 

розділити [1] в залежності від фізичних процесів, що в них відбуваються, на механічні, електромагнітні та 

аеродинамічні, пов’язані з вентиляцією. 

Механічними причинами являються: неврівноваженість обертових частин, ненормальні лінії валу, неякісне 

встановлення машини на фундамент, подвійна жорсткість ротора, несправності у підшипниках і т.п. 

Аеродинамічні – можна віднести до механічних, так як вони пов’язані з пружними коливаннями-хвилями в 

газоподібному середовищі. 

Електромагнітні збурюючі сили виникають через асиметрію повітряних зазорів, виткових замикань ротора, 

невдалого розподілення обмотки статора, наявність зубців на статорі та роторі. У загальному випадку будь-які 

зміни несинусоїдальності магнітного поля розглядають як причини збільшення віброактивності АД, насамперед 

на подвійній частоті живлення.  

Змінні магнітні поля створюють в повітряному зазорі ЕМ направлені в різні напрями сили, які визивають 

змінну деформацію статора [2]. Найбільшого значення при цьому мають сили, розподілення яких вздовж зазору 

визивають власні резонансні коливання статорного кільця. Характер форми коливань статора у випадку 

симетрично кільця з різним порядком r  приведено на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Характеристики коливань статора ЕМ 

 

З рис. 1 видно, що найбільшу піддатливість має кільце з порядком 2=r  (еліпс). Таку деформацію в ЕМ 

визивають основні гармоніки поля. Електромагнітні сили, що визиваються цими гармоніками, пропорційні 

квадрату індукції та змінюються з подвоєною частотою живлення [2]. 

Розрахунок вібраційних параметрів АД проводиться згідно ГОСТ12379-75. Визначаються параметри 

вібрації: переміщення, швидкість, прискорення, сила і потужність. Для розрахунку використовують дані ЕМ: 

радіальне биття цапфи; овальність цапфи; торцеве биття упорних заплічок; припустиме биття кінця вала; 

торцеве биття замків станини; торцеве биття упорних поверхонь щитів (фланців) гнізда підшипника; питома 

залишкова неврівноваженість; діаметр кульки підшипника; число кульок підшипника; радіальний зазор у 

підшипнику; осьове биття доріжки качання зовнішнього кільця; осьове биття доріжки качання внутрішнього 

кільця; радіальне биття доріжки качання внутрішнього кільця; клас точності.  

Як зазначалось, електромагнітні сили, що діють в повітряному зазорі, є функцією магнітної індукції mB . 

Таким чином врахування зміни властивостей сталі, з нерівномірним розподілом по сердечнику, що впливає на 

зміну магнітного поля, приведе до уточнення розрахунків вібраційних характеристик. 

В основі розрахункових теплових параметрів АД лежать математичні моделі, найчастіше побудовані на 

основі метода теплових схем (ТС) [5], що використовують теплові опори, які з'єднують у мережу, імітуючи 
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реальні шляхи передачі теплових потоків у АД. 

Особливість застосування даного методу полягає в тому, що при розрахунках приймається передача 

теплового потоку від місця виділення втрат, що гріють у пазовій і лобовій частинах обмотки, а також у сталі 
статора до охолоджуючого середовища з температурою ocϑ  по шляху найменшого опору. Однак, перш ніж 

досягти охолоджуючого середовища, він проходить через електричну ізоляцію провідників і котушок, яка 

найчастіше є багатошаровою і має властивості, що зближають її з теплоізоляцією. Крім цього тепловий потік в 

охолоджуюче середовище проходить через сталь сердечника, через повітряні проміжки та ін., замінивши які на 

теплові опори по методу ТС, можна отримати необхідну мережу опорів. Однак для того, щоб задати будь-який 

теплопровідний елемент або вузол у конструкції АД тепловим опором, необхідні величини коефіцієнта 

тепловіддачі (КТВ) і коефіцієнта теплопровідності (КТП). Складність врахування можливої їхньої зміни 

полягає в тому, що КТП матеріалу, з якого виконаний елемент конструкції АД, найчастіше визначається 

емпіричним шляхом за табличним даними, а КТВ є дослідним коефіцієнтом і залежить від площі поверхні S  та 

перевищення її температури над температурою охолоджуючого середовища ocϑ . 

Крім цього, подібні моделі дають не повну картину температурного поля, а тільки середні значення 

температури лобової й пазової частин обмотки статора у сталому режимі, не дозволяючи враховувати 

нерівномірність розподілу температури по довжині обмотки. Основними джерелами похибки у цьому випадку є 

значення КТП і гріючих втрат, обмотки, які міняються для відремонтованих АД внаслідок зміни властивостей 

сердечника статора через появу в ньому короткозамкнених листів і ослаблення пресування [4]. 

Таким чином, більшість із існуючих теплових моделей або взагалі не дозволяють виявити природу 

нерівномірності нагрівання обмотки по довжині її пазових і лобових частин, або не дають можливості 

врахування виникаючої нерівномірності теплопередачі від обмотки до сталі, що обумовлене зміною втрат у 

сталі та КТП сердечника. 

Підвищити точність розрахунку теплових параметрів АД можна, використовуючи підхід, в якому 

проводиться розбивка пазової частини обмотки на нескінченне число ділянок, що характеризуються різними 

рівнями втрат у сталі, отриманих з результатів локального тестування сердечників статорів [4]. 

Особливість знаходження максимуму температури у випадку нерівномірного розподілу властивостей 

сердечника полягає у тому, що розрахунок для пазової частини обмотки необхідно проводити з урахуванням 

реального розподілу втрат у сталі й, відповідно, температур ділянок сталі, необхідних для розрахунку 

теплового навантаження nin . Таким чином, перерахування значень для лобових та пазових частин обмотки, а 

також КТВ потрібно робити на кожній з ділянок, для яких відомі втрати у сталі, що приводить до відмінної від 

[6] методики знаходження максимуму температури обмотки статора. У результаті будується залежність зміни 

перевищення температури по довжині обмотки, з якої визначається місцезнаходження точки з максимальною 

температурою обмотки статора АД й значення температури в цій точці. 

Висновки. Обґрунтовано вплив нерівномірності розподілу властивостей електротехнічної сталі пакетів 

статорів на вібраційні та теплові параметри асинхронних двигунів. Запропоновано методики врахування зміни 

властивостей сталі при визначенні вібраційних та теплових характеристик АД. 
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ  
ІНДУКТОР – ЗУБЕЦЬ СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

Суторміна А.О., асистент, Прус В.В., к.т.н., доц. 

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
 

Вступ. Принцип дії локальних способів діагностики шихтованих магнітних матеріалів полягає у 
перемагнічуванні випробуваної ділянки, переважно змінним магнітним полем [1, 2]. Аналіз отримуваних 
характеристик перемагнічування є основою для визначення магнітних параметрів матеріалу та для 
встановлення цілісності структури досліджуваного об'єкта. Однак існуючі методи аналізу не дають чіткого 
математичного опису процесів, що протікають у феромагнетиках під впливом магнітного поля. Складність 
моделювання феромагнітних матеріалів обумовлюється нелінійністю їх властивостей і неоднозначністю 
трактування результатів при насиченні матеріалу. 

Мета роботи. Розробка та дослідження моделі системи вимірювальний індуктор – зубець статора (ВІ-ЗС) 
асинхронного двигуна (АД), яка б відображала характеристики процесу перемагнічування вимірювальним 
індуктором досліджуваної ділянки зубця сердечника. 

Матеріал і результати дослідження. Застосовуваний спосіб локальної діагностики статорів АД на етапі їх 
ремонту переслідує мету визначення магнітних параметрів і втрат у сталі, місцеположення, характеру і розміру 
пошкоджень зубців статора [3]. Він відрізняється від аналогічних наявністю двох індукторів, один з яких 
призначений для перемагнічування двох сусідніх зубців, другий – кожного зубця окремо. 

Створення моделі системи ВІ-ЗС є необхідним для аналізу впливу пошкоджень зубців на отримувані в 
процесі діагностики характеристики перемагнічування.  

Для розгляду процесів перемагнічування у 
системі ВІ-ЗС була використана схема заміщення 
двохобмотокового трансформатора, що є 
допустимим за умови, що: 

− індуктори, які використовуються для 
перемагнічування зубців, мають просту 
П-подібну форму, що забезпечує 
мінімальне розсіювання магнітного 
потоку; 

− кожен з індукторів має дві обмотки – 
намагнічуючу та вимірювальну; 

− повітряні зазори між індуктором і 
досліджуваною поверхнею зубця досить 
малі, тому знехтування ними не вносить 
значної похибки у розрахунки. 

Таким чином, для спрощення розрахунків була 
розглянута еквівалентна картина розподілу потоку у трансформаторі, представлена на рис. 1. 
З урахуванням розкладу потоків на основний і потоки розсіювання, рівняння трансформатора мають наступний 
вигляд: 

0
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1111 u
dt

di
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dt
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LiRu SS ++=

Φ
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де 1SL , 2SL  – індуктивності первинної і вторинної обмоток, що визначаються потоками розсіювання.  

Рівняння трансформатора є нелінійними внаслідок нелінійного зв’язку між потоком Φ і магніторушійною 

силою 2211 WiWi + . Тому струми 1I
& , 2I

&  та електрорушійна сила 2E
&  є несинусоідальними. При заміні їх 

еквівалентними синусоїдами рівняння трансформатора у комплексній формі отримають вид [4]: 

µ+ω+= UILjIRU S
&&&&

11111 , (3) 

222222 UILjIRE S
&&&& +ω+= . (4) 

Еквівалентна схема заміщення двохобмоткового трансформатора наведена на рис. 2. 

 
Рисунок 1 – Двохобмотоковий трансформатор із 

феромагнітним сердечником:Ф – основний потік, що 
замикається по сердечнику, ФS1 і ФS2 – потоки 
розсіювання первинної й вторинної обмоток з 

кількістю витків W1 і W1 відповідно 
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При виборі моделюючого середовища перевага була надана системі Matlab, яка порівняно з іншими 
відомими пакетами для математичних розрахунків – MathCAD, Maple, Mathematika, – містить розширену 
бібліотеку функцій, прикладних програм та додатків, забезпечує підвищену швидкість і високу точність 
обчислень, економічно використовує ресурси пам’яті. 

Для реалізації у моделюючому середовищі системи ВІ-ЗС був використаний блок Saturable Transformer 
(бібліотека SimPowerSystems), що має схему заміщення, подібну до схеми заміщення двохобмоткового 
трансформатора (рис. 3) і дозволяє враховувати нелінійні характеристики намагнічування матеріалу 
сердечника. 

У моделі нелінійного трансформатора опір 
кола намагнічування Rm  враховує активні 
втрати в сердечнику, а нелінійна індуктивність 
Lsat  – насичення сердечника трансформатора. 
Нелінійна характеристика в моделі задається 
як залежність між магнітним потоком 
сердечника і струмом намагнічування. 
Стосовно системи ВІ-ЗС перераховані 
параметри моделі залежать від відомих 
електричних та магнітних параметрів 
магнітопроводу вимірювального індуктора і 
невідомих параметрів ділянки зубця.  

Активні опори й індуктивності обмоток 
задаються у відносних одиницях у 
відповідності до наступних співвідношень: 

бR

R
R =* , (5) 

бL

L
L =* , (6) 

де *R , *L  – відносні значення активного 
опору та індуктивності розсіювання; R , L  - 
абсолютні значення активного опору та 

індуктивності розсіювання; 
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2
1= , 
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б
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f

R
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π2
=  – базисні значення активного опору 

та індуктивності розсіювання. 
Характеристика намагнічування задається парами значень струму, що намагнічує, і потоку у відносних 

одиницях, починаючи із точки (0, 0). Відносні значення струму й потоку визначаються з виразів: 

бI

I
I =* , (7) 

бΦ

Φ
=Φ* , (8) 

де *I  і *Φ  – відносні значення струму й потоку; I  й Φ  – абсолютні значення струму й потоку;  
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б =  – базисний струм; 
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2 1=Φ  – базисний потік; нР – номінальна потужність первинної обмотки; 

1U – номінальна напруга первинної обмотки; нf  – номінальна частота. 

Модель нелінійного двохобмоткового трансформатора представлена на рис. 4. 
Для оцінки адекватності і корегування параметрів моделі у якості її вхідного сигналу – сигналу живлення 

трансформатора – використовуються експериментально виміряні значення напруги намагнічувальної обмотки 
вимірювального індуктора. Сигнал із вторинної обмотки трансформатора порівнювався з експериментально 
виміряними значеннями напруги вимірювальної обмотки індуктора. 

 
Рисунок 2 – Електрична схема заміщення 

двохобмотокового трансформатора з феромагнітним 
сердечником: 1R  і 11 SS Lω=Χ , 2R′  і 22 SS L′ω=Χ′  - 

активні й індуктивні опори первинної і приведені активні 
й індуктивні опори вторинної обмоток 

 
Рисунок 3 – Схема заміщення блоку нелінійного 

трансформатора Saturable Transformer 
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Рисунок 4 – Реалізація моделі нелінійного трансформатора у середовищі Matlab 7.5.0 Simulink 

На рис. 5 представлені криві напруги 
вимірювальної обмотки індуктора та напруги з 
затисків вторинної обмотки трансформатора, які 
дозволяють оцінити відхилення результатів 
моделювання від експериментальних даних. 

Аналіз отриманих кривих дозволяє зробити 
наступні висновки: 

− зсув кривих обумовлений затримкою 
при послідовному опитуванні вимірювальних 
каналів намагнічувальної та вимірювальної 
обмоток; 

− різниця амплітуди кривих частково 
може бути обумовлена похибкою 
вимірювальних каналів та низькою точністю 
розрахунків параметрів обмоток індуктора; 

− зазначені похибки можуть бути зменшенні за рахунок більш точного перерахунку параметрів схеми 
заміщення і включення до схеми блоку, узгоджуючого вимірювані сигнали у часі. 

Висновки. У роботі обґрунтована можливість застосування математичної моделі нелінійного 
двохобмоткового трансформатора, що реалізується блоком Saturable Transformer пакету Matlab, для 
дослідження процесів у системі ВІ-ЗС при локальному тестуванні сердечників статорів АД. Модель, 
реалізована з урахуванням заданих припущень, у подальшому може використовуватись для дослідження 
системи ВІ-ЗС з метою оцінки впливу пошкоджень зубців статора. 
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Рисунок 5 – Графіки напруги вимірювальної обмотки 
індуктора та напруги на затисках вторинної обмотки 

нелінійного трансформатора 
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Воробейчик О.С., директор  
ТОВ “Семіол”,м. Кривий Ріг 

 
Вступ. Розвиток сучасного частотно-регульованого електроприводу змінного струму базується на розробці 

та застосуванні систем векторного керування, що дозволяють оптимізувати динамічні і енергетичні режими 
роботи асинхронних двигунів (АД). Реалізація таких систем керування базується на наявності інформації про 
параметри АД, зокрема, параметри схеми заміщення. Результати ідентифікації електромагнітних параметрів, 
окрім використання в частотно-регульованих електроприводах з векторним керуванням, використовуються 
також в стаціонарних і мобільних [1, 2] системах діагностики і паспортизації асинхронних машин. 
Використання в таких системах перетворювачів частоти (ПЧ) з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ) 
напруги відкриває великі можливості у формуванні різних тестових впливів і режимів випробувань. 

Важливим питанням при реалізації системи ідентифікації і випробувань на базі ПЧ є питання вимірювань 
сигналів струму і напруги. В умовах живлення обмоток статора напругою, сформованою методом ШІМ, 
вимагає вирішення питання обґрунтування параметрів вимірювальних датчиків і модуля аналого-цифрового 
перетворення (АЦП). 

Мета роботи. Підвищення ефективності ідентифікації електромагнітних параметрів АД при живленні від 
ПЧ шляхом використання фільтрації і відновлення складових сигналів струмів та напруг. 

Матеріал і результати дослідження. Якісне вимірювання напруги ПЧ в діапазоні частот ШІМ від 4 до 
16 Гц можливе при частоті дискретизації на один канал АЦП не менше ніж 100-300 кГц, це призводе до 
обробки невиправдано великих об'ємів даних навіть в межах одного періоду частоти мережі. Вимірювання 
сигналів за шістьма каналами (напруга і струми трьох фаз статора) з вказаною частотою робить систему 
вимірювань дорогою і малоефективною. 

Рішення даної задачі базується на установці фільтрів низьких частот перед вимірювальними датчиками з 
подальшою цифровою корекцією сигналів. Властивості цього фільтру повинні бути такі, щоб низькочастотні 
складові сигналу, що діють на вхід, передавалися на вихід з мінімальними спотвореннями, тоді як 
високочастотні складові, аж до нескінченно великих частот, затримувалися.  

Структура вимірювального каналу напруги показана на рис. 1. При реалізації системи випробувань на базі 
ПЧ, унаслідок широкого діапазону випробовуваних двигунів, передбачена установка по три датчики струму на 
фазу і датчика напруги із змінним коефіцієнтом для вимірювання як в режимі короткого замикання, так і в 
режимі неробочого ходу. 

На основі викладеного приведемо опис 
використовуваного способу вимірювання 
напруги: 

- апаратно фільтрується сигнал після дільника 
напруги за допомогою фільтру низьких частот; 

- здійснюється гальванічна розв'язка силових 
і вимірювальних ланцюгів за допомогою 
спеціальної мікросхеми підсилювача з 
гальванорозв’язкою; 

- сигнал проходить другий ступінь фільтрації 
на основі пасивного RC-ланцюга; 

- сигнал подається на АЦП; 
- отриманий сигнал розкладається в ряд Фур’є; 
- на основі відомих виразів амплітудно-частотних та фазочастотних характеристик фільтрів відновлюється 

не весь сигнал, а тільки перша, і, при необхідності, третя і п'ята гармоніки. 
Для вказаного способу, виходячи з вимоги мінімальних амплітудних і фазових спотворень на низьких 

частотах, був вибраний фільтр четвертого порядку, для побудови якого потрібно дві ланки другого порядку. 
Схеми цих ланок приведені на рис. 2. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Схеми фільтрів низьких частот другого порядку: 
а) перший та б) другий ступінь фільтрації 

 
Рисунок 1 – Структурна схема вимірювального каналу 
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Використовуваний фільтр все-таки вносить амплітудні і фазні спотворення. Математичний апарат систем 
ідентифікації параметрів при розрахунках  досить чутливий до фазних спотворень вимірюваних сигналів [2]. 
Для оцінки і корекції цих похибок отримаємо передавальні характеристики фільтру. Запишемо передавальні 
функції двох ланок [3]: 
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Амплітудні та фазні спотворення вибраних ланок представлені в табл. 1. 
Таблиця1 – Значення амплітудних і фазових спотворень фільтрів 

Значення АЧХ Значення ФЧХ 
Частота, Гц 

Першої ланки Другої ланки Першої ланки Другої ланки 
50 0,99975 0,99978 -1,4198 -1,6615 

150 0,99777 0,99806 -4,2543 -4,9813 
250 0,99385 0,99462 -7,0741 -8,2921 
350 0,98805 0,98951 -9,8697 -11,588 

 
На основі приведених значень загасання амплітуд гармонік і фазового зсуву на гармоніках, що вносяться 

фільтрами (табл. 1), проводиться корекція зміряних сигналів напруги (рис. 3 та 4) і струму. В табл. 2 приведені 
скореговані значения амплітуд и фаз сигналів струму та напруги. 

 
Рисунок 3 – Гармонічний склад напруги 

 
 

Рисунок 4 – Корекція сигналу напруги:  
1 - початкова міжфазна напруга АВ; 2 - міжфазна напруга 

АВ з урахуванням фільтру 
 
Таблиця 2 – Скореговані значення амплітуд і фаз сигналів струму і напруги 

Гармоніки 
 

0 1 2 3 4 5 

Амплітуда напруги 0,038 13,552 0,2017 0,0679 0,0107 0,0529 

Фаза напруги 0 -86,789 -72,302 96,636 -60,577 58,768 

Амплітуда струму 0,0569 0,6548 7,931·10
-3

 2,694·10
-3

 2,408·10
-3

 1,183·10
-3

 

Фаза струму 0 58,135 79,478 61,037 -30,652 65,831 

 
Висновки. Запропонований метод вимірювання напруги і струмів фаз статора АД при живленні від ПЧ з 

ШІМ є простим і ефективним рішенням, що дозволяє підвищити точність вимірювань шляхом застосування 
фільтрів низької частоти з подальшою цифровою корекцією сигналу. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВИХ НАБЛИЖЕНЬ ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА У СКЛАДІ 

ЧАСТОТНО-РЕҐУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

Калінов А.П., к.т.н., доц., Мельников В.О., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
Воробейчик О.С., директор  
ТОВ “Семіол”, м. Кривий Ріг 
 

Вступ. В даний час в промисловості знайшли широке застосування перетворювачі частоти на базі 
автономних інверторів напруги з широтно-імпульсною модуляцією. Застосування перетворювача частоти у 
якості джерела тестових впливів відкриває широкі можливості при здійсненні операцій ідентифікації 
параметрів АД і всього електропривода. Використання алгоритмів керування ПЧ, що забезпечують на виході 
форму кривих струму та наруги, близьких до синусоїдальних, значно скорочує розрахунки при ідентифікації. 

Мета роботи. Підвищення точності визначення параметрів шляхом обґрунтованого вибору початкових 
наближень при розв’язанні систем рівнянь ідентифікації електромагнітних параметрів. 

Матеріал і результати дослідження. Для визначення початкових наближень необхідно побудувати 
залежності дійсної і уявної частини повного опору Т - подібної схеми заміщення асинхронного двигуна від 
частоти [1]: 

- дійсна частина повного опору: 
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 При цьому активні і індуктивні опори статора і ротора визначаються на основній частоті мережі живлення 
50 Гц. В області низьких частот втрати в сталі незначні, тому значенням активного опору контура 
намагнічування можна нехтувати. 

Для визначення початкових наближень для розрахунків за вищевказаними рівняннями були побудовані криві 
активних і індуктивних опорів. Щоб визначити діапазони відхилень активного опору ротора скористалися 
рівнянням дійсної складової повного комплексного опору обмоток, а для індуктивного опору – рівнянням 
уявної частини повного комплексного опору обмоток. Значення складових членів рівнянь взяті з паспортних 
даних двигунів серії 4А [2]. Розрахунки проводилися для двигунів малої потужності, діапазон потужностей 
яких до 5 кВт, середньої потужності - від 5 до 250 кВт і великої потужності - від 250 кВт. Криві відхилень 
активного опору статора, та суми індуктивних опорів ротора та статора двигунів представлені на рисунках 1 та 
2. 

2R ′

f  
Рисунок 1 – Залежність дійсної частини повного 

опору від частоти 

21 LL ′+

f  
Рисунок 2 – Залежність індуктивності від частоти 

 
Результати розрахунків показують, які необхідно вибирати початкові наближення при визначенні 

параметрів для активного опору статора і індуктивних опорів статора і ротора. У таблиці 1 представлені 
максимальні і мінімальні відхилення цих параметрів у відсотках. 

Таблиця 1 – Максимальні і мінімальні відхилення параметрів 
Потужність двигунів 2R ′′ , min/ max, % 1X ′ , min/ max, % 2X ′′ , min/ max, % 

Мала 5,5/21 0,15/3,2 0,2/3,3 
Середня 4,5/10 0,6/1,5 0,6/1,6 
Велика 3,5/5 0,5/1,1 0,5/1,2 
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Для визначення початкових відхилень для індуктивності контура намагнічування були побудовані криві 
залежності уявної частини повного опору від частоти з урахуванням ковзання двигуна. В цьому випадку вираз 
уявної частини повного комплексного опору обмоток прийме вигляд: 
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Криві відхилень індуктивності контура намагнічування представлені на рисунку 3. 
µX

f  
а) 

µX

f  
б) 

Рисунок 3 – Відхилення індуктивності контуру намагнічування при частоті мережі живлення 50 Гц: 
а) при ковзанні двигуна 0,005; б) при ковзанні двигуна 0,01 

 
Залежність індуктивності контура намагнічування від ковзання двигуна зображені на рисунку 4. 

µX

s  
а) 

µX

s  
б) 

Рисунок 4 – Залежність індуктивності контура намагнічування від ковзання двигуна: 
а) при частоті мережі живлення 50 Гц; б) при частоті мережі живлення 10 Гц 

 
Отримані результати показують, які необхідно вибирати умови при визначенні параметрів для індуктивності 

контура намагнічування. У таблиці 2 представлені відхилення цих параметрів у відсотках. 
Таблиця 2 – Максимальні і мінімальні відхилення значень індуктивності контура намагнічування при різних 

частотах 
Частота Потужність двигунів 

50 30 10 
Мала 0,2/47 0,3/24 0,03/3,5 

Середня 22/88 10/75 1,2/28 
Велика 63/95 40/90 7/55 

 
Висновки. Розраховані початкові наближення, шляхом аналізу перших гармонік струму та напруг в 

режимах короткого замикання, для визначення параметрів обмоток, та неробочого ходу, для визначення 
індуктивності контура намагнічування, можуть бути використані в математичному апараті ідентифікації для 
підвищення точності визначення електромагнітних параметрів схеми заміщення асинхронного двигуна. 
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МЕТОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ  
СИНХРОННОЇ МАШИНИ 

 

Калінов А.П., к.т.н., доц., Остапенко А.В., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
Воробейчик О.С., директор  
ТОВ «Семіол», м. Кривий Ріг 
 

Вступ. На сьогоднішній день в умовах великої конкуренції зростають вимоги до надійності експлуатації 

електричних машин. Для дослідження режимів роботи синхронних машин (СМ) та електромеханічних 

процесів, що в них протікають, найбільш зручно використовувати  дослідження на математичних моделях, які 

здатні адекватно відображати реальні процеси. При цьому для моделювання необхідною умовою є відомості 

значень активних і індуктивних опорів контурів схеми заміщення. 

Мета роботи. Мета досліджень спрямована на підвищення точності й продуктивності операції ідентифікації 

електромагнітних параметрів СМ, спрощення реалізації досліду визначення індуктивних опорів, та 

індуктивностей за поздовжньою та поперечною осями явнополюсного синхронного двигуна.  

Матеріал і результати дослідження. Існує метод для експериментального визначення параметрів СМ за 

векторними діаграмами, згідно з яким вал синхронного двигуна приводить в рух двигун постійного струму, 

струм і напруга фіксуються електромагнітними приладами в кожній фазі двигуна. Виходячи з зовнішньої 

характеристики двигуна для генераторного режиму роботи і використовуючи векторну діаграму, можна 

вивести залежності, що дозволяють знайти індуктивні опори за повздовжньою і поперечною осями. Недоліки 

даного способу полягають у тому, що для реалізації схеми використовуються електромагнітні вимірювальні 

прибори, точність яких  знижується при частоті живлення, що відмінна від номінальної, і при вимірюванні 

несинусоїдального сигналу. Також для розрахунку параметрів необхідно вимірювати значення мінімум для 

двох точок зовнішньої характеристики генератора, що потребує декількох блоків навантажувальних опорів. 

Запропонований метод експериментального визначення параметрів СМ реалізується наступним чином: 

двигун постійного струму (ДПС) приводить до обертання СМ, що працює в генераторному режимі. Миттєві 

значення електричних параметрів СМ фіксують блок датчиків струму і напруги, що розміщують в статорному і 

роторному колі. При роботі СМ в режимі неробочого ходу датчики напруги фіксують ЕРС. Після замикання 

обмоток статора на навантажувальні опори датчики починають фіксувати напругу, тобто двигун починає 

працювати під навантаженням. Слід  зазначити, що навантаження носить суто активний характер. 

На рис. 1 прийняті позначення: СД – синхронний двигун, ДС – датчик струму; БДН – блок датчиків напруги; 

ДН – датчик напруги; БДС – блок датчиків струму; АЦП – аналого-цифровий перетворювач;  

ПК – персональний комп’ютер.  

В середовищі програми Mathcad експериментальний сигнал відновлюється за першими гармоніками. За 

допомогою прямого і оберненого перетворення Фур’є  відновлений сигнал ЕРС накладається на сигнал 

напруги.  

За отриманими під час експерименту сигналами ЕРС, напруги і струму визначаємо кути між віссю початку 

відліку та напругою ( uϕ ), ЕРС ( eϕ ) і струмом( iϕ ), амплітуди ЕРС, напруги та струму (рис. 2). 

 

Рисунок 1 – Функціональна схема 

експериментальної установки 

 

 

Θ

Рисунок 2 – Криві струму, напруги та ЕРС при включенні 

СГ на активне навантаження 
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Кут між векторами напруги і ЕРС- це кут навантаження  

(рис. 3).  

eu ϕϕΘ −= . (1) 

В генераторному режимі ЕРС завжди випереджає напругу, і 

кут Θ  при цьому вважається додатнім. 

Використовуючи векторну діаграму співвідношення напруг 

явнополюсного генератора (рис. 3), отримуємо залежності для 

визначення параметрів СМ. 

Напруги за повздовжньою і поперечною осями відповідно: 

ΘsinUU md ⋅= , ΘcosUU mq ⋅= . (2) 

Струми повздовжньою і поперечною осями відповідно: 

)sin(II md ϕΘ += , )cos(II mq ϕΘ += . (3) 

Індуктивні опори по векторній діаграмі знаходяться по 

співвідношеннях: 
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звідси індуктивності: 
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де f - частота СМ, що прямопропорційна частоті обертання приводного ДПС.  

Більш ефективним методом визначення індуктивних синхронних опорів є аналіз кривих напруги, струму та 

ЕРС при відключенні збудженого синхронного двигуна від мережі живлення, обмотка збудження при цьому 

підключена до джерела постійної напруги. При використанні даного методу не потрібно використовувати 

приводний двигун, навантажувальні опори та додаткове силове обладнання;  вилучати СМ з технічного 

процесу, проводити  монтаж датчика швидкості та датчика кута зсуву між ЕРС та напругою. 

 

Рисунок 4 – Вихідні криві струму, напруги та ЕРС, 

отримані під час експерименту відключення від мережі 

 

Рисунок 5 – Відновлені криві струму, напруги 

та ЕРС 

 

Аналогічно вищеприведеному алгоритму розрахунку визначаємо кут навантаження, амплітудні значення 

напруги, е.р.с. та струму, розраховуємо індуктивні опори за векторною діаграмою. 

Висновки. Запропонований метод визначення синхронних індуктивних опорів СМ дозволяє підвищити 

ефективність ідентифікації параметрів машини шляхом аналізу миттєвих сигналів напруги, струму та ЕРС за 

першими гармоніками до і після зміни режиму роботи.  
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Рисунок 3 – Векторна діаграма 

явнополюсного СГ 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ В СТАЛИ  
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  

 
Чернецкая Е.Ю., аспирант, Огарь В.А., ассистент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Все больше возникает необходимость в использовании регулируемого электропривода в связи с 

возрастающими технологическими требованиями к качеству производственных процессов, а также с экономией 

энергоресурсов. Простота конструкции и надежность в эксплуатации делают асинхронный двигатель широко 

применяемым на производстве [1].  

Надежность и повышение срока службы асинхронных двигателей является важным вопросом при их 

использовании в регулируемом электроприводе. К одной из основных причин выходов из строя двигателей 

можно отнести пробой обмотки, что обусловлено тепловым старением ее изоляции. Согласно «правилу восьми 

градусов» [23] повышение температуры обмотки на каждые восемь градусов сокращает срок службы изоляции 

вдвое. Для ограничения нагрева двигателя целесообразно использовать систему управления АД по минимуму 

потерь. Для построения таких систем необходимо точно определять потери в двигателе. На нагрев изоляции 

оказывают влияние потери в меди и потери в стали асинхронного двигателя.  

Определение потерь в стали является  сложной и трудоемкой задачей. 

Цель работы. Анализ существующих методов определения потерь в стали асинхронного двигателя. 

Материал и результаты исследования. 

Существуют различные методы по определению потерь в стали, освещенные во множествах работ [1-24], 

классификация которых приведена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Классификация методов определения потерь в стали 

 

Экспериментальные методы определения потерь в стали заключаются в определении потерь опытным путем 

при номинальных значениях частоты и напряжения. Они могут быть определены с помощью опыта холостого 

хода, с помощью аппарата Эпштейна, методом ненагруженного двигателя,  калориметрическим или 

осциллографическим методами [3, 4, 5]. Недостатком экспериментальных методов является использование 

специального оборудования, которое делает данные методы достаточно трудоемкими. Имеют место 

погрешности при определении потерь двигателя. 

Согласно эмпирическим зависимостям [9-13] определение потерь в стали осуществляется с помощью 
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коэффициентов, зависящих от свойств и параметров листа стали, частоты, номинальных значений потерь. 

По [11,12] потери в стали определяются по выражению: 

VfBVBfP mmст
222 ηξ += , 

где hldV = - объем листа, η , ξ  - коэффициенты, которые зависят от свойств листа стали. 

Недостатком определения потерь в стали с помощью эмпирических зависимостей является сложность в 

определении коэффициентов, которые зависят от свойств стали, не всегда известны все параметры, 

необходимые для их расчета. 

В [12,14-17] представлены методы определения потерь в стали, базирующиеся на анализе схем замещения. 

При расчете потерь в стали используются параметры схемы замещения, измеренные токи и напряжения. 

Обычно, значением эквивалентным потерям в стали является сопротивление контура намагничивания, оно 

включается как последовательно, так и параллельно к индуктивному сопротивлению контура намагничивания. 

Активное сопротивление в некоторых случаях выражают нелинейно, зависимым от частоты тока [14,15]: 

( )R R ,αµ µν ν= ⋅   

где µR  − сопротивление контура намагничивания при номинальной частоте; ν  − относительная частота; α  

− постоянный коэффициент, зависящий от состояния пакета стали. Коэффициент α  изменяется в диапазоне 

1,3-1,6. 

Недостатком методов определения потерь в стали  по схемам замещения является сложность выбора 

коэффициента α , так как не всегда бывает известна марка стали и состояние пакета стали, которое может 

ухудшаться после длительной эксплуатации и ремонтов двигателя. 

Известен способ определения потерь в стали полевым методом [19]. Метод основан на решении 

дифференциальных уравнений. Половина толщины листа магнитопровода разбивается на 1−N  слоя, в каждом 

из которых магнитная проницаемость считается постоянной. Составляются дифференциальные уравнения для 

напряженности магнитного поля на поверхности листа. При решении уравнений  определяются временные 

зависимости напряженности магнитного поля 1H  и средней индукции в листе cpB . Определяются удельные 

потери мощности на вихревые токи с помощью выражения:  

∫= cpв dBHfp 1 . 

Для определения потерь в стали полевыми методами необходимо знание точных геометрических размеров 

машины, которые возможно измерять при извлечении обмотки из двигателя. Это сопряжено с возможностью 

повреждения обмотки, дополнительными временными затратами при разборке двигателя.  

Классифицируя методы определения потерь в стали асинхронного двигателя, следует выделить подход по 

их расчету в функции э.д.с [17, 20, 21]. 

Потери в стали  оцениваются в функции эквивалентной э.д.с. контура намагничивания [20]: 
2)t(Ec)t(Pст ⋅′=∆ . 

Э.д.с. определяется по измеренным значениям напряжения и тока статора при известных параметрах схемы 

замещения. Полученная кривая э.д.с. раскладывается в ряд Фурье для нахождения ее гармонических 

составляющих. 

Потери в стали  согласно данному методу можно выразить следующей зависимостью: 

)enee(cP nc
222

3
22

1
2

3
2

1
+++′= Kω∆ , 

2EPc ′⋅=α∆ , 

где 
2

2

1
ωα c′= , 222

3
22

1
2 3 neneeE +++=′ K , n  - номер, рассматриваемой гармоники, α  - 

аппроксимационный коэффициент. 

Потери  в стали в функции э.д.с. [21] могут быть разделены на составляющие потери от вихревых токов 

)t(Ek)t(P .т.в
2⋅=  и потери в стали на гистерезис )t(I)t(E)t(Pг = . Ток )t(I  и э.д.с. )t(E  выражаются 

гармоническими зависимостями. 

Данный метод позволяет разделить потери на составляющие и учесть  гармонический состав тока и э.д.с. 

при расчете потерь в стали. 

Выводы. Проведенный анализ существующих методов по определению потерь в стали показал совершенно 

различные подходы по решению данного вопроса. Наибольший интерес представляет метод определения 

потерь в стали в функции э.д.с., который позволяет разделить потери на составляющие и учесть  гармонический 

состав тока и э.д.с. при расчете потерь в стали. Определение более точных значений потерь в двигателе дает 

возможность построения систем с минимизацией потерь, систем оптимального управления,  что обеспечивает 

энергоресурсосбережение в системе. 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 
 

 

 

 
278

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1. Энергосберегающий асинхронный электропривод/ И.Я. Браславский, З.Ш. Ишматов, В.Н. Поляков. 

Под. ред. И.Я. Браславского. – М.: Издательский центр Академия, 2004. – 256 с.  

2. Родькин Д.И. Энергосбережение - как закономерный этап электрификации народного хозяйства // 

Проблеми створення нових машин і технологій: наукові праці КДПУ.– Кременчук: КДПУ, 2000. – 

Вип.1 (8). – С. 177-183. 

3. Вольдек А.И.  Электрические машины. – Л.: Энергия, 1970. – 840 с. 

4. ГОСТ 25941-83. Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента 

полезного действия. К., 2003. – 40 с. 

5. Мартыненко В.А. Анализ методов определения потерь в стали асинхронных двигателей. Вісник 

Кременчуцького державного політехнічного університету: наукові праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 

2003. – Вип. 4(21). – С.54-60. 

6. Прус В.В., Суторміна А.О., Холодов Д.А. Формування достатнього набору діагностичних параметрів 

при локальному тестуванні пакетів сталі статорів АД // Вісник КДПУ, 2005. – Вип. 3/2005 (32). – С. 164-

167. 

7. Прус В.В., Родькин Д.И. Исследование электрических и магнитных свойств электротехнической стали 

после температурных воздействий // Проблеми створення нових машин і технологій: наукові праці 

КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2000. – Вип.2. – С. 228-234. 

8. ГОСТ 12119-80. Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. 

М., 1981. – 30 с. 

9. Мансуров Н.Н., Попов В.С.. Теоретическая электротехника. М: Госэнергоиздат, 1958. – 608 с. 

10. Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства: В 5 кн.: Практ. пособие/Под 

ред. В. А. Веникова. Кн. 2. Энергосбережение в электроприводе / Н. Ф. Ильинский, Ю. В. 

Рожанковский, А. О. Горнов. – М.: Высш. шк., 1989. – 127 с. 

11. Суторміна А.О., Прус В.В. Діагностика шихтованих пакетів сталі та сердечників електричних машин 

локальним індукційним методом при зміні амплітуди та частоти напруги живлення // Вісник КДПУ. – 

Випуск 4/2006 (39). – Частина 1. – С. 130-138. 

12. Теоретические основы электротехники / К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. М.: 

Энергия, 1988. – 500 с. 

13. Городов В.В., Вдовиков А.Г., Гандшу В.М., Лашицкий А.П. Критерий дефектности при применении 

электромагнитного метода контроля замыканий листов активной стали электрических машин // 

Электротехника. – №3, 2004. 

14. Петрушин B.C., Якімець Л.М., Бабійчук О.Б. Математична модель асинхронного двигуна у 

нестаціонарних режимах роботи // Міжвідомчий науково-технічний збірник. Електромашинобудування 

та електрообладнання. Тематичний випуск. Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і 

практика. Випуск 66. – К.: Техніка, 2006. 

15. Родькин Д.И., Калинов А.П., Ромашихин Ю.В. Оценка эффективности методов диагностики двигателей 

переменного тока // Вісник КДПУ. – Випуск 3/2006 (38). – Частина 2. – С. 77-82. 

16. Родькин Д.И., Сергиенко С.А., Огарь В.А. О необходимости расширения объема исследований при 

испытаниях машин переменного тока // Вісник КДПУ, 2005. – Вип. 4/2005 (33). – С. 96-101. 

17. Коварский Е.М., Янко Ю.И. Испытание электрических машин. – М.: Энергоатомиздат, 1990.  

– 320 с. 

18. Волков А.В., Скалько Ю.С. Потери мощности в системе «автономный инвертор напряжения с широтно-

импульсной модуляцией – асинхронный двигатель» // Міжвідомчий науково-технічний збірник. 

Електромашинобудування та електрообладнання. Тематичний випуск. Проблеми автоматизованого 

електропривода. Теорія і практика. Випуск 66. – К.: Техніка, 2006. 

19. Попович О.М., Головань І.В. Врахування джерела живлення при визначенні втрат в сталі асинхронних 

двигунів // Вісник КДПУ, 2005. – Вип. 4/2005 (33). – С. 150-153. 

20. Огарь В.А. Определение потерь в стали асинхронного двигателя. Наукові праці Донецького 

національного технічного університету. Серія: «Електротехніка і енергетика», випуск 8(140). – 

Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – С. 82-85. 

21. Огарь В.А., Родькин Д.И., Калинов А.П. Обоснование аналитической оценки потерь в насыщаемой 

стали асинхронного двигателя. Вісник КДПУ. – Випуск 4/2007 (45). – Частина 1. – С. 98-103. 

22. Шетат Б.,  Хелдун Л. Минимизация потерь энергии в асинхронном двигателе с короткозамкнутым 

ротором при векторном управлении // Электричество. – №12, 2004. 

23. Ермолин Н.П., Жерихин И.П. Надежность электрических машин. – Л.: Энергия, 1976. – 248 с. 

24. Cандлер А.С., Сарбатов Р.С. Автоматическое частотное управление асинхронными двигателями. – М.: 

Энергия, 1974. – 325 с. 

 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 
 

 

 

 
279

ЭНЕРГОПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕПЯХ С НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ 

Чернецкая Е.Ю., аспирант, Огарь В.А., ассистент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. В настоящее время приобретает актуальность вопрос об исследовании физических процессов, 
происходящих в электромеханических устройствах. Рассматривая электрические цепи различных устройств, 
можно отметить, что во многие из них входят нелинейные элементы: активные или реактивные. Нелинейными 
элементами являются все полупроводниковые устройства, катушки с сердечниками, емкостные элементы. Для 
цепей, содержащих только линейные элементы, расчеты характеристик цепи являются довольно простыми. 
Трудности в расчете цепей, включающих нелинейные сопротивления, заключаются в определении 
непостоянных параметров нелинейных элементов, которые зависят от изменяемой величины тока или 
напряжения. Полупроводниковые вентили имеют нелинейные вольт-амперные характеристики и могут быть 
представлены как нелинейные активные сопротивления. Анализ характеристик таких элементов используется 
при моделировании особенностей работы тиристорных преобразователей. В схеме замещения асинхронного 
двигателя присутствует нелинейная индуктивность. Основной характеристикой такого нелинейного элемента 
является вебер-амперная характеристика, которая определяется кривой намагничивания стали сердечника 
катушки. Явление насыщения магнитной цепи также присутствует в двигателях постоянного тока и 
определяется нелинейной зависимостью потока от тока. 

Целью работы является разработка методов расчета нелинейных цепей для дальнейшего определения 
характеристик нелинейных элементов. 

Материал и результаты исследования. Для расчета нелинейных цепей могут применяться графические, 
аналитические и графоаналитические методы. При использовании графических методов, которые основаны на 
определении параметров цепи с помощью графических построений,  невозможно определить взаимосвязь 
между изменением параметров нелинейного элемента и величинами токов или напряжений [1]. В таком случае 
аналитические методы расчета имеют перед ними преимущества. Применение графоаналитических методов 
расчета нелинейных цепей, включающих в себя объединение графических и аналитических методов,  связано с 
погрешностями, так как при расчете цепей переменного тока, ток и напряжение принимаются 
синусоидальными [2, 3]. 

Используя аналитические методы расчета, характеристики элементов цепи описываются аналитическими 
зависимостями. Для расчета нелинейных цепей с помощью аналитических методов необходимо определять 
энергетические характеристики нелинейных элементов. Рассматривая нелинейные цепи переменного тока, 
можно отметить, что при наличии нелинейных сопротивлений при синусоидальной форме кривой напряжения, 
форма кривой тока будет несинусоидальная. В общем виде зависимость тока от времени будет иметь вид: 

∑
∞

=
=

1m
m )tmcos(II(t) ω , (1) 

где m – номер гармонической составляющей тока, mI  – ток m-ной гармоники, ω - частота. 

Рассмотрим нелинейный резистивный элемент цепи (рис. 1, а)). 

R(I)

)(tI

)(tU

   
 а)  б) 

Рисунок 1 – Цепи с нелинейными элементами:  
а) нелинейный резистивный элемент, б) нелинейный индуктивный элемент 

 
Характеристика нелинейного сопротивления представлена в форме зависимости R(I) : 
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где k – номер гармоники сопротивления, α - коэффициент k -той гармоники. 

Подставив зависимость тока от времени (1) в выражение (2), получим: 
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Мощность на нелинейном элементе определяется как: 
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(t)IR(t) (t)P 2
R ⋅= . (4) 

После подстановки выражений (1) и (3) в (4) получим зависимость мощности на нелинейном активном 
сопротивлении в виде: 
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В случае перемножения рядов гармонических составляющих токов 
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)tmcos(I)tmcos(I(t)I ωω получим канонические и неканонические составляющие мощности. 

Составляющие мощности, образованные одноименными составляющими (составляющие одинаковых частот 

при ji mm =  ( )tcos(I)tcos(I 33 ωω 33 ⋅ ) напряжения и тока, именуются каноническими составляющими. 

Вследствие перемножения разночастотных составляющих токов получаются неканонические составляющие 

мгновенной мощности (составляющие разных частот при ji mm ≠  ( )tcos(I)tcos(I 53 ωω 53 ⋅ )) [4-6]. Поэтому 

для более точного анализа мощности необходимо учитывать обе составляющие, для этого обозначаем номера 

гармоник тока im и jm . Тогда: 
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Учитывая одночастотные и разночастотные составляющие, получим: 
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Рассмотрим цепь с нелинейным индуктивным элементом (рис. 1, б)). Зависимость потокосцепления от тока 
на индуктивности является нелинейной функцией (рис. 2, а)). 
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Рисунок 2 – Нелинейная зависимость индуктивного элемента: 

а) зависимость потокосцепления от тока; б) зависимость индуктивности от тока; в) зависимость индуктивности 
от времени 

 
Нелинейную зависимость потокосцепления от тока опишем степенным полиномом нечетных степеней в 

общем виде: 
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Тогда зависимость нелинейной индуктивности )I(L  будет (рис. 2, б)): 
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Подставляем зависимость тока от времени (1) в (8), получим (рис. 2, в)): 
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Мощность на нелинейной индуктивности определяется, исходя из выражения: 
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)t(I)}t(I)t(L{
dt

d
)t(PL ⋅⋅= . (10) 

Учитывая выражения (1) и (9), мощность на нелинейной индуктивности примет вид: 
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Обозначив номера гармоник тока im и jm  , и гармоник производной тока qm , получим: 
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Выводы. Проведенные исследования дают возможность разработки аналитического метода расчета 
нелинейных цепей, в частности цепей с нелинейными индуктивными элементами. Приведенная методика по 
расчету мощности на нелинейных элементах является частью аналитического метода по расчету нелинейных 
цепей. Представленные результаты могут быть использованы для учета гармонических составляющих токов, 
более точного определения характеристик двигателей, учета нелинейностей при моделировании 
электромеханических устройств. 
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СИСТЕМИ НАВАНТАЖЕННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ЗА СХЕМОЮ 

«ГЕНЕРАТОР – ДВИГУН» ІЗ ВПЛИВОМ НА МАГНІТНИЙ ПОТІК 

Сергієнко С.А., к.т.н., доц., Лобус Л.В., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  
 

Вступ. Після ремонту електричні машини проходять випробування, але існуюча практика випробувань, що 

проводяться в електроремонтних цехах не відтворює повної картини стану машини, що проходить 

випробування. В класичних системах динамічного навантаження традиційно використовується система 

«керуючий перетворювач – двигун». Як альтернатива – в якості мережі живлення може бути використаний 

генератор постійного струму. Проте створення навантажувальних режимів призводить до необхідності 

керування ланцюгом збудження або генератора, або двигуна, що випробовується. 

Мета роботи. Мета досліджень спрямована на підвищення достовірності експлуатаційних характеристик 

електричних машин постійного струму при після ремонтних випробуваннях шляхом застосування систем 

динамічного навантаження двигуна постійного струму з впливом на його потік збудження, створенні системи 

регулювання ефективного значення струму при випробуваннях двигунів постійного струму в системах 

динамічного навантаження з впливом на потік двигуна.  

Матеріал і результати дослідження. Існує керуючий закон впливу на потік збудження двигуна: 
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Недоліки даного закону полягають у тому, що при розрахунку не враховується частота зміни гармонічного 

впливу, нульовий струм та ЕРС генератора та двигуна. 

Запропонована система динамічного навантаження двигуна постійного струму з впливом на потік 

збудження  реалізується наступним чином: синхронний двигун працює від мережі, його вал з’єднаний з валом 

генератора постійного струму, який, в свою чергу, подає напругу двигуну постійного струму, потік збудження 

якого живиться від іншого джерела. 
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Рисунок 1 – Функціональна схема експериментальної установки 
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На рис. 1 прийняті позначення: ДС – датчик струму; ДН – датчик напруги; ДШ – датчик швидкості;  

П – реверсивний перетворювач; ДПС – двигун постійного струму; ГПС– генератор постійного струму;  

ОВД – обмотка збудження двигуна; ОВГ – обмотка збудження генератора; СД – синхронний двигун;  

ТЗ – тиристорний збуджувач; БК – блок керування; ВДК – вимірювально-діагностичний комплекс. 

Система рівнянь запропонованого керуючого закону впливу на потік збудження двигуна має вигляд: 
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 (2) 

де )t,(M х ω  - графік залежності швидкості при неробочому ходу; 0I  - нульовий струм; nI  - пусковий 

струм; 
0Г

E  - електрорушійна сила генератора; 
0дв

E  - електрорушійна сила двигуна; ω  - частота обертання 

якоря; Ω  - частота зміни гармонічного впливу.  

Висновки. В результаті зміни магнітного потоку машини можуть бути сформовані навантажувальні 

режими:  

- в системі навантаження з впливом на потік машин є можливість стабілізації струму якоря (приведення 

його до знакосталого значення); 

- керування потоком збудження реалізує режим, в якому визначається явище реакції якоря;  

- при зміні потоку електричної машини створюється режим, при якому навантажується система збудження 

та можуть бути визначені втрати в міді обмотки збудження та сталі індуктора. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БАЗА МЕТОДА ЭНЕРГОДИАГНОСТИКИ 

Ромашихин Ю.В., ассистент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского  

 
Введение. Теория мгновенной мощности получила развитие в последние десятилетия в связи с 

бурным развитием преобразовательной, вычислительной и микропроцессорной техники [1]. Дальнейшее 
развитие теории мгновенной мощности дало возможность диагностировать двигатели постоянного и 
переменного токов при помощи уравнений баланса составляющих гармоник мгновенной мощности. Их 
использование позволило разработать целый ряд методов определения электромагнитных параметров 
электрических машин, которые прошли ремонт и находились долгое время в эксплуатации. 
Неоднократные исследования подтвердили, что электромагнитные параметры электрических машин 
меняются вследствие проведения ремонтных работ из-за нарушения технологии проведения ремонта, а 
также при длительном сроке эксплуатации из-за естественных процессов старения [1-3].  

Цель работы. Ввыделение закономерностей, на основании которых строится метод энергодиагностики.  
Материал и результаты исследования. Ранее установлено, что метод энергодиагностики базируется на 

использовании аппарата мгновенной мощности [2, 3, 7]. Мгновенная мощность состоит из канонических и 
неканонических составляющих и содержит постоянную, косинусные, синусные составляющие и определяется 
произведением сигналов напряжения и тока:  
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где ( )nna nU cU os ;ψ=  ( )nnb nU sU in ;ψ=  ( )mma mI cI os ;ψ=  ( )mmb mI sI in ;ψ=  0I  – постоянная 

составляющая тока; ma mbI , I  – амплитудные значения косинусных и синусных составляющих тока высших 

гармоник; m  – номер гармоники тока; M  – число гармоник тока; Ω  – круговая частота сети; mψ  – угол 

сдвига фаз между током и осью, принимаемой за нулевое положение векторов; 0U  – постоянная составляющая 

напряжения; na nbU , U  – амплитудные значения косинусных и синусных составляющих напряжения высших 

гармоник; n  – номер гармоники напряжения; N  – число гармоник напряжения; nψ  – угол сдвига фаз между 

напряжением и осью, принимаемой за нулевое положение векторов. 
Канонические составляющие мгновенной мощности определяются при умножении компонент напряжения и 

тока с одинаковыми частотами ck m n= ± , при m n= . При перемножении компонент напряжения и тока с 

разными частотами образуются неканонические составляющие мгновенной мощности, т.е. sk m n= ± , при 

m n≠ . 

Первым неотъемлемым элементом, на основании которого формируется метод энергодиагностики, является 
использование схемы замещения электрической машины [3, 7]. Схема замещения играет значимую роль при 
определении электромагнитных параметров, т.к. с помощью элементов схемы учитываются процессы в 
асинхронном двигателе. К процессам, которые можно учесть в схеме замещения, относятся следующие: эффект 
вытеснения тока в роторе, потери в стали с учетом кривой намагничивания (потери от гистерезиса и вихревых 

токов) и др.  
В простейшем случаи для определения 

электромагнитных параметров асинхронного 
двигателя используется Т-образная схема 
замещения (рис. 1). Схема замещения содержит 
статорную цепь, роторную цепь, контур 
намагничивания. Для учета физических явлений, 
протекающих в асинхронном двигателе, необходимо 
вводить в схему замещения дополнительные 
контура и нелинейности. Так, например, для учета 
кривой намагничивания следует ввести зависимость 
индуктивности контура намагничивания в виде [6]: 

( ) ( ) ( )2 2
1 3 2 13 2 1

p
pL I a a I t ... ( p )a I t ,−= + ⋅ + + − ⋅  

где ( )I t  – ток, протекающий через нелинейную 

 
Рисунок 1 – Схема замещения АД 
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индуктивность; 1 3 2 1pa , a ,..., a −  – аппроксимационные коэффициенты; p  – порядок полинома. Коэффициенты 

1 3 2 1pa , a ,..., a −  определяются при аппроксимации кривой намагничивания электрической машины. 

Вторым важным элементом при определении параметров асинхронного двигателя является использование 
уравнений баланса мощностей по составляющим гармоник мгновенной мощности [4, 5, 7]. Баланс мощностей 
формируется в соответствии со следующими принципами – сумма составляющих гармоник мгновенной 
мощности источника полигармонического напряжения равна сумме составляющих гармоник мгновенной 
мощности элементов схемы замещения. Для приведенной на рис. 1 схемы замещения уравнения баланса имеют 
вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

0 0 0 0и R R R

kaи kaR kaR kaR kaL kaL kaL

kbи kbR kbR kbR kbL kbL kbL

P P P P ;

P t P t P t P t P t P t P t ;

P t P t P t P t P t P t P t ,

µ

µ µ

µ µ

Σ

Σ

Σ

= + +

= + + + + +

= + + + + +

 

где 
1 20 0 0 0и R R RP , P , P , P

µΣ  – постоянные составляющие источника полигармонического напряжения, 

активных сопротивлений статорной, роторной цепи и контура намагничивания; ( ) ( )kaи kbиP t , P tΣ Σ  – 

косинусные и синусные составляющие k-ой гармоники мгновенной мощности источника полигармонического 

напряжения соответственно; ( ) ( )
i ikaR kbRP t , P t  – косинусные и синусные составляющие k-ой гармоники 

мгновенной мощности на активном сопротивлении соответствующей цепи; ( ) ( )
i ikaL kbLP t , P t  – косинусные и 

синусные составляющие k-ой гармоники мгновенной мощности на индуктивности соответствующей цепи. 
Постоянная составляющая мгновенной мощности определяется при перемножении компонент напряжения и 

тока одной частоты, причем k m n= − , при m n= . При составлении уравнения баланса мощности по 

постоянной составляющей можно рассмотреть независимое действие по каждой из гармоник напряжения и 

тока. Так при использовании N гармоник напряжения и тока при N M= , получается N уравнений: 

1 2

1 2

1 2

0 1 0 1 0 1 0 1

0 3 0 3 0 3 0 3

0 0 0 0

и R R R

и R R R

иN R N R N R N

P P P P ;

P P P P ;

...

P P P P ,

µ

µ

µ

Σ

Σ

Σ

= + +

= + +

= + +

 

где 0иiP Σ  – постоянные составляющие мгновенной мощности источника полигармонического напряжения, 

получаемые при использовании N гармоник напряжения и тока, 1i ..N= ; 0RiP  – постоянные составляющие 

мгновенной мощности на активном сопротивлении соответствующей цепи. 
Постоянная составляющая источника полигармонического напряжения и активных сопротивлений схемы 

замещения определяются как суммы всех приведенных составляющих: 

1 1 1 1

2 2 2 2

0 0 1 0 3 0

0 0 1 0 3 0

0 0 1 0 3 0

0 0 1 0 3 0

и и и иN

R R R R N

R R R R N

R R R R N

P P P ... P ;

P P P ... P ;

P P P ... P ;

P P P ... P .
µ µ µ µ

Σ Σ Σ Σ= + + +

= + + +

= + + +

= + + +

 

Третьим элементом, формирующим метод энергодиагностики, является использование полигармонического 
питания для получения гармоник напряжения и тока, которые формируют сигнал мгновенной мощности  
[1-3, 7]. Количество рассматриваемых гармоник напряжения и тока вытекает из анализа схемы замещения 
асинхронного двигателя. В простейшем случае (рис. 1) количество неизвестных параметров составляет: 6 
неизвестных параметров схемы замещения (активные сопротивления и индуктивности статорной цепи, контура 
намагничивания и роторной цепи) и 6 неизвестных гармонических составляющих токов роторной цепи и 
контура намагничивания. Активное сопротивление статорной цепи можно определить из опытов 
экспериментальным путем известными методами. Поэтому количество неизвестных параметров, при ранее 

определенном активном сопротивлении статорной цепи, составляет 11l = . При использовании уравнений 

баланса составляющих гармоник мгновенной мощности (метод энергодиагностики) при одинаковом количестве 

гармоник напряжения и тока, т.е. при N M= , получается 4 1G N= −  уравнений. Количество уравнений 

соответствует количеству неизвестных, 11G l= = . Число анализируемых гармоник напряжения и тока должно 

составлять 3N M= = . 

Для определения электромагнитных параметров асинхронного двигателя необходимо использование 3 
гармоник напряжения и тока. При использовании 3 гармоник напряжения и тока можно составить 11 
идентификационных уравнений (табл. 1). Как видно из табл. 1, небольшое количество гармоник напряжения и 
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тока позволяет получить значительное число гармоник мгновенной мощности, а соответственно и уравнений 
для определения электромагнитных параметров. Увеличение анализируемых гармоник позволяет увеличить 
количество идентификационных уравнений. Но увеличение числа анализируемых гармоник ведет к 
увеличению погрешности определения высших гармоник составляющих напряжения и тока. Поэтому 
необходимо учитывать значимые гармоники напряжения и тока при определении электромагнитных 
параметров асинхронных двигателей [7]. 

Таблица 1 – Методы определения параметров асинхронного двигателя 

№ 
п/п 

Метод определения параметров 
асинхронного двигателя 

Количество 
неизвестных при N 

( N M= ) гармониках 

напряжения и тока, l 

Количество 
уравнений при N 

( N M= ) 

гармониках 
напряжения и тока, 

G 

Количество 
уравнений при 3 

гармониках 
напряжения и 

тока, G 

1 

Метод с использованием 
составляющих мгновенной 
мощности канонического 
порядка 

2N+6 2N+1 7 

2 

Метод с использованием 
составляющих мгновенной 
мощности неканонического 
порядка 

2N+6 4N-2 10 

3 
Метод с использованием полных 
уравнений мгновенной мощности 
(метод энергодиагностики) 

2N+6 4N-1 11 

 

Выводы. 
1. Система уравнений идентификации электромагнитных параметров, составленная на основе уравнений 

составляющих мгновенной мощности на источнике и схеме замещения, соответствует закону сохранения 
энергии и позволяет, в отличии от других методов, получить 4N-1 идентификационных уравнений для 
определения параметров асинхронного двигателя. 

2. Повышение точности определения электромагнитных параметров достигается учетом в схеме замещения 
дополнительных контуров и нелинейностей, отражающих физические процессы потерь в стали, эффект 
вытеснения тока в роторе и т.д. 

3. Составление идентификационных уравнений с использованием составляющих мощности, эффективность 
метода при оценивании электромагнитных параметров существенно зависят от уровней гармоник в кривых 
компонент напряжения и тока, которые определяют составляющие мгновенной мощности. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Ромашихин Ю.В., ассистент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского  

 
Введение. Требования к надежности и экономической эффективности производства и эксплуатации 

электрических машин и электроэнергетических систем в целом непрерывно возрастают. Исследование 
электромеханических процессов, имеющих место в асинхронных машинах, важно для нормальных и аварийных 
режимов. Одним из наиболее прогрессивных путей следует признать использование для исследований их 
математических моделей, адекватно отражающих реальные физические процессы. Моделирование 
электромеханических переходных процессов предполагает известность определенной совокупности активных и 
индуктивных сопротивлений, отражающих связь между токами и потокосцеплениями в магнитосвязанных 
контурах машины. Условия работы асинхронной машины в энергосистеме или системе электропривода 
определяются ее электромагнитными параметрами. Использование электромагнитных параметров асинхронных 
машин, адекватно отображающих реальные физические процессы, позволит решать широкий спектр 
технических задач прогнозирования, контроля, управления процессами в электромеханических и 
энергетических системах, включающих асинхронные машины. 

Цель работы. Оценка методов определения электромагнитных параметров машин переменного тока, их 
классификация.  

Материал и результаты исследования. На сегодняшний день существует множество работ, 
посвященных вопросам идентификации электромагнитных параметров [1-26]. В отечественной и зарубежной 
технической литературе освещены разнообразные методы определения параметров электрических машин 
переменного тока, каждый из которых имеет свои достоинства, недостатки и сферу применения. 

Классификация методов определения электромагнитных параметров асинхронного двигателя: 
1. Определение электромагнитных параметров из опытов холостого хода и короткого замыкания  

[1, 2, 4, 7, 10]. 
Метод короткого замыкания проводится при сниженном напряжении статора и заторможенном роторе. 

Метод холостого хода позволяет приблизительно оценить индуктивность цепи намагничивания. Этот метод 
имеет невысокую точность, т.к. в режиме КЗ проявляются эффекты вытеснения тока в роторе и насыщения 
стали, а также в режиме ХХ пренебрегают током в обмотке ротора. 

2. Определение электромагнитных параметров по каталожным данным [4, 14, 16]. 
Определение электромагнитных параметров проводится по приближенным формулам. Основным 

недостатком метода является низкая точность. Это связано с тем, что используется стандартная схема 
замещения АД, в которой не учитываются нелинейности и физические процессы, проходящие в электрической 
машине, такие как эффект вытеснения тока в роторе, потери в стали и др. Метод определения 
электромагнитных параметров по каталожным данным может быть использован для получения начальных 
приближений параметров и последующем их использовании в других методах. 

3. Определение электромагнитных параметров по переходным характеристикам [13, 17]. 
Определение электромагнитных параметров требует снятия массивов данных по напряжению, току и 

скорости во время переходного процесса двигателя (пуск, торможение и др.). Полученные данные необходимо 
обрабатывать при помощи математической модели. 

Недостатками систем уравнений являются следующие: 
- система уравнений нелинейная, т.к. содержит тригонометрические функции от угла поворота γ ;  

- необходимость наличия начальных значений потокосцеплений и токов для решения систем уравнений; 
- громоздкость системы уравнений; 
- большое количество нелинейных элементов. 
4. Определение электромагнитных параметров при питании АД полигармоническим питанием [18, 19].  
Определение параметров по уточненной схеме замещения, в которой потери в стали эквивалентизированы 

активным сопротивлением, зависящим  от частоты гармоники тока. На одну из обмоток статора подается 
полигармоническое испытательное напряжение, и фиксируются кривые мгновенных значений тока и 
напряжения статора. Полученные кривые подвергаются разложению в гармонический ряд, определяются 
составляющие мгновенной мощности для различных гармоник. С помощью полученных данных определяются 
параметры схем замещения. Недостатком метода является необходимость в полигармоническом источнике 
питания. 

5. Определение электромагнитных параметров при разночастотном питании АД [2, 3, 9, 21]. 
Для определения частотных характеристик проводят опыт питания обмоток машины синусоидальным 

напряжением переменной частоты, снимаются напряжения и токи по фазам. 
Недостатком метода является необходимость формирования испытательного напряжения синусоидальной 

формы регулируемой частоты. 
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6. Определение электромагнитных параметров по совпадению кривых тока и скорости, полученных с АД и с 
модели [8, 23, 24]. 

Для определения электромагнитных параметров необходимо фиксировать массивы токов, напряжений и 
скорости АД во время пуска. При моделировании электрической машины проводится поиск таких ее 
параметров, при которых пусковые переходные процессы, снятые экспериментально и полученные при помощи 
моделирования, совпадут. 

Недостатком метода является сложность модели и большое время расчета переходных процессов в реальном 
времени (при каждом изменении параметров необходимо проводить моделирование процесса пуска заново), а 
также невысокая точность. 

7. Определение электромагнитных параметров из опыта затухания тока [2, 13, 20, 25]. 
Определение параметров из опыта затухания постоянного тока в обмотке статора. Метод основан на анализе 

частотных характеристик, полученных из осциллограмм затухания токов. 
Существует метод определения параметров АД по кривой затухания напряжения статора, вызванного 

затухающими токами ротора, при отключении обмотки статора от сети в момент перехода тока статора через 
ноль.  

К недостаткам метода можно отнести: необходимость в регулируемом источнике переменного напряжения; 
определение индуктивности рассеяния статора осуществляется методом удаленного ротора; низкий уровень 
затухающего напряжения (десятки милливольт), который практически не зависит от величины тока статора. 
Это влечет за собой большие погрешности при аппроксимации кривой экспоненциальным рядом вследствие 
зашумленности сигнала, а также использование экспоненциальных рядов не позволяет учитывать наличие 
нелинейностей. 

8. Определение электромагнитных параметров при работе АД под нагрузкой [5, 6, 12, 15]. 
Метод определения параметров схемы замещения АД отличается простотой реализации, так как не требует 

проведения опыта холостого хода, а использует только данные, полученные в нормальных эксплуатационных 
режимах работы привода под нагрузкой и в режиме пуска. 

Недостатком метода является невысокая точность, невозможность учета нелинейностей, сложность 
математической модели для определения электромагнитных параметров машин переменного тока, а также 
необходимость использования дополнительного испытательного оборудования. 

9. Определение электромагнитных параметров АД при помощи динамического нагружения [22]. Суть 
метода заключается в формировании на обмотках двигателя напряжения специальной формы, отличной от 
синусоидальной.  

Недостатки метода: необходимость использования источника питания для формирования соответствующего 
динамического нагружения. 

10. Определение индуктивного сопротивления рассеяния статора при удаленном роторе [1, 16].  
Недостатки метода: необходимость в разборке АД; установка контрольной катушки на активную 

поверхность ротора. 
11. Определение параметров по результатам обработки частотных характеристик (зависимостей 

проводимостей от скольжения) [2, 11, 13, 21]. Методики получения ЧХ из опыта внезапного КЗ и определение 
всех ее параметров на основании ЧХ. При этом ЧХ для анализа могут быть получены как из опыта внезапного 
КЗ, так и из опытов затухания постоянного тока при неподвижном роторе, опыта замера проводимостей со 
стороны ротора при различном скольжении ротора, а также из опыта включения неподвижной и вращающейся 
машины в сеть. 

Недостатки метода: проведение эксперимента в режиме, близком к аварийному, что может привести к 
появлению не замеченных сразу дефектов; субъективность графо-аналитических построений. 

12. Уточнение электромагнитных параметров АД [7, 26]. 
При определении параметров асинхронных короткозамкнутых машин необходимо учитывать влияние 

намагничивающего контура на сопротивления вторичной цепи. В двигателях с увеличенным воздушным 
зазором погрешность обычно принимаемых допущений при расчете электромагнитного момента иногда 
достигает десятка процентов. 

Недостатком является необходимость использования какого-либо метода для предварительного 
определения электромагнитных параметров. 

Выводы. В ходе проведенных исследований были получены следующие результаты: 
1. Одним из результатов проведенного анализа является отсутствие универсального метода, который бы 

позволял определять электромагнитные параметры асинхронных двигателей с учетом нелинейностей и физических 
явлений в электрической машине с повышенным ресурсом работы, а также тех, которые прошли ремонт. 

2. Анализ рассмотренных методов показал, что наиболее эффективными являются методы, в основе которых 
лежит использование математической модели, в которой могут быть включены все нелинейности и 
дополнительные элементы для учета изменения характеристик двигателя с повышенным ресурсом работы. 

3. Метод с использованием полных уравнений мгновенной мощности позволяет определять 
электромагнитные параметры ЭМ с достаточной точностью и позволяет учесть эффект вытеснения тока в 
роторе, потери в стали, нелинейности и т.д.  
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Скиндер К.В., студент, Чашко М.В., к.т.н., доц. 
Донецкий национальный технический университет 

 
Введение. Работа посвящена автоматическому определению неисправностей электротехнических объектов 

с использованием компьютерной техники. Актуальность ее обусловлена усложнением технических устройств, 
которое привело к необходимости использовать для диагностирования компьютерные технологии. Один из 
перспективных в настоящее время методов диагностирования - анализ спектральных «портретов» сигналов 
датчиков во время работы установки в реальном времени. Системы диагностики, основанные на этом методе, 
уже успешно применяются в различных отраслях [1]. В настоящей работе представлен пример их 
использования для диагностирования устройства по выходному параметру. 

Цель работы – представить технологию 
диагностирования устройств. 

Материал и результаты исследования. Спектр 
сигнала, полученного от каких-либо датчиков, зачастую 
более информативен с точки зрения диагностики, чем сам 
сигнал (рис. 1). Индивидуальные особенности спектров 

различных сигналов легче выявить и использовать для анализа состояния установки.  
Принцип работы устройства диагностирования – 

сравнение индивидуальных особенностей спектров 
сигналов рабочей установки с занесенными в базу данных 
спектрами, соответствующими различным режимам 
работы устройства или неисправностям. 

Система состоит из аппаратной и программной 
составляющих (рис. 2). 

Основу аппаратной части составляет высокоточный 
АЦП. В ходе экспериментов установлено, что для 
диагностирования с точностью не менее 95% достаточно 6-
8 разрядов. Основное требование - частота дискретизации, 
определяемая  характером исследуемых сигналов. Может 

быть использован АЦП с параметрами: максимальное входное напряжение 1В; максимальная частота 
дискретизации 44 кГц, нелинейность 0,01%, дифференциальная нелинейность 0,0025 %. 

Диагностирующая система работает 
следующим образом. Сигналы от одного 
или нескольких датчиков машины 
подаются через согласующие элементы на 
вход АЦП и после оцифровки 
анализируются программой диагностики. 
Программно осуществляется 
предварительная интерполяция и цифровая 
фильтрация сигнала, в цифровом виде он 
подается на программный анализатор 
спектра. Полученный спектр модулем 
логического анализа сравнивается сначала 
со спектром сигнала нормальной работы 
диагностируемого устройства. При этом 
анализируются не все спектры, а только их 
индивидуальные особенности (наличие 

определенных гармоник, отношение их амплитуд и т.д.), так как даже при нормальной работе устройства 
сигналы датчиков различны при разных режимах работы. 

При значительных отклонениях в спектре выдается предварительное сообщение о нарушении режима 
работы устройства и проводится его детальный анализ, в результате которого точно, вплоть до отдельного 
элемента, локализуется неисправность.  

Диагностирование реализовано при помощи специализированного программного обеспечения. Анализ 
осуществляется в реальном времени, что позволяет быстро и качественно локализовать неисправность или 
нарушение режимов работы. 

Программная часть включает в себя несколько взаимосвязанных модулей: 
1. модуль получения оцифрованного сигнала с минимальной погрешностью, составной частью которого 

является алгоритм интерполяции при помощи полинома Лагранжа по 6 узлам [1], [2] позволяющий 
восстановить форму сигнала с частотой вплоть до 22 кГц; 

Рисунок 2 – Структура устройства диагностирования 
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Рисунок 1 – Графики и спектры пульсаций  

напряжения на выходе датчика: 

а) – в нормальном  режиме; 

б) – при нарушении режима 
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2. модуль цифровых фильтров и спектрального анализа, реализующий получение спектров с достаточной 
скоростью и точностью; 

3. модуль базы данных; 
4. модуль логического анализа, осуществляющий сравнение полученного спектра со спектрами в базе 

данных. 
Алгоритмы работы модулей 1, 3, 4 достаточно известны, поэтому ограничимся рассмотрением особенностей 

и характеристик модуля 2, так как они являются основными для системы диагностики. 
Принцип получения спектральной плотности амплитуд основан на применении быстрого преобразования 

Фурье (FFT) [4] для определения амплитуд частотных составляющих и последующей интерполяции  для 
получения непрерывного спектра. В программе предусмотрены различные способы интерполяции и 
отображения полученного спектра амплитуд, что позволяет работать со множеством различных сигналов и 
значительно расширить сферу ее применения в зависимости от особенностей сигналов. Так, например, тип 
отображения Triangular дает высокую точность при работе со спектральными составляющими большой 
амплитуды, но составляющие с малой амплитудой обычно сильно искажены. С другой стороны, Blackmann 
имеет малую точность, но вносит минимальные искажения в форму спектра. 

График спектральной плотности, получаемый таким методом, дискретен, и количество точек 
преобразования играет важную роль для последующего анализа. Как известно, быстрое преобразование Фурье 
требует  m = 2

n
 точек преобразования. Это число выбирается, исходя из частоты дискретизации АЦП и 

особенностей исследуемого сигнала из следующих соображений: если сигнал является гармоническим или 
полигармоническим, то количество точек преобразования:  

11 1 5 maxm , f / f= + ,  (1) 

где fmax - максимальная частота дискретизации АЦП, Гц; f1 - частота первой гармоники сигнала, Гц. 
Для остальных сигналов: 

1 1 5 maxm , f / f∆≥ + ,  (2) 

где 1k kf min( f f )∆ −≥ −  - разность между частотами двух смежных спектральных составляющих сигнала, 

необходимая для их разделения. 

Программа предусматривает до 1,6⋅10
4
 точек преобразования для диапазона 0…22 кГц. Это позволяет 

получить дискретность спектра по частоте до 0,4 Гц при времени преобразования около 0,4 с. Последующие 
анализ и сравнение длятся в общей сложности не более 0,5 с, так что система гарантированно получает 
результат диагностики менее чем за 1 секунду, что позволяет с достаточной скоростью следить за 
исправностью устройства. 

База данных содержит спектральные «портреты» сигналов, соответствующие различным режимам работы 
диагностируемого устройства или его неисправностям. Если динамика работы диагностируемого устройства 
известна, то возможна программная эмуляция его неисправностей при помощи известных программных 
продуктов [3]. Такая методика показала себя эффективной: расчетные спектры отличались от  реальных не 
более чем на 10%. Если динамика работы диагностируемого устройства не известна, необходимо создание базы 
данных в эксперименте. В данной работе были применены расчетный и  экспериментальный методы создания 
базы данных.  

Программа реализована на компьютере. Предусмотрен выбор объекта диагностирования, несколько 
режимов (настройка, анализ, база данных, диагностика), контроль диагностируемого сигнала, представление 
его спектра. Программа автоматически делает вывод о наличии неисправности и указывает неисправный 
элемент. 

Описанная программа была отлажена и опробована для диагностирования источника питания, содержащего 
штатный набор функциональных звеньев. Испытания показали возможность локализации неисправности с 
вероятностью около 95%. В ходе диагностики реального устройства система позволяла обнаруживать более 40 
различных типов неисправностей и нарушений режимов работы, непосредственно определяя с точностью до 
95% вышедшие из строя элементы. При множественных неисправностях и наличии посторонних источников 
шума в 60% случаев система реагировала адекватно. 

Выводы. Представленное выше устройство работоспособно в качестве реального прототипа для 
диагностики. С применением компьютерных технологий возможно принципиально новое диагностирование в 
реальном времени при высокой эффективности и универсальности. 
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Вступ. У більшості випадків відмови асинхронних двигунів (АД) виникають з причини пошкодження 
обмоток статора (85%-95% всіх відмов). Однією з причин цього є те, що при проходженні струму між витками, 
виникають механічні зусилля, витки переміщуються один відносно одного, між ними виникає тертя, що і 
приводить до пошкодження ізоляції. Прогнозуючи термін роботи відремонтованих АД, слід враховувати,  що 
двигун з перемотаними обмотками може працювати у 10-20 разів менше, ніж новий, у тому числі з причин 
погіршення стану ізоляції обмотки. Відомі різні аналітичні залежності, які використовуються для визначення 
терміну служби ізоляції, але в них не враховано багато факторів, які впливають на її зношування [1]. Одним із 
шляхів вирішення цієї задачі є експериментальне дослідження швидкості зношування ізоляції у залежності від 
ряду факторів і побудова на основі отриманих результатів узагальненої математичної моделі. 

Мета роботи. Розробка методів та побудова залежностей щодо розрахунку контактного вібраційного 
зношування ізоляції статорних обмоток АД у залежності від різних факторів на основі експериментальних 
даних. 

Матеріал і результати дослідження. Для досліджень був розроблений та виготовлений стенд, електрична 
схема якого приведена на рис. 1. Основними елементами стенду є нерухома 1 і рухома 2 пластини, виготовлені 
з ізоляційного матеріалу, провідники 3 і  4, які прикріплені до пластин і послідовно з’єднуються між собою. 
При проходженні по провідникам струму, у точці їх контакту виникає тертя під впливом вібрації. Швидкість 
контактного зношування ізоляції залежить від величини струму І, сили натягу F, напруги між проводами, кута 
Θ. Живлення провідників виконується по схемі відповідно до рис. 1. Величина струму регулюється за 
допомогою трансформатора регулятора напруги однофазного РНО, далі напруга зменшується трансформатором 
ТП і подається через дросель Др1 і резистор R1 на витки, які імітують обмотку статора. Між собою витки 
з’єднані через дросель Др2. При пошкодженні ізоляції напруга на Др2 зменшуються до нуля – по цьому 
визначається момент пошкодження ізоляції, тобто і термін її служби. Таким чином, змінюючи величину струму 
І і зусилля F, можливо визначати залежність терміну служби ізоляції від цих факторів. Додатковими 
факторами, які впливають на пошкодження ізоляції, є напруга U, кут Θ та діаметр провідника. Інформативні 
параметри вимірювались за допомогою комп’ютеризованого вимірювального комплеку у складі – датчик 
напруги ДН, датчик струму ДС, датчик зусилля ДЗ, аналого-цифровий перетворювач АЦП та ЕОМ, 
підключення яких до дослідного стенду показано на рис. 1. 

Маючи експериментальні залежності, можливо розробити математичну модель. Складність цього шляху 
полягає в тому, що для достовірності моделей потрібно провести багато дослідів. Їх кількість m можна 
визначити, виходячи з факторів випробувань: щільності струму, сили тертя між проводами, напруги між 
провідниками, кута захвату, діаметра проводів. 

Перераховані параметри є вхідними, вихідний параметр – час напрацювання на відмову. При проведенні 
досліджень, кожний із факторів необхідно враховувати при незмінності інших. Неважко визначити, що при 
кількості вимірювань m, яка повинна дорівнювати не менше 100, за умов, що на один дослід витрати часу, як 
було отримано в ході експерименту, становлять близько 10 хв, загальні витрати часу складуть не менше 200 
годин, що обумовлює необхідність прискорення дослідів. З цією метою використовувались фактори 
форсування шляхом підвищення значення параметрів щільності струму і зусилля, розраховані згідно з [1]. 
Сумарний фактор форсування становитиме kj zzz = , де kj z,z - фактори форсування за кожним із параметрів. 

Якщо прийняти 50=jz , а 20=kz , то 1000=z , тобто процес зношування ізоляції можна прискорити в 1000 

разів, а значить досліди можливо провести за декілька днів. Експеримент підтвердив можливість такого 
прискорення. 

За результатами дослідів була побудована регресійна залежність виду у=f( 21 x,x ), де 21 x,x,y – вихідний та 

відповідно враховувані вхідні параметри, що у даному випадку має вигляд багаточлену другого ступеня 
2
222

2
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та визначено коефіцієнти рівнянь регресії. Адекватність рівняння регресії була перевірена за критерієм Фішера. 
Планування експерименту проводилось за наступним алгоритмом: вибір значимих факторів  (щільність 

струму, сила тертя між проводами, напруга) – встановлення межі зміни вибраних факторів – визначення 
комбінації факторів – проведення експерименту – встановлення відповідності теоретичних даних 
експериментальним за допомогою критерію Фішера. 

Висновки. Одним із можливих способів визначення інтенсивності зношування ізоляції провідників від 
тертя, викликаного їх вібрацією, є проведення експериментальних досліджень із можливістю зміни параметрів,  
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що впливають на процес пошкодження ізоляції – величини струму у провідниках, напруги і сили тертя між 
ними, при форсуванні цих параметрів для зменшення витрат часу на дослідження. У результаті проведення 
дослідів отримані експериментальні залежності і побудована математична модель, яка може використовуватись 
для врахування надійність обмотки при розрахунках показників надійності АД, у тому числі відремонтованих. 

 
Рисунок 1 – Схема стенду для дослідження впливу вібрації на процес зношування ізоляції 
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Введение. Насосные агрегаты и технологические комплексы на базе их представляют собой единую 

сложную систему взаимодействующего электромеханического и гидравлического оборудования, 

характеризующуюся определенными свойствами и характеристиками технологического механизма, 

гидротранспортной сети, запорно-регулирующей арматуры (обратных клапанов, затворов и т.п.), потребителя. 

Насосные комплексы (НК) коммунального хозяйства и промышленного сектора отличаются высокой 

энергоемкостью, низким техническим состоянием оборудования, неэффективными схемами регулирования 

параметров, высокой аварийностью [1]. Использование регулируемого электропривода насосных станций 

приводит не только к существенной экономии электроэнергии, но и к снижению затрат на восстановление 

вышедшего из строя оборудования. Таким образом, рассматриваемая проблема переходит в ранг задач 

энергоресурсосбережения, предполагающих суммарный эффект не только от энергетических, но и других 

видов материальных ресурсов.  

Цель работы. Характеристика научного направления, анализ результатов и перспективы развития. 

Материал и результаты исследования.  

Актуальность научного направления. До сих пор при анализе процессов в гидротранспортных 

комплексах (ГТК) явления, происходящие в отдельных его элементах и системах, рассматривались изолировано 

друг от друга: в системе электроснабжения электропривода насосных установок, непосредственно в самой 

системе электропривода, в главном технологическом механизме – насосе, в гидравлической сети. Однако, 

свойства каждой из подсистем гидротранспортной установки существенным образом влияют на состояние  

всего технологического комплекса. Эффективность работы ГТК зависит от характеристик потребителя, 

параметров гидродинамической сети, установленной запорно-регулирующей арматуры, схемы включения и 

числа одновременно работающих насосов, используемого метода регулирования выходных параметров и т.д.  

При этом необходимо учитывать, что параметры и характеристики перечисленных элементов НК представляют 

собой сложные нелинейные зависимости. Именно по этой причине исследование процессов в 

гидротранспортной системе может быть выполнено только с использованием подходов, учитывающих свойства 

систем электропривода, насоса и гидравлической сети, что позволяет надлежащим образом реализовать 

управляющие, возмущающие и защитные функции. 

Надежность оборудования НК – важнейший показатель, который определяет техническое совершенство 

технологического объекта. Современные насосные станции представляют собой системы с большой 

изношенностью оборудования, высокой аварийностью, отсутствием, в большинстве случаев, средств 

управления электроприводами насосов и запорно-регулирующей арматуры как в эксплуатационных, так и в 

аварийных режимах, что приводит к повышенным динамическим нагрузкам в гидротранспортной системе, 

гидроударам, вибрациям, порывам трубопровода и т.п.  

С учетом выше сказанного, перспективным и важным вопросом является разработка рациональных систем 

электроприводов насосов, энергоресурсосберегающих технологий управления и  гидрозащиты насосных 

комплексов, что позволит повысить надежность, энергоэффективность и экономичность насосных станций. 

Доказано, что комплексным показателем энергетической эффективности и технологической надежности 

является управляемость электрогидравлического комплекса [2, 3]. Управляемость системы – это свойство, 

заключающееся в способности воспроизводить управляющие, возмущающие и защитные воздействия с 

заданными техническими характеристиками. До сих пор отсутствуют подходы, обеспечивающие 

математическую и техническую формализацию управляемости сложной системы. Исследования показали, что 

управляемость системы непосредственно связана с процессами энергоуправления и энергопреобразования в 

электромеханической системе (ЭМС) [3, 4]. Снижение управляемости системы происходит в результате 

проявления специфических свойств электромеханического оборудования, срабатывания элементов с 

нелинейными характеристиками и  характеризуется определенными условиями перетока энергии во всех 

звеньях технологической цепи. Повышение управляемости объекта направлено на обеспечение экономичных 

режимов энергопотребления и требуемой технологической надежности. Методы оценки энергетических 

режимов позволяют идентифицировать нелинейность объекта, определить показатели управляемости 

электромеханической системы.  

При исследовании управляемости электротехнического комплекса необходимо знать энергетические 

параметры в идеальной системе и в системе с теми же параметрами при наличии нелинейностей, отражающих 

специфику работы элемента. Задающие воздействия (тестовый сигнал) в идеальной и нелинейной системах 

должны быть одинаковы по амплитуде постоянной составляющей, а также по амплитуде и частоте переменной 
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составляющей. Сравнивая процессы потребления энергии в обоих случаях, производится оценка управляемости 

системы [4, 5]. Для анализа энергетических режимов целесообразно использование аппарата мгновенной 

мощности, позволяющего более точно и информативно исследовать энергопроцессы во всех звеньях 

технологической цепи [6, 7]. 

Структура направления, состав научного коллектива, характеристика решаемых задач.  
Научное направление «Энергоресурсосберегающие системы и технологии управления насосными 

агрегатами и комплексами» сформировано на кафедре систем автоматического управления и электропривода 

(САУЭ) Кременчугского государственного политехнического университета (КГПУ) в 2002 году по инициативе 

зав. кафедрой, д.т.н., проф. Родькина Д.И. [8, 9]. 

В состав рабочего коллектива, занимающегося общей проблемой, входят: Коренькова Т.В., к.т.н., доцент 

кафедры САУЭ, Перекрест А.Л., ст. преподаватель, Сердюк А.А., ассистент, Михайличенко Д.А., ст. 

преподаватель, Кравец А.М., ассистент, Алексеева Ю.А., аспирант, Ковальчук В.Г., аспирант. Преподаватель 

или аспирант, в свою очередь, создает свою рабочую группу из магистрантов и студентов 3-го − 5-го курсов, 

занимающихся определенными научными задачами в рамках дипломного и курсового проектирования. 

 
Рисунок 1 – Структура научного направления 

 

Работа научной группы построена таким образом, что за каждым из перечисленных сотрудников закреплена 

научная тематика в рамках подготовки диссертационных работ (рис. 1). Остановимся подробнее на этом 

моменте. 

Системы активного регулирования параметров насосных станций. Насосные установки (НУ) – 

групповые потребители, включающие несколько параллельно работающих агрегатов на общую 

трубопроводную сеть. Для обеспечения требуемого режима водопотребления необходимо менять выходные 

технологические параметры НУ. Традиционные методы регулирования на базе дросселирования и 

ступенчатого регулирования характеризуются нерациональными потерями мощности на регулирующем органе 

и преждевременным износом электромеханического оборудования. Все чаще используемое регулирование 

изменением частоты вращения рабочего колеса насоса также обладает рядом недостатков. Доказано, что 

диапазон регулирования частоты вращения насоса в групповой НУ составляет всего 7-10% вниз от 

номинального значения и с увеличением числа работающих турбомашин заметно сужается. Поэтому, 

использование энергетически выгодного частотно-регулируемого электропривода в таких НУ нецелесообразно 
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в связи с большой стоимостью преобразователя частоты, а также недоиспользования его по своим 

регулировочным возможностям. В связи с этим оправдан поиск альтернативных способов регулирования 

параметров НС, позволяющих повысить эффективность и экономичность работы гидротранспортного 

комплекса.  Суть предлагаемого активного регулирования заключается в использовании гидротурбинного 

агрегата со средствами регулирования его мощности, установленного в обводном трубопроводе параллельно 

регулировочной задвижке (при использовании дросселирования) или   параллельно насосу (в случае 

байпасирования), что позволяет осуществить регулирование подачи НУ в требуемых пределах с 

одновременной рекуперацией энергии обратно в энергосеть [10]. Возможность использования свойства 

обратимости центробежных гидромашин и электрических машин позволяет расширить диапазоны 

регулирования параметров насосных комплексов, повысить управляемость системы в технологических 

режимах [11]. 

Система управления насосным комплексом с учетом гидродинамических процессов в трубопроводной 

магистрали. Работа гидротранспортных комплексов сопровождается различного рода переходными 

процессами, которые характеризуются значительными изменениями технологических параметров: давления, 

расхода, мощности, скорости движения жидкости и т.д. Источниками переходных процессов являются: 

изменение режима работы насосного агрегата, водопотребителей, отключение и включение отдельных 

трубопроводов или их участков, срабатывание запорно-регулирующей арматуры, изменение температуры 

рабочей и окружающей среды. В тех случаях, когда давление в каких-либо местах потока снижается настолько, 

что становится меньше давления насыщенных паров, в гидротранспортной системе возникают кавитационные 

процессы, которые сопровождаются образованием в движущейся жидкости полостей, заполненных паром или 

газом, - кавитационных каверн. Явление кавитации может наблюдаться в сифонных трубопроводах, при работе 

гидравлических турбин, центробежных насосов, на участках местных сопротивлений, где скорости потока 

резко возрастают. Схлопывание пузырька сопровождается высоким давлением и температурой. Возникающие 

ударные волны могут привести к значительным перепадам давления, к росту потребляемой на 

транспортирование мощности. Кавитация неблагоприятно отражается на работе технологического 

оборудования, приводит к разрывам сплошности потока, вибрациям, шумам и эрозийному разрушению 

материала. Анализ показал, что отсутствуют общие подходы и математическая формализация влияния 

кавитационных процессов на технологические и энергетические параметры НК. Существующие средства 

снижения кавитации являются дорогостоящими и сложными, и направлены либо на уменьшение 

разрушающего действия кавитации, либо приводят к увеличению числа кавитации. В связи с этим является 

перспективным разработка и исследование систем управления кавитационными процессами в ГТК с 

использованием средств регулируемого электропривода, позволяющих формировать такие скорости потока, 

при которых кавитация минимальна [12, 13].  

Системы защиты насосных комплексов при аварийном отключении энергопитания.  При 

эксплуатации насосных установок шахтного водоотлива, систем городского водоснабжения и водоотведения 

довольно часто имеют место режимы аварийного отключения электропривода насоса от энергосети без 

предварительного закрытия напорной задвижки или дискового затвора, что сопровождается весьма 

негативными последствиями – гидравлическими ударами большой мощности, приводящими к  простоям 

насосного оборудования, снижению КПД, разбалансировке НА, разрушению запорно-регулирующей и 

предохранительной арматуры, трубопроводных сетей, повышенной вибрации гидродинамического 

оборудования и т.п. Доказано, что на особенности протекания гидроудара влияют: структура технологической 

схемы насосной станции, количество параллельно включенных насосов с регулируемым или нерегулируемым 

электроприводом, наличие запорно-регулирующей арматуры, динамические характеристики элементов 

гидросистемы, геометрия трубопроводной сети и т.п. Анализ показал, что на насосных станциях отсутствуют  

эффективные средства защиты и управления электромеханическим и гидравлическим оборудованием в 

аварийных режимах работы. Поэтому является целесообразным поиск путей совершенствования защит 

насосных станций при аварийном отключении энергопитания и повышения надежности ГТК в целом. Одним из 

вариантов решения является возможность использования тормозных режимов нерегулируемого электропривода 

переменного тока с установленной конденсаторной батареей в статорной цепи, которая обычно используется 

для компенсации реактивной мощности асинхронных двигателей [14]. Создаваемый тормозной момент 

электродвигателя, обеспечивающий интенсивное снижение скорости, гасит энергию движущейся в обратном 

направлении массы жидкости. Замедление привода сопровождается последующим изменением направления 

вращения. В реверсивном режиме двигатель работает как генератор на устройство аккумулирования энергии, 

которая может быть направлена на питание вспомогательных потребителей гидротехнического комплекса 

(например, для управления приводом задвижек, управляемых гидроклапанов и т. д.).  

Сервисные автоматизированные системы повышения управляемости и эффективности 
функционирования насосных станций.  Трубопроводная арматура является важнейшим элементом 
технологического оборудования НК и выполняет защитную, предохранительную и регулировочную функции. 
Закон управления арматурой влияет на характер протекания переходных процессов в гидросистеме как в 
обычных (регулировочных, пусковых), так и аварийных режимах. Часто закрытие (открытие) задвижек, 
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затворов и т.д. производится вручную, без соблюдения требуемого темпа и продолжительности управления, что 
приводит к возникновению гидравлических ударов в коммуникационной сети. Резкое срабатывание 
гидроклапанов, в случае внезапного прекращения энергоснабжения НК, сопровождается повышенными 
динамическими нагрузками на стенки проточного тракта насосного агрегата, трубопроводной системы и 
арматуры. Для их снижения необходимо задавать такой темп управления запорной арматурой, при котором 
время ее закрытия будет минимальным, а давление в гидросистеме не превышает предельно допустимого 
значения. Для реализации такой задачи необходима разработка и исследование систем автоматического 
управления динамическими нагрузками в ГТК со средствами регулируемого электропривода трубопроводной 
арматуры и устройствами резервного энергопитания в аварийных режимах, например, на базе активных 
гасителей энергии (гидротурбинных агрегатов малой мощности) или серийно выпускаемых промышленностью 
источников бесперебойного питания [15].  

Автоматизированные системы комплексного повышения эффективности насосных станций.  
Технический прогресс в силовой электронике, микропроцессорных устройствах затронул вопрос разработки и 

внедрения автоматизированных систем управления насосными агрегатами и их комплексами. Использование 

регулируемого электропривода в НУ для непосредственного изменения давления или производительности 

проводится уже достаточно широко. Менее интенсивно внедряются микропроцессорные системы управления и 

защиты НК с соответствующими принципами и технологиями на базе известных технических средств 

воздействия на регулируемый (нерегулируемый) электропривод насосов, задвижек, гидроклапанов, 

использовании источников резервного питания при аварийном отключении электроэнергии, реализации 

функций прогноза состояния оборудования, водо- и энергопотребления насосных станций. Принципиально 

регулируемый электропривод без систем микропроцессорного управления фактически неработоспособен. 

Поэтому, только комплексный подход к построению современных систем управления ГТК позволит достичь 

ощутимый эффект в длительном временном интервале. 

Электромеханические системы повышения управляемости насосных станций коммунального и 

промышленного водоснабжения. Гидротранспортные системы работают в условиях воздействия различного 

рода факторов: управляющих, возмущающих и задающих воздействий, изменяющихся в процессе работы, и 

возникающих как в нормальных (эксплуатационных), так и в нештатных (аварийных) ситуациях. С другой 

стороны, любая ЭМС, включающая преобразователь энергии, электрический двигатель, технологический 

механизм, характеризуется рядом электрических, энергетических и механических параметров: напряжения, 

тока, мощности, частоты вращения и момента; производительности и давления технологического механизма, и 

др. Применительно к гидротранспортной установке к управляющим элементам относятся запорная арматура, 

преобразователи частоты; к управляемым – насосная установка, гидродинамическая сеть, связанные понятием 

управляемости и находящиеся во взаимодействии друг с другом. Повышение управляемости в этом случае 

важно в следующих направлениях: при контроле и управлении давлением и производительностью в 

гидросистеме, при оптимизации энергетических режимов работы турбомеханизмов, при управлении 

процессами, протекающими в ходе развития последствий аварийного отключения насосов, резкого закрытия 

клапанов и др. В последнем случае снижение послеаварийных последствий может быть достигнуто за счет 

использования имеющихся или создаваемых управляющих технических средств как самого электропривода, 

так и элементов коммуникационной сети, что непосредственно связано с управлением энергопроцессами и 

формированием соответствующих воздействий на объекты гидротранспортной системы.  

Итоги работы и перспективы развития. В период с 2002 г. по 2008 г. научным коллективом получены 

следующие теоретические и практические результаты: 

- созданы научные основы оценивания управляемости технологических комплексов с турбомеханизмами. 

Доказано, что управляемость системы - это важный показатель качества функционирования объекта, 

учитывающий свойства и требования как систем электропривода, так и технологических механизмов, что 

позволяет обеспечить экономичное и надежное реагирование электромеханической системы на 

управляющие, возмущающие и задающие воздействия, которые изменяются в процессе работы и возникают 

как в нормальных, так и в аварийных режимах. Исследование управляемости системы непосредственно 

связано с анализом процессов потребления (генерации) и преобразования энергии во всех звеньях 

электромеханического комплекса при задающем воздействии полигармонического характера. Для оценки 

управляемости объекта предложены количественные показатели на базе энергетических коэффициентов 

управляемости, которые отражают влияние нелинейных свойств элементов, проявляющихся в тех или иных 

режимах, на качество функционирования всей электромеханической системы; 

- обоснована эффективность использования системы активного регулирования параметров насосных станций 

на базе гидротурбинного агрегата с комбинированным регулированием его мощности, обеспечивающая, в 

отличие от регулирования дросселированием и частотой вращения, изменение производительности 

насосной установки в требуемых пределах с одновременной рекуперацией энергии в электрическую сеть; 

получен математический аппарат для описания характеристик гидротурбинного агрегата при переменных 

открытиях направляющего аппарата и частоты вращения [11, 16]; 

- отмечено, что система электропривода при аварийных отключениях должна иметь свойства преобразования 
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гидравлической энергии в электрическую с целью управления величиной и продолжительностью 

энергетического воздействия. Эти возможности зависят от характеристик насосных агрегатов и 

трубопроводной сети, на которую они работают. Электропривод при этом должен приобретать свойства 

активного влияния на энергопроцессы в аварийных ситуациях; 

- доказано, что перспективным направлением повышения управляемости гидротранспортной системы 

является использование обратимых режимов работы гидравлических и электрических машин, которые 

расширяют регулировочные возможности гидротранспортного комплекса [17]; анализ характеристик 

турбомеханизмов в насосных и турбинных режимах работы особенно важен в системах группового 

электропривода насосных агрегатов, работающих на трубопроводную сеть с противодавлением при 

изменении направления движения жидкости или частоты вращения одного из последовательно или 

параллельно включенных насосов;  полученные характеристики работы центробежных насосов на сеть с 

противодавлением подтверждают возможность эффективного использования гидравлической энергии при 

изменении направления движения потока жидкости, вызванного снижением частоты вращения насосного 

агрегата, что может быть реализовано в системах активного регулирования и защиты насосных станций на 

базе гидротурбинных агрегатов. Режим обратного хода жидкости и, соответственно, получаемые при этом 

режимы работы гидромашины, имеют место также при аварийном отключении электроэнергии насосной 

установки от энергосети; 

- разработаны устройства гидродинамической защиты с использованием регулируемого электропривода 

насосов и одновременного управления запорно-регулирующим дросселем, емкостных накопителей в 

силовой цепи насосного агрегата, устройств, работающих с использованием избыточной энергии 

гидравлического потока и др., которые в настоящее время являются основными устройствами гашения 

гидроэнергии при авариях [18];  

- предложены технические решения и алгоритмы снижения динамических нагрузок в насосном комплексе 

при исчезновении энергопитания путем формирования такого темпа управления запорной арматурой, при 

котором время ее закрытия будет минимальным, а давление в гидросистеме не превышает предельно 

допустимого значения; 

-  получены энергоресурсосберегающие алгоритмы управления режимами работы технологических установок 

с турбомеханизмами при разных вариантах регулирования параметров, где известен характер изменения 

кривой потребителя, число работающих насосов, параметры коммуникационной сети, которые позволяют 

осуществить режим прогноза минимального по энергопотреблению регулирования производительности 

насосной станции [19]; 

- разработана математическая модель гидротранспортной системы, где коммуникационная сеть представлена 

многозвенной структурой из RLC-участков и учитывает наиболее сложные физические процессы движения 

жидкости в трубопроводе, обусловленные явлением кавитации [20]; 

- созданы лабораторные комплексы турбомеханизмов (рис. 2) и их виртуальные модели, позволяющие 

реализовать целый ряд научно-практических исследований: определение экономической и энергетической 

целесообразности регулирования производительности насосных, вентиляторных и компрессорных 

установок с использованием различных методов (дросселированием потока, частотой вращения рабочего 

колеса, групповым соединением агрегатов, направляющим аппаратом, активным воздействием на 

коммуникации, комбинированным сочетанием различных вариантов); определение диапазонов 

регулирования частоты вращения турбомеханизма при одиночной работе и параллельно соединенных 

агрегатах для обоснования целесообразности той или иной системы регулируемого ЭП; определение 

регулировочных и энергетических характеристик различных систем регулируемого ЭП (ПЧ-АД, ТРН-АД); 

исследование динамических режимов работы турбомеханизмов на трубопроводную сеть с переменными 

параметрами; исследование альтернативных способов регулирования производительности на базе активных 

регулировочных устройств – гидравлических или пневматических турбин с электрическим генератором на 

одном валу и переменными параметрами трубопроводной сети как в разомкнутых, так и замкнутых 

системах автоматического регулирования; исследование систем управления электроприводом турбомашины 

в аварийных режимах и др. [21, 22]. 

По результатам работы издано 67 научных статей в специализированных изданиях, получено 8 патентов 

Украины на изобретение, опубликовано 83 тезиса, подготовлено 18 методических разработок для студентов 

электромеханического профиля. Ежегодно по разработке и исследованию электромеханических систем 

насосных, вентиляторных и компрессорных установок  выполняется около 20-25 дипломных проектов, 1-2 

магистерские работы.  

Выводы. Особенностью научного направления «Энергоресурсосберегающие системы и технологии 

управления насосными агрегатами и комплексами» является комплексный подход к решению задач повышения 

эффективности, надежности и качества функционирования электромеханического и насосного оборудования 

гидротранспортных систем. Основной характеристикой сложного динамического объекта является его 

управляемость. Управляемость системы электропривода, технологического механизма, управляемость 

преобразователя, устройств защиты – это составляющие единого целостного показателя – управляемости всего 
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технологического комплекса. Управляемость системы  позволяет воспроизводить реакции на управляющие, 

возмущающие и задающие воздействия, изменяющиеся в процессе работы и возникающие в эксплуатационных 

и аварийных режимах. Поэтому оценка управляемости электромеханических систем технологических 

комплексов и разработка систем повышения этого показателя относится к одним из приоритетных направлений 

реализации энергоресурсосберегающих программ во всех отраслях промышленности и коммунального 

хозяйства страны. 

 

 
 а) 

 

 
 б) 

Рисунок 2 – Компьютеризированные комплексы для исследования режимов турбомеханизмов: 

а) гидротранспортная установка; б) компрессорная станция; в) вентиляторная установка 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ ТА ОСНОВНІ  
НАПРЯМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Власюга О.М., аспірант, Ломонос А.І., ст. викл. 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 

 

Вступ. Недоліком електрики, як енергоносія, є неможливість накопичення енергії в достатній кількості [1]. З 

розвитком електроенергетичних систем, ростом потужностей агрегатів, що генерують енергію, стає все більш 

гострою проблема накопичення й зберігання енергії. Виправити цей недолік можливо шляхом створення 

накопичувачів енергії - реверсивних пристроїв для часткового або повного поділу в часі виробітку й 

споживання енергії. У накопичувачах енергії здійснюється акумулювання енергії, одержуваної з 

електроенергетичної системи, її зберігання й видача при необхідності назад в енергосистему. 

Електроенергетичну систему, як єдине ціле, при наявності достатнього числа тих або інших пристроїв, що 

акумулюють, можна орієнтувати на середнє споживання енергії, а надійність її функціонування підвищити. Це 

дасть значний економічний ефект, що залежить від типу пристроїв, що акумулюють енергію, - накопичувачів і 

їхніх характеристик. 

Мета роботи. Аналіз роботи накопичувачів енергії, а також розгляд напрямків їх використання. 

Матеріал і результати дослідження. У загальному виді під накопичувачем енергії розуміють пристрій, що 

дозволяє накопичувати в ньому енергію будь-якого виду протягом періоду заряду зt , а потім передавати 

істотну частину цієї енергії навантаженню протягом періоду розряду рt . Взаємозв'язок параметрів 

накопичувача при заряді й розряді визначається законом збереження енергії, що виражається співвідношенням 

[2]: 

ррзз tPtP ⋅=⋅⋅ η , (1) 

де зP  й рP  – середні значення потужностей зарядного й розрядного процесів відповідно; η  - ККД 

накопичувача. 

Всі типи накопичувачів енергії мають свої характерні енергетичні показники, режими роботи, особливості 

конструктивного й схемотехнічного виконання, що визначають раціональні області їх використання [2]. 

Значення зt  й рt , а також енергетичні показники при заряді й розряді, можуть сильно відрізнятися. 

Відповідно, існує кілька основних напрямків використання накопичувачів [2]. 

По-перше, їхня основна роль може зводитися до акумулювання надлишкової енергії, при відключенні 

значної частини споживачів, і наступному використанню накопиченої енергії в періоди інтенсивного 

енергоспоживання. При цьому значення зt  і рt  мають приблизно однаковий порядок, а показники енергії при 

заряді й розряді досить близькі. Прикладом такого накопичувача є гідроакумулююча електростанція. У нічні 

години надлишкова електроенергія направляється в гідротурбінні агрегати, що працюють у зверненому режимі: 

генератор переходить у режим електродвигуна, який обертає турбіну, що виконує роль насоса, котрий подає 

воду у верхній резервуар. Відбувається накопичення потенційної енергії води, піднятої на необхідну висоту. У 

денні години вода з верхнього резервуара природним шляхом опускається в нижній резервуар, забезпечуючи 

обертання турбоагрегатів у генераторному режимі для одержання додаткової електроенергії. 

Такого ж роду пристрої, але з меншими тимчасовими діапазонами робочих циклів, можуть використатися 

для поліпшення показників енергосистем при короткочасному включенні споживачів підвищеної потужності 

(компенсувати пікові навантаження) і поліпшувати стійкість роботи енергоустановок і систем. Накопичувачі в 

цьому випадку є демпфувальними елементами між установками, що генерують, і споживачами, що працюють у 

нестаціонарних режимах. 

По-друге, головним призначенням накопичувачів може бути перетворення енергії різного виду. Так, 

наприклад, енергоустановка космічного літального апарата з паливними елементами на стадії накопичення 

енергії перетворить електричну енергію від сонячних батарей у хімічну за рахунок розкладання робочої 

речовини (наприклад, електролізу води) на відповідні компоненти (кисень і водень), а на стадії виводу енергії 

реакція взаємодії цих же компонентів створює електричну енергію. 

По-третє, накопичувачі у відповідних режимах забезпечують перетворення необхідних показників певного 

виду енергії. Якщо, наприклад, у накопичувачі будь-якого типу рt << зt , то з (1) випливає, що рP >> зP , тобто 

потужність, що накопичувач віддає навантаженню, у багато разів перевищує потужність, споживану ним при 

заряді від первинного джерела енергії, тобто накопичувач виконує функцію трансформатора потужності. 

Ємнісний накопичувач дозволяє виводити в навантаження струми, у багато разів більші, ніж при його заряді, а 

в індуктивному накопичувачі за рахунок Е.Р.С. самоіндукції при комутації ланцюга можна одержати напруги, 

значно перевищуючі напруги джерела живлення. Накопичувачі механічної енергії допускають взаємне 

перетворення кінетичної й потенційної форм енергії й т.п. 
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Таким чином, накопичувачі енергії утворюють різноманітний клас енергетичних пристроїв із широким 

спектром функціональних можливостей. Кожний з типів накопичувачів енергії має свої специфічні особливості, 

що визначають основну спрямованість науково-технічних розробок при його реалізації. Тому проблематика 

завдань при вивченні накопичувачів є досить різнорідною й не дозволяє канонізувати методичні аспекти опису 

накопичувачів різного типу. Так, наприклад, для паливних елементів і акумуляторних батарей головні 

проблеми пов'язані із забезпеченням збалансованих фізико-хімічних реакцій, рішенням технологічних і 

матеріалознавчих завдань. Індуктивні накопичувачі повинні розглядатися з урахуванням динаміки 

електромагнітних процесів, оптимізації геометрії котушок, міцнісних характеристик, реалізації раціональних 

теплових режимів. При описі ємнісних накопичувачів, акценти зміщаються на проблеми оптимальних режимів 

заряду конденсаторів і раціонального узгодження характеристик елементів систем з накопичувачами в 

динамічних режимах. Особливе значення при вивченні накопичувачів магнітної й електричної енергії 

здобувають питання комутації ланцюгів при більших струмах і напругах, що, як правило, не може 

забезпечуватися стандартними апаратурами й вимагає розробки спеціальних швидкодіючих замикачів і 

розмикачів. Аналіз механічних накопичувачів припускає пріоритетну роль питань динаміки механічних 

процесів і міцнісних завдань, а при описі електромеханічних і електродинамічних накопичувачів не менш 

важливе значення повинне приділятися електричним перехідним процесам і тепловим режимам. 

Особливе значення для накопичувачів всіх типів має узгодження їхніх характеристик з параметрами 

первинних джерел енергії, навантажувальних елементів, комутаційних апаратур і т.п. 

У табл. 1 наведені типові значення питомої енергії, тобто енергії, що припадає на одиницю маси, і часу 

виводу енергії для розглянутих типів накопичувачів. Порядок розташування накопичувачів у табл. 1 

визначається, по-перше, видом активної зони, у якій накопичується енергія, і, по-друге, зменшенням часу 

виводу енергії (швидкодією). 

Таблиця 1 – Характерні показники накопичувачів енергії      

Накопичувач 
Питома енергія, 

Дж 

Час виводу енергії, 

с 

Зі статичною 

активною зоною 

Хімічний 

Індуктивний 

Ємнісний 

10
2
...…10

3 

1...10 

0,1...0,5 

1...…10
5
 

10
-3

…10 

10
-5

…10
-2

 

З динамічною 

активною зоною 

Механічний 

Електромеханічний 

Електродинамічний 

10...…10
3
 

1...10 

0,05...1 

1...…10
3
 

10
-2

…10 

10
-3

…10
-2

 

 

Наведені показники дають загальне представлення про різноманіття напрямків розглянутої тематики й 

характеризують широту діапазону головних показників різних накопичувачів. 

Висновки. Найбільший інтерес представляють індуктивні і ємнісні накопичувачі, це пов'язане з їх 

відносною фізичною простотою, оскільки нагромадження енергії в них відбувається тільки за рахунок 

переміщення електронів у твердих нерухомих провідниках. Такі накопичувачі становлять значний інтерес для 

різноманітних галузей науки та техніки, від технологічної й електрофізичної апаратури до потужних 

стаціонарних і автономних енергетичних устаткувань. 

У подальшій роботі передбачається використання накопичувачів енергії в житловому і комунальному 

господарстві для забезпечення життєдіяльності об'єктів, оскільки під час виникнення аварійних ситуацій і 

зниження електропостачання об'єктів житлового й комунальному господарства необхідно підтримувати їхню 

життєдіяльність.  

З цією метою необхідно використовувати аварійні джерела електричного живлення. Для об'єктів першої 

категорії використовують додаткове генераторне обладнання, для об'єктів загального призначення 

використання цього устаткування неможливо, через економічні показники. Тому необхідно використовувати 

обладнання, що не вимагає істотних витрат. З цією метою можливе застосування накопичувачів енергії. Тому 

актуальними є розробка схем і принципів використання накопичувачів енергії для забезпечення 

життєдіяльності об'єктів житлового й комунального господарства. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА И СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИИ 
НЕКАЧЕСТВЕННОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Прус В.В., к.т.н., доц., Никитина А.В., ассистент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 

Введение. Под нарушением качества электроэнергии (КЭ) понимают недопустимое ухудшение любого из 
нормируемых стандартами ее параметров, вызванное свойствами отдельных потребителей либо их групп при 
совместной эксплуатации. Обычно КЭ ухудшается каждым потребителем, достигая при некотором их 
количестве граничного значения, что обычно приводит к нарушению электромагнитной совместимости (ЭМС) 

различных групп потребителей. Значительная часть потребителей в процессе работы генерирует в сеть высшие 

гармоники, что серьезным образом обостряет ситуацию с КЭ, особенно в низковольтных сетях. Поэтому в 

условиях насыщенности этих сетей нелинейными потребителями доминирующим фактором ухудшения КЭ 

становится несинусоидальность токов, а в целом ряде случаев и напряжения питания на фоне достаточно 
высокого уровня их несимметрии [1]. 

Процесс искажения формы напряжения в сетях 0,4 кВ носит свои особенности и обусловлен в основном 
влиянием резкопеременной динамической нелинейной нагрузки, чаще всего от работающих 
электромеханических преобразователей, включающих в свой состав электрическую машину и силовую часть 
управляемого преобразователя. В рассматриваемом случае уровень искажений напряжения может значительно 
превышать значения, регламентируемые ГОСТ 13109-97 – 8% для установившегося режима и 12% 

кратковременно и достигать подчас 25-30%. Такая ситуация нежелательна по целому ряду причин: появляются 

дополнительные потери и нагрев электрических машин, трансформаторов и сетей; происходит ускоренное 

старение изоляции электрооборудования; затрудняется компенсация реактивной мощности с помощью батарей 
конденсаторов и, кроме того, ухудшается работа устройств автоматики, телемеханики и связи [2]. 

Проведенные ранее исследования [1] показали, что в сетях низкого напряжения (НН) 40% общего объема 
потерь обусловлены отклонениями напряжений, 40% – несинусоидальностью напряжений и 20% – 

несимметрией, что делает достаточно актуальной задачу компенсации нелинейных искажений и несимметрии 
сетевого напряжения. 

В процессе компенсации необходимо достичь такого уровня коэффициентов нелинейных искажений и 
несимметрии, при которых суммарное влияние указанных видов некачественности сетевого напряжения не 

приведет к нарушению ЭМС различных видов потребителей.  
Цель работы. Обосновать выбор способа и средств компенсации, и структуру математического 

обеспечения для компенсации некачественности электроэнергии в низковольтной промышленной сети на 

основе анализа кривых мгновенной мощности. 
Материал и результаты исследования. С целью обеспечения требуемых показателей КЭ и обеспечения 

ЭМС электропотребителей в сетях НН необходимо выполнение ряда дополнительных мероприятий, к 
которым относят изменение условий распространения токов высших гармоник и минимизацию уровня 

высших гармоник, генерируемых каждым электроприемником. 
К первой группе относятся различные организационно-технические мероприятия, осуществлять которые 

в условиях эксплуатируемой электрической сети НН весьма затруднительно. Поэтому возникает 
необходимость в установке дополнительных технических средств снижения уровня высших гармоник в уже 

эксплуатируемую сеть. Из них наибольшее распространение в сетях НН получили силовые фильтры: 

пассивные, активные и гибридные.  
Использование пассивных фильтров обычно не дает желаемого эффекта в силу того, что они обладают 

рядом серьезных эксплуатационных недостатков и негативно влияют на переходные процессы в сети. 
Силовой активный фильтр подключается к узлам питающей сети параллельно нелинейной нагрузке и 

осуществляет компенсацию несинусоидальности путем формирования токов высших гармоник, равных по 
амплитудному значению и противоположных по фазе токам гармоник нелинейной нагрузки. При этом 
одновременно происходит компенсация мощности искажения, определяемой этими токами.  

К дополнительным преимуществам силовых активных фильтров можно отнести: возможность 
одновременной компенсации нескольких высших гармоник, что приводит к существенному улучшению 
массогабаритных показателей аппаратуры; эффективную компенсацию высших гармоник независимо от 
колебаний их амплитуд и частот без дополнительной подстройки элементов фильтра; возможность 
наращивать мощность компенсации до требуемого уровня за счет параллельного подключения идентичных 
активных фильтров. 

В случае, когда резонансные явления в системе возникают на одной или нескольких частотах, необходима 
фильтрация во всем диапазоне, возможная при использовании активных фильтров-преобразователей с 
импульсной модуляцией, что в основном экономически нецелесообразна. Таким образом, для устранения 

резонансных явлений в системах электроснабжения наиболее перспективным является использование 
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гибридных фильтров, представляющих собой комбинацию пассивного и активного фильтра, тем самым 
объединяя их преимущества – высокое качество фильтрации и невысокую стоимость. 

В ракурсе решаемой задачи, с учетом однотипности характера нагрузки, наиболее обоснованным является 

применение активных фильтров. 
В процессе анализа наиболее эффективных и широко применяемых при компенсации теорий мгновенной 

мощности был обоснован выбор p-q-r– теории, представление в которой мгновенной реактивной мощности q  в 

виде двух независимых составляющих qq  и rq , наряду с выделением мгновенной активной мощности p  

позволяет контролировать и компенсировать раздельно нулевые и фазные токи в трехфазной сети при 
несимметричном напряжении питания. 

Еще одним явным преимуществом p-q-r– теории является возможность учета спектрального состава 
мгновенных мощностей [3]. Однако представление мгновенной активной мощности в виде: 
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где dcU , dcI  – постоянные составляющие, соответствующие напряжениям и токам прямой 

последовательности; nU , nI  – соответственно действующие значения n -ной гармоники напряжения и тока; 

kU  – действующие значения гармоник напряжения, порядок которых не совпадает с порядком гармоник тока 

( nk ≠ ); unϕ , inϕ  – соответственно фаза n -ной гармоники напряжения и тока; ω – круговая частота сети, и 

такая же форма выражения независимых составляющих qq  и rq  существенно усложняет алгоритм 

компенсации и схему компенсирующего устройства, ошибочно учитывая как отдельную составляющую 
мощность искажения. Убрать такой недочет можно, используя алгоритм выражения знакопеременных 
составляющих мгновенной мощности через квадратуры напряжений и токов фаз [4], что было подтверждено 
авторами в ходе исследований. 

С учетом полученного результата была выполнена оценка математического обеспечения, которое позволяет 
определить уровень искажения синусоидальности кривых токов и напряжений в зависимости от доли 
нелинейной нагрузки и параметров моделируемых нелинейных потребителей для сетей НН различного 
исполнения в соответствии с положениями p-q-r– теории.  

Было получено, что в случае, когда сетевое напряжение синусоидально, достаточно компенсировать 
нелинейные искажения тока. Когда несинусоидальны оба параметра, что соответствует наличию нелинейной 
нагрузки при некачественном напряжении питания, необходимо добиться такой компенсации формы тока, 

чтобы обеспечить синусоидальность потребляемой мощности. 

Выводы. В результате исследований в качестве способа компенсации некачественностей в низковольтной 
промышленной сети НН обосновано применение активной силовой фильтрации. При этом показано, что расчет 
величин компенсируемых токов высших гармоник должен выполняться на основе положений p-q-r– теории 
мощности с применением предложенного авторами алгоритма выражения знакопеременных составляющих 
мгновенной мощности и учетом условий несинусоидальности. 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ РЕЗЕРВУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ  
СІЛЬСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Пилипенко В.П., аспірант 
Лохвицька філія ВАТ «Полтаваобленерго», м. Червонозаводське 

 

Вступ. Електричні мережі діляться на нерезервовані (радіальні), які забезпечують живлення споживачів по 

одній лінії електропередачі, і резервовані (кільцеві або складні), коли електроприймачі можуть получати 

електроенергію з двох або більше направлень, від двох або одного джерела. 
Мета роботи. Дослідження варіантів резервного живлення Лохвицького Комбікормового заводу. 
Матеріал і результати дослідження. В залежності від характеру і умов роботи електроустановок 

споживачів застосовують різні схеми і режими живлення. Приєднання може бути виконано до різних 

електричних частин системи: до центру живлення, розподільчого пристрою або трансформаторної підстанції, 

або власне до розподільчої мережі напругою нижче 1000 В. 
До розподільчих приладів об’єктів з відповідними навантаженнями з ціллю підвищення надійності 

електропостачання основне живлення підводиться від енергосистем по двом повітряним або кабельним лініям 

напругою 3-6-10 кВ від двох незалежних джерел живлення. 

Аварійне резервне живлення підводиться з тією напругою, яку виробляють резервні генератори. Це, як 

правило, дизель-генератори, які находяться в постійній готовності до запуску і прийому навантаження. 

На рис. 1 дана схема одного із можливих варіантів передачі і розподілу електроенергії. Схема дана 

однолінійна, тобто три фази лінії передачі відображені однією лінією. 

 

 
Рисунок 1 – Схема передачі і розподілу електроенергії 
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Принципові схеми внутрішніх систем електропостачання приведені на рис. 2. На схемі 2, а) живлення 

споживачів виконується по одній кабельній лінії від розподільчого приладу дизельної електростанції високої 

напруги. До цього розподільчому приладу електроенергія може подаватися не тільки від дизель-генератора, але 

і від зовнішньої системи електропостачання. Оскільки така система має низьку надійність, для живлення 

особливо відповідальних споживачів в схемі передбачено додатковий дизель-генератор низької напруги. 

При виконанні кабельної перемички (рис. 2, б)) споживачі забезпечуються живленням від кожного джерела 

при аварії на різних із двох живлячих кабельних ліній. Прикладом складної мережі, забезпечуючи живлення з 

трьох і більше сторін, може служити мережа живлення підстанцій, зображена на рис. 2, в). В схемі 2, г) замість 

дизельної електростанції з допомогою високої напруги використовується дизельна станція напругою 400 В, її 

напруга перетворюється до 6,3 кВ з допомогою поблизу стоячого трансформатора.  

 

 
Рисунок 2 – Варіанти виконання системи електропостачання 
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В схемі 3, а) споживачі при зниканні напруги на шинах підстанції получають живлення від акумуляторної 

батареї, яка звичайно постійно підзаряджається, щоб зберегти свою ємність. Це забезпечує непереривне 

живлення споживачів електроенергії (гарантоване живлення). В схемі рисунок 3б споживачі получають 

живлення аналогічним способом, але акумуляторна батарея працює без підзарядки. Ця схема може 

забезпечувати тільки споживачів першої категорії. Перерив в їх електропостачанні зазначений часом 

переключення вимикача. 

 
Рисунок 3 – Способи підключення резервних джерел 

 

Висновки. Для надійного постачання електричної енергії даному підприємству необхідно мати схему 

передачі і розподілу електричної енергії з резервним джерелом енергії – дизель-генератор. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИСССЛЕДОВАНИЯ 

РЕЖИМОВ КОМПЕНСАЦИИ НЕКАЧЕСТВЕННОСТИ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ В 

НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

Прус В.В., к.т.н., доц., Никитина А.В., ассистент, Маковка А.В., аспирант 

Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Проблема компенсации нелинейных искажений особенно остро проявляется и имеет свои 

особенности в сетях низкого напряжения (НН). Именно в низковольтных сетях получили распространение 

ответственные электропотребители, отличающиеся повышенной чувствительностью к воздействию высших 

гармоник, которое приводит к существенному технико-экономическому ущербу [1].  

Кроме этого, существует потребность в проведении научных исследований по разработке рекомендаций, 

направленных на улучшение качества электроэнергии (КЭ) и обеспечение электромагнитной совместимости 

(ЭМС) потребителей низковольтных электрических сетей. Для анализа электромагнитных процессов в сетях 

НН с нелинейными нагрузками, в целях определения их влияния на сеть, используются ряд разработанных 

математических моделей, которые, однако, не учитывают в полной мере параметры основных элементов 

электрической сети и не позволяют определять уровни высших гармоник токов и напряжений на зажимах 

отдельных электроприемников, подключенных к сети электроснабжения. Поэтому дальнейшее развитие 

исследований по разработке эффективных моделей и методик в целях определения количественных и 

качественных характеристик несинусоидальности токов и напряжений, а также разработка на основе 

результатов исследований способов и технических средств обеспечения ЭМС в низковольтных элек-

трических сетях с нелинейными потребителями являются весьма актуальными. 

Цель работы. Обосновать возможности использования принципов компенсации, заложенных в основу 

теорий мгновенной мощности для обеспечения необходимого уровня качества протекающих энергетических 

процессов в промышленных сетях низкого напряжения и электромагнитной совместимости потребителей. 

Материал и результаты исследования. Отсутствие на сегодняшний день эффективных систем 

компенсации некачественности напряжения питания объясняется прежде всего неоднозначностями и 

неточностями трактовки составляющих энергопотребления с использованием положений классических теорий 

мощности. 

В общем случае, когда напряжения трехфазной системы несимметричны и искажены, а нагрузка не-

симметрична и нелинейная, из параметров, характеризующих энергопотребление, физический смысл имеют 

только мгновенная и средняя активная мощность. Все остальные составляющие мощности являются просто 

расчетными или измеряемыми величинами, позволяющими анализировать работу сети и синтезировать 

устройства автоматического управления ее режимами с заданными характеристиками. 

В p-q-r теории эффективность применения которой обоснована в [2], нет необходимости в выделении 

синусоидальной составляющей напряжения сети – для расчета мгновенных мощностей используются иска-

женные напряжения, причем возможны два метода управления: управление методом задания токов и 

управление методом задания мощностей. 

При использовании метода компенсации с заданием токов, токи трехфазной системы можно поддерживать 

симметричными и синусоидальными при любых условиях, что обеспечивается путем поддержания равенства 

составляющих токов по осям р и q. 

При этом условии становятся равными мгновенные активная мощность и реактивная мощность по оси r: 
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Из (1)-(2) следует, что, при поддержании токов сети симметричными и синусоидальными, в мгновенных 

активной и реактивной мощностях остается нескомпенсированной часть переменных составляющих. Как 

показали результаты исследований, избавиться от них можно, управляя методом задания мощностей, 

предварительно разбросав мощность искажений  между синусной и косинусной знакопеременными 

составляющими в соответствии с [3]. 

На рис. 1 представлена структурная схема компенсатора, работающего по данному принципу, 

представляющего собой управляемый преобразователь на IGBT- транзисторах. 

Моделирование режимов работы системы компенсации выполнено в пакете приложения Matlab SimPower 
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Systems. Вид полученной модели представлен на рис. 2. На рис. 3-4 приведены кривые фазных напряжений и 

токов в сети до и после компенсации. 

Выводы. Полученные результаты подтверждают более высокую эффективность предлагаемого способа 

компенсации для сетей НН по сравнению с базовым вариантом компенсации согласно p-q-r теории. При этом 

очевидно, что при использовании существующего подхода невозможна полная компенсация  высших гармоник 

токов и напряжений. В плане дальнейшего развития предложенного метода перспективным видится переход к 

компенсации по синусным и косинусным знакопеременным составляющим мгновенной мощности, что 

позволит компенсировать искажения напряжения питания. 
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Рисунок 1 – Схема компенсатора, работающего по методу задания мощностей с использованием p-q-r теории 

 

 
Рисунок 2 – Вид модели системы компенсации в пакете приложения Matlab SimPower Systems 
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Рисунок 3 – Временные зависимости фазных напряжений и токов в низковольтной сети до компенсации  

 

 
Рисунок 4  – Временные зависимости фазных напряжений и токов в низковольтной сети после компенсации 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ВТРАТ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ У ПРОЦЕСІ СТАРІННЯ  

Прус В.В., к.т.н., доц., Лоцман І.С., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 

 
Вступ. Асинхронні двигуни (АД) являють собою найбільш поширений тип електричних машин, 

використовуються в усіх галузях виробництва і споживають близько 40% від усієї енергії, що виробляється. Так 
як на сьогодні встановлені на підприємствах АД практично відпрацювали свій ресурс і більше ніж 20% з них 
щорічно піддаються капітальному ремонту, виникає необхідність визначення реальних параметрів та 
характеристик АД з урахуванням старіння незамінних конструктивних матеріалів та конструкції в цілому. 

Мета роботи. Обґрунтувати підходи та методику знаходження й вираження втрат і енергетичних 
коефіцієнтів АД у різних режимах роботи з урахуванням впливу процесу старіння. 

Матеріал і результати дослідження. Розрахунок та вираження складових втрат в АД у процесі старіння 
переслідує мету врахування надалі їх зміни у будь-яких режимах роботи та визначення поточних значень 
енергетичних коефіцієнтів – коефіцієнта потужності та коефіцієнта корисної дії.  

Відомо, що в АД виділяють наступні види втрат: втрати у сталі cP , втрати у міді статора 1мP та ротора 2мP , 

механічні мехP  та додаткові дP  втрати [3]. 

Серед зазначених видів втрат тільки втрати у міді знаходяться безпосередньо експериментальним шляхом 
на основі співвідношення: 

1
2
11 3 rIPм ⋅⋅= , 

де 
1
I - діюче значення струму статора; 1r - активний опір фази.  

Але навіть для цієї складової існує неоднозначність урахування активного опору обмотки статора, який 
визначається на постійному струмі для непрацюючого АД і повинен бути скорегованим з урахуванням дійсного 
режиму нагріву обмоток. 

Механічні втрати фактично однозначно знаходяться за методом вибігу. При стабільній частоті обертання 
можна вважати їх фактично незмінними, у противному випадку враховують їх пропорційність третьому 
ступеню частоти обертання. 

Втрати у сталі, згідно з [2], з урахуванням їх розподілу на складові від гістерезису та вихрових струмів, 
знаходять за результатами досліду неробочого ходу для змінної частоти напруги живлення на основі виразу: 

)EfcEfc(P i
*
iвхi

*
iг

n

,...,i
c

2
10

22
10

51
0 += ∑

=

, 

де i
*
i E,f 10  – відповідно відносні частоти та значення гармонічних складових ЕРС; вхг c,c  – коефіцієнти, що 

враховують розподіл втрат у сталі на втрати від гістерезису та вихрових струмів. 

Визначене з досліду неробочого ходу значення втрат у сталі 0cP  використовуються в подальшому для їх 

знаходження в  усіх режимах роботи [3]: 

( )21010 EEPP cc = , 

де 1E  – ЕРС обмотки статора у режимі, для якого визначається величина cP . 

Враховуючи невідому частку додаткових втрат, їх значення знаходять за дослідом зворотного обертання та 
надалі приймають постійним, а втрати у міді ротора – шляхом застосування повірочних методик проектування. 

За умови знехтування втратами у сталі ротора в номінальному режимі, визначається потужність на валу АД: 

2112 мдмехcм PPPPPPP −−−−−= , 

де 21 P,P  – споживана потужність та потужність на валу АД. 

Коефіцієнт корисної дії та коефіцієнт потужності визначаються за наступними співвідношеннями: 
;PP 12=η ( )111 3 UIPcos ⋅⋅=ϕ , 

де 
1U  – діюче значення фазної напруги живлення. 

Висновки. У результаті проведених досліджень запропоновано методику визначення складових втрат та 
енергетичних коефіцієнтів АД з урахуванням впливу процесу старіння. Результати розрахунків можуть 
використовуватись при реалізації контурів зворотного зв’язку за енергопараметрами у системах регульованого 
електропривода та у методиках теплових розрахунків АД. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ 100 Гц З  
ЄМНІСНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 

Антоненко О.Н. студент 
Донецький національний технічний університет 

 

Вступ. Для повітряних мереж 0,38 кВ найбільш ефективним є спосіб контролю обриву проводів за 

допомогою накладення на мережу струмів  частоти 100 Гц джерелами, встановленими в кінці лінії [1].  

Джерела струму  викликають в фазних проводах однакові по величині струми, зсунуті відносно один одного 

на 120 ел. град. На початку лінії встановлюється трансформатор струму нульової послідовності (ТТНП), що 

охоплює усі чотири проводи лінії. Від вторинної обмотки ТТНП сигнал подається на блок захисту, який 

складається з селективного підсилювача, що виділяє сигнал на частоті 100 Гц, і граничного елемента з реле. 

Контакти реле впливають на незалежний розчіплювач автоматичного вимикача лінії [1]. Втрати потужності  

при роботи захисту в основному відбуваються в джерелі струму 100 Гц. 

Мета роботи. Зменшити споживання активної потужності джерелом струму 100Гц. 

Матеріал і результати дослідження. Схема  випрямлення діод з RC-колом створює у колі контролю 

імпульси ємнісно-активного струму у вигляді півхвилі синусоїди, яка відсічена зліва. Така деформація, а також 

використання реактивного струму дозволили не тільки збільшити частковий зміст струму 100 Гц, але і 

понизити споживання джерелом активної потужності у 2,4 рази в порівнянні зі схемою діод-резистор. 

Криві зміни струму і напруг схеми діод,  

RC–коло наведені на рис. 1. 

Так як крива випрямленого струму (рис. 1) не 

симетрична, то вона розкладається у ряд Фур’є 

по косинусах та синусах. Тоді для другої 

гармоніки маємо: 
 

2
1 1 1

3
3 2 6

MI
A cos( ) cos ( )φ ψ φ ψ

π
 = + + − +  

. 

2
1 1

3
2 6

MI
B sin( ) sin ( )φ ψ φ ψ

π
 = + − +  

, 

де ψ - момент відкривання діода, для n-ої 

ітерації формула розрахунку кута  має вигляд: 

1n

tg
n arcsin sin e

π φ ψ
φψ φ

−+ +
− 

 = ⋅  
 

. 

Амплітуда струму другої гармоніки 2 2
2 2 2MI A B= + . 

Потужність, яка втрачається у опорі R, дорівнює: 
2

2
2 1

2

( )

tg
R

U
P [ ( ) sin( ) cos( ) tg sin ( e )]

R

π φ ψ
φπ φ ψ φ ψ φ ψ φ φ

π

+ +
−

= − + + + ⋅ − + ⋅ − . 

Втрати потужності в RС-схемі з діодом, мають дві 

складові: перша для відкритого стану діоду на ділянці від 

ψ до π–ϕ, друга при закритому стані діоду на сегменті  

(π–φ до 2π+ψ ). Розглянемо схему джерела струму 100 Гц 

на рис. 2, у якому втрати активної  потужності 

відбуваються тільки у закритому стані діода. В цій схемі 

випрямляч навантажується ємністю С1, тому вона формує 

імпульси ємнісного струму у вигляді синусоїди,  яка 

відсічена зліва при куті 90 ел. град. Тиристорний ключ 

підключає резистор R1 до конденсатора С1 відразу після 

запирання діода. Тиристор  відкривається імпульсами, які 

формуються ланцюжком, що складається з дінистора VD1 

і конденсатора С2. На початку кожного позитивного 

півперіоду тиристор і дінистор закриті, а конденсатор С2 заряджається струмом, обумовленим величиною 

резистора R3. Коли напруга на конденсаторі досягне порога відкривання дінистора, він відкриється і 

конденсатор швидко розряджається через резистор R2 і керуючий перехід тиристора. Цей імпульс струму 

Рисунок 1 – Діаграма роботи  джерела струму 100  Гц 

 

VD1 

C1 

VS1 

R1 

R2 

VD1 

R3 

C2 

~220 В 

Рисунок 2 – Схема джерела струму 
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відкриває тиристор. По закінченні розряду конденсатора С1 тиристор  виключиться і з початком наступного 

позитивного півперіоду почнеться новий цикл роботи схеми керування.  

Для розрахунку схеми рис. 2 були отримані такі співвідношення: 

2
3

MI
A

π
=

⋅
, 2

2

3

MI
B

π

⋅
=

⋅
, 

3
2

1
2

tg
R

U
P tg ( e )]

R

π

φφ
π

⋅
−

= ⋅ ⋅ − . 

Для більше точної оцінки ефективності запропонованої схеми джерела розглянемо залежність відносного 

струму на частоті 100 Гц від кута α=φ+ψ: 

( )
2 2

2
1 1 1 1 1 1

3 3
3 2 6 2 6

m*I cos cos sin sinα α α α α
π

   = + − + −   
   

. 

Графік I2m*(α) наведений на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Залежність відносного струму від кута α 

 

З рис. 3 витікає, що максимальне значення відносного струму другої гармоніки має місце при  

I2m.опт*= 0,276 в.о. й α = 60°. Для раніше розглянутого імпульсу струму маємо  α = 90° й I2m* = 0,237 в.о. 

Таким чином, видно що оцінка ефективності нової й старої схеми джерела виконана при неоптимальному 

α=φ+ψ. Виконаємо перевірку ефективності для випадку, коли вихідна схема генерує струм на частоті 100 Гц 

при співвідношеннях розрядного активного опору й конденсатора, що забезпечують максимальне значення 

відносного струму. 

Відповідно до схеми  випрямлення – діод з RC-колом – при оптимальному куті α маємо: 

C = 4 мкф, R = 1300 Ом. 

Кут зсуву фаз: 

φ = arctg(ω·C·R) = arctg(314·4·1300) = 58,53°. 

Амплітуда струму випрямляча: 

311
0 458

1300 58 53
m

U
I ,

R cos cos( , )φ
= = =

⋅ ⋅
 А. 

Тому що φ + ψ=60°, то ψ=60–φ =60 – 58,53=1,47°. 

Амплітуда струму другої гармоніки: 

2 0 276 0 458 0 276 0126m mI I , , , ,= ⋅ = ⋅ = А. 

Втрати активної потужності у вихідній схемі з активно-ємнісним навантаженням: 
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U
P ( ) sin( ) cos( ) tg sin ( e )
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φπ φ ψ φ ψ φ ψ φ φ
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tg( , )sin cos( , , ) tg( , ) sin ( , )( e ) ,

π
π

π
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π

+
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  = − + ⋅ − + ⋅ − =  ⋅  
 
  

Вт. 

Розрахунок випрямляча з ємнісним навантаженням починаємо з визначення ємності конденсатора, 

необхідного для створення імпульсів ємнісного струму з амплітудою 0,458 А. 

0 458
1 165 5 457

314 311

m

m

I ,
C k , ,

Uω
= ⋅ = ⋅ =

⋅ ⋅
 мкФ, 

де k =  І2m.опт*/I2m* – коефіцієнт ефективності генерації струму. 

Визначимо величину розрядного активного опору 
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0 015
1 915

3 3 5 457

pt ,
R

C ,
= = =

⋅
Oм. 

Кут зсуву фази: 

φ = arctg(ω·C·R1) = arctg(314·5,457·915) = 57,51°. 

Втрати активної потужності в новій схемі (рис. 2): 

3 3
2 2

57 51220
1 57 505 1 13 185

2 1 2 57 51

tg tg( , )
C

U
P tg ( e ) tg( , ) ( e ) ,

R ,

π π

φφ
π π

− −   
   = ⋅ − = ⋅ − =   ⋅   
   

 Вт. 

Визначимо величину зниження втрат у випрямлячі з ємнісним навантаженням 

22 2 13 185 9 016RC CP P P , , ,∆ = − = − =  Вт. 

При розрахунку на ЕОМ вихідного джерела  струму при R=1300 Ом і С=4 мкФ було отримано струм на 

частоті 100 Гц, рівний 0,126 А. Розрахунок також показав, що в удосконаленій схемі для створення такого ж 

імпульсу потрібна ємність конденсатора С1=5,457 мкФ. Втрати потужності були отримані такі, для вихідної 

схеми – 22,2 Вт, для удосконаленої схеми – 9,06 Вт. Таким чином, завдяки запропонованому технічному 

рішенню, для генерації однакового струму 100 Гц, з амплітудою 0,126 А за допомогою схеми на рис. 2 втрати 

активної потужності зменшуються на 9,016 Вт, а з врахуванням того, що для захисту лінії потрібні три такі 

джерела, то маємо зменшення потужності на 27,048 Вт. 

Було також зроблено порівняння  втрат активної потужності, які виникають при генерації того самого 

струму, схемами з активно-ємнісним й ємнісним навантаженням. При цьому обидві схеми повинні генерувати 

однакові імпульси струму. 

Розрахунок на ЕОМ за допомогою програмного пакета МС7 показав, що імпульси струму, які генеруються 

вихідною схемою, близькі до імпульсів струму нової схеми, з'являються при R=2500 Ом, С=6 мкФ. Для цих 

значень активного опору і ємності був виконаний розрахунок амплітуди струму другої гармоніки. Для 

розглянутого випадку має місце φ+ψ=π/2 і sinφ=1. Тому втрати активної потужності можна визначати за 

спрощеним співвідношенням: 
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π
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. 

Амплітуда струму другої гармоніки вихідної дорівнює  0,142 А. 

Втрати активної потужності РRС=19,7 Вт. 

Ємність конденсатора, необхідного для створення імпульсів ємнісного струму з амплітудою 0,6 А  дорівнює 

6,137 мкФ.  Для схеми на рис. 2  величина розрядного активного опору R1 дорівнює 814,8 Ом. 

Втрати активної потужності  в новій схемі джерела РС= 14,87 Вт. 

Таким чином, величина зниження втрат активної потужності у випрямлячі з ємнісним навантаженням в 

указаних умовах складає 4,83 Вт. Для трифазного джерела струму  маємо  зменшення втрат потужності на  

14,49 Вт. Це буде менше ніж за оптимальних умов генерації струму на частоті 100 Гц вихідною схемою. 

Висновки. 

1. Для джерел струму на частоті 100 Гц у пристроях контролю обриву проводів ПЛ 0,38 кВ використовують 

схеми однопівперіодного випрямлення струму, тому що ці схеми надійні у експлуатації та дешеві. 

2. Аналіз загального струму схеми однопівперіодного випрямлення з активно-ємнісним навантаженням 

показав, що ця схема створює у колі контролю імпульси струму у вигляді півхвилі синусоїди, яка відсічена 

зліва. Така деформація, а також перехід з активного на ємнісно-активний однопівперіодний струм дозволяє не 

тільки збільшити частковий зміст струму на частоті 100 Гц, але і понизити споживання джерелом активної 

потужності у 2,4 рази. 

3. Схема однопівперіодного випрямлення з ємнісним навантаженням дозволяє забезпечити практично такий 

же частковий зміст струму на частоті 100 Гц, але втрати потужності знижуються в порівнянні з ємнісно-

активним навантаженням в 1,68 рази. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТНОГО БЛОКА 
АНАЛИЗА УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ КОМПЛЕКСА «REGIM» 

Благодыр А.П., студент 
Донецкий национальный технический университет 

 
Введение. В настоящее время программное обеспечение, используемое для решения текущих и 

перспективных задач эксплуатации электроэнергетических объектов (ЭО), реализуется на основе современных 
технологий моделирования и ведения информации [1-4]. Эффективность модельной технологии поддержки 

процесса для принятия решения персоналом электроэнергетической системы (ЭЭС) в значительной мере 

определяется наличием двух механизмов: автоматического построения на основе текущей схемы электрических 
соединений ЭО графа схемы замещения, адаптации математической модели элемента и устройства управления, 

необходимых обоснования мероприятий, обеспечивающих повышение необходимого уровня надежности. 

Навыки и умение решения технологических задач управления ЭО формируются у студентов на основе 

решения учебных задач. Характерной особенностью учебных задач является направленность, с одной стороны, 

на максимальное соответствие технологической задаче, а с другой стороны, повышение уровня подготовки 

студента за счет формирования им собственного опыта в процессе выполнения задания. 

Анализ математической модели установившихся режимов (УР), реализованной в ряде промышленных и 

учебных программ, позволяет сделать следующие выводы: 

- при расчете режима не учитывается изменение сопротивлений трансформаторов при изменении 

коэффициента трансформации, что снижает достоверность обоснования мероприятий по снижению потерь 

мощности и энергии; 

- невозможно определять области параметров питающей электрической сети, при которых обеспечивается 

метод встречного регулирования напряжения на подстанциях в нормальных и послеаварийных режимах; 

- не учитывается насыщение синхронных машин при решении задачи распределения реактивной мощности 

в электрической сети, что снижает достоверность принимаемых решений для управления; 

- не формируется заключение после моделирования режима на основании требований ПТЭ; 

- отсутствует возможность адаптации модели УР при использовании блока расчета УР на промежуточных 

этапах в ряде технологических задачах. Так, например, в [5] показано, что обучение искусственной нейронной 

сети целесообразно выполнять при записи уравнений, полученных на основе баланса мощностей в узлах, в 

полярной системе координат. 

Сделанные выводы соответствуют работе [6], в которой обоснована необходимость создания 

интегрированной системы поддержки для процесса принятия решений персоналом на основе информационной, 

модельной и экспертной технологий. 

Цель работы. Совершенствование математической модели УР. Для достижения поставленной цели 

решаются следующие задачи: 

- разработка математической модели для расчета сопротивлений схемы замещения трансформатора от 

положения ответвления устройства для изменения коэффициента трансформации; 

- разработка методики для определения области значений напряжений для шин питания подстанций, при 

которых будут обеспечиваться требования встречного регулирования напряжения; 

- уточнение математической модели синхронной машины для задачи выбора и оптимизации 

компенсирующих устройств в электрической сети. 

Материал и результаты исследования. Известно, что при изменении ответвления устройства 

переключения трансформатора либо меняется число витков (ПБВ), либо усиливается или уменьшается 

магнитный поток (РПН), что приводит к изменению потерь активной мощности и напряжения в 

трансформаторах. Для расчета схемы замещения двухобмоточного трансформатора используются следующие 

соотношения: 
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где UK n-отв – напряжение короткого замыкания для n-ого ответвления устройства РПН; UНОМ n-отв – 

напряжение на стороне ВН трансформатора при n-ом ответвлении РПН; ∆РК n-отв – активная мощность  

короткого замыкания для  n-ого ответвления устройства РПН; SНОМ  – номинальная мощность трансформатора. 

Значения напряжения и мощности короткого замыкания являются каталожными данными и приводятся для 

крайних ответвлений и нулевого [7]. Поэтому значения сопротивлений схемы замещения также можно 
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Номер ответвления устройства РПН трансформатора 

Рисунок 1 – Зависимость индуктивного сопротивления 

трансформатора от положения РПН 

определить для тех же ответвлений РПН. Для аналитического описания зависимостей сопротивлений могут 

быть использованы выражения вида cnbna ОТВОТВ +⋅+⋅ 2 , где nОТВ – номер отпайки. В качестве примера, на 

рис. 1 приведена графическая зависимость изменения индуктивного сопротивления трансформатора типа  

ТДН-10000/110.  

В программное обеспечение включен модуль определения параметров a, b, c зависимости по каталожным 

данным. 

Продольная и поперечная составляющие 

падения напряжения зависят как от активной и 

реактивной мощностей нагрузки, питающейся от 

шин низкого напряжения подстанции, так и от 

сопротивлений трансформатора. Значения 

сопротивлений, в свою очередь, зависят от 

установленного ответвления РПН. 

В работе получены выражения для расчета 

напряжения источника питания при условии 

поддержания желаемого напряжения на стороне 

НН трансформаторов и использовании крайних 

ответвлений РПН при широком изменении 

мощности потребителей. В программное 

обеспечение включен модуль для расчета 

допустимой области и отображения этой области 

и текущего значения напряжения источника на 

экране дисплея. 

В программе используются, разработанные 

на кафедре, унифицированные схемы 

замещения для элементов ЭЭС и устройств 

регулирования, включая устройства системы 

FACTS (гибкие системы передачи электроэнергии переменного тока – Flexible AC Transmission Systems). Для 

получения вида схемы замещения (П-образная, Т-образная, Г-образная схемы замещения, четырехполюсник) 

элемента ЭЭС, определения параметров схемы замещения используется код, состоящий из последовательности 

управляющих признаков. При формировании схемы замещения задаются значения признаков и формируется 

код элемента. 

Обобщенная модель устройства приведена на рис. 2. С помощью набора управляющих воздействий 

реализуются функции устройства управления в виде изменения сопротивления участка сети, изменения потока 

мощности в узле и изменения фазы между векторами напряжения в месте включения устройства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема замещения устройства системы FACTS (f11, f12, f13 – управляющие воздействия) 
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Общепринято выделение в математической модели тех свойств элемента, которые доминируют в 

рассматриваемом процессе, и пренебрежение свойствами, которые мало влияют на  результат расчета. Однако 
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для повышения точности расчетов по возможности следует учитывать влияние, даже, казалось бы, 
несущественных изменений величин, принимаемых при других условиях функционирования объекта при 

моделировании неизменными. 
Увеличение напряжения на шинах, к которым подключен синхронный двигатель, приводит к росту тока 

намагничивания со стороны статора и снижению индуктивного сопротивления взаимной индукции по 

продольной оси Xad двигателя по сравнению с номинальным режимом или режимом при пониженном 

напряжении. Значение сопротивления может быть определено по выражению: 
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где Kad – коэффициент для перехода от намагничивающей силы обмотки якоря к намагничивающей силе 

обмотки возбуждения; w1 – число последовательных витков; KU – значение напряжения в о.е.; K01 – значение 

обмоточного коэффициента, 0Fδ  – значение магнитной индукции в зазоре. 

Изменение индуктивного сопротивления взаимоиндукции приводит к изменению синхронного 

индуктивного сопротивления Xd двигателя, изменению тока возбуждения, ЭДС и реактивной мощности 

синхронного двигателя. Разработан модуль для программы расчета УР, в котором учитывается влияние 

насыщения синхронного двигателя на его реактивную мощность. 

Выводы.  

1. Получены выражения для расчета сопротивлений схемы замещения трансформатора от положения 

ответвления устройства РПН для изменения коэффициента трансформации. 

2. Предложена методика для определения области значений напряжений для шин питания подстанций, при 

которых будут обеспечиваться требования встречного регулирования напряжения. 

3. Уточнена математическая модель синхронной машины для задачи выбора и оптимизации 

компенсирующих устройств в электрической сети. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА И 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ООО «КрАСЗ» В ПЕРИОД  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Бойко Л.Г., ассистент, Богодист И.П., магистрант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского   

 

Введение. Энергетический аудит - это обследование предприятия, организации и отдельных производств по 

их инициативе с целью определения возможностей экономии потребляемой энергии и помощи предприятию в 

осуществлении экономии на практике путем внедрения механизмов энергетической эффективности, а также с 

целью внедрения на предприятии системы энергетического менеджмента [1]. 

Цель работы. Исследование возможностей энергосбережения эффективного энергопотребления на 

предприятии ООО «КрАСЗ». 

Материал и результаты исследования. Предметом энергетического аудита является состояние 

экономических, организационных, энергетических, информационных, экологических и других характеристик 

процессов, связанных с добычей, переработкой, хранением, изготовлением и использованием топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР). 

Основные способы  повышения эффективности использования ТЭР: 

- внедрение нового энергоэффективного оборудования; 

- внедрение новых энергосберегающих технологий; 

- усовершенствование существующих технологий, оборудования, переработки сырья и материалов и, как 

следствие, повышение качества продукции; 

- замена и выбор более эффективных энергоносителей; 

- уменьшение потерь сырья и материалов; 

- сокращение потерь энергоресурсов; 

- внедрение организационно-технических мероприятий, усовершенствование учета и контроля затрат 

энергоресурсов; 

- учет экономических, правовых и других возможностей снижения уровня энергопотребления. 

Основные этапы энергетического аудита: 

I этап. Получение информации об объекте энергоаудита. 

II этап. Изучение топливно-энергетических потоков по объекту в целом и отдельным подразделениям. 

ІІІ этап. Анализ эффективности использования объектом топливно–энергетических ресурсов. 

IV этап.  Подведение итогов энергетического аудита. 

V этап. Углубленный энергетический аудит отдельных технологических процессов и энергопотребителей. 

Объектом исследования является «Кременчугский автосборочный завод». Основными системами 

управления ООО «КрАСЗ» являются:  

- управление финансами,  

- бизнес – планирование и управление издержками, 

- управление персоналом. 

Эффективное планирование и использование финансовых результатов в целях обеспечения 

производственной деятельности предприятия – главная задача управления финансами. Управление 

финансовыми ресурсами в ООО «КрАСЗ» организовано через систему бюджетирования по различным 

направлениям деятельности. Оно включает в себя управление основной, инвестиционной и финансовой 

деятельностью, в том числе дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Разработка бизнес-планов предприятия – одна из центральных функций управления. Бизнес–планирование 

усиливает управляемость предприятием, обеспечивает необходимую прозрачность информационных и 

денежных потоков для принятия профессиональных управленческих решений и усиления контроля. 

Главная цель ООО «КрАСЗ» в сфере управления персоналом – формирование на предприятии 

высокопрофессионального коллектива, способного эффективно решать управленческие и производственные 

задачи. 

Существует много возможностей улучшения энергоэффективности при существующих ценах на 

энергоносители. Когда цены на энергоносители были значительно ниже, меры по улучшению 

энергоэффективности не имели экономического смысла. Сегодня улучшение энергоэффективности выгодно, 

но трудно выполнимо по причине высоких учетных ставок банковского кредита и экономических 

трудностей, связанных с системой бартерных взаиморасчетов и взаимных неплатежей. Отсутствие 
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системы технического поцехового учета энергоресурсов не позволяет организовать базу для 

энергосбережения и внедрить систему энергоменеджмента [2]. 

Сокращение потребления электроэнергии можно получить за счет повышения эффективности системы 

вентиляции, отопления, выработки и использования сжатого воздуха, использования энергоэффективных 

источников света. 

Характерной особенностью промышленного предприятия является внимание администрации предприятия к 

вопросам производства. Вследствие этого, не всегда уделяется внимание такому важному для функционирования 

предприятия вопросу, как эффективное использование энергоносителей и их стоимость. 

За последние несколько лет, из-за возрастания стоимости энергоресурсов затраты на энергоносители стали 

заметной статьей расходов. Отдел главного энергетика, в котором работают специалисты по различным областям 

энергетики. Должностными обязанностями указанных специалистов предусмотрено обеспечение бесперебойного 

снабжения производств предприятия всеми видами энергоресурсов необходимого количества и качества, 

реализация экономного их расходования. В связи с сокращением производственных затрат, чаще всего 

подлежат сокращению специалисты вспомогательных служб, в том числе и энергослужбы. В итоге, 

оставшиеся специалисты занимаются не вопросами повышения эффективности использования энергии на 

предприятии, а отвечают за то, чтобы предприятие не ощущало недостатка в энергообеспечении.  

В условиях растущих цен на энергоносители и неопределенности в обеспечении всеми видами топлива, на 

первый план выходит деятельность энергоменеджера. Предприятию следует серьезно рассмотреть вопрос о 

необходимости введения должности энергоменеджера, а в случае экономической целесообразности –

организации группы по энергоменеджменту. 

Основной проблемой на предприятии остается отсутствие системы организации работы по эффективному 

планированию и организации использования энергоресурсов, контролю режимов энергопотребления. На 

предприятии отсутствует энергоменеджер, что затрудняет работу по энергосбережению. Поэтому многие 

возможности энергосбережения в процессе текущей эксплуатации остались нереализованными [3]. 

Выводы. Основным инструментом сокращения потребления энергии и повышения эффективности 

использования энергии на промышленных предприятиях является энергетический менеджмент. Предлагается 

внедрить на предприятии систему энергетического менеджмента в полном объеме. В результате внедрения 

данного предложения появляется возможность снизить потребление энергоносителей на 5-10%. 
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Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Головними завданнями в тепловій енергетиці, до якої належать електростанції та котельні на 
органічному паливі, є зменшення викидів забруднюючих речовин (твердих частинок, двоокису сірки, оксидів 
азоту) та парникових газів в атмосферне повітря, запобігання (мінімізація) забруднення поверхневих і 
підземних вод. Зниження викидів твердих частинок в атмосферне повітря до 2010 року забезпечуватиметься в 
тепловій енергетиці, головним чином, за рахунок зменшення зольності вугілля, глибини його спалювання та 
підвищення ступеня вловлювання твердих частинок у димових газах. У 2011–2020 р.р. і надалі основними 
чинниками скорочення обсягів викидів твердих частинок буде подальше підвищення ефективності систем 
золоуловлювання до 99,8-99,9% під час реконструкції існуючих ТЕС, впровадження новітніх технологій 
спалювання твердого палива та пилоочищення [1].  

Мета роботи. Дослідження ефективного використання теплової енергії, враховуючи аналіз та прогноз 
споживання. 

Матеріал і результати дослідження. Основними споживачами теплової енергії є житлово-комунальний 
сектор (44%) та промисловість (35%), інші галузі економіки разом споживають близько 21% тепла. Потреби 
споживачів у тепловій енергії забезпечуються опалювальними та промислово-опалювальними котельнями, 
ТЕЦ, квартирними генераторами, джерелами теплових вторинних енергоресурсів, нетрадиційними та 
відновлюваними джерелами теплової енергії. [2]. На даний час у країні мають працювати близько 250 ТЕЦ, з 
яких більше 200 – дрібні відомчі промислові установки, але в зв’язку з економічною кризою зменшується 
робота промислових установ. Основним паливом для ТЕЦ є природний газ – 76-80%, мазут – 15-18% та вугілля 
– 5-6%. Обладнання на більшості ТЕЦ застаріле, не відповідає сучасним екологічним вимогам і нормативам, 
потребує реконструкції і модернізації. 

 
Рисунок 1 – Схема системи використання теплової енергії  

 
Основним фактором, що зумовлює використовувати систему, стане різке зростання світових цін на 

природний газ, нафту та нафтопродукти. Тому прогнозується поступове витіснення газових котелень та 
більшості ТЕЦ, що забезпечують тепер виробництво переважної частки теплової енергії, зазначеними новими 
технологіями.  

Враховуючи постійне зростання потреби в теплі, підґрунтям енергетичної політики у галузі 
теплопостачання має стати енергозбереження у сфері споживання і докорінне підвищення енергоефективності у 
сфері генерації, транспорту та розподілу тепла. Реалізація енергозберігаючих заходів у секторі споживання 
передбачає перехід на сучасні норми та стандарти у споживанні тепла. 

Розвиток системи теплопостачання прогнозується здійснювати до 2030 р. за такими напрямами: зростання 
виробництва тепла котельнями до 2015 р. з досягненням максимального обсягу 204,8 млн. Гкал та подальше 
його зменшення до 85,9 млн. Гкал у 2030 р. через значне подорожчання природного газу; збільшення рівня 
виробництва теплової енергії на теплових та атомних електричних станціях майже в 1,7 раза (з 56,4 млн. Гкал 
до 93,9 млн. Гкал) з одночасним зменшенням використання природного газу на її виробництво за рахунок 
збільшення встановленої потужності АЕС, ТЕС та ТЕЦ нових типів на вугіллі та альтернативних видах палива, 
зниження питомих витрат палива на відпуск теплової енергії; постійне нарощування виробництва тепла на базі 
електричних теплогенераторів (переважно – теплових насосів) [1]. 

Висновки. Це дозволить ефективно використовувати встановлену потужність електроенергетичної системи 
поза межами опалювального сезону для кондиціонування, забезпечуючи вирівнювання її сезонних 
навантажень.  

 
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ 

1. Драганов Б.Х, Долінський А.А., Міщенко А.В., Письменний Є.М. Теплотехніка. – К.: ІНКОС, 2005.  
– 504 с.  

2. Праховник А.В., Соловей А.И., Прокопенко В.В. и др. Энергетический менеджмент. – К.: ІЕЕ НТУУ 
“КПИ”, 2001. – 470 с. 



ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 
 

 

 

 
324

СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ ТРИФАЗНОГО СПОЖИВАЧА 
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Вступ. Найбільш дієвим і ефективним способом зниження споживаної з мережі реактивної потужності 
наряду з оптимізацією технологічного процесу є застосування керованих установок компенсації реактивної 
потужності (конденсаторних установок). Основними споживачами реактивної потужності на промислових 
підприємствах є трифазні асинхронні двигуни і трансформатори, які роблять найбільший вплив на значення 
коефіцієнта потужності комплексного навантаження розподільчої підстанції підприємства. Зменшення 
коефіцієнта потужності приводить до збільшення падіння напруги в мережі, а отже, до пониження напруги у 
споживачів електроенергії. При існуючій системі тарифів на електроенергію низький коефіцієнт потужності 
приводить до збільшення вартості електроенергії. Одним із шляхів економічного використання електроенергії є 
компенсація реактивної потужності – найдешевший та найефективніший засіб підвищення техніко-економічних 
показників системи електропостачання промислових підприємств, який зменшує всі види втрат електроенергії. 
В електротехнологічних установках в залежності від режиму роботи змінюється споживання як активної, так і 
реактивної потужностей, тому одним із варіантів підвищення коефіцієнту потужності є регулювання реактивної 
потужності в залежності від поточного її споживання. Перетворюючі пристрої, які установлюються в сучасних 
електротехнологічних установках покращують режими роботи цих установок, але негативно впливають на 
форму напруги, струму та потужності.  

Мета роботи. Підвищення ефективності регулювання коефіцієнту потужності по кожній фазі за рахунок 
компенсації реактивної потужності методом плавного регулювання еквівалентом ємності конденсаторної 
батареї в залежності від струму та напруги навантаження та коефіцієнту форми напруги по кожній фазі. 
Покращення функціональних можливостей пристроїв для компенсації реактивної потужності: компенсація 
неактивної (реактивної потужності) складової повної потужності в трьохфазній мережі змінного струму, 
покращення якості живлячої напруги та зниження втрат потужності і напруги в мережі живлення. 

Матеріал і результати дослідження. Існує багато технічних рішень, які дозволяють знизити реактивну 
потужність в електричній системі, зокрема спосіб управління пристроєм компенсації реактивної потужності 
полягає в тому, що вимірюють напругу на шинах змінного струму, порівнюють напругу з уставками, формують 
управляючі сигнали, причому при перевищенні напруги відключають конденсаторні батареї-фільтри вищих 
гармонік, вимірюють величини і фази гармонік струму в ланцюзі тиристорно-реакторної групи і формують у 
струмі статичного компенсатора гармоніки, пропорційно і протифазні виміряним гармонікам, а при зниженні 
напруги нижче уставки відключають тиристорно-реакторну групу і включають конденсаторні батареї-фільтри 
вищих гармонік. Недоліками  способу є те, що керування приладом не дає змоги компенсувати гармоніки 
струму, які не кратні частоті живлячої напруги; спосіб виключає можливість компенсації провалів потужності, 
які виникають при пуску або відключенні потужних споживачів; спосіб надає можливості пофазного 
регулювання ступеня компенсації. 

Пропонується використання технічного рішення, яке полягає в тому, що в системі контролюється напруга та 
струм мережі та струм навантаження. Задають значення коефіцієнта потужності та коефіцієнта форми напруги 
за кожною фазою мережі. На основі отриманої інформації про поточні значення стуму та напруги визначається 
фазовий здвиг та коефіцієнт форми напруги у фазах мережі. Поточне значення коефіцієнта потужності та 
коефіцієнта форми порівнюються з заданими максимальними значеннями. Розраховується відхилення кожного 
параметру від заданого значення. Змінюється частота модуляції підключеного та відключеного стану 
конденсаторної батареї. У разі перевищення поточного значення коефіцієнту потужності та коефіцієнту форми 
над заданими значеннями, системою керування видається повідомлення про неможливість компенсації 
реактивної потужності. В результаті відбувається регулювання значення еквівалентної ємності шляхом 
частотно-імпульсної  модуляції підключеного та відключеного стану конденсаторної батареї відносно мережі з 
урахуванням поточного відхилення коефіцієнту форми напруги та кута зрушення фази струму відносно заданих 
значень по кожній фазі мережі. 

Висновки. Способом підвищення коефіцієнту потужності трифазного споживача електричної енергії з 
використанням керованих конденсаторів за рахунок компенсації реактивної потужності та потужності 
спотворення складових повної потужності, та за рахунок плавного регулювання еквівалентної ємності 
підключеного та відключеного стану конденсаторної батареї досягається: 
- зменшення втрати активної потужності в системі електропостачання; 
- проведення компенсації неактивної (реактивної потужності та потужності спотворень) складової повної 

потужності; 
- поліпшення показника якості електроенергії, зокрема коефіцієнта форми напруги по кожній фазі мережі 

живлення. 
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Донецкий национальный технический университет 

 

Введение. Работа посвящена взаимодействию нетрадиционных (солнце, ветер) и традиционных (уголь, газ) 

источников энергии. Актуальность темы обусловлена возможностью увеличить производство энергии 

существующими электростанциями при тех же установленных мощностях электрооборудования.  

В настоящее время электрическая энергия производится преобразованием тепла от сжигания топлива или 

расщепления атома в кинетическую энергию движения пара, а затем в электрическую энергию посредством 

турбины и электрогенератора. Вследствие существования пиков нагрузки на генератор, произведенная за 

какой-то период энергия меньше, чем при равномерной нагрузке. Сейчас для выравнивания нагрузки 

применяются устройства, которые аккумулируют энергию турбогенератора при снижении спроса на нее 

потребителем и отдают потребителю при спросе на нее выше какого то среднего значения. В качестве 

аккумуляторов используются гидравлические и механические. В гидравлическом аккумуляторе во время спада 

нагрузки турбина вращает насос, который перекачивает воду в емкость на высоту нескольких десятков метров. 

Во время пика нагрузки насос становится турбиной, которую вращает падающая с высоты вода. Энергия воды 

преобразуется в электрическую энергию и покрывает пик нагрузки. В механическом аккумуляторе энергия 

электростанции во время спада нагрузки преобразуется в кинетическую энергию вращения маховика. Во время 

пика маховик вращает электрогенератор, который покрывает пик нагрузки. 

Особенность этих устройств в том, что они не увеличивают общего количества энергии, вырабатываемой 

электростанцией, а только выравнивают ее поток. Потребителю отдается даже несколько меньше энергии, так 

как часть ее рассеивается в самих аккумулирующих устройствах. 

В качестве энергии, сглаживающей пики, могут использоваться нетрадиционные ее источники: ветер, 

солнце, приливы и т.д. В настоящее время они используются как локальные в регионах, где нет электрических 

сетей. Работы по взаимодействию нетрадиционных и традиционных источников энергии авторам неизвестны. 

Цель работы. Обосновать технологию применения нетрадиционного источника энергии для повышения 

количества энергии, производимой традиционным способом.  

Материал и результаты исследования. Для достижения цели обоснована возможность такого повышения 

и представлена схема взаимодействия традиционного и нетрадиционного источников. 

Рассматривается следующая ситуация. Турбина вращает электрогенератор, который в электрическую сеть 

выдает ток I при напряжении U в течение времени t. В зависимости от нагрузки ток изменяется так, что 

периодически, с периодом Т, ток увеличивается в k раз на длительность времени t2 (рис. 1). Остальное время 

периода ток имеет значение I1.  

По условиям нагрева генератора среднеквадратическое за 

период значение тока не должно превышать значения IДОП, так что 

если в течение t2 имел место перегруз, то в течение t1 ток должен 

иметь значение I1<IДОП. 

Математическая модель режима строится так. Допустимый ток 

выражается через кратность и длительность перегруза: 
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где I1 – значение тока нагрузки генератора в течение части 

периода t1, Т – период повторения перегруза, k – кратность 

перегруза, t2 – длительность перегруза, t2=t2/Т – относительное 

значение длительности перегруза. 

Из зависимости (1) следует, что ток в течение времени t1 не должен превышать  
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Количество энергии, которое генератор отдает в сеть в течение периода,    
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Следовательно,  
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Рисунок 1 – График нагрузки генератора 
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Относительно энергии, которой генератор может выдать за период при токе IДОП: 
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Повышение количества генерируемой энергии при ликвидации перегруза 
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Чтобы ликвидировать перегруз, необходимо количество энергии 
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Так что их отношение 
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Формула (8) показывает, во сколько раз увеличится количество энергии, вырабатываемой генератором, 

благодаря устранению перегруза ∆W по отношению к количеству энергии, вложенной в устранение  

перегруза Wпер. 

Эта зависимость представлена на рис. 2. Из графиков видно, что 

существуют области, при которых увеличение энергии генератора 

больше, чем количество энергии, использованной для ликвидации 

перегруза (∆W/Wпер>1). Эти области увеличиваются с увеличением 

перегруза и уменьшением его длительности. Так, при ликвидации 

4-х кратного перегруза увеличение энергии генератора происходит 

при длительностях, меньших 0,02 периода, при 5-кратных – 

меньше 0,08. 

Для ликвидации перегруза предлагается использовать 

нетрадиционные источники энергии – солнце и ветер.  

Использование солнечной энергии для покрытия пиков 

предполагает наличие элементов, запасающих энергию. Известно 

применение с этой целью аккумуляторных батарей. Однако в 

последние годы появились конденсаторы настолько большой 

емкости (сотни фарад), что можно говорить об их применении в 

качестве запасников энергии на электрических станциях. 

Структурная схема энергоблока представлена на рис. 3. Она включает в себя солнечную батарею, 

преобразующую энергию солнечного излучения в 

электрическую, конденсатор, запасающий электрическую 

энергию солнечной батареи, ключ, подключающий 

конденсатор к инвертору, инвертор, преобразующий 

постоянное напряжение конденсатора в переменное 

трехфазное напряжение. 

При работе блока солнечная батарея вырабатывает 

энергию в течение солнечных часов дня. Эта энергия 

запасается в конденсаторе. Во время пика нагрузки 

конденсатор подключается к инвертору, энергия 

конденсатора поступает в сеть трехфазного переменного тока, покрывая разницу между базовой мощностью 

генератора и мгновенной мощностью нагрузки. 

Выводы. Нетрадиционные источники энергии, в частности, солнечные батареи, целесообразно 

использовать для устранения пиков нагрузки на турбогенератор электростанции. При этом увеличивается 

производство энергии электростанцией на величину большую, чем энергия устраненного пика.  

Рисунок 2 – Увеличение энергии 
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Рисунок 3 – Структура солнечного энергоблока 
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СУЧАСНИХ ПАСИВНИХ  
ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ 

Грива О.В., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Будь-які прилади і устаткування з нелінійними характеристиками є джерелами гармонік в своїй 
мережі. Гармонійні спотворення, і пов'язані з цим проблеми в електричних мережах, стають такими, що все 
більш превалюють в розподільних мережах.  

Проблеми, що створюються гармоніками: 
1. Додатковий нагрів і вихід з ладу конденсаторів, запобіжників конденсаторів, трансформаторів, 

електродвигунів, люмінесцентних ламп і т.п. 
2. Помилкові спрацьовування автоматичних вимикачів і запобіжників.  
3. Наявність третьої гармоніки і її похідних 9,12 і т.д. в нейтралі може викликати збільшення перетину її 

провідника. 
4. Гармонійний шум (часті переходи через 0) може служити причиною неправильної роботи компонентів 

систем контролю.  
5. Пошкодження чутливого електронного устаткування.  
6. Інтерференція систем комунікації.  
Для компенсації гармонійних спотворень використовують фільтрокомпенсуючі пристрої (ФКП), зокрема 

пасивні ФКП [1]. 
Мета роботи. Провести аналіз структури і характеристик сучасних пасивних фільтрокомпенсуючих 

пристроїв. 
Матеріал і результати дослідження. Фільтри – це частотно-вибіркові пристрої, які пропускають або 

затримують сигнали, що лежать в смугах певних частот. 
Фільтри можна класифікувати по їх частотних характеристиках.  
Смуга частот, в якій ослаблення невелике, називається смугою пропускання (прозорості) фільтру. Смуга 

частот, в якій ослаблення велике, називається смугою непропускання (затримання) фільтру. Між смугами 
пропускання і непропускання знаходиться перехідна область. Частоти, які відповідають межам смуг 
пропускання, називаються граничними або частотами зрізу і позначаються ωгр або ωзр. 

По частотних властивостях розрізняють наступні фільтри: фільтри верхніх частот (ФВЧ), фільтри нижніх 
частот (ФНЧ), смугові та режекторні [2]. 

Смуговий фільтр — це частотночуттєва схема, котра пропускає вузький діапазон частот в окружності 
центральної резонансної частоти (fr). Всі інші частоти нижче або вище вузької смуги пропускання значно 
подавляються. 

Режекторний фільтр являє собою протилежність смуговому фільтру. Він подавляє або усуває сигнали, 
частоти котрих попадають у вузький діапазон з центральною частотою fc. Всі частоти вище і нижче центральної 
частоти фільтр пропускає з мінімальним послабленням. Режекторний фільтр іноді називають вирізаючим 
фільтром, оскільки цей фільтр використовується для вирізання або режекції сигналу однієї частоти, що заважає. 

Фільтр нижніх частот — це такий фільтр, котрий пропускає частоти менше деякої певної частоти відсічки 
(fco), але подавляє ті частоти, котрі більше частоти відсічки.  

Фільтр верхніх частот — це такий фільтр, котрий пропускає частоти, котрі більше деякої певної частоти 
відсічки, але подавляє ті частоти, котрі менше частоти відсічки.  

Фільтри нижніх та верхніх частот можуть бути реалізовані різноманітними способами. Найпростіший 
фільтр — це резистор і конденсатор, що з’єднані  між собою [3]. 

В системах електроживлення промислових підприємств використовуються прості режекторні фільтри, які 
складаються з послідовно ввімкнених конденсаторів і котушок індуктивності – реакторів. При наявності 
фільтрів 5, 7, 11 і 13 або 11 і 13-ї гармонік доцільно вмикати їх в мережу в порядку збільшення номерів 
гармонік; в цьому випадку виключена поява небезпечних напруг гармонік. Відключення фільтрів необхідно 
проводити в зворотному порядку. У більшості випадків встановлюються фільтри третьої гармоніки. [4]. 

Висновки. Фільтри забезпечують компенсацію реактивної потужності, створювану споживачами з 
нелінійними характеристиками, а також здійснюють фільтрацію що вносяться ними в живлячу мережу вищих 
гармонік струму, створюючи тим самим умови для поліпшення якості електроенергії в живлячій мережі.  
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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ІМІТАЦІЇ ВИПАДКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
МЕТОДОМ ДОВІРЧИХ ОБЛАСТЕЙ 

Грузін С.О., магістрант, Ковальов В.В., магістрант 
Донецький національний технічний університет 
 

Вступ. Статистичне моделювання (імітація) процесів х(t) у системах електропостачання дозволяє розв’язати 
нелінійні задачі, які не мають аналітичного розв’язку, наприклад, визначення параметрів ЕМС [1, 2], 
оцінювання температур перевищення. Це потребує високої точності відтворення характеристик процесів. В 
практиці звичайно відомими є тільки функція розподілу й кореляційна функція (КФ), тому точність імітації 
оцінюється саме по цих характеристиках. 

Мета роботи. Оцінювання функції розподілу можна виконати за критеріями згоди (Колмогорова,  
К. Пірсона, Мізеса-Смірнова та ін.), але вони дають різні й навіть протилежні результати. Крім того, вони 
прямо не зв’язані з довірчими інтервалами для числових характеристик. Далі на основі загальних методів 
математичної статистики [3] приймається єдиний підхід до оцінювання якості імітації – шляхом визначення 
довірчих областей і обґрунтовується вибір рівня значущості Ез. Довірчі інтервали для всіх числових 
характеристик вважаються симетричними відносно теоретичних значень. 

Матеріал і результати дослідження. Якщо спільно розглядаються п числових характеристик, то при 

заданому Ез межі довірчих інтервалів визначаються по імовірності nEE ззn −=1   і степенем вільності  

k = N – 1, де N – кількість дослідів. По них з табл. 3 і 4 [3] визначаються значення βсп і εαп, що дає 

1сn min,max с сn сn min,max nx x N , .αβ σ σ ε σ= =m m  (1) 

Межі довірчого інтервалу для коефіцієнта кореляції при N ≥ 25 становлять [3]: 

1 1
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Якщо функція розподілу має один параметр (п = 1), то для визначення довірчої області потрібно накреслити 
дві межові функції. Наприклад, показників розподіл визначається лише хс, тому ці функції мають параметри 

хс min і хс max. Нормальний і рівномірний розподіли мають два параметри (п = 2): хс і σ. Тут довірчі області 

визначаються зовнішніми межами чотирьох функцій розподілу з параметрами хс2min, σ2min, хс2min, σ2max, хс2max, 

σ2min і хс2max, σ2max. Якість імітації є прийнятною, коли статистична функція знаходиться всередині довірчої 
області. 

Довірча область для КФ також визначається з врахуванням меж двох параметрів: дисперсії σ2
 і коефіцієнта 

кореляції. При τ = 0 згідно з (2) Rmin = Rmax = 1, тому граничний діапазон по ординаті є обмеженим величинами 
2 2
min max i  σ σ . При τ > 0 межі становлять 2 2

max min max maxR  i   Rσ σ . Теоретична КФ не повинна виходити за межі 

області. 
Метод довірчих областей було застосовано до перевірки можливості імітації нормального випадкового 

процесу з експоненціальною КФ шляхом пропускання білого шуму через інерційну ланку. Реальний білий шум 

ξ(t) отримувався від генератора випадкових чисел, які дають послідовність ординат з малим кроком ∆. 
Обов’язковою умовою є некорельованість ординат на будь-якій відстані між ними. Це означає, що теоретична 

КФ K(τ) має вигляд трикутника з основою . Оскільки при τ ≥ ∆ КФ дорівнює нулю, то перший доданок у (2) 

також дорівнює нулю, а тому межі довірчого інтервалу не залежать від τ. 
В практиці звичайно приймають Eз = 0,05. Імітувалося N = 1000 ординат. По Eз і k = 999 з табл. 4 [3] було 

знайдено εα2 = 0,047. При τ = 0 межі довірчого інтервалу для дисперсій становили: 2 2 2

2min
(0,9536 ) =0,9086 ,σ = σ σ  

( )22 2
2 1 047 1 096max , , .σ σ σ=  При τ ≥ ∆ Rmin,max = ± 0,0015, а тому ( ) 0 0015 1 096 0 00164min,maxK , , , .ξ τ = ⋅ =m m  

Отримані КФ далеко не завжди знаходяться у межах області, що свідчить про необхідність відбраковування 
таких процесів. Тому, не зважаючи на те, що функція розподілу реального білого шуму й вихідного процесу 
відтворювалися добре, довелося зробити висновок про необхідність використання іншого методу імітації. 

Висновок. Оцінювання статистичних розподілів і кореляційних функцій доцільно виконувати методом 
довірчих областей. 
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Донецький національний технічний університет 
 

Вступ. Одним з основних  заходів  покращення якості електроенергії є підвищення коефіцієнта потужності 
електроустановок. Найбільш поширеними і економічними джерелами реактивної потужності були і є 
конденсаторні батареї (КБ). Але при сучасному непропорційному зростанні вартості електротехнічного 
обладнання їх використання може бути збитковим для електроспоживачів.  

Мета роботи. Визначення оптимального коефіцієнта потужності споживачів, при якому використання КБ 

було б економічно доцільним. 
Матеріал і результати дослідження. Для стимуляції встановлення компенсувальних пристроїв (КП) 

підприємствами в 1997 р. була введена нова “Методика розрахунку плати за перетоки реактивної потужності”. 
Плата визначається трьома складовими: основна плата (П1), надбавка за недостатнє оснащення електричної 
мережі споживача КП (П2), знижка плати за споживання і генерацію реактивної електроенергії у разі участі 
споживача в оптимальному добовому регулюванні режимів мережі (П3.). Основна плата П1 складається із плати 
за споживання реактивної потужності і штрафу за її генерацію у часи нічного спаду навантаження, який в 3 
рази більший плати за споживання. Тому для раціонального регулювання потоків реактивної потужності 
відповідно до їх графіків, споживачі мають використорувати регульовані КП. Однак, методика 1997 р. не дає 
прямих вказівок до розрахунку величини їх потужності. Надбавка П2 обмежується значенням межового 
коефіціента потужності cosφм=0,97 (tgφм=0,25). Його значення навіть вище за прийнятий в 70 роки минулого 
століття найбільший cosφ=0,95 [1]. 

Економічна ефективність КП оцінювалась відносно до базового варіанта енергопостачання (без КП) шляхом 
порівняння приведених витрат, які враховують вартість самих КП, витрати на їх експлуатацію, вартість 
втраченої електроенергії і плату за споживання і генерацію реактивної електроенергії. 

На підставі добових графіків реактивного навантаження для 5 ПС Кировських електричних мереж були 
визначені потужності КП із умов: 1 – за  економічним  тангенсом [1];  2 – за умовою Qкп=0,6Pм [2];  
3 – за умовою мінімальної плати за перетоки реактивної потужності; 4 – за крітерієм мінімума приведених 
витрат. Проведений аналіз показав: 

- потужності КП, які обрані за економічним тангенсом, значно нижчі за потужності КП, що обрані із умов 3  
і 4. Слід відмітити, що потужністі КП, які обираються із умов 3 і 4 практично не відрізняються. Виключення 
складає потужніть КП на одній з ПС. Потужність КП, обраних із умови 2, найбільша; 

- плата за споживання реактивної потужності без КП складає близько 826 т. грн/рік, з них надбавка П2 
дорівнює 17%. При першій умові плата за споживання реактивної потужності знижується в 2,7 рази, штраф за 
генерацію складає 0,6%. При другій умові плата знижується у 2,1 рази, а штраф за генерацію складає 50%. 

Визначений оптимальний тангенс навантаження (tg φопт) споживачів. При умові 3 його значення змінюється 
в межах 0,06 – 0,014, середнє значення 0,091. На рис. 1 приведений тангенс навантаження споживачів при 
потужності КП, обраних за умовою 4, при встановленні лічильників реактивної потужності на боці 6 кВ. За 

зимовим графіком  значення tgφопт лежить в 
межах 0,17-0,333 при середньому значенні 
0,214, за літнім графіком – в межах  
0,132-0,333 при середньому 0,204. 

При лічильниках на боці вищої напруги  
(враховані втрати реактивної потужності у 
трансформаторах ) значення tg φопт вище на 
17,3% взимку і на 15,2 % влітку.  

Висновки. Таким чином, при 
розглянутому рівні вартості КП, їх 
встановлення є економічно доцільним. В 
подальших пошуках варто визначити 
оптимальну величину нормативного 
коефіціента ефективності, норми відрахувань 
на обслуговування КП, вартості спожитої 
електоенергії. 
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Рисунок 1 – Визначення tg φопт  із умови мінімальних 

приведених витрат на КП:  
1 – за зимовим графіком навантаження; 2 – за літнім 

графіком навантаження 
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Вступ. Моделі електричних систем різного типу використовувалися як при проектуванні і експлуатації 

електроенергетичних систем (ЕЕС), так і при підготовці фахівців напряму «Електротехніка»  у ВНЗ України.  В 

даний час системи автоматичного проектування і  системи управління ЕЕС будуються на основі цифрових 

обчислювальних машин. Для формування навичок  і умінь рішення технологічних задач експлуатації 

електричних систем в учбовому процесі до цих пір використовуються універсальні розрахункові моделі 

електричних систем змінного струму УРМЕС-2.  За допомогою УРМЕС-2 реалізується непряме фізичне 

моделювання режимів електроенергетичних об'єктів. Моделі ліній електропередач, трансформаторів різного 

типу, навантажень в УРМЕС є пасивними елементами, що складаються з дроселів, індуктивностей, ємностей і 

тому їх експлуатація не викликає жодних проблем. Реалізація моделі синхронного генератора за допомогою 

електронно-лампового пристрою (лампового генератора) є перешкодою щодо подальшого використання 

УРМЕС в навчальному процесі кафедри «Електричні системи» Донецького національного технічного 

університету. Основними чинниками зазначеної проблеми є: 

- значне споживання електричної енергії лампами дванадцяти моделей генераторів та блока живлення; 

- пошкодження моделей генератора із-за перевантажень, не зважаючи на наявність пристрою захисту і 

складність ремонту моделей із відсутності ряду компонент, включаючи і електронні лампи; 

- обмеженні функціональні можливості, в першу чергу, моделей генераторів. 

Іншим фактором, що значно ускладнює використання УРМЕС, є специфічна вимірювальна система. Ця 

система практично не ремонтується, вимагає постійних настройок і не випускається в даний час. Також значні 

складнощі виникають в підтриманні в роботі лампового блока живлення УРМЕС. 

Заміна проблемних вузлів УРМЕС на блоки, що створені на основі сучасної електронної і мікропроцесорної 

бази, дозволить ефективно використовувати модернізовану УРМЕС для моделювання режимів ЕЕС, 

інтегрувати установку в єдиний програмно – апаратний комплекс (ПАК). Створення ПАК забезпечить 

можливість використання математичного, непрямого фізичного моделювання і реальної цифрової інформації  

про перехідні процеси в ЕЕС. 

Мета роботи. Розробка мікропроцесорної системи, яка може використовуватися як окремий стенд або бути 

вузлом модернізованої УРМЕЭС. Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: 

1) розробка мікропроцесорного блоку, що виконує функції моделі генератора, що працює в двох режимах: 

- генерації однією моделлю двох синусоїдальних сигналів, які мають кут зсуву, що регулюється. Кожний 

сигнал є напругою обмотки статору генератора; 

- формування напруги генератора на основі моделювання режимів за програмами, що вводяться в 

контролер; 

2) розробка блоку вимірювання і контролю, що забезпечує: 

- вимірювання режимів моделювання безпосередньо при використанні УРМЕС; 

-  зв'язок з Scada-системами управління електроенергетичними об'єктами;  

- цифрову реєстрацію параметрів електроенергетичного об'єкту; 

-  вивчення алгоритмів роботи пристроїв РЗА. 

Матеріал і результати дослідження. На рис. 1 приведена структурна схема модернізованої УРМЕС-2, що 

складається з п'яти основних блоків: 

1) генератор «G». Пристрій виконаний на базі восьмирозрядного мікроконтролера сімейства AVR з 

параметрами 12 МГц і ПЗП 16 КБ. Пристрій має два ШІМ для формування дискретних сигналів, які далі 

використовуються для формування двох синусоїдальних сигналів, частота яких та кут зсуву між сигналами 

регулюються; COM- порт для організації зв'язку з комп'ютером  і перепрограмування пристрою «G», людино-

машинний інтерфейс (ЛМІ),  що включає  символьний дисплей і чотири позиційну клавіатуру; 

2) фільтр низької частоти  ФНЧ. Виконаний на базі польових транзисторів і операційного  підсилювача і 

призначений для перетворення ШІМ сигналу від генератора «G» в синусоїду із заданими параметрами і 

посилення сигналу до рівня, необхідного для роботи підсилювача низької частоти (ПНЧ); 

3) підсилювач низької частоти ПНЧ, який є звичайним підсилювачем звукової частоти потужністю 50 ВТ на 

канал для узгодження з пасивними елементами УРМЕС. ПНЧ реалізований на мікросхемі TDA і забезпечує 

отримання необхідного струму навантаження; 

4) пристрій вимірювання і контролю, який виконаний на базі 32 розрядного мікроконтролера з ядром 

ARM7/9. Саме контролер забезпечує можливість використання широких функціональних можливостей щодо 

вивчення автоматизації експериментальних досліджень в ЕЕС при використанні повноцінної операційної 

системи реального часу. Пристрій має  чотири аналогові входи для вимірювання струмів і напруг в різних 
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точках модельованої за допомогою УРМЕС схеми електричної системи; по два дискретних канали входу і 

виходу, що мають гальванічну розв’язку; інтерфейс зв'язку з комп'ютером і порт для підключення компонент 

обчислювальних мереж; ЛМІ, що включає символьний дисплей і шести позиційну клавіатуру; пристрій ОЗП і 

ПЗП; 

5) пасивні елементи УРМЕС – це є моделі ліній, трансформаторів, навантажень. За допомогою штекерів 

з'єднуються між собою і утворюють схему, що імітує реальну ЕЕС. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема системи: 

G – ШІМ генератор; ФНЧ – фільтр низької частоти; ПНЧ – підсилювач низької частоти; ДВ – блок дискретних 

входів, виходів; ЛМІ – людино-машинний інтерфейс; ПЗП – постійний запам’ятовуючий пристрій;  

ОЗП – оперативний запам’ятовуючий пристрій; LAN – блок розширення для зв’язку зі SCADA-системами;  

COM – порт зв’язку з персональним комп’ютером 

 

Висновки. 

1. Створена мікропроцесорна система, що дозволяє: 

-  виконувати аналіз режимів ЕЕС за допомогою універсальної розрахункової моделі електричних систем 

УРМЕС; 

- реалізовувати алгоритми роботи пристроїв релейного захисту та противоаварійної автоматики на 

комп’ютері ПЕВМ. 

2. Пристрій вимірювання і контролю забезпечує вивчення алгоритмів цифрових вимірювань струмів, 

напруг, потужностей, розрахунку показників якості електричної енергії. 

3. Використання мікропроцесорних елементів забезпечує можливість установки сучасних інтерфейсів типа 

USB, RS485, CAN. 

4. Модернізація УРМЕС не потребує значних інвестицій, усуває проблему використання УРМЕС в 

навчальному процесі.  
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ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ НА БАЗІ MOSFET ТРАНЗИСТОРІВ З 
ПІДВИЩЕНИМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

Коваленко Н.В., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Одними з найбільш потужних і широко поширених в промисловості установок з ускладненим 

режимом електроспоживання є установки електрозварювань.  

Електрозварювання є найбільш поширеним видом електроспоживача різкозмінного повторно-

короткочасного режиму роботи, що є на крупних промислових виробництвах та в дрібних майстернях. 

Зварювальні установки працюють з нестабільним навантаженням при низькому коефіцієнті потужності, їх 

включення і відключення відбувається у випадковому порядку. Це приводить до несиметрії напруги і струму. 

Включення зварювальних машин електрозварювання проводиться за допомогою тиристорних або 

транзисторних ключів, які для плавного регулювання зварювального струму забезпечуються системами 

фазового регулювання кута управління, що приводить до спотворення струму вищими гармоніками. 

У загальному випадку для одиничної установки електрозварювання змінного струму враховують тільки 

третю і п'яту гармоніки [1]. У системах електропостачання підприємств з такого роду електроприймачами 

виникають відхилення напруги, коливання напруги і частоти, несинусоїдальність форми кривої напруги, 

несиметрія фазної і лінійної напруги і струмів. 

Мета роботи. Підвищення ефективності електроспоживання зварювальних установок  шляхом застосування 

фільтрокомпенсуючого пристрою на базі MOSFET транзисторів з підвищеними електромагнітними 

показниками. 

Матеріал і результати дослідження. Для оцінки впливу зварювальних навантажень на мережу 

підприємства визначається загальний коефіцієнт несинусоїдальності. В даний час приймаються заходи для 

того, щоб зменшити вплив споживачів на якість електроенергії.  

Проблема може бути вирішена шляхом створення і промислового освоєння швидкодіючих 

багатофункціональних засобів компенсації реактивної потужності, поліпшуючих якість електроенергії відразу 

по декількох параметрах. Наприклад, використання фильтрокомпенсуючих пристроїв (ФКП). Впровадження 

цих пристроїв приведе також до зменшення втрат електроенергії. 

ФКП забезпечують компенсацію реактивної потужності, споживану перетворювачами, а також здійснюють 

фільтрацію вищих гармонік струму, що вносяться ними в живлячу мережу, створюючи тим самим умови для 

поліпшення якості електроенергії в живлячій мережі. 

Схема ФКП зазвичай є симетричним трифазним RLC-ланцюгом. Фаза ФКП складається з набору 

паралельних ланок – фільтрів, кожен з яких розрахований на компенсацію частини дефіциту реактивної 

потужності перетворювача і локалізацію частини спектра гармонік струму, що генеруються перетворювачами. 

До складу ФКП входить управляючий компенсатор УК, який забезпечує регулювання реактивної потужності. І 

енергетичні фільтри, які служать для фільтрації вищих гармонік струму, а також компенсації реактивної 

потужності. Енергетичні фільтри – це послідовні індуктивно-ємкісні LC резонансні ланцюги, налаштовані на 

частоти вищих гармонік вентильних електроприводів. Число паралельно включених резонансних фільтрів має 

бути таким, щоб коефіцієнт несинусоїдальності напруги був не більше 5%. Для кожної непарної вищої 

гармоніки використовується свій фільтр, для всіх парних гармонік використовується один фільтр [2]. 

Висновки. Зазвичай, сучасні схеми ФКУ будуються на базі біполярних транзисторів з ізольованим затвором 

IGBT-транзисторів для пристроїв середньої потужності. IGBT-транзистори характеризуються такими 

позитивними властивостями, як: висока швидкість перемикання, низьке падіння напруги і висока здатність 

навантаження по струму. Цими показниками володіють і МОП-транзистори (MOSFET). 

Завдання полягає в тому, щоб розробити ФКП на базі MOSFET транзисторів, оскільки вони розраховані на 

невелику потужність. Також використання MOSFET транзисторів у ФКП доцільно тим, що управління ними, як 

і в IGBT-транзисторами, здійснюється за допомогою напруги, а не струму. Це значно спрощує схему і знижує 

затрачену на управління потужність. У MOSFET транзисторах відсутні неосновні носії, тому вони можуть 

перемкнуться з великою швидкістю. Також вони володіють підвищеною теплостійкістю, це важливо при 

паралельному з'єднанні приладів для збільшення здатності навантаження [3]. 
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ИМПУЛЬСНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ 
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Введение. Работа посвящена исследованию компьютерным моделированием передачи энергии импульсами. 

Актуальность исследования обусловлена достоинствами импульсной технологии, которая позволяет снизить 

потери энергии при передаче.  

Известные технологии передачи энергии основаны на аналоговых, непрерывных процессах преобразования 

энергии. В настоящее время в технике расширяется применение технологий, основанных на дискретных, им-

пульсных процессах. При обработке и передаче информации они стали преимущественными, для синтеза и раз-

рушения материалов – наиболее перспективными.  

Основное преимущество импульсной технологии в том, что в импульсе развивается мощность в несколько 

раз большая средней мощности источника энергии. Кроме того, как установлено в настоящей работе, при пере-

даче энергии импульсами рассеяние ее в канале передачи меньше, чем при аналоговом процессе, при той же 

переданной энергии.  

Цель работы. Определить энергетическую эффективность передачи энергии импульсами в накопитель - 

емкость. 

Материал и результаты исследования. Исследование выполнено в программе Simulink, которая предна-

значена для визуального моделирования электрических устройств и технологий. Применение Simulink для мо-

делирования механических объектов основано на аналогиях, формальных и физических, между механическими 

и электрическими явлениями, которые показаны, например, в [1]. Сила в механических системах соответствует 

электродвижущей силе в электрических, скорость – току, масса – индуктивности, упругость – емкости и т.д. 

Эти аналогии позволяют использовать простоту и наглядность визуального моделирования при решении задач 

механики. 

Приведенное ниже исследование выполнено на электрической модели передачи энергии, но аналогичным 

образом могут быть построены модели механические.  

Схема  модели представлена на рис. 1, а).  
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Рисунок 1 – Модель передачи энергии импульсами по линии с накопителями: 

а) схема; б) осциллограмма процесса 

 

 

Она включает в себя источник энергии, резистор R1, имитирующий сопротивление канала передачи, индук-

тивность L, имитирующую его инерционность, емкость С, запасающую энергию импульса, резистор RН2, ими-

тирующий нагрузку, ключи К1, К2, выполняющие коммутацию цепей, генераторы сигналов G1, G2, управляю-

щие ключами.  

Для измерений используются преобразователи напряжения V1, V3, тока I1, I3, ваттметры PQ1 и PQ3. 

Для передачи энергии замыкается К1, ток проходит через R1, L и С, в емкости С накапливается энергия как 

непосредственно источника, так и индуктивности L. Затем замыкается К2 и размыкается К1, энергия переходит 

из индуктивности в нагрузку.  

Для сравнения с аналоговой передачей модель снабжена цепью (на рисунке не показана) с такими же сопро-

тивлениями, индуктивностью, источником энергии, но без конденсатора и ключей. 

В исследовании варьировались длительность импульсов – ключом К1 и емкостью – и сопротивление нагруз-

ки. Одновременно выполнялись измерения для аналоговой передачи.  
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Измерялись мощности источника энергии и нагрузки штатными приборами библиотеки Simulink.  

Результаты моделирования представлены на рис. 2.  

На графиках обозначено: рЛИ – расход мощности в линии при импульсной передаче, Р2И и Р2А – мощность, 

переданная импульсами и аналоговым образом, Р1И и Р1А – мощность источника энергии, соответственно при 

импульсной и аналоговой передачах. 
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Рисунок 2 – Энергетические параметры передачи энергии импульсами по линии с накопителями: 

 а) удельный расход мощности в линии; б) отношение мощностей, переданных импульсами и аналоговым обра-

зом 

Из графиков видно, что расход мощности в линии передачи с уменьшением длительности импульсов снижа-

ется (рис. 2, а). Причина – снижение длительности протекания тока по линии и, соответственно, длительности 

существования потерь.  

Однако при этом снижается и переданная мощность (рис. 2, б). На графике рис. 2, б представлено сравнение 

мощностей, передаваемых в импульсном и аналоговом процессах при разных значениях сопротивлений линии 

передачи. Видно, что с уменьшением длительности импульсов отношение мощностей, переданных импульсами 

и аналоговым образом, уменьшается. Причем, уменьшается тем больше, чем меньше сопротивление линии по 

отношению к сопротивлению нагрузки: кривая для RЛ/RН=0,5 проходит выше, чем для RЛ/RН=1, а  кривая для 

RЛ/RН=0,25 выше, чем для RЛ/RН= 0,5.  

Разрешением противоречия между снижением потерь и снижением переданной мощности при уменьшении 

длительности импульсов является энергопотребление. Под энергопотреблением понимается отношение исхо-

дящей из источника энергии мощности к мощности переданной. На модели произведено сравнение этого пара-

метра при импульсной и аналоговой передачах. Результаты представлены на рис. 3.  

Из графиков видно, что энергопотребление при 

уменьшении длительности импульсов снижается, т.е. 

на киловатт переданной в нагрузку (полезной) мощно-

сти от источника мощности потребляется меньше. 

Эффект снижения энергопотребления увеличивается с 

увеличением сопротивления линии: кривая для 

RЛ/RН=1 проходит ниже, чем для RЛ/RН=0,5, а для 

RЛ/RН=0,25 ниже, чем для 0,5. 

Выводы. Передача энергии импульсами позволяет 

снизить рассеяние энергии в линии передачи по срав-

нению с аналоговой. Снижение тем больше, чем боль-

ше сопротивление канала. 

Энергетическая эффективность передачи импуль-

сами электрической энергии дает основание предпола-

гать наличие энергетической эффективности передачи 

энергии механической.  
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Рисунок 3 – Относительное энергопотребле-

ние при импульсной и аналоговой передачах (на 

киловатт переданной мощности) 
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Вступ. Зараз розрахунок електричних навантажень (ЕН) міських електричних мереж 380/220 В виконується 
по параметрах індивідуальних ЕН електроприймачів: активних і реактивних потужностях, а переріз провідників 
вибирається по найбільш завантаженій фазі [1]. При наявності нелінійних ЕН використовуються струми вищих 
гармонік і симетричних складових [2, 3]. Використання параметрів ЕН дозволяє значно скоротити обсяг 
вихідної інформації, але самі параметри визначаються з похибками, які при підсумовуванні параметрів теж 
підсумовуються. При імпульсних ЕН (що є притаманним сучасним лампам, комп’ютерам, телевізорам) 
завантаження нульового провідника виявляється більшим ніж фазного. Зазначених недоліків можна запобігти, 
якщо розрахунок ЕН виконувати по кривих струму і(t). 

Мета роботи. Розробка методу, який забезпечує підвищення вірогідності розрахунку ЕН. 
Матеріал і результати дослідження. Якщо між фазами А, В, С і нульовим провідником підключено тА, тВ і 

тС електроприймачів, то сумарні струми складають: 
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де п = тА + тВ + тС  – загальна кількість електроприймачів. 
По сумарних струмах можна визначити будь-які параметри режиму, що необхідні для вибору перерізу 

провідників, оцінювання енергозбереження й ЕМС. Методична похибка методу є відсутньою. Обсяг вихідної 
інформації значно розширюється, але комп’ютеризація робить цей недолік несуттєвим. 

Похибки розрахунку ЕН за існуючими методами наочно ілюструються для ідеалізованого імпульсного 

індивідуального ЕН лампи у вигляді різнополярних імпульсів величиною В з однаковою тривалістю ∆і. У 

відносних одиницях (знак ∗) тривалість i i ft∆ ∆∗ =  не може бути більшою за 0,5 від тривалості 
f

t  циклу 

синусоїди напруги. У сучасних компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ) середина позитивного імпульсу 
розташовується у першій половині циклу, тому лампи генерують реактивну потужність. 

Якщо є тільки одна лампа,то струми фази й нульового проводу однакові з діючим значенням 2 iB .∆ ∗  

Діюче значення струму першої гармоніки є меншим: 2 i isinc ,∆ ∆∗ ∗  тому розрахунок ЕН тільки по активній і 

реактивній потужностях занижує результат у 1 i isinc∆ ∆∗ ∗  разів, де ( )sinc x sin x x .π π=  Чим меншою є 

тривалість імпульсу, тим більше похибка. 
Якщо дві лампи підключено до двох різних фаз і нульового проводу, то струми фаз і похибка розрахунку є 

такою, як і при п = 1. При ∆і∗ < 1/6 імпульси струмів фаз не перекриваються, тому струм нульового проводу 

буде у 2  разів більшим за фазний. Вибір перетину за струмом фази призводе до значного заниження. Лише 

при ∆і∗ = 1/3 імпульси повністю перекриваються, і струми є однаковими. Для всіх інших ∆і∗ є заниження, але 

менше, ніж у 2  рази. 

При трьох рівномірно розподілених по фазах лампах при ∆і∗ < 1/6 струм нульового проводу у 3  разів 

перевищує фазний. Проте при великих ∆і∗ спостерігається часткове перекривання імпульсів, тому при 

збільшенні ∆і∗ від 1/6 до 1/3 відношення струмів зменшується від 3  до 0, а потім збільшується до одиниці. 

Реальні криві струмів КЛЛ мають імпульси приблизно пилкоподібної форми. Вони частково 
перекриваються, тому завищення буде меншим. Так, при практично рівномірному розподілі (за активними 
потужностями) шести ламп найбільший струм фази становить 0,209 А, а у нульовому проводі – 0,432 А, тобто 
результат занижується у 2,07 рази. 

Висновки. Існуючі методи не забезпечують вірогідності розрахунків ЕН, тому необхідно доповнити [1] 
методом розрахунку ЕН по кривих струму й вказівкою на те, що переріз необхідно вибирати по найбільшому 
струму фази або нульового проводу. 
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СУЧАСНІ ПРИСТРОЇ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ПОШКОДЖЕННЯ НА ПОВІТРЯНИХ 
ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ 

Лемешинський А.М., студент, Скубко А.В., студент 
Донецький національний технічний університет 
  

Вступ. На повітряних лініях електропередачі (ЛЕП) широко використовуються пристрої для визначення 
місць пошкодження (ВМП). Найчастіше із пристроїв ВМП в енергосистемах застосовуються фіксуючі 
вимірювальні прилади (ФІП), які призначені для визначення відстані до місця короткого замикання. Більшу 
частину з них (приблизно 65%) складають прилади радянського виробництва (ФИП, ЛИФП, ФПТ, ФПН, ФИС), 
які в цілому мають позитивний досвід експлуатації, однак потребують значних витрат часу на налагодження і 
зняття показників і, крім того, не завжди забезпечують потрібну точність вимірів. Сучасні мікропроцесорні 
пристрої ВМП, які зараз проваджуються на об’єктах електроенергетики, мають значно кращі характеристики, 
що підтверджується досвідом експлуатації. Але інформації по цим приладам, а також порівняння іх 
характеристик із більш ранніми розробками в публікаціях небагато.  

Мета роботи. Стисло охарактеризувати сучасні пристрої ВМП на лініях електропередачі, показати їх 
переваги над раніше розробленими приладами і перспективи їх застосування. 

Матеріал і результати дослідження. Фіксуючі прилади, які випускаються у теперішній час як 
вітчизняними, так і зарубіжними фірмами, виконуються на мікропроцесорній елементній базі. Це дозволяє не 
тільки виправити перелічені вище недоліки, але й забезпечити нові можливості у порівнянні із аналоговими 
приладами. Зокрема, перехід на мікропроцесорну базу дозволив реалізувати обробку результатів вимірів із 
використанням чисельних методів, що дозволяє отримувати коректні результати у тих випадках, коли аналогові 
прилади мали неприпустимо великі похибки. Передбачається запис перехідного процесу у вигляді осцилограми 
в пам’ять прилада, що дозволяє потім переслати її в комп’ютер для роздрукування і подальшого аналізу. При 
цьому можливо зберігання інформації по декільком аваріям; так, наприклад, фіксуючий прилад ИМФ-3Р 
виробництва ЗАТ НВФ „Радіус” дозволяє записувати осцилограми аварійного режиму для 9 аварій, причому із 
можливістю фіксації декількох періодів доаварійного режиму. За рахунок використання додаткового джерела 
живлення (літієва батарея) інформація, що записана у пам’ять прилада, може зберігатися тривалий час навіть 
при зникненні оперативного живлення, що є імовірним під час системних аварій. Ще однією перевагою 
мікропроцесорних ФІП над аналоговими є більша зручність у використанні: аналогові прилади показували 
лише величини струмів або напруг, а власне відстань до місця КЗ було потрібно розраховувати окремо,  
користуючись спеціальними таблицями або графіками, на що витрачалось досить багато часу. Сучасні ж 
прилади виводять на екран вже обчислену величину відстані без необхідності додаткових розрахунків.  

Використання мікропроцесорних приладів дозволяє забезпечити похибку у визначенні місця пошкодження 
на повітряній ЛЕП не більше 5% (аналогові ФІП мали похибку до 10% та більше). Якщо параметри лінії задані 
точно, то за умови правильного налаштування можливо досягти і значно менших похибок (до 1-3%). Завдяки 
цьому витрати часу на пошук місця пошкодження суттєво зменшуються, що дозволяє скоротити час перерви 
живлення і мінімізувати збитки, викликані перервою живлення споживачів. Тому, незважаючи на досить 
високу вартість приладів ФІП, вони широко впроваджуються в енергосистемах.  

Серед мікропроцесорних фіксуючих вимірювальних приладів, які зараз фігурують на ринку, слід відзначити 
індикатори серій МИР (НПП „Энергоизмеритель”, м. Москва) та ИМФ (НВФ „Радіус”, м. Зеленоград), які є 
найбільш поширеними. Також встановлюються вимірювальні прилади і зарубіжних фірм, зокрема компаній  
Siemens AG та АВВ Автоматика. Сучасні мікропроцесорні ФІП, що випускаються різними компаніями, мають 
багато можливостей. Окрім своєї безпосередньої функції визначення відстані до місця КЗ у кілометрах та 
індикації даної інформації на екрані, вони також дозволяють визначати:  

- вид короткого замикання; 
- дату і час виникнення аварії; 
- тривалість та струм короткого замикання; 
- струми і напруги прямої, зворотної та нульової послідовностей; 
- будувати векторну діаграму навантажувального і аварійного режимів. 
Інформація для оперативного персоналу висвітлюється на рідкокристаличному екрані, що містить від двох 

до чотирьох строк. Ввод уставок здійснюється у самому приладі за допомогою клавіатури. У поєднанні з 
вбудованою системою контролю справності і самодиагностування це дозволяє вводити ФІП до експлуатації без 
додаткових приладів [1]. Як правило, сучасні ФІП мають два режими запуску: автоматичний, якщо симетричні 
складові струмів або напруг перевищать деякий рівень, чи примусовий – при замиканні зовнішнього контакту.   

Для застосування на повітряних ЛЕП 6-35 кВ розроблений прилад ИМФ-1С, який здатен фіксувати дво- і 
трифазні короткі замикання в мережах з ізольованою чи компенсованою нейтраллю. За функціональними 
можливостями він майже співпадає з приладами серії ИМФ-3. Крім того, можливе підключення приладу на 
вводі секції, що дозволяє забезпечити обслуговування одним приладом усіх ліній, що відходять від підстанції. 
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Мікропроцесорні індикатори відстані типу МИР застосовуються в енергосистемах з 1994 року. Перші 
моделі цієї серії (МИР-1) непогано зарекомендували себе в експлуатації, але з часом виявилися деякі недоліки 
(які взагалі є характерними для багатьох ранніх розробок мікропроцесорних пристроїв ВМП): обмеженість 
інтерфейсу „оператор-прилад”, неможливість одночасного зберігання в пам’яті результатів багатьох вимірів; 
можливість втрати даних під час повторних запусків; неможливість осцилографування вхідних величин до і під 
час спрацьовування; відсутність прив’язки до астрономічного часу. У нових моделях МИР-3 та МИР-Р ці 
недоліки були усунені, а також застосовані нові версії програмного забезпечення, що дозволило зменшити 
похибки визначення відстані до місця КЗ у багатьох режимах [2]. 

Під час експлуатації енергосистем одним з питань, що найчастіше виникають, є визначення місця 
однофазного замикання на землю в мережах 6-35 кВ з ізольованою нейтраллю. Перехідні процеси, що 
виникають у такому режимі, суттєво відрізняються від процесів, що мають місце під час коротких замикань. Це 
відповідно вимагає побудови пристроїв ВМП на інших принципах роботи. Для вирішення даної задачі може 
використовуватися вимір вищих гармонік струму нульової послідовності, що виникає під час однофазного 
замикання на землю. У якості приклада можна назвати прилад „Квант”, який не лише дозволяє визначити місце 
однофазного замикання чи обриву провода в мережах 6-35 кВ, але також може слугувати для контроля струму 
навантаження і визначення наявності напруги на повітряних лініях. Якщо на підстанції є кабельні лінії з 
трансформаторами струму нульової послідовності, то є доцільним використання приладів типу ИМФ-10Т, що 
фіксують напругу нульової послідовності і кут зрушення між нею і струмом 3І0. При цьому пошкоджене 
приєднання визначається по найбільшому значенню струму 3І0 і його напрямку відносно вектора напруги 
нульової послідовності. Один прилад типу ИМФ-10Т здатен контролювати до 10 приєднань із можливістю 
запису до 9 аварій. 

В цілому методи ВМП за параметрами аварійного режиму можна поділити на дві групи: із двостороннім 
виміром параметрів і з одностороннім виміром параметрів. Попередні розробки фіксуючих приладів 
виконувалися переважно із двостороннім виміром, однак це було не зовсім зручно в експлуатації, оскільки 
потребувало передачі даних з іншого кінця лінії. Розробка наприкінці 1980-х років приладів одностороннього 
виміру привела до практично повного припинення випуску приладів двостороннього виміру [3]. Усі сучасні 
прилади визначення місця пошкоджень, у тому числі серій МИР та ИМФ, випускаються із одностороннім 
виміром аварійних параметрів. 

У теперішній час продовжується робота над вдосконаленням алгоритмів обробки результатів вимірів 
пристроїв ВМП. Зокрема, багато уваги приділяється правильному урахуванню взаємної індукції із 
непошкодженими лініями, врахуванню відгалужень від лінії, що розглядається (трансформатори на відпаєчних 
підстанціях), а також її неоднорідності по довжині (використання різних марок проводу). Як показує досвід 
експлуатації, зневага цими факторами або неправильне їх урахування призводить до значного збільшення 
похибки визначення місця пошкодження і навіть некоректним результатам вимірів. 

Усі сучасні пристрої ВМП мають інтерфейс зв’язку для підключення до комп’ютера, а також для об’єднання 
декількох приладів в мережу. Це дозволяє здійснювати автоматичну передачу результатів виміру диспетчеру по 
каналам телемеханіки, задавати уставки дистанційно і здійснювати пробний пуск приладів і т. ін. Для передачі 
даних використовується, як правило, стандартний послідовний канал зв’язку типу RS232 (RS485) із 
застосуванням відповідних протоколів обміну (ГОСТ Р МЭК 870). Можлива також передача інформації через 
модем по телефонним лініям зв’язку. Пристрої ВМП поєднуються у локальну мережу підстанції із наступною 
передачею інформації на вищий рівень керування. 

Висновки. У даній роботі показано, що сучасні мікропроцесорні пристрої визначення місць пошкодження 
мають суттєві переваги над аналоговими приладами і мають дуже широкий спектр можливостей. Їх 
використання на електроенергетичних підприємствах дозволяє значно скоротити пошук місця пошкодження, 
що зменшує час перерви живлення і збитки від порушення електропостачання. Мікропроцесорні пристрої ВМП 
доцільно впроваджувати в електроенергетиці, одночасно вдосконалюючи їх характеристики та програмне 
забезпечення. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБЪЕМЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Ляпота К.П., ассистент, Шокарев Д.А., ст. преп., Нужнова А.С., магистрант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Каждое четвертое предприятие в Украине относится к пищевой промышленности. Некоторые 

пищевые производства приближены к районам, где находятся источники сырья, например, сахарные заводы, 

масложировые предприятия, консервные заводы. Технологические процессы пищевых производств весьма 

разнообразны, что объясняется многообразием перерабатываемого сырья и изготавливаемой продукции, что, в 

свою очередь, требует использования многих видов оборудования и осуществления самых разнообразных 

процессов: дробления, измельчения, нагрева, сушки, химической обработки, ароматизации, прессования и др. 

При всем различии технологических процессов, оборудования и сырья все пищевые производства имеют 

общее: перерабатывается органическое сырье, готовая продукция используется в пищу, причем многие ее виды 

– без предварительной обработки (хлебные, кондитерские и колбасные изделия, многие молочные продукты, 

напитки и др.).  

Цель работы. В условиях непрерывного роста цен на энергоносители, в частности, на газ и электроэнергию, 

предприятия обязаны уделять вопросам энергосбережения особое внимание, несмотря на высокие 

капиталовложения, связанные с вопросами разработки и внедрения средств и новых методов 

энергоресурсосбережения в производственных процессах пищевой промышленности. Поэтому детальный 

анализ факторов, влияющих на эффективность энергопотребления является важной задачей, решение которой 

позволит обосновать дальнейшие мероприятия по энергоресурсосбережению. 

Материал и результаты исследования. Для типовых объектов пищевой промышленности 

энергосбережение является одним из важнейших вариантов сокращения расходов производства и пополнения 

прибыли. По среднестатистическим данным энергоемкость продукции на различных предприятиях пищевой 

промышленности составляет около 20-30 %. Это достаточно весомая цифра, учитывая то, что тарифы на 

энергоресурсы постоянно увеличиваются, причем далеко не пропорционально доходам граждан. Вынужденное 

повышение цен на продукцию влечет за собой сокращение объема спроса на товар, а, следовательно, и 

сокращение уровня предложения, т.е. продаж. Поэтому предприятия должны выискивать и задействовать 

любые возможности сокращения затрат на энергоносители. 

В условиях работы предприятий пищевой промышленности на объемы энергопотребления влияет 

достаточно большое количество разных факторов, среди которых можно выделить следующие: 

− спрос на продукцию предприятия. Любое предприятие формирует свое предложение, опираясь на 

данные о спросе населения на продукцию. Эти данные собираются отделами маркетинга или сбыта. Затраты на 

энергию относятся к условно-переменным (кроме расходов на собственные нужды) и изменяются прямо 

пропорционально объемам производства, поэтому учет данного фактора дает возможность прогнозировать свои 

энергозатраты на будущие периоды; 

− вид и стоимость потребляемого топлива, а также наличие собственных автономных источников 

питания. В условиях постоянного роста цен на энергоресурсы предприятия должны подходить к вопросу 

выбора ресурса и возможности замены его на более дешевый; 

− техническое состояние оборудования и эффективность его использования. При принятии мер по 

энергосбережению необходимо учитывать степень изношенности оборудования, процент обновления, 

автоматизации, уровень квалификации обслуживающего персонала и эффективность полезно использованного 

времени работы оборудования; 

− система управления и организация производства на предприятии в целом. Наличие эффективной 

организационной структуры на любом предприятии является основой рационального использования всех видов 

ресурсов. Правильно налаженный технологический процесс, способы обработки сырья и материалов, установка 

точных норм расхода запасов также влияют на уровень энергопотребления. Кроме того, немаловажным 

фактором является наличие нормально функционирующей службы энергоменеджмента, которая обязана 

осуществлять постоянный контроль за энергоиспользованием всеми технологическими операциями и за 

динамикой объемов энергопотребления. 

Выводы. В общем виде процесс оценки потенциала энергосбережения, как правило, проходит в несколько 

этапов: 1) формулировка целей оценки потенциала энергосбережения; 2) разработка алгоритма (методики) 

оценки согласно поставленным целям; 3) информационное обеспечение, которое включает сбор, обработку, 

анализ информации об объекте исследования; 4) проведение оценки потенциала энергосбережения, обобщение 

результатов. Таким образом, при оценке потенциала энергосбережения на уровне предприятия необходимо 

учитывать все выше перечисленные факторы для обоснования мероприятий по энергосбережению и выбора из 

всего перечня наиболее рациональных и эффективных. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ 
ПРОЦЕСІВ У СИНХРОННИХ МАШИНАХ ЗА УТОЧНЕНИМИ  

СХЕМАМИ ЗАМІЩЕННЯ 

Магазинов Р.А. 
Донецький національний технічний університет  

 
Вступ. В наш час основним інструментом для дослідження перехідних процесів (ПП) в електричних 

системах і їх елементах є математичні моделі, які реалізуються на ЕОМ. На сучасному етапі розвитку 
обчислювальної техніки практично відсутні обмеження на розмірність задач, що вирішуються. До недавнього 
часу в якості математичної моделі турбогенераторів використовувалися схеми заміщення, в яких приймалося, 
що кола обмоток статора, збудження і демпферних контурів мають магнітний зв’язок тільки через основне 

магнітне поле взаємної реактивності adx . Як показує досвід, використання подібних схем заміщення дозволяє 

досягнути задовільного рівня похибки (в межах 10%) при розрахунку змінення струму в обмотці статора, однак 
не виключає істотних відмінностей з експериментальними даними (50% і більше) при визначенні струму в 
обмотці збудження генератора (ОЗГ). Така істотна похибка розрахунку струморозподілу між ОЗГ і 
демпферними контурами ротора пояснюється, частково, неврахуванням взаємоіндукції між обмоткою статора і 
контурами ротора за шляхами розсіювання їх магнітних потоків (рис. 1). 

Мета роботи. Отримання математичних співвідношень для знаходження коефіцієнтів, які зв’язують струми 
і струмозчеплення синхронних машин (СМ), розробка програмного забезпечення для дослідження перехідних 
процесів з використанням схем заміщення з різною взаємоіндуктивністю між контурами, при одночасному 
представленні демпферної системи двома контурами по кожній осі симетрії ротора. Така схема заміщення за 
подовжньою віссю представлена на рис. 2. 

Матеріал і результати дослідження. На основі диференційних рівнянь, записаних у формі Парка-Горева, і 
отриманих математичних співвідношень, що зв’язують потокозчеплення і струми обмоток, був розроблений 
алгоритм, який реалізовано в програмі розрахунку електромагнітних і електромеханічних перехідних процесів в 
СМ при представленні їх демпферної системи двома еквівалентними контурами для кожної осі симетрії ротора. 
Програма розроблялася в середі прикладного математичного пакету MathCAD. 

Тестування програмного продукту виконувалося шляхом зіставлення результатів розрахунку струмів в 
обмотках статора і ротора при раптовому трифазному короткому замиканні (ТКЗ) на виводах турбогенератора 
типа ТВВ-160-2 при представленні масиву ротора одним і двома демпферними контурами. Параметри 
двоконтурної схеми з однаковими постійними часу визначалися таким чином, щоб їх еквівалентна частотна 
характеристика (ЧХ) співпадала з ЧХ одного контуру, який має таку само постійну часу. Співпадання 
результатів розрахунків вказує на достовірність розробленої програми. 

   
Рисунок 1 – схема заміщення турбогенератора 

уточненої структури по осі D  
Рисунок 2 – Схема заміщення турбогенератора з 

урахуванням багатоконтурності демпферної обмотки 
 

Оцінка ефективності представлення масивного ротора турбогенератора двома еквівалентними контурами 
виконувалася шляхом зіставлення результатів моделювання ТКЗ на виводах промислового генератора типа 
ТВВ-160-2 в режимі неробочого хода при напрузі 0,47 UН з експериментальними даними. Розрахунок струмів в 
обмотці статора при представленні демпферної системи турбогенератора двома контурами практично співпав з 
результатами, які отримані для одноконтурної схеми. Це пояснюється тим, що ЧХ вхідних проводимостей зі 
сторони обмотки статора співпадають між собою в усіх розглянутих випадках. Зіставлення розрахункових 
залежностей струму в ОЗГ з експериментальною перехідною функцією показує, що врахування масиву ротора 
двома контурами дозволяє покращити точність розрахунків струму в ОЗГ, порівняно зі схемою заміщення, в 
якій масив представлений одним контуром. Похибка розрахунків в цьому випадку знизилася до 5,3 %. 

Висновки. Отримані математичні співвідношення для моделювання ПП в турбогенераторах за уточненими 
схемами заміщення при представленні демпферної системи двома еквівалентними контурами. Визначені 
параметри і показана доцільність використання уточнених схем заміщення для дослідження режимів ТКЗ.  
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ КОМПЕНСАЦІЇ НЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В 
МЕРЕЖАХ ВИСОКОЇ НАПРУГИ 

Максимов Є.В., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Електричні мережі напругою 110 кВ і вище служать для передачі електроенергії від електростанцій в 
райони споживання і для розподілу її між районними і крупними фабрично-заводськими підстанціями, що 
живлять місцеві мережі.  

Передача і розподіл електроенергії супроводжуються вживанням реактивної потужності як в елементах 
мережі, так і в навантаженні. Реактивна потужність приводить до відчутних падінь напруги і збільшенню 
струму у мережі, що викликає обмеження активної потужності, що передається. 

Мета роботи. Проведення аналізу сучасних засобів компенсації неактивних складових повної потужності 
систем електропостачання. 

Матеріал і результати дослідження. До засобів компенсації неактивної потужності відносять синхронні 
компенсатори, синхронні електродвигуни та конденсаторні компенсуючі пристрої. 

Синхронні компенсатори застосовують на великих електростанціях районного значення та на великих 
електроприймачах з різкозмінним режимом роботи. Вони мають високу вартість, великі одиничні потужності, 
важкі умови пуску. Синхронні електродвигуни застосовують для компенсації реактивної потужності на 
промислових підприємствах. Вони мають значно більші втрати на 1 кВар виробленої реактивної потужності, ніж 
конденсаторні компенсуючи пристрої [1]. Конденсаторні компенсуючі засоби працюють в режимі як поперечної 
компенсації, так і у режимі подовжньої компенсації. Вони є найбільш розповсюдженими пристроями компенсації 
реактивної потужності в системах електропостачання промислових підприємств. 

Основними особливостями цих пристроїв є малі втрати (не більш 0,25÷0,5%) активної потужності 
конденсаторів, відсутність в них обертаючих частин, відносно невисокі капіталовкладення, великий діапазон 
підбору необхідної потужності, можливість установки в любих точках енергомережі, безшумність роботи. 

В електричних мережах високої напруги використовують установки подовжньої компенсації неактивної 
потужності. Високовольтні лінії електропередачі генерують реактивну потужність, основним негативним 
наслідком якої є не стільки втрати електроенергії, скільки втрати напруги і, отже, зниження якості 
електропостачання. Для запобігання цим наслідкам в схему послідовно включають компенсуючий пристрій, 
який зменшує реактивний опір лінії. Ємнісна подовжня компенсація є ефективним засобом підвищення 
пропускної спроможності лінії електропередачі 110-750 кВ. 

Основна перевага пристроїв подовжньої компенсації полягає в автоматичному і безінерційному регулюванні 
напруги. Відсутність механічно рухомих частин і контактів робить ці установки вельми простими і надійними в 
експлуатації. При однаковому регулюючому ефекті потужність конденсаторів виходить в 4-5 разів менше, ніж 
потужність звичайної конденсаторної батареї поперечної компенсації, вибраної тільки для регулювання 
напруги [2]. 

Недоліками подовжньої компенсації є різке збільшення струму короткого замикання поблизу місця 
установки компенсуючих пристроїв, можливість виникнення в електричній системі резонансних явищ – 
самозбудження, саморозгойдування і т.д. Встановлена потужність компенсуючих пристроїв обмежується 
умовою надійної роботи релейного захисту електропередачі і вказаними резонансними явищами. 

Збільшення об'ємів вироблення, передачі і розподілу електроенергії за умови великих відстаней передачі 
електроенергії між вузлами споживання і потужними електростанціями приводять до підвищення вимог до 
економічності і надійності роботи електричних мереж. Необхідність збільшення передачі активної потужності 
викликає подальше збільшення пропускної спроможності ліній електропередач або компенсацію реактивності 
лінії електропередачі.  

Також використовують регулюючі подовжні конденсаторні пристрої. Основні переваги швидкого й 
плавного регулювання за допомогою цих засобів  полягають в підвищенні динамічної та статичної стійкості, 
оптимізації загрузки мережі, зниженні неоднорідності мережі, збільшення гнучкості при управлінні генерацією. 

Висновки. Таким чином, засоби подовжньої компенсації забезпечують підвищення пропускної 
спроможності, підвищують стабільність роботи системи, знижують втрати, забезпечують підвищення якості 
напруги і оптимізують потокорозподіл між паралельними лініями. Вартість конденсаторної групи таких засобів 
складає в середньому всього лише 10% від вартості нової лінії електропередачі. Засоби подовжньої компенсації 
з тиристорним регулюванням не достатньо вивчені. 
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Введение. Структуры систем промышленного электроснабжения  по своему характеру очень разнообразны. 

Рационально выполненная структура электроснабжения должна удовлетворять таким требованиям, как: 
экономичность (оптимальное соотношение капитальных и эксплуатационных затрат), надежность, 

обеспечивать необходимый уровень качества электроэнергии. 

В процессе проектирования, уже на этапе построения структуры системы промышленного 

электроснабжения, необходимо использовать такие методы, которые учитывают эти факторы в наиболее 

полной мере. 

Цель работы. Анализ существующих методов построения оптимальной структуры систем промышленного 

электроснабжения. 

Материал и результаты исследования. В настоящее время при решении задач построения рациональных 
систем электроснабжения получили распространение такие математические методы, как градиентный, 

случайного поиска, симплексный, на основе тензорного анализа, эквипотенциальных поверхностей, на основе 

транспортной задачи, принципа «ветвей и границ» и другие. 

Алгоритмы, в составе которых применяются эти математические методы, можно условно разделить на [1]: 
- оценочные, в которых в качестве целевой функции выступают абсолютные технико-экономические 

показатели; 
- оптимизационные, которые для заданных исходных условий и выбранных к оптимизации параметрах, 

позволяют в пределах оговоренных допущений найти оптимальный вариант конфигурации сети в 
соответствии с принятым критерием оптимальности, и, к сожалению, не дают возможности построения 

оптимальной структуры систем промышленного электроснабжения с учетом вышеуказанных требований. 

В частности, решение задачи определения центра электрических нагрузок оптимизационными методами 

сводится к тому, что он определяется как некая непостоянная точка на генплане промышленного предприятия, 

координаты которой зависят от решаемой проектировщиком задачи и заданных им исходных условий. Это в 
конечном счете приводит к появлению некой зоны рассеяния точек центров электрических нагрузок, которая 

образует фигуру сложной формы и требует от проектировщика принятия им окончательного решения. 

Поэтому основная проблема существующих методов построения структуры систем – это обособленность 

решаемых задач и влияние фактора субъективизма, зависящего от квалификации проектировщика и опыта 

решения данных задач.  

На сегодняшний день уже известны подходы к решению проблемы влияния фактора субъективизма. 

Так, например, при ряде упрощений для поиска конфигурации сети может быть применен метод решения 

транспортной задачи линейного программирования [2]. Имея m источников  с мощностями Р1-Рm и n 

потребителей, которым требуется нагрузка Рн1-Рнn, необходимо подвести питание к потребителям. При 

решении транспортной задачи может быть найдена сеть с транзитом мощности через промежуточные узлы 

нагрузки, могут быть учтены ограничения по пропускной способности отдельных линий.  Однако такой подход 

является достаточно грубым, он не учитывает затраты на покрытие потерь мощности, кроме того, не учтена  

конфигурация однолинейной схемы. 

Метод, в основу которого положен принцип «ветвей и границ» [3], рассматривает структуру сети в 

динамике и позволяет учесть основные требования при проектировании. Кроме того, он позволяет 

рассматривать системы, содержащих разные классы напряжений, выбрать несколько вариантов  структуры 

сети. Однако недостатком такого подхода является то, что он достаточно сложен, и позволяет рассчитать 

структуру небольшой сети, и следовательно, для более разветвленной сети  вероятность нахождения 

оптимального решения снижается.  

Так как в оптимизационных алгоритмах модели структуры системы электроснабжения в определенной 

степени упрощены, проектировщику для выбора оптимального варианта структуры сети необходимо применять 

их в совокупности с оценочными алгоритмами, что является весьма трудоемким. Решение данной задачи 

возможно только на основе развития существующих методов построения структуры системы электроснабжения 

посредством внедрения оценочных алгоритмов в оптимизационные. 

Проведенный авторами анализ существующих методов построения оптимальной структуры систем 

промышленного электроснабжения показал, что одним из наиболее эффективных методов, который позволяет 

объединить оптимизационный и оценочные алгоритмы, является метод потенциальной функции [4]. 

Для решения задачи экономичности проектируемой структуры системы электроснабжения предлагается, 

наряду с построением оптимальной структуры сети, оценивать оптимальное соотношение капитальных и 

эксплуатационных затрат.  Это основано на том, что при оценке потенциала энергосбережения определяется 
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отношение капиталовложений к объему сэкономленной электроэнергии, но этот показатель не несет в себе 

экономический стимул вложения денег. Поэтому вместо этого следовало бы применить показатель срока 

окупаемости энергосберегающего мероприятия (как отличительной особенности одного варианта от другого) за 

счет сэкономленной электроэнергии.  

Так, если рассматривать выбор сечения жил кабелей с помощью оценочных методов, то возможно 

получение такого момента, когда  разница между капиталовложениями покроется за счет сэкономленной 

электроэнергии при переходе к большему сечению кабеля. 

В практике проектирования выбор сечения проводников производится не сопоставительным технико-

экономическим расчетом или оценочным методом, а по нормируемым обобщенным показателям, которые 

предполагают выбор сечения по таким факторам: 

- нагрев от длительного выделения тепла рабочим током; 

- нагрев от кратковременного выделения тепла током КЗ; 

- потери напряжения в нормальном и аварийном режимах. 

Использование таких показателей приводит к тому, что выбор варианта не достаточно обоснован, дает 

ошибочные результаты и находится в некотором противоречии с основными методологическими положениями 

технико-экономических расчетов в энергетике. Таким образом, если рассматривать сечение кабеля как 

дискретно изменяющуюся величину, то можно прийти к выводу, что существует некий предел, при котором 

значение целевой функции в максимальной граничной точке одного сечения будет соответствовать 

минимальной граничной точке следующего, и одновременно принимать такое значение при котором затраты по 

потери электроэнергии будут минимальны. Так, если принять, что определенные годовые приведенные затраты  

лежат в пределах допустимой точности инженерных расчетов 5-10%, то можно принимать по экономическим 

соображениям сечения жил кабелей и проводов, дающие значительную экономию в расходе цветного металла. 

Также следует учесть возможность установки промежуточных узлов нагрузки, что позволяет сократить длину 

проводника с менее экономичным сечением и применить магистрально-радиальную схему для питания 

удаленных от центра питания потребителей. 

Целесообразность установки промежуточных узлов нагрузки определяется по технико-экономическим 

расчетам, исходные данные, для которых (электроприемники, для которых организация промежуточного узла 

нагрузки возможна) определяются тремя способами: «по сильной технической группе», «по слабой 

технической группе», «по части сильной технической группы». Под термином «сильная техническая группа» 

предполагаем группу электроприемников, сформированных по «техническому» критерию, которые имеют 

оптимальный коэффициент загрузки источника питания. Под термином «слабая техническая группа» 

рассматриваем группу электроприемников, сформированных по «техническому» критерию и по условию 

недостаточности коэффициента загрузки источника питания ниже принятого. Под термином «часть сильной 

технической группы» рассматриваем группу электроприемников «сильной группы», выделенных в ней по 

определенному дополнительному  критерию (например, показатель разброса нагрузки, который используется в 

тензорном методе). 

Технико-экономическое сравнение вариантов схем с промежуточными узлами нагрузки и схем без 

промежуточных узлов нагрузки позволяет создать алгоритм построения оптимальной структуры 

распределительной сети с минимальными коммуникационными потерями, но и снизить капиталовложения  при 

построении такой сети за счет применения промежуточных узлов нагрузки и определения их оптимального 

количества и мест расположения. 

Выводы. Совместное применение в инженерных методиках оценочно-оптимизационных методов, а также 

замена обобщенных показателей, позволит подвести веское обоснование для принятого решения снизить 

факторы субъективизма проектировщика, оценить потенциал энергосбережения уже на этапе проектирования и 

получить в проектируемой системе электроснабжения оптимальное соотношение капиталовложений и 

эксплуатационных затрат(в особенности затрат на потерю электрической энергии). 
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 а) б) 

Рисунок 1 – Модель импульсной передачи энергии от источника 

переменного тока по линии:  

а) схема, б) осциллограмма 

ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ 

Минакова Е.В., студент, Чашко М.В., к.т.н., доц. 
Донецкий национальный технический университет 
 

Введение. Статья посвящена моделированию процесса, при котором периодические колебания объекта 
(например, электрического тока или механического стержня) реализуются последовательностью импульсов, период 
которых существенно (на один – два порядка) меньше периода колебаний. Актуальность темы обусловлена 
уменьшением потерь энергии, которое имеет место при передаче энергии импульсами.  

При передаче энергии от источника нагрузке возникают потери энергии в канале передачи, будь то энергия 
механическая или электрическая. Они происходят от сопротивления перемещению энергоносителя (электронов, газа 
или жидкости и т.д.) при передаче полезной нагрузки и при циркуляции энергии между источником и накопителем в 
нагрузке. Таким накопителем в механических системах является масса, в электрических – индуктивность. При 
импульсной передаче расход в канале уменьшается благодаря уменьшению длительности протекания энергии по 
нему (например, тока по проводнику) и отсутствию возврата энергии источнику.  

Для проверки этого положения было выполнено исследование с применением компьютерной модели. 
Моделирование проведено для электрической передачи, так как мощная программа моделирования Simulink из 
пакета  Matlab предназначена для электрических схем.  

Цель работы. Представить энергетику импульсной реализации колебательного процесса. 
Материал и результаты исследования. Исследование выполнено на модели рис. 1. Модель (рис. 1) включает в 

себя источник напряжения переменного тока частоты 50 Гц U1, резистор R1, имитирующий активное сопротивление 
линии, индуктивность L, запасающую энергию импульса, резистор RН, имитирующий нагрузку, ключи К1, К3, 

выполняющие коммутацию цепей, генераторы сигналов G1, G2, 
G3, управляющие ключами. 

Для передачи энергии 
замыкается К1, ток проходит 
через R1 и L, в магнитном поле 
индуктивности накапливается 
энергия, пропорциональная 
квадрату мгновенного значения 
тока и значению индуктивности. 
Затем размыкается К1 и 
замыкается К3, энергия переходит 
из индуктивности в нагрузку. 

Для измерений используются 
преобразователи напряжения V1, 
V3, тока I1, I3, ваттметры: PQ1, 
измеряющий мощность, 
потребляемую от источника 

энергии U1, и PQ3, измеряющий мощность нагрузки. 
Осциллограмма показана на рис 1, б). Видно, что на нагрузке напряжение синусоидальное, но передается по 

линии импульсным током. Сглаживание происходит благодаря емкости, включенной параллельно нагрузке. 
В этом процессе потери в линии происходят только в течение длительности импульса и за период равны 

интегралу мгновенных потерь по времени. Поэтому с уменьшением длительности импульсов уменьшаются потери. 
Накопленная в индуктивности энергия от длительности протекания тока не зависит, так что относительные потери 
мощности в линии снижаются и повышается КПД передачи. 

Однако с уменьшением длительности импульсов уменьшается и переданная мощность. Поэтому импульсную 
передачу можно считать целесообразной, только если снижается мощность, потребленная от источника, при той же 

переданной мощности, что и в аналоговой передаче. 
На модели исследовано соотношение мощностей, потребляемых от 

источника энергии при импульсной и аналоговой передачах. Для этого модель 
(рис. 1, а)) дополнена той же цепью, что и импульсная передача, но без ключей 
и индуктивности. Варьировались сопротивления нагрузки и длительности 
импульсов. Результаты исследования представлены на рис. 2. На графиках 
обозначено: Р1и и Р1а – мощности источника при импульсной и аналоговой 
передачах, RЛ и RН – сопротивления линии и нагрузки, tИ/τ – отношение 
длительности импульса к постоянной времени цепи линия – индуктивность. 

Из графика видно, что мощность, потребляемая от источника энергии при 
той же переданной мощности, снижается с уменьшением относительной 
длительности импульсов. Это снижение тем больше, чем больше 
сопротивление линии по отношению к нагрузке: при сопротивлении линии, 

равном четверти сопротивления нагрузки, потребляемая мощность снижается приблизительно на 15%, а при 
сопротивлении линии, равном сопротивлению нагрузки, снизить потребление можно почти в 2 раза. 

Выводы. Реализация периодического процесса серией импульсов дает при соответствующем выборе 
параметров импульсов существенную экономию энергии за счет снижения ее  расхода в канале передачи. 

Рисунок 2 – Сравнение 
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Носова А.В., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Для плавки чорних і кольорових металів найбільшого поширення в металургії набули плавильні 
агрегати, що використовують електронагрів – індукційні печі. 

Індукційні плавильні установки діляться на: індукційні канальні печі, індукційні тигельні печі, індукційні 
вакуумні печі, індукційні печі з холодним тиглем і індукційні печі безперервної дії. Тигельні печі, у свою чергу, 
підрозділяються на печі підвищеної (150-1000 Гц) і промислової (50 Гц) частоти, ємністю від десятків грам до 
десятків і сотень тонн (0,1 кг – 120 т), потужністю від десятків Ват до десятків тисяч кВт, які широко 
застосовують як за кордоном, так і в Україні для плавки звичайних важких і легких кольорових металів та їх 
сплавів у виробництвах з періодичним режимом роботи і широким асортиментом сплавів [1]. 

Індукційні тигельні печі (ІТП)  застосовують головним чином для плавки високоякісних сталей і інших 
спеціальних сплавів, що вимагають особливої чистоти, однорідності і точності хімічного складу, що недосяжно 
при плавці в полум'яних і дугових печах. 

Мета роботи. Проведення аналізу енергетичних процесів в мережі з пічним устаткуванням, що керуються 
напівпровідниковими перетворювачами. 

Матеріал і результати дослідження. Індукційні печі промислової частоти володіють безперечними 
технічними і економічними перевагами, обумовленими ефектом внутрішнього нагріву шихти вихровими 
струмами, що забезпечує виділення теплоти безпосередньо в металі без теплопередачі випромінюванням або 
конвекцією, супроводжуваних значними втратами, тому індукційні печі мають значно вищий технологічний 
ККД.  

Проте з урахуванням втрат при виробленні і розподілі енергії у сфері енергопостачання індукційні печі 
витрачають первинної енергії 1500-1700 кВт·год на тонну металу, що виплавляється, при споживанні 
електроенергії 520-560 кВт·год/т [4]. 

ІТП характеризуються нерівномірним споживанням реактивної потужності протягом доби, а також її 
коливаннями, які викликають, відповідно, коливання напруги та коливання частоти. В результаті 
нерівномірності споживання потужності по фазам і нелінійної вольт-амперної характеристики навантаження вони 
викликають несинусоїдальність живлячої напруги, а також появу струмів зворотної послідовності. 

Піч, що працює на частоті 50 Гц, є однофазним навантаженням, яке при значній потужності може викликати 
неприпустиму несиметрію струмів і напруги в живлячій трифазній мережі, – це негативно впливає на якість 
електроенергії і погіршує режими роботи інших електроприймачів. В результаті неоднакового навантаження 
фаз знижується пропускна спроможність електромережі, збільшуються втрати електроенергії, підвищується 
нагрів електричних машин, знижується надійність і економічність виробництва, передачі і споживання 
електроенергії [3]. 

Сучасні джерела живлення індукційних установок постійного струму – тиристорні перетворювачі, які теж як і 
печі, споживають реактивну потужність. Їх реактивне навантаження стабільніше, проте слід враховувати, що 
перетворювачі є генераторами вищих гармонік струму і напруги, і є одними з головних порушників якості 
електроенергії в живлячій мережі [4]. 

Як уже згадувалося вище, процес плавки металу в індукційній печі супроводжується кидками активної, та 
відповідно зміною у великому діапазоні струму та коефіцієнта потужності. А так як дані печі мають дуже 
низький природний коефіцієнт потужності ( 100330 ,,cos −=ϕ ) і є великими споживачами реактивної 

потужності, то для її компенсації та для підвищення ϕcos  найбільш економічним засобом являються регулюючі і 

нерегулюючі конденсаторні батареї. В результаті постійної зміни коефіцієнта потужності під час роботи печі, для 
його підтримки на виводах джерела живлення на номінальному рівні, необхідно регулювати ємкість цієї компенсуючої 
конденсаторної батареї в великому діапазоні [2]. 

Висновки. Таким чином, індукційні установки мають шкідливий вплив на енергозабезпечуючу мережу, в 
результаті  створюваної ними несиметрії і несинусоїдальностиі живлячої напруги і струму, коливання частоти  і 
напруги, зміну великих діапазонів активної і реактивної потужності, що веде за собою коливання струму і 
коефіцієнта потужності. 
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Введение. Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента (СЭМ) является первоочередным 
энергосберегающим мероприятием для всех промышленных предприятий, так как только за счет беззатратных 
(организационных) и малозатратных мероприятий появляется возможность сократить энергопотребление на 3 – 
7 %. Кроме того, СЭМ создает информационную базу для внедрения капиталоемких энергосберегающих 
мероприятий. 

Цель работы. Обоснование необходимости создания эффективной системы энергетического менеджмента 
(СЭМ) для внедрения на промышленных предприятиях.  

Материал и результаты исследования. Система энергетического менеджмента – это комплекс 
организационных мероприятий, технических средств и программно-методического обеспечения, которые  
позволяют  руководству предприятия принимать оперативные управленческие решения, направленные на   
потребление только минимально необходимого количества топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на 
единицу продукции (услуг). СЭМ позволяет планировать уровень потребления энергоресурсов и 
контролировать выполнение плановых показателей. СЭМ позволяет также оптимизировать использование 
ограниченных финансовых ресурсов для реализации проектов по энергоэффективности по критерию 
максимизации прибыли [1]. 

Функции СЭМ включают в себя: оперативный контроль энергопотребления, объемов и номенклатуры 
выпуска продукции и других факторов, влияющих на величину энергопотребления; определение 
нормализованного (планового) уровня энергопотребления; сопоставление фактического и нормализованного 
уровней; диагностику причин превышения фактического уровня энергопотребления над нормализованным; 
прогнозирование энергопотребления, принятия оперативных управляющих решений, обеспечивающих 
снижение энергопотребления и управление проектами по энергоэффективности. Оперативный контроль 
осуществляется путем ежесуточного автоматизированного и (или) ручного ввода данных в компьютер и 
формирования базы данных энергопотребления. При отсутствии необходимых приборов учета потребления 
ТЭР, энергопотребление может вычисляться расчетным путем по известному номинальному 
энергопотреблению, времени работы и коэффициенту загрузки оборудования. Диагностика причин 
превышения фактического энергопотребления над нормализованным уровнем позволяет ответить на вопрос: на 
каком производственном участке и в результате воздействия каких факторов произошел перерасход ТЭР. 
Диагностика осуществляется за счет применения следующих методов: построения иерархической системы 
показателей энергоэффективности по схеме «предприятие - производственное подразделение - 
технологический агрегат», анализа  энергобалансов в разрезе отдельных подразделений и видов ТЭР и 
построения деревьев оценки ситуаций, связывающих отклонения контролируемых параметров с 
определенными причинами. Прогнозирование энергопотребления осуществляется на основе использования 
расчетно-аналитических и статистических моделей потребления ТЭР и является методической основой для 
планирования расходов предприятия на энергоресурсы. Управление проектами по энергоэффективности 
включает в себя две задачи: оптимальный выбор проектов и их мониторинг после реализации. Основой для 
решения этой задачи является разработка технико-экономического обоснования для каждого потенциального 
проекта, который характеризуется определенными капитальными затратами, достигаемой в результате 
реализации проекта годовой экономией затрат на приобретение ТЭР и сроком окупаемости капитальных затрат. 
Задача мониторинга реализованных проектов осуществляется с обоснования графика возврата вложенных 
средств путем сопоставления удельных показателей энергопотребления до и после реализации проекта. 
Принятие управляющих решений, обеспечивающих снижение энергопотребления, осуществляется по 
результатам диагностики. Принимаемые решения носят организационно-технический характер и могут быть 
подразделены на следующие группы: повышение качества работы оперативного персонала; оптимизация 
режимов эксплуатации оборудования; своевременное ремонтно-техническое обслуживание оборудования; 
модернизация или замена оборудования [2]. 

Необходимо отметить, что успешное внедрение энергетического менеджмента в большой степени зависит 
от отношения к нему руководства предприятия. В случае, если это отношение положительно и руководство  
проявляет инициативу, могут быть получены ощутимые результаты. 

Выводы. Учитывая все вышеизложенное, а также сложившуюся экономическую ситуацию в стране, для 
предприятий является необходимостью создание системы энергетического менеджмента, которая обеспечит 
постоянное исследование и, стало быть, знание о распределении и уровнях потребления ТЭР, а также об 
оптимальном использовании энергоресурсов для производства и непроизводственных нужд. 
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Вступ. Як відомо, у зв’язку з роз’єднанням єдиної енергосистеми Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік на об’єднані системи незалежних країн, структура цих енергосистем не відповідає вимогам до 
режимів роботи сучасних енергосистем. Таким чином, відбулися величезні зміни в циркуляції потужностей у 
системі. Кожний рік картина все більше змінюється ще і тому, що енергосистема розпродається в руки 
приватних інвесторів. Роздержавлення енергетики призводить до зростання невизначеності умов, пов’язаних із 
цінами та іншими факторами, які суттєво впливають на процеси проектування й експлуатації об’єктів 
електричних систем. Методики, критерії, які використовувались раніше, потребують перегляду. Слід також 
підкреслити, що наявність об’єктів із різними формами власності в умовах державної структурної перебудови, в 
умовах, коли має місце дефіцит енергоносіїв та зношеності обладнання також потребує перегляду методики 
управління електричними системами. В таких умовах зростає негативний вплив зовнішніх факторів на заходи 
по керуванню режимами електричних систем, зростає кількість задач “реального часу”.  

Наприклад, в таких умовах важко вирішити задачу оптимальної конфігурації електричної системи, а тому 
завчасно проаналізувати завантаження ліній реактивними та активними потужностями, завчасно оцінити 
пропускну можливість тієї або іншої лінії електропередач та на основі цього аналізу виявити лінії з низькими 
запасами стійкості паралельної роботи. В таких умовах зростає можливість виникнення тяжких аварійних 
процесів із-за наявності “слабких” ліній зв’язку між окремими частинами електричної системи. А, як відомо, 
саме в них можливе виникнення асинхронного ходу по передачі внаслідок появи великих небалансів 
потужності в окремих підсистемах. 

Виникає необхідність в оперативному виявленні умов, які допускають короткочасний асинхронний режим і 
забезпечення результуючої стійкості в системах, що містять слабі зв’язки. У цьому є актуальність даної роботи. 

Мета роботи. Аналіз методів визначення середніх значень режимних параметрів при сталому асинхронному 
ході за слабкими міжсистемними зв’язками, а також оцінка критичних параметрів при великих коливаннях, які 
викликають вторинне порушення стійкості.  

Матеріал і результати дослідження.  Аналіз стійкості енергосистем виконується як при проектуванні, так і 
при експлуатації електричних систем. Найбільш жорсткі вимоги до методів оцінки стійкості енергосистем 
виникають при рішенні задач протиаварійного керування. Роздержавлення електроенергетики в більшості країн 
світу, яке відбувається сьогодні, робить цілком необхідним вирішення проблеми надійності режиму по 
відношенню до динамічних збурювань щодо задач оперативного керування і планування міжсистемних обмінів 
енергією. Треба підкреслити, що в умовах роз’єднання єдиної енергосистеми колишнього СРСР і 
роздержавлення актуальною є задача оперативного виявлення слабких міжсистемних ліній зв’язку і оцінки 
припустимості післяаварійних режимів. 

Аналіз великої кількості робіт показує, що методи аналізу динамічної стійкості енергосистем можуть бути 
поділенні на групи: чисельні методи оцінки стійкості в тимчасовій області [1-2]; прямі методи по типу рівнянь 
метода Ляпунова [3]; експрес-методи оцінки стійкості або окремих аварійних режимів [4-5]. 

Методи першої групи дають можливість одержати інформацію про зміни параметрів режиму; сформувати 
будь-який сценарій аналізу стійкості. Але ці методи не дозволяють визначити область режимів, які необхідно 
аналізувати (немає рекомендацій щодо відкидань “збурювань, нецікавих з точки зору стійкості”); 
безпосередньо оцінити запаси стійкості; одержати узагальнені рекомендації по керуванню стійкістю; 
вимагають багаторазового рішення систем рівнянь для оцінки граничних умов по стійкості. 

Основною перевагою прямих методів оцінки стійкості є безпосереднє обчислювання границь динамічної 
стійкості, зручне визначення запасів стійкості. Однак, застосування цих методів при експлуатації енергосистем 
обмежено через прийняття суттєвих припущень при реалізації методів, що основані на теорії Ляпунова. Але 
прийняті припущення не дозволяють одержати вірогідну інформацію про всі зміни параметрів режиму, отже і 
реалізувати оптимальне керування конкретним режимом. 

Аналіз численних робіт дає можливість сформулювати такі виведення: проблему оцінки області стійкості 
можна вирішувати, розглядаючи двохмашинний або одномашинний еквівалент багатомашинної енергосистеми; 
проблему моделювання можна вирішувати шляхом інтеграції прямого метода з розрахунками процесів в 
тимчасовій області. 

Подальші роботи спрямовані до розробки гібридних методів, серед яких можна виділити ті, в яких 
розглядаються функції Ляпунова для багатомашинної системи і виконується розрахунок уздовж траєкторії руху 
багатомашинної системи та ті, в яких розглядається одномашинний еквівалент багатомашинної енергосистеми, 
для якого застосовується критерій – метод площ при спрощенні задачі і метод SIME. Обидва методи 
використовують класичну спрощену модель синхронної машини, проте метод SIME ураховує зміни параметрів 
режиму в часі, оскільки вони розраховуються програмою аналізу в тимчасовій області. В залежності від того, 
яким чином одержана інформація про параметри режиму в часі (від програми розрахунку перехідного процесу 
або від засобів вимірювань параметрів режиму реальної системи в темпі процесу) розрізнюють реалізації 
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гібридних програм у формі превентивного або протиаварійного SIME. Метод превентивного SIME на сьогодні 
об’єднується з промисловими програмами і його перевірено на багатьох моделях енергосистем. 

При оперативно-диспетчерському керуванні режимами роботи ЕЕС треба вирішити задачу вводу режиму в 
припустиму область. Якщо виниклий утяжливий режим в електроенергетичних системах не введено в 
припустиму область, то збільшується імовірність виникнення асинхронного ходу по перетинам схеми системи. 

Також можна відмітити, що актуальним є покрашення методик виявлення слабких міжсистемних зв'язків у 
електричних системах. Слабозв’язаними системами називають системи, які з’єднуються між собою такою 
лінією, по якій можливо передавати з однієї системи в іншу за умови статичної стійкості потужність, яка не 

перевищує 15-20% від потужності найменшої з систем. Слабким зв’язком між системами може бути ЛЕП, яка 
з’єднує системи, а також ЛЕП, яка має ряд проміжних навантажень. 

У слабких місцях електричної системи параметри режиму раніш усього досягають небезпечних 
(неприпустимих) значень, вони, як правило, найбільше сильно реагують на зовнішні збурювання і визначають 
поводження системи після таких збурювань, вони обмежують технічні можливості системи в цілому й 
ефективність керуванням нею. Наявність слабких місць і перетинів у електричних системах є причиною 
порушень динамічної стійкості при великих збурюваннях і небажаному розвитку аварійних процесів, що 
приводять до системних аварій каскадного характеру з масовим порушенням живлення споживачів. 

Наявність слабких місць визначається як структурними її властивостями (топологією мережі, розміщенням 
генераторів і навантажень, трансформаторів), так і параметрами елементів системи (опорами і провідностями 
зв'язків, параметрами навантажень і генераторів). 

Структурні властивості складних технічних систем і прояв структурних неоднорідностей у поводженні цих 
систем вивчаються в даний час достатньо активно. В електроенергетиці також починаються спроби кількісного 
дослідження структурних особливостей складних ЕЕС при вирішенні конкретних питань, зокрема для 
підвищення ефективності класифікації при еквівалентуванні мережі й аналізі режимів, при виборі керувань для 
забезпечення стійкості і т.п. У [6-7] запропоновані кількісні оцінки таких структурних параметрів ЕЕС, як 
складність, багатомірність, зв’язність і неоднорідність. Методи виявлення слабких місць у ЕЕС запропоновані 
стосовно до задач дослідження сталих режимів у [6] і стійкості в [7]. У такий спосіб виділяються два якісно 
різні підходи до виявлення слабких зв'язків. 

Перший підхід [6] базується на представленні про те, що велика частина інформації про топологічні й 
параметричні властивості ЕЕС, що визначають локалізацію слабких місць, міститься в матриці власних і 
взаємних провідностей ЕЕС. Другий підхід [7], призначений для задач дослідження стійкості ЕЕС, ґрунтується 
на тому факті, що стійкість системи при збурюванні визначається взаємним положенням роторів генераторів і 
зміною цього положення в результаті збурювання. З цього погляду визначальний зміст мають слабкі перетини 
схеми ЕЕС, по яких може відбуватися порушення стійкості. Слабкі за стійкістю лінії можуть бути виявлені на 
підставі аналізу зв’язності й обуреності ЕЕС. 

Висновки. Після аналізу результатів досліджень за цими підходами [6-7] можна зробити наступні висновки: 
- результати дослідження слабких місць за методом, що базується на аналізі обумовленості матриці 

провідностей, і за методом, заснованим на кластерному аналізі, виявляються близькими; 
- використання методів аналізу властивостей матриці провідності дозволяє різко скоротити обсяг 

обчислювальної роботи, проведеної для виявлення слабких місць ЕЕС за методом кластерного аналізу, і 
деталізувати його результати для окремих галузей; 

- доцільним є сполучення обох підходів для упевненої локалізації слабких місць; 
- представляється доцільним розширення області використання першого підходу для аналізу матриць 

диференціальних рівнянь обуреного руху ЕЕС. 
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ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПЕНСОВАНОЇ МЕРЕЖІ ПРИ ЗАМИКАННІ НА 
ЗЕМЛЮ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХІДНИЙ ОПІР 

Остроушко Д.С., студент 
Донецький національний технічний університет 
 

Вступ. Однофазні замикання складають від 60 до 90% всіх видів замикань в мережах 6-35 кВ. Тривале 
існування однофазного замикання на землю може привести до виходу з ладу деяких типів трансформаторів 
напруги, а також до переростання однофазного замикання на землю в двофазні або трифазні КЗ, і як показує 
практика, до значних пошкоджень устаткування. Причина цього те, що більшість однофазних замикань 
починається з переміжної дуги, а при дугових замиканнях струми нульової послідовності всіх приєднань мають 
різко виражену несинусоїдальну форму. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають пристрої, що 
використовують для своєї роботи електричні параметри перехідного процесу при замиканні на землю. На 
параметри цих пристроїв впливають динамічні властивості компенсованої мережі. 

Мета роботи. Визначити динамічні властивості компенсованої мережі при різних значеннях опору у місці  
замикання на землю. 

Матеріал і результати дослідження. Для 
розрахунку перехідного процесу, що виникає при 
замиканні на землю  через активний опір R3, 
скористаємося однофазною схемою заміщення на 
рис. 1. 

Для схеми на рис. 1 можна скласти наступну 
систему диференціальних рівнянь: 
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Після перетворення системи рівнянь маємо, що 
перехідний процес який виникає в контурі 
нульової послідовності при замиканні на землю 
через активний опір, описується диференційним 

рівнянням другого порядку: 
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де U – фазна напруга мережі. 
Якщо замикання на землю фази А, то фазна напруга описується наступним співвідношенням: 

mU U sin( t )ω ψ= ⋅ ⋅ + , 

де Ψ − кут, що визначає момент вмикання ключа К.  

Розділимо усі коефіцієнти диференційного рівняння на С⋅L. Тепер диференційне рівняння буде мати вигляд: 
2

30 30 30

2
3 3

1 1 1d U dU U dU

C R R C dt C L C R dtdt

 
+ + + = ⋅ 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
. (1) 

Зміну напруги Uзо(t) при перехідному процесі у  електричному колі (рис. 1) можна одержати шляхом 
аналітичного рішення рівняння (1), що є неоднорідним лінійним диференціальним рівнянням другого порядку. 
Рішення цього рівняння представляється сумою загального рішення однорідного диференціального рівняння. 
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Вирішуючи рівняння (2) класичним методом з урахуванням початкових умов і законів комутації, одержимо 
вираз для перехідного процесу напруги нейтралі: 

( ) ( ) ( ) ( )30 30 02
t

U t U sin t е sin t
σν ω φ ω φ− = ⋅ + − +  , 

де U30(ν) − ефективне значення напруги нейтралі; ϕ  − фазовий кут напруги нейтралі. 
Декремент затухання вільної складової: 
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Рисунок 1 – Однофазна схема заміщення мережі при 

замиканні на землю 
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Дійсна частина кореня характеристичного рівняння (2): 

2
0

1

CL
ω σ= − . 

При розрахунку на ЕОМ перехідних амплітудних характеристик використовувався додаток Mathcad. Час 
перехідного процесу взято від 0 до 0,04 с. Значення ємності було прийнято С=3 мкФ. Значення індуктивності 
реактора L і опору ізоляції R мережі розраховувалося за співвідношеннями: 
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де ν – ступень настойки дугогасного реактора, ν<1; ω  – кутова частота мережі; d – коефіцієнт добротності 

мережі. 
Деякі результати розрахунку приведені на рис. 2. та рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Перехідні амплітудні характеристики при R3=300 Ом: К(t,σ1,ν1) при ν=0,3 d=0,1; 

К(t,σ2,ν1) при ν=0,3 d=0,05; К(t,σ3,ν2) при ν=0,0 d=0,05 

Рисунок 3 – Перехідні амплітудні характеристики при R3=3000 Ом: К(t,σ1,ν1) при ν=0,3 d=0,1; К(t,σ2,ν1) при 

ν=0,3 d=0,05; К(t,σ3,ν2) при ν=0,0 d=0,03 
 

На рис. 2 показаний вплив ємності мережі при R3=300 Ом. В цьому випадку перехідний процес має 
аперіодичний характер На рис. 3 показаний перехідний процес при R3=3000 Ом і різних значеннях коефіцієнта 
добротності мережі. Перехідний процес в такому випадку має коливальний характер. Тривалість перехідного 
процесу складає порядку 0,17 с. Практично в кабельних мережах опір у місці замикання не перевищує 300 Ом, 
тому можна вважати, що перехідний процес в кабельних мережах при замиканні на землю через перехідний 
опір бути мати аперіодичний характер і час перехідного процесу не буде перевищувати 0,2 с. 

Висновки. Аналіз перехідних амплітудних характеристик компенсованої мережі показав, що час 
перехідного процесу залежить від опору замикання на землю. При збільшенні R3 від 300 Ом до 3000 Ом час 
перехідного процесу збільшується від 0,03 с до 0,17 с. 

Перехідний процес практично зникає при R3<5 Ом. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ОБРЫВА ПРОВОДОВ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ  
0,4 кВ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ОБОРВАВШЕГОСЯ ПРОВОДА С ЗЕМЛЕЙ 

Притужалов В.В., магистрант 
Донецкий национальный технический университет 

 

Введение. Контроль исправности проводов воздушной линии напряжением 0,4 кВ можно осуществлять 

разными методами. Наиболее эффективным является метод, основанный на наложении на сеть токов на частоте 

100 Гц источниками, включенными в конце линии между каждым фазным проводом и землей. Контроль 

исправности проводов выполняется по симметрии токов на частоте 100 Гц в начале линии [1]. В этой защите 

после того, как  оборвавшийся провод упадет на землю, часть суммарного контрольного тока на частоте 100 Гц, 

возникающего в результате обрыва, будет возвращаться к силовому трансформатору питающей подстанции 

через этот провод. Это приводит к тому, что возвращающаяся к трансформатору подстанции часть 

контрольного тока на частоте 100 Гц уменьшает полезный сигнал об обрыве. 

Цель работы. Оценка величины полезного сигнала об обрыве провода при касании его земли до места 

обрыва в зависимости от сопротивления в месте касания с землей. 

Материал и результаты исследования. На рис.1 приведено устройство, использующее для контроля 

исправности проводов ВЛ 0,4 кВ метод наложения симметричной системы токов на частоте 100 Гц. Ток на 

частоте 100 Гц создается при помощи однополупериодных выпрямителей в виде последовательно 

соединенного диода и резистора. 

 
Рисунок 1 – Распределение контрольного тока на частоте 100 Гц 

 

Работает устройство защиты следующим образом. При исправных фазных проводах линии геометрическая 

сумма контрольных токов на частоте 100 Гц равна нулю. При обрыве одного или двух проводов сразу 

симметрия контрольных токов нарушается и во вторичной обмотке трансформатора тока нулевой 

последовательности ТТНП появляется достаточный для срабатывания блока защиты сигнал. Выходное реле 

блока срабатывает и воздействует на независимый расцепитель автоматического выключателя SF. При этом 

поврежденная линия отключается. 

При касании оборвавшимся проводом, например, фазы С, земли результирующий контрольный ток ΙΣ 

разветвляется на две параллельные ветви: одна ветвь (ток I′Σ) проходит по земле через сопротивление 

заземления нейтрали трансформатора Rзт и представляет собой полезный сигнал, вторая ветвь (ток I′′Σ) 
проходит через сопротивление в месте контакта оборвавшегося провода с землей и далее по проводу фазы С 

к обмоткам силового трансформатора Т, уменьшая полезный сигнал на входных зажимах блока защиты. 

Ток, отсасываемый повторными заземлениями нулевого провода мал, поэтому с целью упрощения расчетов 

его он в дальнейшем не учитывается. 

Так как оборвавшийся провод находится под напряжением, то благодаря этому деформируется векторная 

диаграмма напряжений фаз относительно земли, а следовательно, и определенным образом деформируется 

и векторная диаграмма контрольных токов источников. 

Векторные диаграммы напряжений фаз А, В, С относительно земли при обрыве провода фазы С и 

контрольных токов приведены  на рис. 2.  

В зависимости от соотношения сопротивлений заземлений Rзт и Rзп потенциал точки "3" сместится 

относительно потенциала точки "0" (смещение нейтрали) на величину отрезка 03, равную: 

зпзт

зт
ф03

RR

R
UU

+
= . (1) 

Напряжения фаз А и В относительно земли, равные напряжениям на источниках тока на частоте 100 Гц 

этих фаз, можно определить из треугольника ВОЗ (рис. 2, а). 
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Если обозначим относительное сопротивление заземления оборвавшегося провода: зтзп*зп RRR = , то 

получим: 

*зп

*зп*зп

фВА
R

RR
UUU

+

++
==

1

33 2

. (2) 

 
 а) б) 

Рисунок 2 – Векторные диаграммы: 

а) напряжений; б) контрольных токов  

 

Далее из ∆ВАЗ с учетом (1) поучим выражение для расчета угла ψ50 между напряжениями UA3 и UB3: 

( )
( )2

2

50
332

3

*зп*зп

*зп

RR

R
cos

++

−
=Ψ . (3) 

Так как в качестве контрольного тока используется ток второй гармоники, то сдвиг по фазе между 

токами  IКА и IКВ  будет вдвое большим, чем сдвиг между напряжениями UКА и UКВ. В этом случае векторная 

диаграмма оперативных токов будет иметь вид, показанный на рис. 2, б), причем ψ100=2ψ50. Следовательно, 

результирующий контрольный ток  источников в фазах А и В равен: IΣ=2IКАcos(0,5ψ100)=2IКАcos(ψ50). 

Обозначив IК=IКА=IКВ, поучим: 

IΣ=2IКcos(ψ50). (4) 

Кроме того, контрольный ток отдельного источника пропорционален приложенному напряжению, 

поэтому 

IК=К100UАЗ, (5) 

где UАЗ – напряжения на источниках контрольного тока неповрежденных фаз линии; К100 – коэффициент, 

определяющий долю тока второй гармоники схемы однополупериодного выпрямления от приложенного к 

нему напряжения. 

Результирующий контрольный ток с учетом (1)-(5): 

( ) 2

2

100

331

3

*зп*зп*зп

*зп
АЗ

RRR

R
UKI

+++

−
=Σ . 

Часть тока I∑ возвращается через оборвавшийся провод в линию, проходя при этом через ТТНП в 

обратном направлении. Поэтому полезный сигнал соответственно уменьшается: 

( ) *зп

*зп

*зп*зп*зп

*зп
АЗ

R

R

RRR

R
UKI

+
+++

−
=′

1
331

3

2

2

100Σ . (6) 

Выводы. Полезный сигнал об обрыве равен нулю при Rзп*=0, так как в этих условиях весь ток IΣ 

возвращается через оборвавшийся провод в линию, проходя через ТТНП в обратном направлении по 

отношению к контрольным токам фазах линии. 

По мере увеличения относительного сопротивления Rзп* полезный сигнал возрастает, достигая  

максимума при Rзп* =0,47, и далее уменьшается, достигая нулевого значения при Rзп* =1,73. 
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МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ИМПУЛЬСНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ 

Рыдчик Т.С., студент, Чашко М.В., к.т.н., доц. 
Донецкий национальный технический университет  
 

Введение. Работа посвящена передаче энергии импульсами. Актуальность темы обусловлена возможностью 

уменьшить потери энергии в передающих линиях благодаря этой технологии.  

В настоящее время энергия передается от источника к нагрузке аналоговым, непрерывным образом. При 

этом в линии передачи возникают потери в активном сопротивлении проводника. Но энергию можно передать с 

меньшими потерями за счет уменьшения длительности ее  передачи по линии.  

Цель работы. Обосновать технологию передачи энергии, уменьшающую потери энергии в линии передачи. 

Материал и результаты исследования. Процесс передачи энергии от источника с напряжением U в 

нагрузку RН по линии сопротивлением RЛ обеспечивается ключами К1, К2, К3 и индуктивностью L (рис. 1). 

Сначала замыкается К1, по линии RЛ протекает ток, создающий магнитный поток в индуктивности L. Энергия 

источника преобразуется в энергию магнитного поля. Затем 

замыкается К2 и размыкается К1, энергия магнитного поля 

«запирается» в индуктивности L. Затем замыкается К3 и 

размыкается К2, энергия передается в нагрузку RН. При 

замкнутом К1 [1]: 

,
R

L
        ),e1(

R

U
i

Л
Л

t

Л

Л =−=
−

ττ  (1) 

где U – напряжение источника энергии, i – ток линии;  

RЛ – сопротивление линии активное; L – индуктивность;  

τ – электромагнитная постоянная времени цепи линия–индуктивность. 

Энергия, запасенная в индуктивности в течение замкнутого состояния ключа К1: 
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где dt/Ldie −= , tИ – длительность импульса – отрезок времени, при котором  замкнут К1. 

Энергия, переданная от источника в магнитное поле индуктивности в течение tИ: 
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После замыкания К2 и размыкания К1 энергия, запасенная в индуктивности L, не изменяется. Существенно, 

что энергия не возвращается в источник, не рассеивается в сопротивлении линии. При замыкании К3 и 

размыкании К2 энергия из индуктивности переходит в нагрузку в течение отрезка времени t ≅ 2L/RH.   

Конденсатор не является обязательным элементом: если в нагрузке ток преобразуется по частоте или 

напряжению, то энергию удобнее получать импульсами. 

КПД описанного способа передачи энергии определяется из выражений (2) и (3): 
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. (4) 

Эта зависимость представлена на рис. 2 в функции отношения 

длительности импульсов к постоянной времени линии. 

Из графика следует, что КПД передачи можно повысить 

уменьшением длительности импульсов или увеличением 

постоянной времени за счет увеличения индуктивности при том 

же сопротивлении линии. 

Сравнение КПД импульсной (дискретной) и традиционной 

(аналоговой) передач выполнено при условии, что КПД 

аналоговой передачи 

( ) ( ) 1
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Рисунок 2 – Зависимость КПД  

от длительности импульсов 
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Рисунок 3 –Изменение КПД при 

импульсной передаче энергии 
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Эта зависимость представлена на рис. 3 как функция индуктивности  tR/LL ИЛ=  при разных RЛ/RH . 

Из графика видно, что КПД импульсной передачи может быть 

выше, чем аналоговой. Причем тем выше, чем больше активное 

сопротивление линии. КПД растет также при увеличении 

индуктивности, в которой запасается энергия. 

Передаваемая мощность – это количество энергии, переданное в 

нагрузку за период импульсов. Минимальная длительность периода 

составляет длительность импульса tИ. Из выражения (2) следует, что 

максимальная мощность, которую можно передать,  
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где UИ – напряжение источника в импульсе. 

Интересно сравнить мощность, переданную импульсами, с 

мощностью в аналоговом процессе передачи при тех же 

сопротивлениях линии и нагрузки.  

Мощность, переданная аналоговым образом постоянным током: 
22
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Эта зависимость показана на рис. 4 в функции 

индуктивности. Из графика видно, что с увеличением 

индуктивности переданная мощность уменьшается. То есть, 

увеличением индуктивности (уменьшением длительности 

импульсов) можно увеличить КПД, но за счет уменьшения 

переданной мощности. 

Уменьшение переданной мощности при повышении КПД 

может быть компенсировано увеличением напряжения 

источника при импульсной передаче, так как отношение 

мощностей пропорционально квадратам напряжений. Но 

решающим фактором при оценке целесообразности 

импульсной передачи энергии является возможность 

энергосбережения.  

Энергосбережение понимается как снижение мощности, потребленной от источника энергии при той же 

переданной мощности. На основании формул (4) и (5) можно записать отношение мощностей, потребляемых от 

источника энергии, при импульсной и аналоговой передачах:  
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Зависимость этого отношения от индуктивности 
представлена на рис. 5 для разных КПД передачи 
постоянным током. Из графика видно, что с уменьшением  
индуктивности (уменьшением длительности импульсов)  
снижается мощность, которую отдает источник энергии 
при той же мощности нагрузки. Причем, чем меньше КПД 
аналоговой передачи, тем больше экономится энергии.  

Выводы. Передача энергии импульсами уменьшает 
потребление энергии по сравнению с аналоговой 
передачей при той же переданной мощности. Это 
происходит за счет уменьшения расхода мощности в 

активном сопротивлении линии передачи.  
Экономия энергии тем больше, чем меньше КПД исходной, аналоговой передачи.  
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Рисунок 4 – Изменение переданной 

мощности при передаче импульсами 
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АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

Степанова М.А., магистрант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 
 

Введение. Одной из важнейших составляющих электрического транспорта является тяговый электропривод. 
В железнодорожном транспорте широкое применение получили электровозы. В эксплуатации получили 
наибольшее распространение односистемные электровозы. 

Различают три основных режима движения поезда: режим тяги (движение под током), режим выбега 
(движение без тока) и режим торможения. 

В режиме тяги к поезду приложена сила тяги, развиваемая тяговыми электродвигателями. Из количества 
энергии, забираемой из контактной сети во время разгона поезда до 60 км/ч, в кинетическую превращается 
около 70 %, а остальная часть расходуется на компенсацию потерь в двигателях, реостатах, на преодоление 
сопротивления движению и другое.  

В режиме выбега тяговые двигатели отключаются от источника питания и поезд движется по инерции за 
счет накопленной кинетической или потенциальной энергии. В режиме торможения действуют направленная 
против движения поезда тормозная сила и силы сопротивления. Торможение применяется для остановки 
поезда и ограничения его скорости.  

Цель работы. В настоящее время исследование энергетических режимов торможения в тяговом 
электродвигателе является актуальным. Для определения наиболее эффективного режима торможения по 
энергетическим затратам, необходим анализ существующих способов торможения и особенностей их 
реализации. 

Материал и результаты исследования. При механическом торможении тормозная сила создается в 
результате сил трения между соприкасающимися, взаимно скользящими поверхностями.  

При электрическом торможении тяговые двигатели переводятся в генераторный режим.  
Принципиально возможны и практически используются три вида электрического торможения: 

рекуперативное с возвратом энергии в сеть; реостатное с рассеиванием энергии в тормозном резисторе и 
рекуперативно-реостатное. 

 Применение электрического тормоза дает большой экономический эффект. Если принять эффект от 
возврата энергии в сеть за единицу, то удельные значения эффекта от других положительных факторов 
использования электрического тормоза на грузовых электровозах в относительных единицах составят: от 
повышения скорости движения по спускам – 5, от сокращения износа тормозных колодок – 3 и от снижения 
износа колес – 1 [1]. При использовании электрического торможения на электровозах за счет возврата энергии 
в сеть обеспечивается до половины общего экономического эффекта. 

При реостатном торможении тяговые двигатели отключаются от контактной сети и замыкаются на 
тормозные реостаты. При этом механическая энергия движущегося поезда сначала превращается в 
электрическую, а затем выделяется в виде теплоты в тормозных реостатах. 

Однако важнейшими недостатками реостатного торможения являются: значительные колебания тормозной 
силы в зоне ослабления поля и резкое ее снижение при большой скорости, большие потери электрической 
энергии на тормозном реостате, которая превращается в тепловую энергию. 

При рекуперативном торможении тяговые двигатели переводят в генераторный режим, при этом 
вырабатываемая ими энергия возвращается в тяговую сеть. Эта энергия может быть использована подвижным 
составом, находящимся на линии, вследствие чего повышается скорость движения поезда, или возвращена в 
первичную сеть. При установке накопителя эта энергия рекуперации может быть передана накопителю и в 
дальнейшем использована для тяги. 

Для реализации рекуперативного торможения на электровозе с импульсным регулятором напряжения в тяге 
достаточно поменять местами тиристорный импульсный переключатель и диод – этот обеспечивает 
торможение до низких скоростей движения. Процесс рекуперации возможен только при соблюдении условия –  
напряжение якоря тяговой машины должно быть меньше напряжения в контактной сети.  

Выводы. Проведенный анализ показал, что применение электрического торможения позволяет снизить рас-
ход тормозных колодок, уменьшить износ колесных пар и повысить безопасность движения поездов, так как 
при его использовании механические тормоза находятся в резерве в полной готовности к работе. 
Рекуперативное торможение позволяет также получить экономию электрической энергии на тягу поезда. 
Важнейшим недостатком рекуперативного торможения является то, что энергия, которая выделяется в сеть, 
негативно влияет на качество электроэнергии в сети и происходят большие колебания напряжения на 
питающих линиях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ RLC-ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ДЕМПФИРОВАНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В ОДНОФАЗНЫХ ТЯГОВЫХ СЕТЯХ 

Трубникова И.И., студент 
Приазовский государственный технический университет, г. Мариуполь 

 

Введение. В настоящее время в электрических сетях различных уровней напряжения значительно 
увеличилось количество отказов силового электрооборудования (ЭО) по причине пробоя изоляции. По 
некоторым данным, износ основных фондов энергообъединений достигает более 70 %, поэтому воздействие на 
ослабленную изоляцию возникающих в процессе эксплуатации перенапряжений приводит к быстрому выходу 
оборудования из строя. Так, авторами [1] был проведен анализ повреждаемости ЭО тяговых подстанций России 
за 1995-2000 гг. по данным четырех железных дорог (Свердловской, Южно-Уральской, Горьковской и Западно-
Сибирской). За 6 лет было зарегистрировано 68 повреждений и отказов ЭО, причем для силовых 
трансформаторов наиболее характерным является пробой изоляции обмоток (70,4 % от общего количества 
повреждений).  

Следует отметить, что вероятность повреждения ЭО определяется не только состоянием изоляции в данный 
период эксплуатации, но и вероятностью возникновения перенапряжений с различной амплитудой. Высока 
вероятность возникновения резонансных перенапряжений в тяговых сетях однофазного переменного тока. 
Первые упоминания о перенапряжениях в однофазных тяговых сетях приводятся в отечественной литературе, 
датируемой 1945 г. [2]. Отмечается, что в результате проведенных на электровозе опытов были 
зарегистрированы перенапряжения, часто достигающие 80 кВ и даже выше при действующем значении 
напряжения кВ 15=U . На существование указанных перенапряжений, возникающих в результате 
высокочастотных колебаний, указывал еще Фрайбергер в работе 1935 г. [3], получивший в своих опытах 
перенапряжения, максимально превосходящие номинальное напряжение в 4,7 раза. Процесс возникновения 
коммутационных перенапряжений в тяговых электросетях за счет включения и отключения колебательного 
контура описывается и в работе [4].  

В качестве основного средства для снижения амплитуды резонансных колебаний в тяговых сетях 
Р.Н. Карякин [5] предложил использовать демпфирующий RC-контур. Принципиально этот контур можно 
установить в любой точке сети, в частности, на электровозе или на подстанции. На основании анализа 
поглощающего действия RC-контуров в [5] рекомендуется применять демпфирование резонансных колебаний 
на подстанции. 

За рубежом вопросам демпфирования резонансных перенапряжений в однофазных тяговых сетях 
посвящены работы Моррисона и Тана [6-10]. В [6] для снижения перенапряжений рекомендуется использовать 
RLC-фильтр второго порядка, обладающий меньшими потерями на основной частоте по сравнению с фильтром 
первого порядка. В результате исследований на физической модели авторами [6] установлено, что наилучшим 
местом подключения фильтра является разомкнутый конец каждой электрической секции. Результаты 
практического использования RLC-фильтров на железных дорогах Зимбабве приведены в [7]. Указывается, что 
всего было установлено 14 таких фильтров и опыт эксплуатации подтвердил их высокую эффективность. 

Гибридный фильтр, состоящий из активного фильтра и пассивного RLC-фильтра, предложено использовать 
в [8-10]. Установка такого устройства в конце электрической секции (авторы назвали его "кондиционером 
качества электроэнергии в тяговой сети") позволяет не только исключить перенапряжения, но и выполнить 
плавную компенсацию реактивной мощности, ограничить уровень высших гармоник (ВГ) низкого порядка (3-я, 
5-я и 7-я) и тем самым повысить качество напряжения в контактной сети. 

Наличие в тяговой сети резонансных перенапряжений может привести к выходу из строя 
электрооборудования и значительным убыткам из-за простоя технологического оборудования. Так, в 2008 г. на 
одной из тяговых подстанций предприятия горно-металлургического комплекса Украины были 
зарегистрированы отказы разрядников и опорных изоляторов. Опыт эксплуатации показывает, что 
периодически на этой подстанции происходит электрический пробой изоляции трансформаторов тока и 
трансформаторов напряжения, наблюдается коронирование проходной фарфоровой изоляции. Предпринятые 
персоналом цеха сетей и подстанций меры по усилению изоляции подстанции не дали должного эффекта, 
поэтому остро встал вопрос о выявлении причин возникновения аварийных ситуаций и разработке 
мероприятий по их устранению. 

В результате экспериментальных исследований амплитуды и формы кривых напряжения, регистрации 
перенапряжений и сопутствующих им переходных процессов на шинах 10 кВ подстанции с помощью прибора 
Fluke 435 и цифрового осциллографа Agilent DSO3062A было установлено, что пробой изоляции ЭО может 
объясняться влиянием высокочастотных свободных составляющих напряжения, возникающих в результате 
резонансов при коммутациях и изменении тока нагрузки. Значительное искажение синусоидальности кривой 
напряжения сети, наличие высокочастотных составляющих является причиной усиления интенсивности 
частичных разрядов в изоляции ЭО подстанции, появления видимого и слышимого коронирования в РУ-10 кВ. 



ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 
 

 

 

 
356

Такой процесс в течение длительного времени может привести к постепенному отказу ЭО из-за пробоя 
изоляции. 

Цель работы. На примере тяговой подстанции предприятия горно-металлургического комплекса Украины 
выполнить анализ амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) входного сопротивления системы 
электроснабжения (СЭС), выбрать параметры RLC-фильтра для демпфирования резонансных перенапряжений.  

Материал и результаты исследования. Рассмотрим возможность использования для ограничения 
перенапряжений RLC-фильтра (рис. 1), подключенного в конце фидерной зоны. Для построения АЧХ входного 
сопротивления системы тягового ЭС воспользуемся моделью сети с распределенными параметрами (рис. 2). 
Рассматриваемая система состоит из тяговой подстанции, представленной эквивалентным сопротивлением 

)(Zэ ω , тяговой сети с распределенными параметрами и фильтра, представленного сопротивлением )(Zф ω . 

Тяговый агрегат рассматривается как источник высокочастотных колебаний, расположенный на некотором 
расстоянии 1lx =  от подстанции.  
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Рисунок 1 – RLC-фильтр Рисунок 2 – Модель СЭС при наличии RLC-фильтра 

 
Волновое сопротивление тяговой сети: 
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где 0G , 0C , 0L  и 0R  – активная проводимость относительно земли, емкость, индуктивность и активное 

сопротивление на единицу длины, соответственно. 
Коэффициент распространения: 

)CjG)(LjR(j)( 0000 ωωβαωγ ++=+= , (2) 

где α  – коэффициент затухания; β  – коэффициент фазы. 
Сопротивление участка между подстанцией и тяговым агрегатом: 
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Сопротивление участка между тяговым агрегатом и разомкнутым концом тяговой сети: 
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Входное сопротивление системы тягового ЭС: 
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где фR , фL , фC  – соответственно активное сопротивление, индуктивность и емкость фильтра. 

Путем моделирования системы тягового ЭС и анализа АЧХ при различных режимах работы получены 
параметры фильтра, близкие к оптимальным: 344Rф =  Ом, 200Lф =  мГн, 7,0Cф =  мкФ. В качестве примера 

на рис. 3 показаны АЧХ, построенные при отсутствии демпфирующего устройства и при наличии 
демпфирующего устройства в виде RLC-фильтра, подключенного в конце фидерной зоны. Полюса АЧХ 
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соответствуют частотам собственных колебаний системы.  

Ом

,)( fZ

Гц ,  Частота f  

 - при отсутствии демпфирующего устройства 
▬▬ - при наличии демпфирующего RLC-фильтра в конце фидерной зоны 

Рисунок 3 – АЧХ входного сопротивления системы тягового ЭС ( 11 =l  км, 14=l  км) 

 
Выводы. Анализ АЧХ и результатов моделирования при различных режимах работы системы тягового ЭС 

позволил установить следующее: 
1) резонансные частоты находятся в диапазоне 5-25 кГц, что подтверждается и результатами 

экспериментальных исследований; 
2) резонансные частоты не зависят от положения электровоза и определяются длиной фидерной зоны, 

причем ее увеличение приводит к снижению резонансных частот; 
3) одновременно может наблюдаться несколько затухающих свободных колебаний с частотами, 

соответствующими резонансным частотам системы; 
4) подключение RLC-фильтра в конце фидерной зоны приводит к существенному снижению резонансных 

колебаний. 
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Рисунок 1 – Расположение сечений в хвостовике 

ВЛИЯНИЕ ЗАЗОРОВ НА РАБОТУ МНОГООПОРНЫХ ХВОСТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
РАБОЧИХ ЛОПАТОК ТУРБИН 

Фурсова Т.Н., аспирант 
Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков 
 

Введение. Хвостовое соединение рабочей лопатки представляет собой одну из самых напряженных и 

ответственных конструкций, определяющих эксплуатационную надежность элементов проточной части 

турбины. Эти соединения работают в условиях сложнонапряженного состояния, определяемого 

геометрическими формами соединения, неравномерностью распределения силовых линий в объеме 

конструкции и наличием концентраторов напряжений в зонах угловых переходов. Основной нагрузкой, 

которую воспринимают хвостовые соединения, является центробежная сила, развиваемая при вращении ротора 

лопаткой, бандажами и собственной массой хвостовика, а также знакопеременный изгиб от воздействия 

парового потока на рабочую лопатку. Высокие нагрузки и наличие концентраторов напряжений приводят к 

повреждениям хвостовиков и, как следствие, к дополнительным потерям, связанным с ремонтами и простоями 

оборудования. 

Цель работы. Анализ существующих методов исследования и разработка методов снижения 

неравномерности распределения напряжений в объеме конструкции хвостового соединения. 

Материал и результаты исследования. Характер работы хвостового соединения существенно зависит от 

распределения реактивных усилий по опорным площадкам. Технология изготовления хвостовой пары 

обусловливает разброс геометрических размеров между опорными площадками, что приводит к появлению 

зазоров между ними, а следовательно – к неравномерному распределению усилий по зубцам,  вследствие 

отсутствия контакта на отдельных участках опорной плоскости зубца либо по всей поверхности в целом, и 

появлению значительной неравномерности напряжений в теле соединения. 

В работах [1-3] рассматриваются вопросы, связанные с распределением усилий по зубцам многоопорных 

елочных хвостовых соединений. Было установлено, что наиболее нагружена верхняя пара опор. В работе [4] 

исследовалось напряженно-деформированное состояние (НДС) многоопорных грибовидных хвостовых 

соединений, в частности рассматривались наиболее неблагоприятные варианты работы, когда в контакте 

находилась только одна из трех пар опорных поверхностей.  

Считается, что при достижении рабочего числа оборотов турбины произойдет перераспределение усилий и 

некоторое их выравнивание  за счет пластических деформаций микронеровностей контактных площадок и 

компенсации начальных зазоров. Однако исходные технологические зазоры, в пределах допусков на 

изготовление, превышают указанные деформации, что не приводит к компенсации зазоров [1]. 

Расчетный анализ в соответствии с методикой  [5] 

трехопорного грибовидного хвостового соединения 

рабочей лопатки 3-й ступени ЦНД турбины  

К-300-23,5 ХТГЗ, показывает, что абсолютное упругое 

удлинение участков между сечениями опорных 

площадок АВ-А1В1; CD-С1D1; EF-E1F1 (рис. 1) под 

действием центробежной силы лопатки и бандажей, 

равной 294000 Н, составило, соответственно, 0,014 мм 

и 0,01 мм.  

Максимальный допуск на шаг по опорным 

площадкам для данного типа хвостовика составляет 

величину до 0,03 мм [6]. 

Таким образом, при определенном сочетании 

зазоров, опорные площадки могут  не войти в контакт. 

Кроме того, форма опорной поверхности такова, что 

даже при уровне напряжений смятия, значительно 

превышающих предел текучести материала, 

отсутствует возможность его пластической деформации 

в зоне контакта,  что могло бы способствовать 

перераспределению  нагрузки между зубцами [1]. В 

работе [4] рассматривается случай, когда в 

трехопорном грибовидном соединении несущей 

является верхняя пара зубцов, а между контактными 

площадками нижних и средних опор имеется зазор в 

пределах поля допусков. При этом напряженное состояние в районе верхнего зубца возрастает в 2,5-3 раза. 
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С помощью программного комплекса ANSYS на базе метода конечных элементов автором  исследованы 

все возможные варианты зазоров для трехопорного грибовидного хвостового соединения, обусловленные 

технологическими допусками. Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Распределение напряжений в многоопорном хвостовом соединении при зазорах 

Контакт опор 
Средние напряжения в верхнем 

сечении, МПа 

Максимальные напряжения в 

верхнем сечении с учетом 

концентрации, МПа 

Верхний зубец в работе 

Верхняя опора 300,0 1840 

Верхняя и средняя 263,12 1070 

Верхняя и нижняя 241,4 999 

Верхний зубец не работает 

Средняя опора 277,08 917 

Средняя и нижняя 273,79 831 

Нижняя 272,73 703 

 

Из таблицы видно, что зазоры на верхней площадке несколько разгружают верхнее критическое сечение 

соединения, но максимум напряжений смещается в другие зоны около находящихся в контакте зубцов. 

Выводы. Все опубликованные до сих пор работы посвящены только вопросам анализа НДС при наличии 

зазоров, неизбежных в силу существующих технологических методов обработки. В отдельных работах 

учитывается ограниченная упругая деформация материала, несколько снижающая величины зазоров, но не 

исключающая их наличие.  

Как показывают результаты исследований, зазоры по опорным поверхностям в пределах технологических 

допусков приводят к повышению неравномерности распределения напряжений в объеме конструкции. 

На основе анализа ряда работ и собственных исследований автором впервые представлена конструкция 

многоопорного хвостового соединения с обеспечением контакта по всем опорам путем оптимизации общей и 

локальной геометрии хвостовика. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ 
РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

Черкашина В.В., асистент 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

 

Вступ. Завданням при переході до ринкових відносин є відображення ефективності інвестиційних проектів 
в енергетику, принцип взаємозв’язку економічного аналізу з вирішенням технічних питань. Одним із технічних 
напрямів удосконалення сучасних електроенергетичних систем є і удосконалення конструкцій повітряних ліній 
(ПЛ) з метою підвищення ефективності транспорту електричної енергії з урахуванням габаритів ліній, 
зменшенням екологічного впливу. До основних економічних питань варто віднести проблему зниження 
капітальних вкладень на проектування та будівництво ПЛ. Зміна форм господарювання призвела до зміни форм 
відображення оцінки ефективності транспорту електричної енергії. Ринкові відносини передбачають нові 
підходи в оцінці капітальних вкладень в ПЛ електропередачі. Актуальність і складність проблеми обумовлена 
тим, що існуючий раніше підхід [1] не враховував деяких чинників, котрі впливають на загальні капітальні 
вкладення в електромережевий об’єкт. Так, капітальні вкладення в ПЛ мали питомі нормативи, які складалися 
із: витрат на підготовку території під об’єкт, монтаж устаткування; витрат на будівництво споруджень і 
будівель, що будуть існувати деякий час та на інші роботи; вартість проектно-дослідних робіт та резерву на 
непередбачені витрати. Таким чином, з’явилась необхідність уточнення оцінки капітальних вкладень і 
приведення її у відповідності до сучасних ринкових відносин, де земля являється товаром і повинна 
враховуватися в формуванні вартості електромережевого об’єкту. 

Мета роботи. Пропонується сучасний підхід при проведенні оцінки ефективності транспорту електричної 
енергії, який відображає капітальні вкладення в 1 км ПЛ різних класів напруги в умовах ринкових відносин. 
Даний підхід враховує як конструктивне виконання, так і площу відводу земельної ділянки під 
електромережевий об’єкт, що дозволить диференційовано оцінювати проектні рішення для ПЛ різного класу 
напруги і різного конструктивного виконання. 

Матеріал і результати дослідження. В умовах ринкових відносин капітальна складова витрат на 1 км ПЛ 
різного класу напруги із урахуванням інфляції обчислюється по формулі, приведеній в [2]: 
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де Еном – номінальна процентна банківська ставка, %; α – темп інфляції; Тсл – нормативний термін служби 
устаткування, рік; Кі – вартість повітряної лініі і-го класу напруги. 

Вартість ПЛ різного класу напруги залежить від конструктивного виконання об’єкту та складається з 
базисних показників вартості ПЛ, які враховують всі витрати виробничого призначення і відповідають середнім 
умовам будівництва та нормативному тиску до 600 Па. Для отримання загальної вартості ПЛ до базисних 
показників додаються також витрати на будівництво споруджень і будівель, що будуть існувати деякий час; 
вартість проектно-дослідних робіт та авторського надзору; витрати на інші роботи [3]. Оскільки, перехід до 
ринкових відносин зумовив наявність приватної власності, то одним із суттєвих факторів, що впливає на 
загальну вартість ПЛ є витрати на відчуження земельної ділянки під електромережевий об’єкт. В табл. 1 
наведені середні значення складових вартості в загальній вартості 1

0
км ПЛ різного класу напруги. 

Таблиця 1 – Питома частина витрат в загальній вартості 1 км ПЛ різного класу напруги, відн. од. 

Напруга, кВ 
Призначення витрат 

35 110 330 750 

Базисний показник вартості (без ПДВ) 76 78 81 82 

Витрати на будівництво споруджень і будівель, що будуть 
існувати деякий час 

2,5 2,5 2,5 3,0 

вартість проектно-дослідних робіт та авторського надзору 7,5 7,5 7,5 8,0 

Інші роботи та витрати 3,0 3,0 3,0 3,0 

Витрати на відвід земельної ділянки 11 9 6 4 

 
Вартість відводу земельної ділянки для ПЛ приймається з урахуванням класу напруги ПЛ, конструкції 

об’єкту, розрахункових значень площі відводу під опори ПЛ, розмірів траси ПЛ і оціночної вартості землі. Так, 
за даними Державного Комітету по земельним ресурсам офіційна оцінка землі в середньому по Україні складає 
1602,5 дол./10 000 м

2
 [4]. Площа відводу земельної ділянки для ПЛ різного класу напруги і різного 

конструктивного виконання розраховується згідно з ДБН В.2.5-16-99 та враховує особливості місцевості по 
якій проходить траса ПЛ [5,1]. Для визначення витрат на відвід земельної ділянки для 1

0
км ПЛ приймаються 

середні умови будівництва, тобто не враховується ускладнення обставин (лісові масиви, гірська місцевість). В 
таблиці 2 представлено значення витрат на відвід земельної ділянки, як частини від базисної вартості 1 км ПЛ 
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різного класу напруги і різного конструктивного виконання. 
Таблиця 2 – Питома частина витрат на відвід земельної ділянки від базисної вартості 1 км ПЛ різного класу 

напруги і різного конструктивного виконання, відн. од. 

Напруга, кВ 

35 110 330 750 

Призначення витрат 
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Витрати на відвід земельної 
ділянки для 1-ланцюгової ПЛ 

11 15 9 11 6 7 4 - 

Витрати на відвід земельної 
ділянки для 2-ланцюгової ПЛ 

8 9 8 6 4 - - - 

 
Розрахунки капітальних вкладень в 1 км ПЛ в умовах ринкових відносин з урахуванням всіх відповідних 

складових проводяться для ПЛ, перерізи проводів яких відповідають ПУЕ. Результати розрахунків 
представлені в таблиці 3.  

Таблиця 3 – Капітальні вкладення в 1 км ПЛ, тис.дол/км 

Напруга, кВ 

35 110 330 750 

Характеристика 
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Без урахування вартості відводу землі 

1-ланцюгова ПЛ 50 36 60 49 115 103 295 

2-ланцюгова ПЛ 71 61 92 85 188 - - 

З урахуванням вартості відводу землі 

1-ланцюгова ПЛ 55 41 65 54 122 110 305 

2-ланцюгова ПЛ 76 65 97 90 195 - - 

З урахування інфляції (кінець 2008 р.) 

1-ланцюгова ПЛ 63 47 75 62 140 126 350 

2-ланцюгова ПЛ 88 75 116 103 224 - - 

 

Висновки. Представлено сучасний підхід при оцінці ефективності транспорту електричної енергії, який 
відображає капітальні вкладення в 1 км ПЛ різних класів напруги в умовах ринкових відносин і враховує як 
конструктивне виконання, так і вартість відводу земельної ділянки під електромережевий об’єкт. 
Запропонований підхід дозволить диференційовано проводити аналіз проектних рішень для ПЛ різного класу 
напруги і різного конструктивного виконання. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ЧАСТИНА ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ БЛОКІВ 
ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ 

Шастковський С.В., студент 
Донецький національний технічний університет 
 

Вступ. Сучасні енергетичні об'єкти – досить складні і дорогі комплекси. Підвищення експлуатаційної 

надійності таких комплексів нерозривно зв'язано з розробкою сучасних засобів і систем технічного 

діагностування. 

Аналіз сучасного стану діагностичного забезпечення в електроенергетиці України дозволяє відзначити ряд 

проблем, що стримують його розвиток. Ці проблеми зв'язані як з методологічним і апаратним забезпеченням, 

так і алгоритмічно-програмним забезпеченням. Так, документами по експлуатації устаткування 

регламентований ряд заходів для визначення його технічного стану. Однак у більшості випадків вони не 

розроблялися як єдина система з чіткими взаємозалежними окремими операціями, спрямованими на 

формування діагностичних висновків і рішень. 

Навіть електроенергетичне обладнання, що вводиться знову в експлуатацію, недостатньо оснащується 

засобами технічного контролю. Існуючі ж засоби не є в строгому змісті системами діагностики, оскільки їхня 

основна функція полягає у вимірі, первинній обробці і відображенні окремих параметрів, діагностичний 

висновок дається персоналом. 

В існуючій схемі обробки інформації відсутня можливість усебічного кількісного аналізу причин зниження 

надійності, з одного боку, і оцінки внеску різних факторів у її підвищення – з іншого. 

Найбільш важливим результатом застосування експертних систем на електростанціях є можливість 

скорочення витрат на виробництво електроенергії. З цією метою розроблялися і найперші експертні системи 

для енергетики, що стало можливим після створення інформаційних технологій. 

В останні роки все чіткіше виявляються основні розходження між системами керування і контролю 

складного енергетичного обладнання, з одного боку, і системами їхньої діагностики, з іншого. 

Досвід застосування експертних систем показав, що найбільшу ефективність вони можуть принести в тих 

випадках, коли вони використовують оперативну інформацію в процесі роботи обладнання й інтегровані в 

автоматизовану систему керування ТЕС. 

Важливою частиною такої системи є інформаційна частина. Інформаційна модель експертної системи являє 

собою бази фактів, даних, знань.  

База даних є частиною автоматизованої системи керування локальними об'єктами електроенергетичної 

системи. У базі даних реалізована реляційна модель даних. База даних експертної системи містить ту 

інформацію про об'єкт і його допоміжні системи, що необхідна в процесі ухвалення рішення при аналізі 

ненормальної ситуації. До такої інформації відносяться нормативні дані по експлуатації об'єкта - граничні 

значення. 

Джерелами інформації для бази фактів є система збору інформації від установлених датчиків чи результатів 

іспитів устаткування.  

База знань поділяється на два рівні. Нижній рівень представляє набори правил процедур, а верхній рівень – 

опис причинно-наслідкових ситуацій. Ці описи є логічною схемою протікання визначених порушень роботи 

об'єкта й систем, що забезпечують його роботу. Взаємодія персоналу з інформаційною моделлю здійснюється 

через відповідні інтерфейси.  

Ведення бази знань зв'язано з використанням таблиць рішень, ідентифікаторів, що описують датчики, табло, 

реле-покажчики і властивості об'єкта й систем, що забезпечують. Підтримка цілісності бази знань, підвищення 

ефективності керування базою, зниження імовірності внесення помилки персоналом є необхідними вимогами 

до роботи інтерфейсу. 

Мета роботи. Вдосконалення баз знань, що є у наявності, для покращення якості аналізу процесів, що 

моделюються та розширення можливостей експертної системи, та оптимізація моделі для  більш доцільного 

використання ресурсів ПЕОМ. 

Матеріал і результати дослідження. Розглянемо структуру бази знань, розроблену для діагностування 

блоку ТЕС . Кожній таблиці рішень відповідає чотири таблиці бази знань (рис. 1). У табл. 1-3 описані 

структури запису відносин БЗ, що відповідають таблицям рішень. 

Таблиця 1 – Структура запису відносини «Дії» D 

Пояснення до поля запису Ім'я поля Тип поля Довжина Точність 

Код дії K_D C 2  

Ознака дії P_D C 2  

Чи причина дія I_D C 60  
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Таблиця 2 – Структура запису відносини «Умови» 

Пояснення до поля запису Ім'я поля Тип поля Довжина Точність 

Код умови K_U C 2  

Логічне вираження (вміст умови) S_U C 65  

 

Таблиця 3 – Структура запису відносини «Правила – дії - умови» PUD 

Пояснення до поля запису Ім'я Тип Довжина Точність 

Код правила Pr C 2  

Код умови 1  U1 C 2  

Код умови 2 U1 C 2  

…………….     

Код умови n Un C 2  

Код дії K_D C 2  

 

Кількість записів у таблиці «Умова» дорівнює числу полів - кодів  умов, що містять значення логічних 

виражень умов, у таблиці «Правила - дії - умови». 

Кількість записів таблиці «Дії» дорівнює кількості записів таблиці «Правила - дії - умови». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 2 показаний зв'язок відносин таблиць рішень. 

 

 
Розроблено таблиці рішень і файли бази знань для наступних ситуацій: 

1. Підвищення температури холодного водню. 

2. Зменшення струму ротора генератора. 

3. Зниження температури холодного водню. 

4. Збільшення струму статора генератора. 

5. Збільшення струму ротора генератора. 

6. Зниження перепаду тиску "масло-водень" на ущільненнях генератора. 

7. Підвищення перепаду тиску "масло-водень" на ущільненнях генератора. 

8. Зниження тиску масла на вході в регулятор. 

9. Несправність насосного агрегату. 

10. Відмовлення АВР. 

11. Підвищення температури активних частин генератора. 

12. Зниження тиску водню в корпусі генератора. 

13. Рідина в корпусі генератора. 

14. Несправність водневого охолодження. 

15. Підвищення напруги на виводах генератора. 

Код дії Признак дії Причина (дія) 

Код правила Код умови Код дії 

Код умови Умова 

Рисунок 2 – Схема зв’язків відносин бази знань 

Таблиця рішень 

«Дії» «Умови» «Правил - дій - умов» 

«Пояснення» 

Рисунок 1 – Схема бази знань експертної системи 
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16. Зниження напруги на виводах генератора. 

17. Несправність тиристорного збудника. 

18. Несправність системи охолодження тиристорного збудника. 

19. Підвищення температури води, яка охолоджує тиристори. 

20. Зниження частоти. 

21. Втрата живлення системи шин. 

22. Втрата напруги на шинах власних потреб 6 кВ. 

23. Асинхронний режим генератора. 

Рис. 3 відображає умови, за яких виконується пошук можливих неполадок у системі. Вони перевіряються 

програмою автоматично за умови ведення деяких даних. Це необхідно для того, щоб не змінювати номінальні 

параметри в базі даних та спростити роботу з програмою. Для прикладу використовуємо умови для таблиці 

рішень №12, яка має назву “Підвищення температури активних частин генератора”. 

 
 

Також у базі даних існують наступні таблиці (рис. 4-5), які відповідають комбінаціям виконання умов, 

представлених на рис. 3, та код дії для цієї комбінації відповідно, який надалі визначає подальші дії у вирішенні 

проблеми. Тобто, завдяки цієї таблиці приймаємо рішення щодо переходу на перевірку наступних умов чи 

отримуємо конкретну дію для усунення неполадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При визначенні причин нагрівання статора і ротора за допомогою ЕС використовується семантична мережа, 

що зв'язує відповідні таблиці рішень (рис. 3). Вузли мережі (рис. 3) є таблицями бази знань. 

Висновки. Можна відмітити, що розроблена інформаційна система до бази знать під час тестових іспитів 

знаходила вірне рішення для всіх тестових завдань. Перевірялась також робота програмного забезпечення по 

корегуванню бази знань. Таким чином, на підставі результатів тестування можливо зробити висновок про 

ефективну роботу прикладної експертної системи. 

Рисунок 3 – Екранний вигляд умови для дерева оцінки ситуацій №12 

(Підвищення температури активних частин генератора) 

Рисунок 4 – Екранна форма комбінацій виконання умов 

Рисунок 5 – Екранна форма коду дії для комбінацій виконання умов 
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К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЛОКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
БУРОВОГО СТАНКА 3СБШ-200-60 

Шокарев Д.А., ст. преп., Галевко Ю.А., магистрант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 
Введение. Буровые станки шарошечного бурения относятся к группе энергоемких потребителей карьеров. 

Расход электроэнергии такими установками составляет в целом порядка 20…25 % от всего  общекарьерного 
объема энергопотребления. Удельный расход электроэнергии для бурового станка конкретного типа 
определяется категорией буримости породы, режимом работы станка, типом и состоянием бурового 
инструмента, организацией буровых работ, характером и длительностью вспомогательных операций. Поэтому 
вопрос оптимизации уровня энергопотребления буровыми станками является задачей многокритериальной. 

Цель работы. Повышение надежности и эффективности системы локального электроснабжения буровых 
станков шарошечного бурения.   

Материал и результаты исследования. Питание электрической энергией буровых станков ЗСБШ-200-60 
осуществляется от передвижных понижающих трансформаторный подстанций типа ПСКТП – 6,0/0,4 кВ 
мощностью 430–560 кВА. Нейтраль изолирована как на стороне высокого, так и низкого напряжения. 
Применение передвижных первичных трансформаторных подстанций обусловлено быстрым изменением 
положения бурового станка в карьере [1]. 

Станок получает питание от внешней сети переменного тока низкого напряжения 380 В с частотой 50 Гц и 
подключается к ПСКТП с помощью двух гибких кабелей типа КРПТ сечением Зх70мм

2
+1х25мм

2
, 

укладывающихся на кабельные барабаны. Четвертой жилой кабеля корпус станка соединяется с корпусом 
питающей подстанции. С токосъемных щеток кабельных барабанов напряжение подается на рубильник, затем  
на автоматический выключатель. 

В процессе бурения работа электроприводов буровых станков характеризуется постоянным наличием 
ударных электрических нагрузок. При этом мощные асинхронные двигатели станков питаются от 
трансформаторов относительно небольшой мощности, поэтому необходимы новые технические решения по 
регулированию напряжения в сетях, питающих буровые станки [2].  

Для компенсации потерь напряжения (КПН) во всем диапазоне нагрузок электроприводов, как в пусковом, 
так и в рабочем режиме необходимо изменять емкость последовательных конденсаторов, включенных по 
технологии для компенсации реактивной мощности. Исследования авторов показали, что требуемый 
регулирующий эффект при меньших капитальных затратах можно достичь применением схемы 
трехступенчатого регулирования: после окончания пускового периода батареи конденсаторов продольной 
компенсации с параллельного соединения, необходимого для прохождения тока в переходном режиме, 
переключаются на последовательное. 

Технико-экономические расчеты показывают целесообразность применения для электроснабжения мощных 
буровых станков напряжения 6 кВ с размещением понижающего трансформатора 6/0,4 кВ непосредственно на 
буровом станке. В этом варианте принципиальная схема питания 6 кВ аналогична схеме питания экскаваторов. 
В качестве питающего гибкого кабеля при электроснабжении буровых станков напряжением 6 кВ необходимо 
использовать силовые гибкие кабели марки КГЭ. 

Такая схема электроснабжения обладает рядом преимуществ. Сечение жил питающего кабеля при 
напряжении 6 кВ уменьшится в 15 раз по сравнению с сечением жил кабеля при напряжении 380 В. 
Сравнительно небольшие сечения, диаметр и масса кабеля позволяют оснастить станки навесным кабельным 
барабаном необходимой по условиям эксплуатации вместимости (200...300 м). Общая масса 
электрооборудования и кабелей, входящих в систему электроснабжения 6 кВ, по сравнению с массой системы 
при напряжении 380 В (с учетом ПСКТП 6/0,4 кВ) снижается более чем в 2 раза, а электрооборудования, 
находящегося на станке, – более чем в 1,5 раза. 

Поэтому при переходе на напряжение 6 кВ значительно снижаются затраты на систему электроснабжения 
буровых станков по сравнению с применением напряжения 380 В. Согласно расчетам вариантов схем 
электроснабжения, капитальные затраты уменьшаются в 2,7 раза, годовые текущие издержки – более чем в 3 
раза. Одновременно значительно повышается надежность электроснабжения. 

Выводы. Благодаря снижению габаритных размеров и массы понижающих трансформаторов, особенно в 
сухом исполнении, улучшению технико-эксплуатационных характеристик коммутационного оборудования и 
аппаратуры, электродвигателей, компенсации потерь напряжения, экономии кабельной продукции, 
рассчитанных на использование в горных машинах при питании напряжением 6 кВ, открывается возможность 
упростить энергосистему питания буровых станков в карьерах, сократив затраты на ее эксплуатацию и тем 
самым получить экономический эффект. 
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Вступ. Формування і розвиток паливно-енергетичного балансу України за роки її незалежності поставили на 
порядок денний ряд нових задач, насамперед структурного плану. При незадовільному стані в енергетиці має 
місце низька енергоефективність у промисловості та невиробничій сферах. Також незадовільним є стан обліку 
та контролю паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Хоч продукція не виробляється, але затрати на ПЕР є 
додатковою складовою виробничих витрат, що і зумовлює зростання енергоємності кінцевої продукції. 
Більшість енергетичного обладнання є енерговитратним, значна частина технологій застаріла. Крім того, 
необхідно врахувати, що розвиток процесу укрупнення одиничних потужностей стаціонарних споживчих 
установок, в яких технологічні і енергетичні процеси безпосередньо пов'язані між собою, і все зростаючі 
вимоги до чистоти їх продукції, визначили необхідність підвищення якості використовуваних ПЕР [1]. Для 
рішення задач енергозбереження в електроенергетиці, теплотехніці, теплоенергетиці і теплотехнологіях 
необхідні державні програми, в яких повинна бути радикально переглянута  політика енергоспоживання. В 
Україні, як і в Європі, сьогодні повинна бути прийнята «ясна формула енергетичної політики» [2]. 

Мета роботи. Якщо вважати метою енергопостачання економічність та надійність, то аналіз заходів, 
пов'язаних з економією ПЕР, та використання вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР) дозволить отримати: 

1. додаткові джерела енергії; 
2. ефективне використання  природних та поновлюваних ПЕР; 
4. попередження збитків навколишньому природному середовищу та екологічному ризику; 
5. врахування соціальних аспектів системи енергопостачання і особливо енергетичних технологій. 
Матеріал і результати дослідження. Під вторинними енергоресурсами розуміють енергетичний потенціал 

продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, які   утворюються в технологічних агрегатах, які не 
використовуються в самому агрегаті, але можуть бути частково або повністю використані для 
енергопостачання інших агрегатів. Всі вторинні енергоресурси (ВЕР) розділяються на три групи: 

1. Горючі (паливні) ВЕР - горючі гази плавильних печей, горючі відходи процесів хімічної і термохімічної 
переробки вуглецевої або водне вуглецевої сировини, не використовувані для подальшої технологічної 
переробки відходи деревообробки. По горючим ВЕР досягнена висока ступінь їх використання (90-95%). 

2. Теплові ВЕР - фізична теплота відходячих газів технологічних агрегатів, фізичне тепло основної та 
побічної продукції, тепло робочих тіл систем примусової охолодження технологічних агрегатів, теплота гарячої 
води і пари, які відпрацювали в технологічних та силових установках. 

3. ВЕР надлишкового тиску - потенційна енергія газів і рідин, які покидають технологічні агрегати з 
надлишковим тиском, який необхідно понижати перед наступною ступінню використання цих газів або рідин, 
або при скиданні їх в атмосферу. 

ВЕР можна використовувати в якості палива або безпосередньо, або за рахунок вироблення теплоти, 
електроенергії, холоду і механічної роботи в утилізаційних установках . 

В наступні роки вихід вторинних енергоресурсів в Україні може скласти від 7 до 10 % всього 
використованого в країні палива. Запаси, сучасний стан і шляхи використання ВЕР в деяких провідних галузях 
промисловості складають відповідні показники, розкриті нижче. 

Електричні мережі. Рівень технологічних втрат електроенергії в електричних мережах являє собою одну із 
основних характеристик ефективності роботи ЄЕС держави. Так, технологічні втрати електроенергії в 
електричних мережах України останніми роками зросли і складають до 15% загального її виробництва. 
Зменшення витрат електроенергії в Україні на власні потреби всіх електростанцій та в електромережах на 1% 
збільшує корисний відпуск не менше ніж на 100 млн. кВт/год на рік. 

Аналіз показує, що на трансформаторних підстанціях для електромереж 330-750 кВ коефіцієнт 
завантаження складає зимою 0,55-0,65 , а влітку – 0,35-0,45. При цьому сумарні щорічні теплові втрати в 
трансформаторах виділених підстанцій складають 2 млн. ГДж. Їх утилізація дозволить заощадити понад 550 
млн. кВт/год електроенергії щорічно. 

Комунальне господарство. У нашій державі налічується близько 600 тис. будинків державної та колективної 
власності, з них багатоповерхових – 70 тис., де споживається майже 60 % питної води та 41 % теплової енергії. 
На опалення та вентиляцію будинків різного призначення витрачається близько 40% всіх теплоенергетичних 
ресурсів, які споживає економіка України. 

За нинішніх умов близько 30% води на комунально-побутових та соціально-культурних об'єктах 
використовується нераціонально або втрачається, що потребує додаткових витрат 1,1 млрд. кВт/год 
електроенергії щорічно. Непродуктивні втрати теплової енергії при її транспортуванні від виробника до 
споживача в окремих випадках складають до 40% [3]. 
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Чорна металургія являється найбільш енергомісткою галуззю промисловості України. Вона витрачає більше 
22,5 % енергії, а саме 16,6 % теплової енергії та 28 % електроенергії, яка виробляється в Україні. 

Являючись крупним споживачем технологічного палива, металургійні печі мають відносно низький 
коефіцієнт його використання. Низький рівень утилізації теплових ВЕР пояснюється, в першу чергу 
недостатньою оснащеністю агрегатів – джерел ВЕР, зокрема металургійних печей, утилізаційними 
установками, низькими параметрами виробляємої пари і неповним ступенем використання діючих 
утилізаційних установок. Таким чином, в чорній металургії,  яка є провідною галуззю промисловості по 
використанню ВЕР,  існує ряд важливих задач, які вимагають свого невідкладного вирішення. Це розробка 
раціональних методів використання конверторних газів, розробка методів сухої гарячої очистки газів, 
здійснення методів так званого енерготехнічного комбінування в окремих виробництвах металургійних заводів.  

Виробництво коксу. До підприємств чорної металургії часто примикають коксохімічні заводи, які 
забезпечують виробництво металургійного коксу. Тепловими ВЕР коксової батареї являються: фізична теплота 
коксу (50 %), сухого коксового газу (15 %), продуктів конденсації в цьому  газі (14%), теплота відхідних 
продуктів згоряння (14 %).  

Кольорова металургія (3,3 % енергії по Україні) має потужні джерела ВЕР. Раціональне використання 
вторинних енергоресурсів тут дістає особливого значення, так як дає можливість поряд з отриманням значної 
економії палива підвищити продуктивність і надійність роботи великої кількості вогнетехнічних установок. 
Енергетичні затрати в собівартості кольорових металів складають від 8 до 50 % всіх затрат. 

Основними джерелами теплових ВЕР являються: фізична теплота відхідних продуктів згоряння (10-60 %), 
фізична теплота шлаків (15-70 %), теплота охолодження елементів печей (10-30 %). Найбільшими крупними 
джерелами ВЕР являються відбиваючі печі. 

Нафтопереробна та нафтохімічна промисловість відноситься також до найбільш тепло- і енергоємних – 
споживає в Україні до 8 % всієї енергії. В виробництві нафтопереробки, синтетичних каучуків і синтетичних 
спиртів, сажі, етилену та інших речовин утворюється значна кількість теплових та горючих ВЕР. 

Газова промисловість витрачає велику кількість палива на власні потреби. Основними споживачами палива 
є компресорні станції магістральних газопроводів, де на привод газоперекачуючих агрегатів витрачається 4-5% 
перекачуваного газу. Так агрегати з газотурбінним приводом складають 80% парку і споживають за рік 4-5 
млрд. м3 паливного газу. Агрегати були спроектовані в 60 роки і тепер морально застаріли, з них 60% повністю 
виробили свій ресурс. ККД вітчизняних ГТУ складає 26 %, тоді як аналогічні імпортні агрегати мають ККД до 
36 %. 

Машинобудування та металообробка споживають біля 10 % паливно-енергетичних ресурсів. Крупними 
споживачами палива являються ковальсько-пресові, термічні та мартенівські цехи.  

Промисловість будівельних матеріалів відноситься до крупних споживачів технологічного палива і теплоти. 
Споживає біля 3 % паливно-енергетичних ресурсів України. Найбільш енергоємними виробництвами 
являються цементне, скляне, теплоізоляційних матеріалів, стінових матеріалів.  

Висновки. Аналіз запасів ВЕР в промисловості України та розробка заходів їх використання дозволить  
підвищити економію палива і електричної енергії, а також забезпечити інтенсифікацію технологічних процесів, 
захист навколишнього середовища від забруднення технологічними шкідливими викидами і підвищити 
економічність промислового виробництва в цілому. 
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Вступ. Через те, що промислові споживачі електричної енергії є джерелами вищих гармонік струму, 

створюють несиметрію напруги в мережі, відхилення та коливання напруги за рахунок коливань реактивної та 
активної потужностей, актуальним є питання якості електричної енергії та її обліку. 

Мета роботи. Дослідити існуючі прилади обліку і контролю показників якості електроенергії та методи їх 

роботи. Визначити їх переваги та недоліки. 

Матеріал і результати дослідження. У вимогах до якості електричної енергії ГОСТ 13109 – 97 установлює 

11 основних показників якості електроенергії. Зниження якості електричної енергії у промисловості призводить 

до змін у використанні активної потужності та енергії, впливає на кількість та якість продукції, що 

виробляється, розлад технологічного процесу, підвищення аварійності, зменшення строку служби устаткування. 

Сучасні технічні прилади обліку й контролю електроенергії в промисловості повинні: 

- забезпечувати з необхідною точністю комерційний облік споживаної електроенергії відповідно до діючих 

тарифів; 

- контролювати витрати електроенергії на окремих виробництвах, у цехах, на технологічних установках, 

тобто здійснювати технічний контроль; 

- видавати необхідну інформацію для диспетчера по керуванню споживанням електричної енергії або  

здійснювати автоматичне регулювання споживання електроенергії в рамках договірних або заданих 

режимів споживання; 

- забезпечувати контроль і фіксацію перевищення рівнів дозволеного ліміту споживання електроенергії й 

максимальної загальної потужності; 

- здійснювати контроль якості електроенергії; 

- документувати необхідну інформацію. 

Існує цілий ряд пристроїв, що забезпечують контроль якості електричної енергії. Сучасні методи та 

вимірювальні прилади  не завжди дають достовірний облік та аналіз електроенергії при наявності  в мережі 

гармонік напруги та струму. На сьогоднішній день не існує достовірного математичного опису, що відображує 

енергетичні процеси при несинусоїдальному живленні споживача. Тому для отримання більш конкретної 

інформації про особливості перетворення полігармонійних сигналів використовують складові миттєвої 

потужності. Баланс активної потужності, що відображує найбільш повно головний закон природи – закон 

збереження, використовується найчастіше. Баланс реактивної потужності добре характеризує енергообмінні 

процеси в електричних мережах, але використовується значно рідше. Для використання в практичних цілях  при 

полігармонійних сигналах струму та напруги можна отримати такі рівняння балансу складових миттєвої 

потужності: 

- рівняння балансу активної потужності; 

- рівняння балансу косинусних и синусних складових канонічного порядку; 

- рівняння балансу загальних значень канонічних и неканонічних складових відповідного порядку; 

- рівняння балансу неканонічних складових відповідного порядку [1]. 

Для розрахунку складових миттєвої потужності був розроблений метод, що дозволяє автоматизувати процес 

визначення складових миттєвої потужності [2]. 

Основне призначення засобів вимірювання якості електричної енергії – виділення із вихідних сигналів саме 

показники якості електричної енергії. Отримана інформація використовується або на місці оператором з 

використанням приладу відображення, або передається на вищий рівень системи засобом трансляції, або 

реєструється, з метою майбутнього використання. Усі ці функції у ряді випадків можуть здійснюватись 

одночасно.  

Висновки. В усіх розвинутих країнах існують фірми, що випускають засоби вимірювання якості електричної 

енергії. Основним їх недоліком для вітчизняного користувача залишається висока ціна цих приладів та те, що ці 

прилади не атестовані на відповідність до ГОСТ 13109-97. При цьому слід зазначити, що достовірність та 

коректність інформації залежить від технічної реалізації вимірювального приладу чи аналізатора та від 

математичного апарату, що в нього закладений. 
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АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СТАТОРНОЙ ОБМОТКЕ 
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Истомина Н.Н., ассистент, Устименко Е.В., студент 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 

Введение. При производстве и эксплуатации электрической машины (ЭМ) в любой отрасли 

промышленности становятся все более актуальными исследования переходных процессов, протекающих в 

машине и в питающей сети при различных режимах. Задача исследования переходных процессов заключается в 

том, чтобы выяснить, по какому закону и как долго будет наблюдаться заметное отклонение токов в ветвях и 

напряжений на участках цепи от их установившихся значений. Существует несколько методов диагностики 

асинхронного двигателя (АД), которые базируются на анализе переходных процессов [1]. В настоящее время 

существует возможность записывать данные переходных процессов ЭМ в файлы данных. Эти файлы содержат 

большое количество точек, что затрудняет их обработку и анализ. Если исследуемая электрическая цепь 

содержит нелинейные элементы, что отражается на характере переходного процесса и затрудняет его анализ. 

Поэтому актуальной задачей является разработка и уточнение математического аппарата обработки 

переходных процессов. 

Цель работы. Повышение достоверности и точности обработки переходных процессов АД.  

Материал и результаты исследования. Исследования проводились на примере двигателя типа 

4А132М2В3, со следующими данными: номинальная мощность на валу двигателя – 130 кВт; номинальное 

скольжение – 16 %; номинальный КПД – 93%; номинальный коэффициент мощности – 0,9; количество пар 

полюсов – 1; кратность максимального момента – 2,2; кратность пускового момента – 1,2. 

В работе рассматривалась математическая модель статорной обмотки АД, представленная цепью с 

распределенными параметрами с разбиением на 6 составляющих [2].  

Передаточная функция элементарного участка статорной обмотки АД имеет вид: 
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где 1T , 2T , 3T , 4T  – постоянные времени, которые определяются индуктивностью катушки 'L , ее активным 

сопротивлением r , продольной емкостью K , поперечной емкостью C  и активной проводимостью G , 

эквивалентной диэлектрическим потерям в корпусной изоляции. 

Для исследуемого двигателя функция (1) имеет вид: 
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В цепь искусственно вводились нелинейности двух типов (звено намагничивания и звено усиления сигнала 

с зоной нечувствительности), снимались серии переходных процессов для различного положения нелинейного 

элемента, применялись два вида входного воздействия (синусоидальное и одиночное ступенчатое). 

АІ ,

1, −ct

 

Рисунок 1 – График переходного процесса ( )tІ  для нелинейности типа звено намагничивания в номинальном 

режиме при синусоидальном входном воздействии ( 380=U  В, 10=f  Гц) 
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Рисунок 2 – График переходного процесса ( )tІ  для нелинейности типа звено усиления с зоной 

нечувствительности (-10;10) при синусоидальном входном воздействии ( 10=U  В, 100=f  Гц) 

 

Для каждой нелинейности были получены и 

аппроксимированы переходные характеристики 

(методом наименьших квадратов).  

Далее для обработки данных применялся 

математический аппарат, разработанный в [3].  

При этом автоматически определялись 

следующие показатели переходных процессов: 

время задержки 1aT , точка возрастания выходного 

сигнала А, точка перегиба кривой С, постоянная 

время части кривой до точки перегиба 2aT , 

постоянная времени после точки перегиба 3aT , 

точка первого согласования Е, время первого 

согласования 4aT , общее время переходного 

процесса aT  

Выводы. Для нелинейности типа звено усиления с зоной нечувствительности при синусоидальном входном 

воздействии графики переходных процессов четко разделяются при следующих параметрах входного 

воздействия: амплитуде напряжения от 10 до 20 В и частоте то 100 до 1000 Гц. При увеличении значений 

параметров данной нелинейности наблюдалось большее разделение характеристик, и уменьшение постоянной 

времени переходного процесса. Для нелинейности типа звено намагничивания при синусоидальном входном 

воздействии графики переходных процессов четко разделялись при амплитуде 380 В и частоте 10 Гц. При этом 

наблюдается изменение максимального значения тока в пределах %10±  от номинального значения  

нI  – 235,3 А, постоянные времени переходных процессов при этом не изменялись. 

При единичном ступенчатом входном воздействии графики переходных процессов ( )tІ  для различного 

положения обоих видов нелинейностей не разделяются.  
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Рисунок 3 – График переходного процесса 
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ОБЛАСТЬ ІСНУВАННЯ ВИДОВОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ КЛАСУ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДЕЗІНТЕГРАТОРІВ БАГАТОФАКТОРНОЇ ДІЇ 

Августинович А.А., асистент, Лисак В.В., магістрант 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
 

Вступ. Клас електромеханічних дезінтеграторів багатофакторної дії (ЕМД) є новим класом технологічного 

призначення, розвиток якого відбувається протягом останніх 27 років, і порівняно з іншими класами 

електромеханічних перетворювачів енергії (електричні машини поступального руху розвиваються понад 120 

років, суміщені електромеханічні системи типу „мотор-рушій” – понад 160) знаходиться на початковому етапі 

свого розвитку. Необхідність використання ЕМД для здійснення технологічних процесів подрібнення, 

перемішування, знезараження, прискорення хімічнх реакцій в рідких, твердих, газоподібних (в т.ч. і 

агресивних) середовищах вимагає створення нових структур таких пристроїв, унікальних для кожної 

конкретної задачі.  

Можливості впорядкування та використання інформації про структурний потенціал досліджуваного класу 

для створення нових різновидів ЕМД багатофакторної дії відкриваються на основі побудови генетичної 

систематики, теоретичні та методологічні основи якої вперше розроблені на кафедрі електромеханіки НТУУ 

„КПІ” [1, 2] .  

Мета роботи. Основною систематичною одиницею генетичної систематики є Вид, оскільки саме Вид 

визначає структуру відомих та потенційно можливих класів електромеханічних перетворювачів енергії [1, 2]. 

Тому метою даного дослідження є визначення області існування Видової різноманітності класу 

електромеханічних дезінтеграторів багатофакторної дії. 

Матеріал і результати дослідження. Вихідною інформацією для визначення області існування Видів класу 

ЕМД багатофакторної дії є область існування Qі (і =  n ,1 ), де п – кількість наборів електромеханічних пар, які 

визначають структуру геному класу. Область Qі визначається на елементному базисі Генетичної класифікації 

(ГК) [1] за заданою функцією цілі, яка відображає основні вимоги до об’єктів досліджуваного класу [3]: 
1. наявність двох струмонесучих поверхонь електромагнітного поля із спільним повітряним проміжком (як 

варіант – окремих ділянок однієї поверхні); 

2. інверсія електромагнітних хвиль поля на протилежних ділянках активних поверхонь;  

3. зсув фазних зон інверсних полів на кут α = π / 3 в межах кожного полюсного поділу;  

4. дискретна структура рухомих феромагнітних частинок (робочих тіл) в міжіндукторному просторі.   

Видовий склад досліджуваного класу НSЕМД  містить інформацію про різноманітність Видів 

електромеханічних дезінтеграторів багатофакторної дії з обертовим (НSОЕМП) та інверсним біжучим (НSІБЕМП) 

електромагнітними полями: 
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Наявність взаємозв’язків між: 1) породжувальним джерелом поля, універсальним генетичним кодом (без 

цифрового індексу), принципом збереження генетичної інформації та базовим Видом; 2) геометричним 

поліморфізмом  породжувального джерела поля, цифровим індексом універсального генетичного коду, явищем 

ізотопії та Видами-близнюками [2] дозволяє визначити всі базові Види та Види-близнюки досліджуваного 

класу відповідно (табл. 1). 

Таблиця 1 – Узагальнені кількісні дані про Видовий склад класу електромеханічних дезінтеграторів 

багатофакторної дії 

Види класу електромеханічних дезінтеграторів поліфункціональної дії 
Кількість Видів 

(в т.ч. в складі підкласів) 

Повний Видовий склад 80 

Види ЕМД з обертовим електромагнітним 

полем 

Види ЕМД з інверсним 

біжучим електромагнітним 

полем 

80 

(40 + 40) 

Базові Види 

Види-близнюки 

30 (15 + 15) 

50 (25 + 25) 

 

Висновки. Аналіз визначеного Видового складу класу електромеханічних дезінтеграторів багатофакторної 

дії дозволяє зробити наступні висновки: 

1. функціональний клас ЕМД правомірно досліджувати з використанням методологічних основ генетичної 

систематики;   

2. на основі генетичного аналізу встановлено, що область існування досліджуваного класу визначається 80 

Видами; 

3. область існування класу ЕМД визначається 40 Видами з обертовим та 40 Видами з інверсним біжучим 

електромагнітними полями; 

4. вперше визначено, що Видовий склад досліджуваного класу складається із 30 базових Видів та 50 Видів-

близнюків; 

5. вперше визначено, що Види (як базові, так і Види-близнюки) розподілені порівну в межах Підродин 

ЕМД з обертовим та інверсним біжучим електромагнітними полями, що пояснюється принципом 

парності.  

Отримані результати вперше визначили межі існування та Видову різноманітність класу електромеханічних 

дезінтеграторів багатофакторної дії.  

На підставі наявності області існування Видової різноманітності можна проводити подальші дослідження 

класу ЕМД, а саме:  

1. визначення його надвидової структури (рангової структури надвидових систематичних одиниць); 

2. розкриття внутрішньої структури кожного Виду; 

3. направлений синтез нових технічних рішень; 

4. створення генетичної систематики; 

5. створення генетичного банку інновацій. 
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ВПЛИВ ЗНАЧЕННЯ ІНДУКТИВНОСТІ НАМАГНІЧЕННЯ НА ДИНАМІЧНУ 
МЕХАНІЧНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

Істоміна Н.М., асистент, Ноженко В.Ю., студент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. На сьогоднішній день велика частка досліджень пов’язана з математичним моделюванням. При 

цьому вхідними даними для моделей асинхронного двигуна (АД) є параметри схеми заміщення (СЗ). Тому 

актуальною задачею являється визначення впливу параметрів схеми заміщення на математичні моделі. 

Мета роботи. Метою роботи є підвищення точності математичного моделювання АД в ортогональних 

системах координат. 

Матеріал і результати дослідження. У загальному випадку основними результатами моделювання АД є 

залежності від часу електромагнітного моменту та швидкості двигуна. За результатами моделювання можна 

побудувати динамічну механічну характеристику. У практиці моделювання для визначення параметрів схеми 

заміщення найчастіше використовують Г-подібну СЗ [2], Т-подібну СЗ [2], СЗ за балансом потужностей [3].  

Дослідження проводилися для асинхронного двигуна типу 4А90L4УЗ потужністю 2,2 кВт. У табл. 1 

наведено результати розрахунку СЗ даного двигуна. 

Таблиця 1 – Параметри Г-подібної, Т-подібної, за балансом потужностей схем заміщення та еталонні  

Назва, позначення 
Еталонні 

дані 
Т-подібна СЗ 

СЗ балансу 

потужностей 
Г-подібна СЗ 

Поправочний коефіцієнт k  – 1,3 1,8 – 1,3 1,8 

Активний опір статора sR , Ом  4,29 3,1746 4,3956 5,711 3,0166 3,0166 

Активний опір ротора rR′ , Ом  2,63 2,5732 2,5732 2,8993 2,3695 3,2809 

Індуктивний опір статора sX , Ом  3,33 3,0451 3,0451 5,9116 6,1529 6,1529 

Індуктивний опір ротора rX ′ , Ом  5,7 8,3511 4,8104 6,2067 6,3376 6,3376 

Індуктивний опір магнітного зазору µX , Ом  102,041 101,502 101,502 94,7131 101,502 101,502 

 

Для отримання перехідних процесів за моментом і швидкістю використовувалася модель АД у системі 

координат α , β , 0. 

Модель буда побудована у відповідності до системи 

рівнянь (1), що викладена у [1], де потокозчеплення 

залежать від індуктивностей: 
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При перевірці отримані динамічні характеристики 

на робочій ділянці сильно відрізняються від статичної 

(рис. 1).  

Проведені дослідження показали, що знаковим 

параметром у цьому плані являється індуктивність 

намагнічування. Тобто динамічні механічні 

характеристики у порівнянні зі статичною доводять, 

що µL , розраховане за схемами заміщення згідно 

формули (2), не припустимо використовувати для 

ортогональних моделей АД: 
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За допомогою результатів моделювання були 

визначені значення rLµ , які дозволяють отримати 

динамічну механічну характеристику, що збігається із 

статичною на робочій ділянці (рис. 2) 

мHM ⋅,

1, −cω

 
Рисунок 1 – Механічні динамічні характеристики у 

відповідності до СЗ: за Т-схемою 31,k =  – 1; 81,k =  – 

2; за еталонними параметрами – 3; за балансом 

потужностей – 4; за Г-схемою 31,k =  – 5; 81,k =  – 6; 

статична механічна характеристика за формулою 

Клоса – 7 
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Таблиця 2 – Значення розрахованих індуктивностей намагнічування µL  та визначених необхідними для 

побудування динамічних механічних характеристик, що збігаються із робочою ділянкою статичної, rLµ  

Метод розрахунку Поправочний коефіцієнт µL , Гн  rLµ , Гн  

3,1=k  0,6462 0,0178 
Розрахунок Т-подібної схеми заміщення 

8,1=k  0,6462 0,0146 

3,1=k  0,64618 0,01034 
Розрахунок Г-подібної схеми заміщення 

8,1=k  0,64618 0,01024 

Розрахунок СЗ за балансом потужностей – 0,6496 0,0268 

Еталонні дані – 0,6483 0,0166 

мHM ⋅,

1, −cω

 
Рисунок 2 – Механічні динамічні характеристики, що відповідають визначеним значенням rLµ : розрахована за 

Т-подібною схемою заміщення з 31,k =  – 1; з 81,k =  – 2; за еталонними даними – 3; розрахована за балансом 

потужностей – 4; розрахована за Г-подібною схемою заміщення з 31,k =  – 5; з 81,k =  – 6; статична механічна 

характеристика за формулою Клоса – 7 

 

Висновки. Використання для моделювання в ортогональних системах координат значення індуктивності 

намагнічування, отримане за формулою (2) згідно [2], не припустиме, оскільки отримана динамічна механічна 

характеристика на робочій ділянці суттєво відрізняється від статичної. У роботі були визначені індуктивності 

намагнічування, що забезпечують максимальний збіг статичної і динамічної механічних характеристик на 

робочій ділянці. Найбільш точними виявилися динамічні механічні характеристики, побудовані за Т-подібною 

схемою заміщення, з поправочним коефіцієнтом 8,1=k  (це справедливо для двигунів малої потужності) і за 

СЗ, розрахованою згідно балансу потужностей. 

У подальшому необхідно розробити математичний апарат, за допомогою якого, базуючись на вхідних даних 

АД (паспортні дані, активні та індуктивні опори статора і ротора), можна обчислити значення індуктивності 

намагнічування, при якому динамічна та статична механічні характеристики максимально збігаються на 

робочій ділянці. 
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УМОВИ РОБОТИ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ІЗ САМОЗБУДЖЕННЯМ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГІЇ ВІТРУ 

Зачепа Ю.В., ст. викл. 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського  

 
Вступ. З різних альтернативних технологій виробництва енергії найкращі перспективи в 

середньостроковому плані вбачаються у вітроенергетичних систем. Протягом більшої частини минулого 
сторіччя їх використовували, головним чином, у віддалених районах, що не підключені до центральної мережі 
енергопостачання. Однак у цей час відношення до вітряних електростанцій радикально змінилося - їх стали 
сприймати як серйозне джерело енергії. Це створило стимул для розвитку технологій, з'явилися нові 
конструкції вітряних турбін, і саме головне - знизилася вартість їхнього виробництва. У наш час сумарна 
потужність всіх вітряних електростанцій у світі становить уже близько 25 ГВт.  

Прогрес у сфері технологій забезпечує швидке зниження вартості таких систем - одночасно збільшується і 
їхня надійність в експлуатації. Середня вартість енергії, що виробляється вітряними турбінами, зменшилася з 
15-20 цент/кВт·ч в 80-их роках до 7-9 цент/кВт·ч у наш час. Це вже зіставлене з рівнем витрат електростанцій, 
що використовують викопне паливо. Такого різкого зниження витрат удалося домогтися, головним чином, за 
рахунок збільшення надійності вітряних турбін - сучасні установки можна експлуатувати 95-98% часу.  

У цей час вітряні електростанції інтенсивно використовуються в чотирьох основних сферах:  
- енергопостачання у віддалених районах, у яких маленькі вітряні установки часто виявляються самими 

недорогими джерелами енергії. Турбіни для цих систем мають досить просту конструкцію й можуть довгий час 
функціонувати без людського втручання навіть у суворих кліматичних умовах. Звичайно їх застосовують для 
підтримки телекомунікацій, енергопостачання жителів сільської місцевості й на водонасосних станціях; 

- централізована мережа місцевого рівня, де її функції полягають в забезпеченні енергією розташованих 
поблизу житлових будинків, ферм і підприємств. Оскільки в середньому вітряна турбіна генерує електрику 
тільки 25-30% часу, це важливе джерело енергії в регіонах, де вітри залежать від сезону або де системи 
зберігання енергії економічно недоцільно підключати до комунальної мережі; 

- енергопостачання в регіонах, де вітряні електростанції можуть представляти важливе джерело енергії для 
централізованої мережі; 

- гібридні системи. У віддалених районах вітряні електростанцій часто включають у додаткові системи 
генерування енергії - дизельні генератори й сонячні батареї. Такі гібридні системи забезпечують підвищену 
надійність енергопостачання й експлуатаційну гнучкість.  

Однак широкому впровадженню вітроелектростанції заважають ряд факторів, пов'язаних із самою 
природою виникнення й дії вітру: 

– вітер від природи нестабільний, з посиленнями й послабленнями. Це ускладнює використання вітрової 
енергії. Пошук технічних рішень, які дозволили б компенсувати цей недолік - головне завдання при створенні 
вітряних електростанцій; 

– вітряні електростанції створюють шуми. За правилами вітряні установки будуються на такій відстані 
від будинків, що б шум не перевищував 35-40 децибел; 

– вітряні електростанції створюють перешкоди телебаченню й радіосигналам, а також заподіюють шкоду 
птахам, якщо розміщаються на шляхах їхніх міграцій і гніздування. 

І, якщо останні два недоліки легко переборні шляхом врахування географії місцевості на етапі проектування 
електростанцій, то перший - являє собою досить складне інженерно-технічне завдання. 

Основну проблему вітряних електростанцій викликає непостійна природа вітру, при цьому потужність 
вітряних електростанцій у кожний момент часу змінна. Неможливо мати від однієї вітроелектростанції 
стабільне надходження енергії. 

Вітряні електростанції мають акумулятори електроенергії для рівномірної й стабільної роботи. Але, з іншого 
боку, застосування додаткових елементів в енергосистемі призводить, по-перше, до збільшення собівартості 
електроенергії та самої електростанції й, по-друге, до збільшення аварійності встаткування, а відповідно до 
зниження строку безперебійної експлуатації. Крім того, на вартість електроенергії дуже сильно впливає ступінь 
завантаження вітродвигуна або, іншими словами, коефіцієнт корисної дії роботи електростанції, що також 
залежить від сили й характеру вітру (табл. 1).  

Таблиця 1 – Сила вітру по шкалі Бофорта і її вплив на умови роботи вітроустановок 

№ зони 
Бали 

Бофорта 

Швидкість 
вітру, 

м/с 
Характеристика сили вітру Умови для роботи ВЕУ 

1 0-2 0,0-3,6 Штиль-Легкий Відсутні або дуже погані 
2 3-6 3,6-14 Слабкий-Сильний Гарні для всіх типів 
3 7 14-17 Дуже сильний Гранично припустимі 
4 8-12 Більше 17 Дуже сильний-Ураган Неприпустимі 
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У наш час оптимальна швидкість вітру, при якій кількісні та якісні показники електроенергії, що 
виробляється, зіставлені з класичними електростанціями, що працюють на не поновлюваних джерелах енергії, 
повинна лежати в межах 5-10 м/с (табл. 1). 

Тому зараз є дуже актуальним завдання створення нових технічних рішень щодо створення автоматизованих 
систем керування вітроенергетичними установками, що дозволяють забезпечити стабільну якість і кількість 
електроенергії, що виробляється, в не залежності від погодних умов, що змінюються. 

Мета роботи. Аналіз принципових можливостей використання в вітроенергетичних установках 
асинхронного генератора з ємнісним збудженням для забезпечення сталості напруги та потужності на 
затискачах асинхронного генератора незалежно від зміни швидкості повітряного потоку. 

Матеріал і результати дослідження. Розглянемо для початку конструктивні особливості при побудові 
вітроелектростанцій. 

У цей час технічні засоби включають два основних типи промислових ВЕУ: горизонтальні - з горизонтально 
осьовою турбіною (вітроколесом), коли вісь обертання вітроколеса паралельна повітряному потоку; 
вертикальні - з вертикально осьовою турбіною (ротором), коли вісь обертання перпендикулярна повітряному 
потоку. Незважаючи на різну форму, основні механізми цих двох систем не мають розходжень принципового 
характеру. Кінетична енергія вітру передається лопатям турбін, а потім через трансмісію - електричному 
генератору. Трансмісія потрібна для того, щоб забезпечити найбільш ефективне функціонування генератора у 
всьому діапазоні зміни швидкості вітру. Відповідно до новітніх тенденцій, оптимальною вважається класична 
(датська) концепція - конструкція із трьома лопатями й ротором, розміщеним з тієї ж сторони, звідки дує вітер. 
Переміщення системи в потрібне положення при зміні напрямку вітру здійснюється електродвигунами. Розміри 
сучасних турбін варіюються в широкому діапазоні: від невеликих - потужністю 10 кВт, призначених для 
енергопостачання окремих житлових будинків або котеджів, до величезних установок з діаметром лопатей до 
50 м, здатних генерувати більше 1МВт електроенергії. У цей час промисловість переважно випускає турбіни, 
установлені на горизонтальних осях, із трьома лопатями діаметром 15-30 м. Потужність таких турбін становить 
50-350 кВт; їх часто групують в "вітряні ферми", що поставляють енергію в централізовану мережу.  

Для ефективного функціонування турбін величезне значення має місце їхнього розміщення. У загальному 
випадку, швидкість вітру збільшується з висотою. Тому більшу частину турбін розташовують на вишках, хоча 
їхня висота звичайно не перевищує 30 м - через обмеження, які пов'язані з міцністю доступних матеріалів. На 
вітряних електростанціях турбіни звичайно розташовують друг від друга на відстані 5-15 діаметрів лопатей. Ця 
дистанція необхідна, щоб уникнути впливу турбулентності, що виникає при проходженні вітру через кожну з 
турбін, на функціонування інших. 

Таким чином, основним елементом даної системи є електрична машина (ЕМ), що працює в генераторному 
режимі, і трансмісія. Тому одним з методів рішення поставленого завдання може бути вибір ЕМ і використання 
її можливостей залежно від типовиконання та особливостей роботи. 

Зараз, з розвитком силової перетворювальної техніки, із всіх ЕМ, що допускають роботу в генераторному 
режимі, все більшого поширення одержують асинхронні короткозамкнені машини з конденсаторним 
самозбудженням. Так, рис. 1 характеризує процес самозбудження асинхронного генератора (АГ): наведена 
крива контуру, що намагнічує, машини Ег і крива напруги на затискачах конденсаторів Uc. Їхнє перетинання 
дає величину початкової напруги (точка А) на затискачах АГ при розімкнутому зовнішньому ланцюзі 
(неробочий хід АГ). 

У асинхронному генераторі виникає процес самозбудження, як і в генераторі постійного струму з 
паралельним збудженням. Через наявність у магнітній системі машини залишкового магнетизму при обертанні 
ротора в обмотці статора індукується залишкова електрорушійна сила (ЕРС) Eост, що створює в конденсаторах 
струм Ic. Цей струм, проходячи по обмотці статора, підсилює його магнітний потік, у результаті чого ЕРС 
генератора і струм конденсатора збільшуються. 

Розглянутий процес при самозбудженні генератора триває до тих пір, поки ЕРС генератора не зрівняється за 
величиною з напругою конденсатора Uc (точка А). Цю умову можна виразити у вигляді рівності опорів 

cXXX =+ µ1 , де µX  - індуктивний опір контуру, що намагнічує, Хc - ємнісний опір конденсатора. 

Таким чином, змінюючи величину заряду конденсатора, можна регулювати стале значення напруги на 
затискачах асинхронного двигуна.  

На початку самозбудження струм у роторі відсутній і весь струм статора є намагнічуючим. У цьому випадку 
мінімальна швидкість для самозбудження представляється формулою: 

µ
ωω

XC
min ⋅

⋅=
1

0 , (1) 

де С – ємність конденсатора, 0ω  - швидкість ідеального неробочого ходу двигуна. 

Кінетична енергія повітря залежить від його маси та швидкості переміщення й розраховується наступним 
чином: 

2

2
mV

T = , (2) 
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або, якщо підставити значення маси повітря, що протікає через вітроколесо за 1 с та провести ряд математичних 
перетворень, отримаємо вираз для потужності потоку (у кВт): 

2080

23 ξDV
P = , (3) 

де V – швидкість вітру м/с; D – діаметр вітроколеса, м; ξ  - коефіцієнт використання енергії вітру. 

 
Рисунок 1 – Залежність ЕРС генератора від ємнісного струму 

 
З іншої сторони, потужність, яку розвиває асинхронний двигун, що працює в генераторному режимі, 

розраховується як (у кВт): 

1000

ωM
Pд = , (4) 

де М – момент, що розвиває асинхронна машина, Н·м; ω  - швидкість обертання валу машини, рад/с. 
На основі виразів (1), (3) та (4) можна отримати залежність величини ємності конденсатора С, що необхідна 

для самозбудження асинхронної машини, від швидкості вітру: 

µξ

ω

XDV

M,
C

246

22
0

354
= . (5) 

Для спрощення в формулі (5) знехтувано втратами в механічних передачах і коефіцієнт передачі редуктора 
прийнято рівним 1. Даний вираз дозволяє розрахувати необхідне значення ємності конденсаторної батареї для 
забезпечення сталості напруги та потужності на затискачах асинхронного генератора при зміні швидкості 
повітряного потоку. 

Висновки. В роботі доведена можливість використання у вітроенергетичних установках асинхронної 
машини з ємнісним самозбудженням, що працює в генераторному режимі. Крім цього, отримана залежність для 
розрахунку необхідної ємності конденсаторної батареї, що забезпечить, з одного боку, виконання умови 
самозбудження АГ, а з іншого, – стабільність величини напруги на затискачах електродвигуна та подачі 
електроенергії при досить широкому діапазоні зміни сили вітру (зони 2 і 3 згідно табл. 1).  

Дані теоретичні викладки мають перспективу розвитку у сформованому напряму, а саме синтезу 
автоматичної системи керування ємнісним струмом асинхронного генератора та перевірки науково-практичних 
розробок, що являються темою подальших досліджень. 
 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ 
1. Шефтер Я.И, Рождественский И.В. Изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках. – М.: 

Сельхозгиз, 1957. – 147 с. 
2. Андрианов В.Н., Быстицкий Д.Н., Вашкевич К.П., Секторов В.Р. Ветроэлектрические станции. – М.: 

Госэнергоиздат, 1960. – 320 с. 
3. Капустенко П.А., Кузин А.К, и др. Альтернативная энергетика и энергосбережение: современное 

состояние и перспективы. Уч. пособие – Харьков: Вокруг цвета, 2004. – 312 с. 
4. Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе.- М: – Энергия, 1977. – 356 с. 



ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ 
 

 

 

 
380

МАКРОЕВОЛЮЦІЙНИЙ АНАЛІЗ КЛАСУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ 
ДЕЗІНТЕГРАТОРІВ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЇ 

Августинович А.А., асистент, Мірошник О.Л., студент 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
 

Вступ. Виконання технологічних процесів тонкого та надтонкого подрібнення та виготовлення 

різноманітних сумішей  потребує створення високоефективних пристроїв, пристосованих для виконання саме 

таких функцій. Специфічними вимогами до таких пристроїв є: наявність двох струмонесучих поверхонь 

електромагнітного поля із спільним повітряним проміжком; інверсія електромагнітних хвиль поля на 

протилежних ділянках активних поверхонь; зсув фазних зон інверсних полів на кут α = π / 3 в межах кожного 

полюсного поділу; дискретна структура робочих тіл (рухомих феромагнітних частинок) [1]. Всім вказаним 

вимогам задовольняють об’єкти класу електромеханічних дезінтеграторів (ЕМД) поліфункціональної дії. 

Мета роботи. Метою даного дослідження є побудова та аналіз моделі макроеволюції досліджуваного класу. 

Макроеволюційний аналіз класу дозволить визначити Видовий склад його відомої структурної різноманітності 

та стане свідченням того, що функціональний клас електромеханічних дезінтеграторів поліфункціональної дії 

відтворений у тих самих Видах, що і Підродини електричних машин обертального і поступального руху, а 

отже, правомірно створити генетичну систематику Видів досліджуваного класу з використанням розробленої 

єдиної методології систематики [2]. 
Матеріал і результати дослідження. Вихідною інформацією для побудови моделі макроеволюції класу 

ЕМД є: 

1. генетична  класифікація породжувальних джерел поля [3]; 

2. структуровані результати  інформаційного пошуку за даним класом. 

Введемо  наступні  обмеження для побудови моделі: 

1. результати інформаційного пошуку не є остаточними, оскільки дослідити абсолютно всі інформаційні 

джерела за класом ЕМД неможливо; 

2. не враховуються Види-близнюки, що значно спрощує графічне подання генетичної основи моделі.  

Макроеволюційну модель класу електромеханічних дезінтеграторів поліфункціональної дії будуємо у  такій  

послідовності: 

1. здійснюємо інформаційно-патентний пошук за даним класом (знайдено 50 патентів за період його 

найбільш інтенсивного розвитку); 

2. визначаємо Видову приналежність знайдених структурних представників класу (8 базових Видів); 

3. визначаємо перші структурні представники кожного Виду (за датою заявки відповідних патентів); 

4. узагальнюємо результати інформаційного пошуку (табл. 1);  

5. з використанням вихідних даних (табл. 1) у програмі KOKOS-EM, розробленій на кафедрі 

електромеханіки НТУУ «КПІ», будуємо модель макроеволюції (рис. 1). 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для побудови моделі макроеволюції класу електромеханічних 

дезінтеграторів поліфункціональної дії 

№ 

п/п 

 

Рік 
Джерело інформації Назва дезінтегратора Видова приналежність 

1 1854 В.П. Карцев [1] 
Сепаратор Шено з природними 

магнітами, що обертаються 
ЦЛ 0.2у 

2 1890 
Деркач В.Г., 

Дацюк І.С. [4] 

Барабанний сепаратор  

Болла-Нортона 
ЦЛ 2.2у 

3 1895 
Деркач В.Г., 

Дацюк І.С. [4] 

Стрічковий сепаратор  

Болла-Нортона 
ПЛ 2.2х 

4 1931 
Скворцов А.В.,  

Пат. № 19577 

Магнітний сепаратор для 

відділення мідних  частинок від 

металевих 

ЦЛ 2.0х 

5 1977 
А.св. СССР 

№ 634789 

Сепаратор для очистки 

волокнистих матеріалів 
КН 2.2у 

6 1988 
А. св. СССР 

№ 1639752 
Електромагнітный сепаратор КН 0.2у 

7 Близько 1900 Фауль Ф. [1] 
Промислові підйомні 

електромагніти 
ТП 2.0х 

8 1920 
Деркач В.Г., 

Дацюк І.С. [4] 

Електромагнітний сепаратор 

типу Рапід 
ТП 0.2у 
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Рисунок 1 – Модель макроеволюції класу електромеханічних дезінтеграторів поліфункціональної дії 

 

Висновки. Аналіз моделі макроеволюції класу електромеханічних дезінтеграторів багатофакторної дії 

дозволяє зробити наступні висновки: 

1. функціональний клас ЕМД правомірно досліджувати з використанням методологічних основ генетичної 

систематики, оскільки еволюційно він відтворений у тих самих Видах, що і клас електричних машин 

обертального і поступального руху; 

2. на основі генетичного аналізу представників класу, виявлених за результатами інформаційного пошуку, 

встановлено, що на сьогоднішній день структурна різноманітність ЕМД представлена 8 базовими 

Видами; 

3. аналіз історичного процесу розвитку класу (за час найбільш інтенсивного розвитку класу від 

патентування першої структури) свідчить про еволюцію Видів і вказує на прогресуюче зростання 

Видової різноманітності ЕМД. 

Отримані результати вперше відтворюють закономірності розвитку класу електромеханічних 

дезінтеграторів поліфункціональної дії і дають підстави для використання єдиної методології генетичної 

систематики для проведення системних досліджень класу, а саме: визначення його Видової структури (в т. ч. 

неявних Видів); визначення рангової структури надвидових систематичних одиниць; розкриття внутрішньої 

структури кожного Виду; направлений синтез нових технічних рішень; створення генетичної систематики; 

створення генетичного банку інновацій. 
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ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ПАКЕТУ СТАЛІ СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

Істоміна Н.М., асистент, Козар Ю.П., студент 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 
 

Вступ. Серед асинхронних двигунів (АД), що виходять з ладу, найбільшу частку займають машини, які 

отримали пошкодження обмоток внаслідок перевищення припустимої температури нагріву. Реалізація 

контактного контролю температури АД пов’язана з цілою низкою технічних проблем [1]. Тому актуальними є 

питання розробки та уточнення математичного апарату для визнання теплової картини у двигуні в цілому та 

його конструктивних елементах. 

Мета роботи. Метою роботи є підвищення точності математичного апарату для розрахунку теплового стану 

конструктивних елементів короткозамкненого АД. 

Матеріал і результати дослідження. Серед існуючих методів теплового розрахунку найчастіше 

використовуються метод теплових схем заміщення (ТСЗ) і метод, що заснований на розв’язанні 

диференціального рівняння нагрівання. Диференціальне рівняння нагрівання має наступний вигляд [2]: 
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де τ  – шукане перевищення температури об’єкта; P∆  – втрати потужності, що є джерелами нагрівання;  

α  – теплопровідність матеріалу; c  – теплоємність матеріалу; F  – площа поверхні об’єкту; G  – маса об’єкту. 

При цьому маса об’єкту G  визначалася як: 

VG ⋅= ρ , (2) 

де ρ  – густина матеріалу, з якого складається об’єкт, V  – його об’єм. 

Таблиця 1 – Вихідні дані для теплового розрахунку конструктивних елементів 

Вид елементу Об’єм об’єкту, м
3 

Площа об’єкту, м
2 

суцільний циліндр 0,0036 0,07536 

порожній циліндр 0,0015 0,02826 

порожній циліндр з пазами 0,00024 0,044 

 

Рівняння (1) розв’язувалося для трьох випадків:  

− двигун представляється суцільним циліндром (рис. 1, а);  

− виділяється статор двигуна, як порожній циліндр (рис. 1, б);  

− виділяється статор двигуна, як порожній циліндр, який на внутрішній поверхні має вирізи, що формою 

відповідають пазам (рис. 1, в).  

   
 а) б) в) 

 

Рисунок 1 – Представлення статора, як конструктивного елемента АД:  

а) суцільний циліндр, б) порожній циліндр, в) порожній циліндр з вирізами під пази 

 

Для кожного випадку рівняння нагрівання обчислювалося:  

− для номінальних втрат ( )
номcP∆ ,  

− для втрат, що на 10% перевищують номінальні ( )%10+∆
номcP ,  

− для втрат, що нижчі за номінальні на 10% ( )%10−∆
номcP . 

Дослідження проводились для двигуна типу 4А100L6УЗ (табл. 2).  

За базові бралися значення номінальних втрат потужності у сталі статора – 46,465 Вт. 
Нижче наведено результати розв’язання диференціального рівняння нагрівання (1) для випадку рис. 1, а).  
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Таблиця 2 − Паспортні дані 4А100L6УЗ 

Назва, одиниці вимірювання Позначення Значення 

Номінальна потужність, кВт нP  2,2 

Синхронна швидкість обертання, об/мин 0n  1000 

Номінальне ковзання, % нS  6,4 

Критичне ковзання, % кS  31 

Номінальний коефіцієнт корисної дії (ККД) η  0,81 

Коефіцієнт потужності ϕcos  0,73 

Відношення пускового  моменту до номінального nλ  2 

Відношення мінімального моменту до номінального minλ  1,6 

Відношення критичного моменту до номінального kpλ  2,2 

Кратність пускового струму ik  5,0 

Момент інерції, 2мкг ⋅  dJ  0,0013 

C0

,τ

 
Рисунок 2 – Перехідні характеристики нагріву суцільного циліндра при врахуванні лише втрат у сталі: 1 – для 

номінальних втрат, 2 – для втрат, що на 10% перевищують номінальні, 3 – для втрат, що нижчі за номінальні на 
10% 

 
Всі результати проведених досліджень наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 − Усталені значення нагрівів для різних видів конструктивних елементів 

Нагрів, C0   
Об’єкт, для якого розраховано нагрів 

номcP∆  %10+∆
номcP  %10−∆

номcP  

суцільний циліндр 16,55 18,20 14,89 

циліндр з вирізом під ротор 43,62 47,98 39,26 

циліндр з вирізом під ротор, та вирізами під пази 43,62 47,98 39,26 

 
Висновки. У ході проведеного дослідження було встановлено, що при обчисленні теплових процесів у 

пакеті сталі статора АД, неприпустимо розглядати цей елемент конструкції двигуна, як суцільний циліндр. З 
іншого боку, велика ступінь деталізації геометричної форми статору не має сенсу, оскільки усталенні значення 
нагріву для порожнього циліндру і порожнього циліндру з вирізами під пази збігаються до сотих. Тож при 
обчисленні теплових процесів в статорі АД достатньо розглядати його як порожній циліндр.  

Логічним подовженням даної роботи є дослідження питання взаємодії втрат у сталі та електричних втрат на 
теплові процеси у статорі двигуна. Тож необхідно детально розглянути зв'язок геометрії таких конструктивних 
елементів двигуна, як пакет сталі та обмотки, з тепловими процесами, що перебігають у статорі АД. 
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Вступ. При вирішенні багатьох інженерних задач у різних галузях електротехніки часто виникають 
труднощі, пов’язані з аналізом електричних кіл, що містять нелінійні елементи, які не можуть бути описані за 
допомогою постійних коефіцієнтів, а їх характеристики є нелінійними функціями однієї або декількох змінних.  
При аналізі нелінійних кіл за гармонічними складовими струмів та напруг не можна застосовувати принцип 
накладання, що викликано взаємодією складових напруг і струмів різних частот [1]. Лінеаризація нелінійних 
елементів призводить до зниження точності розрахунків, втрати важливої інформації, а іноді і суті самого 
досліджуваного явища. 

На сьогоднішній день все більшого поширення набувають методи аналізу кіл за складовими миттєвої 
потужності. Миттєва потужність – реальна фізична величина, що змінюється протягом періоду кривої вихідної 
напруги за значенням і за знаком, тобто відображає процеси генерування і рекуперації енергії між джерелом і 
споживачем. Миттєву потужність можна розглядати  як стаціонарну енергетичну функцію. При цьому миттєва 
потужність для кожного кола і відповідного для нього режиму роботи має єдину реалізацію, тривалість якої 
достатня для отримання її характеристик. Наведені характеристики повинні виявити особливості кривої 
миттєвої потужності: середнє значення, гармонійний склад  тощо. Оскільки до гармонічних складових миттєвої 
потужності може застосовуватись принцип накладання, то є можливим аналіз як лінійних, так і нелінійних 
електричних кіл [2].  

Мета роботи. Підвищення ефективності розрахунку електричних кіл методом миттєвої потужності шляхом 
автоматизації розрахунків. 

Матеріал і результати дослідження. Рівняння для аналізу електричних кіл при використанні методу 
миттєвої потужності базується на балансі складових гармонік миттєвої потужності. Кожна з компонент (у 
добутку 

unU  і 
imI ) включає три складові – середнє значення потужності 0P , знакозмінні складові: косинусну і 

синусну. Відповідно до цього маємо: 
)t(p)t(pp)t(p

kkk ba0 ++= . (1) 

Для аналізу електричних кіл за схемами заміщення складається система рівнянь енергетичного балансу 
ортогональних складових гармонік миттєвої потужності на джерелі живлення та елементах схеми заміщення: 
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де: bkak P,P,P0  – активна потужність, косинусні та синусні складові миттєвої 

потужності джерела живлення; ∑∑∑
J

j
bkRj

J

j
akRj

J

j
Rj P,P,P0  – суми постійної, 

косинусної та синусної складових миттєвої потужності за j-ми активними 

елементами схеми заміщення; ∑∑
I

i
bkLi

I

i
akLi P,P  – суми косинусної та синусної 

складових миттєвої потужності за i-ми індуктивними елементами схеми 
заміщення. 

 
 
 
 

(2) 

Як відомо, миттєва потужність на різних елементах електричного кола визначається по різному [2]: 
- на джерелі: 

)t(i)t(u)t(p ⋅=0 ;  (3) 

- на лінійній індуктивності: 

);t(i
dt

))t(i(d
L)t(i)t(e)t(pL ⋅⋅=⋅=   (4) 

- на лінійному активному опорі: 

;R))t(i()t(i)t(e)t(pR
2=⋅=   (5) 

- на нелінійній індуктивності: 

).t(i
dt

))I(L)t(i(d
)t(i)t(e)t(pL ⋅

⋅
=⋅=   (6) 
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Скориставшись приведеними вище залежностями, можна розрахувати і скласти систему рівнянь миттєвих 
потужностей досліджуваного електричного кола, але це спричиняє такі негативні аспекти, як громіздкість, 
складність, можливість здійснення помилок, а, найголовніше, вимагає великого проміжку часу. Тому, для 
подолання цих труднощів був розроблений алгоритм обчислення, який дозволяє в математичному пакеті 
MathСad отримувати вирази складових миттєвої потужності не лише для простих кіл, але і для контурів, що 
містять нелінійні елементи, які, як відомо, є генераторами вищих гармонік.  

В основі алгоритму лежить відома з теорії сигналів теорема про згортку, суть якої полягає в тому, що 
перетворення Фур’є (ПФ) добутку двох сигналів є згортка їх ПФ [3]. Алгоритм реалізується за допомогою 
підсистеми символьних обчислень математичного пакету MathСad [4]: 

( )
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kmifUImIImUReIRePP

N..kfor

P

M..,mfor

:Pa

kkmmkkmkkkkmmm

kmkkmkmm

m

⋅+⋅+⋅+⋅+←

≥−⋅⋅−⋅⋅+←

∈

←

∈

=

−−−−

−− 0

0

0

10

; 

P

otherwiseUImIReUImIReUReIImUReIImPP

kmifUImIReUReIImPP

N..kfor

P

M..,mfor

:Pb

mkkkkmkkmmkkmm

kmkkmkmm

m

−−−−

−−

⋅−+⋅+⋅−+⋅+←

≥−⋅+⋅+←

∈

←

∈

=
0

0

0

10
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де Pa – косинусна складова миттєвої потужності; Pb – синусна складова миттєвої потужності;  
ReUk, ReІk – косинусні складові напруги і струму; ImUk, ImIk  – синусні складові напруги і струму;  
N, M – кількість гармонік напруги і струму відповідно; m, n – номери гармонік напруги і струму. 

Складові струму і напруги задаються в матричній формі.  
Наведемо декілька прикладів отримання символьних виразів для складових миттєвої потужності. 
Косинусна та синусна складові миттєвої потужності на джерелі живлення для 5-ти гармонік струму та 

напруги, згідно з (3): 

;
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Наведений вище алгоритм дозволяє шляхом зміни вхідних векторів ортогональних складових струмів та 
напруг на активному або індуктивному елементі визначити їх складові миттєвої потужності.  

Нижче наведені приклади отримання аналітичних виразів для складових миттєвої потужності на: 
– лінійному активному опорі, відповідно до (5): 
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– лінійній індуктивності, відповідно до (4): 
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Зробивши необхідні перетворення з урахуванням параметрів R і L, отримуємо всі необхідні рівняння, що 
дозволяють розв’язати пряму (визначення складових струмів за відомими параметрами схеми заміщення та 
складовими напруги джерела живлення) або обернену задачу (визначення параметрів схеми заміщення за 
відомими складовими струмів та напруги джерела живлення) аналізу електричних кіл. 

Для апробації алгоритму розв’язувалась пряма задача з розрахунку струму у RL-колі при наявності 1-ї, 3-ї та 
5-ї гармонік напруги. Амплітуда першої гармоніки напруги складала 311 В, амплітуди інших – по 20% від 
першої, значення параметрів кола: R=1,5 Ом, L=0,0143 Гн. Прийнявши нульові початкові умови шуканих 
струмів рівними 0, у результаті розв’язання рівнянь балансу складових миттєвої потужності були визначені  
складові шуканих струмів з наступними відносними похибками:  

%05,0)1Ia( =δ , %08,0)3Ia( =δ , %07,0)5Ia( =δ , %009,0)1Ib( =δ , %1,1)3Ib( =δ , %3)5Ib( =δ .  

Розглянутий експеримент дозволив довести, що автоматизований метод розрахунку електричних кіл 
методом миттєвої потужності достатньо зручний і точний. Наступною метою була апробація алгоритму при 
розрахунках електричних кіл, що містять нелінійну  індуктивність. У розглянуте вище коло  вводився 
нелінійний індуктивний елемент, представлений виразом: 

).t(Iaa)I(L 2
20 ⋅+=  (7) 

де коефіцієнти полінома: а0=0,014288455; а2=-7,834681·10
-8. 

Для перевірки точності автоматизованого методу розрахунку, так само як і в першому завданні, 
виконувалося моделювання розглянутого кола за допомогою пакету Matlab. Залежність L(I) задавалась із  
застосуванням ланки Look-Up Table. У результаті розв’язання системи були отримані значення струмів, 

точність результатів оцінювалась за відносною похибкою ефективного значення струму %07,0эф =δ . 
Висновки. За результатами проведених математичних експериментів, зіставивши значення амплітуд 

складових струму, отриманих шляхом реалізації експерименту в пакеті MatLab із значеннями, що отримувались 
у результаті розв’язання систем балансу складових миттєвої потужності при використанні наведеного вище 
алгоритму розрахунку, можемо зробити висновок, що автоматизований метод розрахунку електричних кіл 
методом миттєвої потужності є ефективним методом аналізу лінійних та нелінійних систем. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫХ РАСЧЕТОВ 
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ  

ВЛИЯНИЯ СТАРЕНИЯ 

Прус В.В., к.т.н., доц., Путря А.А., магистрант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского  

 
Введение. Предельные допустимые температуры активных частей относятся к числу важнейших факторов, 

ограничивающих мощность электрических машин и, таким образом, оказывающих определяющее влияние на 

повышение их надежности и долговечности, а также на достижение предельной единичной мощности [1]. На 

сегодняшний день достоверно известно, что в асинхронных двигателях (АД) в процессе эксплуатации и 

ремонта существенно растут греющие потери в статоре [2]. Последнее обуславливает необходимость 

определения максимальной температуры обмотки статора с целью корректировки значений его номинального 

тока, а также мощности на валу из условий допустимого нагрева.  

Цель работы. Обосновать и разработать перспективные методики теплового расчета, позволяющие 

учитывать влияние процесса старения на максимальную температуру обмотки статора. 

Материал и результаты исследования. На рис. 1 

приведены характеристики изменения греющих 

потерь статора )P(fPP см 211 =+ , рассчитанные для 

ряда значений мощности на валу 2P  при ее изменении 

в диапазоне  (0,1 ÷ нP), 221  с шагом нP, 210  на 

основании уточненной методики поверочного расчета, 

разработанной в [2]. Характеристики отражают 

закономерности изменения суммы греющих потерь в 

меди и стали статора 11 см PP +  в результате 

последовательности отжигов сердечников статоров в 

процессе ремонтов для АД общепромышленного 

назначения типа 4A90L4У3. Кривые 1-4 

соответствуют изменению указанных потерь для АД 

до ремонта и после 1-3 капитальных ремонтов 

соответственно. Как видно из рис. 1, изменение 

свойств стали сердечника статора приводит к росту 

суммы греющих потерь статора от 5 до 20% в 

зависимости от числа отжигов. 

Для АД, характеризующихся продолжительным периодом эксплуатации, такие изменения менее значимы, 

но проявляются подобным образом. Указанный факт является обоснованием необходимости разработки 

методик теплового расчета, позволяющих учесть изменение греющих потерь статора, а также неравномерность 

распределения греющих потерь в зубцах сердечника статора, существование которой также подтверждено в [2]. 

В процессе проведенных исследований были проанализированы особенности передачи теплоты от 

действительных мест ее выделения в сердечнике статора и пути ее передачи к окружающей среде с учетом 

особенностей конструкции АД и построения системы ее вентиляции [1]. В результате было обосновано 

применение ряда расчетных моделей, построенных на основе базовых и упрощенных тепловых схем замещения 

и выполнена их модификация  с учетом особенностей решаемой задачи. Результаты расчетов для полученных 

моделей подтвердили возможность учета при их применении особенностей тепловыделения и распределения 

потерь в АД в процессе их старения. Подтвердить адекватность и оценить точность полученных моделей 

можно путем экспериментального определения температуры рассчитываемых частей обмотки, что будет 

сделано при дальнейших исследованиях. 

Выводы. В работе обоснованы способы учета изменения тепловыделения и теплопередачи в АД в процессе 

их старения и разработаны перспективные методики теплового расчета, позволяющие учитывать влияние этих 

факторов на максимальную температуру обмотки статора. 
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Рисунок 1 – Характеристики )P(fPP мс 211 =+  для 

АД типа 4A90L4У3 в результате 

последовательности отжигов сердечников статоров 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАМАГНІЧЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДАТЧИКІВ 

СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЗА БЕСПЕРЕБІЙНІСТЮ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 

С’янов О.М., д.т.н., проф., Політов В.В., аспірант  

Дніпродзержинський державний технічний університет 

 
Вступ. Для металів та різноманітних сплавів електротехнічного призначення характерним є закономірне 

розташування структурних  складових, які періодично повторюються у трьох вимірах  і утворюють кристалічну 

структуру [1]. Існує також окремий клас матеріалів, що мають технічне призначення, так звані феромагнетики. 

Характерною властивістю феромагнітного стану речовини є наявність в ньому випадкового намагнічення без 

прикладання зовнішнього магнітного поля [2]. Особливу цікавість являють аморфні металеві сплави, які не 

мають впорядкованої кристалічної структури. Вони мають малі втрати на перемагнічення, високі значення 

максимальної магнітної проникності, індукції насичення і малу величину коерцитивної сили. Аморфні сплави 

на основі металічних систем характеризуються специфічними фізико-хімічними, механічними і технологічними 

властивостями, які суттєво відрізняються від властивостей тих самих сплавів у моно- або полікристалічному 

стані. В системах контролю за безперебійністю електропостачання використовуються датчики, основою яких є 

магнітопроводи, на основі традиційних кристалічних сплавів таких як: алніко, трансформаторні сталі, 

пермалой. Використання аморфних металевих сплавів, які не мають у своєму складі кристалічної структури, є 

досить перспективним напрямом, що особливо стосується області малих струмів. Традиційні матеріали в такій 

області, на початку кривої намагнічення, мають нелінійність, що призводить до похибок вимірювання даних. 

Мета роботи. Дослідження різноманітних електротехнічних матеріалів для використання їх при виготовлені 

магнітопроводів датчиків систем контролю за безперебійністю електропостачання. 

Матеріал і результати дослідження. Датчики систем контролю за безперебійністю електропостачання 

являють собою трансформатори струму. В якості експериментальних зразків для виготовлення 

трансформаторів струму використовувалися: аморфний металевий сплав на основі FeCoNiNbBo, 

електротехнічна сталь марки Е340, ферріт М2000МН. Експериментально були отримані залежності  постійної 

складової та пікового значення для кожного зразка, що досліджується (рис. 1-6) 

  
Рисунок 1 – Постійна складова, аморфний  

металевий сплав 

Рисунок 2 – Пікове значення, аморфний  

металевий сплав 

 

   
Рисунок 3 – Постійна складова, електротехнічна 

сталь Е340 

Рисунок 4 – Пікове значення, електротехнічна  

сталь Е340 
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Рисунок 5 – Постійна складова, ферріт М2000МН Рисунок 6 – Пікове значення, ферріт М2000МН 

 

Результати експерименту показують, що електротехнічні властивості матеріалів, що досліджуються, суттєво 

відрізняються. Найбільші значення пікових і постійної складової отримані з магнітопроводом з 

електротехнічної сталі. При однакових параметрах трансформаторів струму значення постійної складової і 

пікових значень при використанні електротехнічної сталі є більш ніж на порядок вищими ніж для 

магнітопроводів з інших матеріалів. Причому залежність постійної складової від струму в обмотці більш 

лінійна, ніж залежність для пікових значень при використанні осердь з інших матеріалів. Лінійність 

зберігається для зрівняно великих значень струму, але в начальній ділянці характеристики має місце суттєва 

нелінійність магнітної проникності µ . Залежність для магнітопровода з аморфного сплаву навпаки 

характеризується лінійною ділянкою на початку характеристики і перехилом у ділянці 2 А, після якої наступає 

часткове насичення. Найбільш лінійні характеристики властиві магнітопроводу з ферріта марки М2000МН. 

Ділянка малої чутливості знаходиться в області від 0,2 до 2 А. Ділянка від 2 А і вище не має тенденцій до 

перемагнічування. 

Висновки. Для областей малих струмів в якості датчиків систем контролю за бесперебійністю можливо 

використовувати всі три типи матеріалів магнітопроводів, для області струмів 10 А і більше, таким, що 

найбільше підходить є осердя з ферріта та електротехнічної сталі. Темою подальших досліджень є освоєння 

вищих діапазонів струмів до 300 А промислових мереж, виготовлення зразків трансформаторів, розробка 

алгоритмів аналого-цифрового перетворення для подальшої обробки даних вимірювань. 
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МАКРОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ СТРУКТУР КЛАСУ 
П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ 

Тарасюк О.О., студент 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
 

Вступ. П’єзоелектричний двигун (ПД) являє собою електромеханічний перетворювач енергії, який 

перетворює електричну енергію (електричні імпульси) у механічну (механічні переміщення вала). Даний клас 

структур оперує на основі зворотного п’єзоелектричного ефекту. Такі двигуни є прецизійними і 

малопотужними і використовуються у системах автоматики, робототехніці, біоінженерії і космічних 

технологіях. Головною перевагою цих двигунів є їх висока точність позиціонування, вони здатні виконувати 

переміщення вала в кроковому режимі менш ніж на одиниці нанометра,  та відносна лінійність механічних 

характеристик. Основним недоліком цих двигунів є малий ресурс роботи, який складає в середньому 1000 

годин.  

Час еволюції цих перетворювачів енергії складає 67 років. За цей період було винайдено велику кількість 

різних структур. Деякі конструкції мали успіх, але практично більше не використовуються у сучасній техніці. 

Деякі стали невід’ємною частиною сучасних механічних систем, але майже у всіх конструкціях присутня 

проблема малого ресурсу роботи. 

Мета роботи. Метою даної роботи є проведення макрогенетичного аналізу Видового складу структур класу 

ПД, та аналіз генетичної інформації, що несе в собі геном домінантного виду структур даного класу.  

Вже відомі механізми спрямованого генетичного синтезу нових різновидів структур електромеханічних 

перетворювачів енергії можуть допомогти спростити процеси та скоротити час еволюції структур класу ПД. 

Систематизація таких процесів приведена у [1] для систем електромеханічних перетворювачів енергії, 

працюючих на основі законів електромагнітної індукції. В даній роботі проведено макрогенетичний аналіз 

Видового складу класу п’єзоелектричних двигунів. 

Матеріал і результати дослідження. Для визначення генетичного коду структури класу ПД необхідно 

прийняти наступні припущення. Під структурою п’єзоелектромеханічної системи будемо розуміти сукупність 

взаємопов’язаних елементів, які становлять цілісність системи і зумовлюють її функціонування на основі 

принципів п’єзоелектромеханчіного перетворення енергії. 

Під первинним джерелом механічних коливань будемо розуміти просторову активну поверхню, на якій 

задано тип і закон розповсюдження хвилі механічних коливань.  

До складу суттєвих ознак первинного джерела хвилі механічних коливань віднесемо: тип хвилі механічних 

коливань (пульсуючі або біжучі хвилі), геометричну форму активної поверхні, по якій розповсюджуються 

хвилі. 

У відповідності до напрямку  розповсюдження електромагнітної хвилі збудження в електромеханічних 

перетворювачах енергії будемо розуміти напрямок розповсюдження механічної хвилі збудження коливань в 

п’єзоелектромеханічних перетворювачах енергії. 

Визначимо область існування базових видів структур класу п’єзоелектричних двигунів з використанням ГК. 

Для її визначення необхідно сформулювати цільову функцію пошуку. Для цього необхідно спочатку 

встановити необхідні конструктивні елементи, які забезпечують п’єзоелектричне перетворення енергії. Отже, 

після розгляду конструкцій різних ПД стає зрозумілим, що головною частиною ПД є осцилятор, який містить 

поляризований п’єзоактивний елемент, що містить контактні поверхні (електроди). У ПД обертального руху 

осцилятор містить шайбу, що встановлена в середині, на зовнішній поверхні або над п’єзоелементом. У ПД 

поступального руху така шайба взагалі непотрібна. Головною умовою здійснення руху таких двигунів є 

наявність осцилятора та поверхні фрикційної взаємодії. Також первинне джерело хвилі механічних коливань 

(ПДХМК) повинне мати два краї, щоб біжуча хвиля коливань могла відбиватися і утворювати пульсуючі хвилі 

коливання. Для ПД, що працюють на біжучих хвилях, ця умова зберігається. 

Отже, зазначеній сукупності ознак можна надати статус цільової функції пошуку Fц і накласти наступні 

обмеження на область пошуку Q: 

- ПД повинен містити щонайменше один осцилятор; 

- ПД повинен містити щонайменше одну поверхню фрикційної взаємодії; 

- ПДХМК повинне містити два краї. 

Отже результатами макрогенетичного аналізу Видового складу для структур класу ПД є : 
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Шукана область Qпд являє собою суму двох  областей Qв.в та Qн.в  ; Qпд  = Qв.в + Qн.в , де Qв.в – область існування 

відомих видів ПД, знайдених за результатами інформаційно-патентного пошуку. Ця область представлена 

п’ятьма видами. Аналіз структур класу п’єзоелектричних двигунів за родовою ознакою вказує на те, що відомі 

на цей час ПД представлені трьома родами: циліндричною, плоскою і тороїдальною просторовою формою 

активних поверхонь (джерел коливань). 

Область Qн.в  являє собою область існування неявних видів ПД, які можуть бути отримані шляхом 

спрямованого генетичного синтезу нових структур. Ця область неявних видів представлена 19 видами і 6 

родами. Просумувавши область відомих і неявних видів, отримаємо загальну область існування структур класу 

ПД Qпд. 

Як бачимо, областю існування ПД є практично весь перший великий період генетичної класифікації 

первинних джерел механічних коливань за виключення ряду 0.0. Область існування Qпд базових видів структур 

класу ПД найбільш  точно відображає всю можливу область існування видів і родів структур цього класу. 

Отже, тепер клас ПД представлений  24 видами і 6 родами.  Можна зробити висновок, що на даний момент 

весь, потенціал даного класу не використовується. Але треба відмітити, що це стосується саме класу ПД, 

наприклад, у п’єзоелектромеханічних перетворювачах енергії – п’єзодатчиках. Область існування відомих видів 

значно більша і займає майже увесь перший великий період окрім роду 0.0. 

За результатами патентно-інформаційного пошуку було встановлено, що домінуючим видом сучасних ПД є 

вид ТП 2.0х. Такий двигун може містити кілька осциляторів і стальну шайбу, через яку з осцилятора 

передаються механічні хвилі коливань на стальні пластинки штовхачі, які, в свою чергу, скорочуючись, 

змушують ротор ПД обертатися. 

Висновки. Недолік малого ресурсу роботи ПД є генетичним, а саме він найбільш притаманний 

представникам ряду 2.0, це пояснюється обов’язковою наявністю шайби зі штовхачами для здійснення 

п’єзоелектричного перетворення енергії. Конструкторами ПД було прийнято декілька рішень для збільшення 

ресурсу роботи цього виду ПД, але ці рішення лише ускладнюють конструкцію і збільшують ресурс роботи 

двигуна, але не на багато. Вирішенням цієї проблеми може стати зміна форми фрикційного контакту, а саме 

застосування конструкцій хвильових ПД. Використання методів спрямованого генетичного синтезу може 

допомогти спростити і скоротити процес розвинення хвильових ПД, а також отримати нові конструкції, які 

зможуть виконувати функції, не притаманні структурам даного класу. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ БАРАБАННЫХ СЕПАРАТОРОВ  

Усатюк В.М., к.т.н., доц., Махиня Д.А., магистрант, Пироженко В.В., магистрант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 
Введение. Магнитные сепараторы – многоцелевые системы, используемые в процессе магнитного 

обогащения, т.е. отделения полезных минералов от пустой породы и вредных примесей, основанном на 
действии магнитного поля на минеральные частицы, обладающие различной магнитной восприимчивостью. 
Исходными материалами для прямого магнитного обогащения являются: железные руды (главным образом 
магнетитовые), марганцевые, титановые (содержащие ильменит и титаномагнетит), вольфрамовые 
(вольфрамитовые) и некоторые другие полезные ископаемые, при этом в магнитную фракцию (магнитный 
концентрат) выделяются ценные минералы. В результате магнитного обогащения содержание полезного 
компонента увеличивается в несколько раз и составляет в магнитных концентратах 95% и более, а содержание 
вредных примесей значительно снижается. Доля (извлечение) полезного минерала, переходящего в концентрат 
(магнитную фракцию), обычно не менее 75% от исходного его количества, а для сильномагнитных систем 
может быть более 95% [1].  

При сухом магнитном обогащении руда загружается на верхние барабаны магнитного сепаратора, в которых 
помещены разомкнутые постоянные магниты, создающие на барабане поле напряженностью около 90 кА/м. 
Магнетитовая руда притягивается к полюсам (к поверхности барабана), а слабомагнитная фракция отрывается 
и попадает для перечистки на нижние барабаны с более сильным полем (110 кА/м). Здесь происходит 
доизвлечение менее магнитных кусков руды из хвостов. В случае мокрого магнитного обогащения 
тонкоизмельченная магнетитовая руда с водой поступает под барабаны, вращающиеся навстречу потоку 
пульпы и извлекающие из него ферромагнитные минералы. При мокром обогащении марганцевых и других 
слабомагнитных руд сепараторы имеют значительно более сильное поле (1500 кА/м), создаваемое в зазорах 
между валками и полюсами благодаря замкнутой электромагнитной системе. Рудные частицы из пульпы 
извлекаются валками и выносятся ими в концентратное отделение ванны. Менее магнитные фракции проходят 
перечистку на нижних валках. Параметры устройства и работы магнитных сепараторов определяются большим 
числом взаимосвязанных элементов: типом магнитной системы, числом, формой и расположением полюсов, 
составом магнитных материалов, диаметром роторов, частотой их вращения, крупностью руды, содержанием и 
вкраплением магнитных минералов, а при мокром магнитном обогащении – еще и количеством воды, типом 
ванны и пр. [2]. 

Поскольку конструктивные параметры магнитных барабанных сепараторов для мокрого обогащения уже 
установились и не подвержены существенным изменениям, а эффективность процесса магнитной сепарации 
определяется интенсивностью и топологией магнитного поля, создаваемого магнитной системой сепаратора, 
развитие барабанных магнитных сепараторов для мокрого обогащения осуществляется, в основном, за счет 
модернизации их магнитных систем. 

Цель работы. Обоснование особенностей расчета магнитной системы барабанных сепараторов с 
применением новых магнитных материалов. 

Материал и результаты исследования. Мощным толчком для модернизации магнитных систем 
сепараторов стало массовое освоение производства постоянных магнитов высоких энергий типа Nd-Fe-B с 
удельной энергией магнитного поля Wd  до 460 кДж/м

3
. 

Другой важной предпосылкой к усовершенствованию магнитных систем является наличие современных 
мощных программных продуктов для математического моделирования и расчета магнитных систем. Это 
позволяет за короткое время рассчитать множество вариантов магнитных систем и выбрать наилучшую 
согласно принятому критерию оптимизации. 

Замена в классических барабанных магнитных сепараторах для мокрого обогащения традиционных 
ферритовых магнитов магнитами Nd-Fe-B дает возможность значительно увеличить значения магнитной 
индукции, магнитных сил поля и создать требуемую топологию магнитного поля в рабочей зоне сепаратора для 
обеспечения наилучших показателей разделения. 

Эффективность работы магнитных сепараторов определяют лишь силы, действующие в радиальном 
направлении, так как именно они способствуют осаждению магнитных частиц на поверхность барабана. 
Осажденные магнитные частицы должны быть транспортированы в зону для разгрузки магнитного продукта за 
счет сил сцепления с поверхностью барабана, которые пропорциональны величине радиальной составляющей 
силы. В то же время, тангенциальные магнитные силы противодействуют равномерному переносу магнитных 
частиц в зону их разгрузки, вызывают проскальзывание магнитных частиц по поверхности барабана и их 
скопление в местах повышенной напряженности магнитного поля на барабане в местах изменения полярности. 
Это приводит к шунтированию магнитного поля и ослаблению его величины в рабочей зоне сепаратора. Из-за 
постоянного трения осажденного магнитного продукта поверхность обечайки барабана (защитного покрытия 
обечайки) изнашивается. Поэтому очень важно, чтобы интенсивность магнитного поля уменьшалась в 
значительной степени радиально, не изменяясь вдоль окружности барабана. 

В плане обеспечения требуемой производительности следует учитывать, что согласно проведенным 
исследованиям [3], при повышении индукции магнитного поля на расстоянии 50 мм от поверхности барабана с 
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50 мТл до 70 мТл (извлечение железа 95%) производительность сепаратора увеличивается незначительно (с 27 

т/ч⋅м до 32 т/ч⋅м), а дальнейшее увеличение поля до величины 85 мТл позволяет увеличить производительность  

до 75 т/ч⋅м . 
Повышение индукции магнитного поля уменьшает также потери в хвостах мелких фракций. Следует 

отметить тот факт, что при значении индукции магнитного поля 85 мТл потери железа с хвостами составляют 
меньше 2% в сравнении с традиционными 10% потерь при 50 мТл (для фракции 60 мкм). 

Существует возможность достижения той же производительности путем уменьшения напряженности 
магнитного поля  при создании более высокого ее градиента (grad H), что видно из соотношения для расчета 
магнитной силы 

F НgradНχµ= ,  (1) 

где χ – магнитная восприимчивость частиц материала; µ= 710·4 −π  Гн/м – магнитная проницаемость среды, в 

которой происходит обогащение; Н – напряженность магнитного поля; grad H – градиент напряженности этого 
поля. При этом может быть значительно снижена флокуляция магнетита. 

Для определения требуемой напряженности магнитного поля необходимо дополнительно проводить 
исследования ее зависимости от магнитной восприимчивости магнетита.  

В производстве сепараторов широко применяются магнитные системы на постоянных магнитах, в состав 
которых входят магнитные блоки с радиально направленным к оси вращения барабана магнитным полем. 
Магнитные системы этого типа имеют высокую неравномерность поля на поверхности барабана и, к тому же, 
низкую индукцию магнитного поля до 50 мТл на расстоянии 50 мм от поверхности барабана для ферритовой 
магнитной системы, что резко уменьшает эффективность сепарации при увеличении производительности 

сепаратора выше 30 т/ч⋅м. 
С целью увеличения равномерности магнитного поля и повышения его напряженности на поверхности 

барабана сепаратора, авторами [4] предложена магнитная система, в которой магнитные блоки, расположенные 
по окружности относительно оси магнитного сепаратора в направлении их намагничивания, укладываются 
таким образом, чтобы угол ψ между направлением намагничивания и любым радиус-вектором постоянно 
удовлетворял уравнению: 

ψi= –n φi, (2) 
где n – любое положительное число; φi – угол, который образуется прямой, соединяющей центр тяжести i-го 

магнитного блока с осью сепаратора и радиус-вектором. 
По такой закономерности была создана магнитная система сепаратора на основе постоянных магнитов Nd-

Fe-B, которая включает около 50 блоков, намагничивания которых задаются согласно уравнения (2), и 
охватывающая угол от 90 до 120 градусов [5]. Данная конструкция позволила достичь интенсивности поля  
0,7 Тл на поверхности барабана и уменьшить неравномерность поля по сравнению с традиционной системой 
примерно на 25%. Величина тангенциальной составляющей магнитной силы равнялась около 10% радиальной, 
а в некоторых случаях достигала 20%. Однако, сборка магнитной системы с такими направлениями 
намагничивания намного сложнее традиционной. 

Кроме этого, равномерность поля магнитной системы сепаратора может быть достигнута за счет 
своеобразной формы полюсов магнитной системы. 

Применение Nd-Fe-B магнитов определенных геометрических размеров позволяет:  
а) повысить равномерность поля на поверхности барабана, воспользовавшись при расчетах методикой, 

предложенной в [4]; 
б) увеличить индукцию магнитного поля на поверхности барабана; 
в) увеличить среднюю магнитную силу в рабочем зазоре сепаратора; 
г) снизить массу магнитной системы; 
д) избежать накопления магнитных частиц на поверхности барабана в местах изменения полярности; 
е) улучшить условия разгрузки магнитного продукта. 
Выводы. В результате проведенного анализа перспективных схемных решений магнитных сепараторов 

барабанного типа, новых типов магнитных материалов и особенностей магнитного обогащения магнетитовых 
руд сформированы условия и требования к методике расчета их магнитной системы. 
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Введение. Парк электрических машин (ЭМ) промышленных предприятий Украины на сегодняшний день 

характеризуется высокой степенью технического износа, что является причиной  существенного снижения его 
надежности. На сегодняшний день достоверно известно, что в ходе продолжительной эксплуатации и ремонта 
изменяются паспортные данные, рабочие параметры и характеристики ЭМ [1]. Есть все основания полагать, 
что эти изменения преимущественно обусловлены процессами старения. Хотя понятие старения ЭМ не 
получило распространения в технической и научной литературе, по причине невозможности его точного 
описания и математического представления, в данном случае оно может рассматриваться как частичная утрата 
основными конструктивными материалами и элементами ЭМ своих свойств под влиянием внешних факторов, 
возникающих в процессе эксплуатации и ремонта с течением времени. Исходя из сказанного, процесс старения 
наиболее тесно связан с надежностью ЭМ, так как по мере старения уменьшается ее время наработки на отказ. 

Учет влияния изменения свойств основных материалов и конструктивных изменений в ЭМ на параметры и 
характеристики машины позволяет разработать рекомендации по их замене и восстановлению. Кроме этого, 
возможна оценка стоимости затраченных средств и принятие окончательного решения о пригодности ЭМ к 
дальнейшей эксплуатации. Если ЭМ подлежит ремонту, а после восстановления ее действительные показатели 
существенного отличаются от номинальных, возникает необходимость снабжения машины новой табличкой с 
указанием паспортных данных и требуемых параметров и характеристик, т.е. ее сертификации.  

Цель работы. Обоснование особенностей процесса старения ЭМ и рассмотрение механизма и способов 
учета факторов, влияющих на его интенсивность. 

Материал и результаты исследования. Оценить старение всех конструктивных частей машины – 
довольно трудоемкая задача, но в этом нет необходимости, так как применительно к эксплуатации важно дать 
ответ только на ряд основных вопросов, в частности, как повысить время безотказной работы ЭМ и как 
изменяются ее рабочие параметры в ходе эксплуатации и ремонта. 

Ответить на эти вопросы можно, оценив процесс старения именно тех конструктивных частей и элементов 
электрической машины, выходом из строя которых обусловлена основная часть отказов. 

Как свидетельствуют данные по статистике отказов ЭМ, наибольшее их число приходится на обмотку и 
подшипниковый узел. Результаты предшествующих исследований позволяют сделать вывод, что одной из 
значимых причин, влияющих на надежность, является изменение свойств шихтованных сердечников [2].  

Проведенный анализ показал, что при всем многообразии существующих видов дефектов, их влияние на 
снижение показателей надежности рассматриваемых узлов и ЭМ в целом сводится к ухудшению вибрационных 
характеристик и тепловых режимов работы. 

Причины возникновения вибраций носят динамический и электромагнитный характер. Первый обусловлен  
конструктивными недостатками, дефектами, повреждениями двигателя при установке на рабочее место и т.п. 
Электромагнитные вибрации являются результатом возникновения односторонней силы магнитного 
притяжения, которая вызвана нарушением магнитной или электрической симметрии статора или ротора. При 
этом электрическая асимметрия возникает вследствие повреждения обмоток или их неправильного соединения, 
а магнитная может быть вызвана неравномерностью зазора между статором и ротором, а также неравномерным 
распределением свойств стали сердечника статора. 

На данный параметр дополнительно влияют выработка подшипников, деформация их посадочных 
поверхностей, изгиб вала и т.п. 

Превышения температуры обмотки статора, при постоянстве условий охлаждения, вызываются изменением 
потерь как в ней самой, так и в других частях ЭМ. Непосредственно перегрев статорной обмотки машин 
переменного тока определяется потерями в меди и стали при дополнительном ухудшении теплоотвода через 
сердечник, а суммарные потери дают общее превышение температуры и позволяют спрогнозировать процессы 
теплового старения изоляции. Дефекты и нарушения структуры изоляции могут быть внесены и на ремонтных 
участках при нарушении технологии сушки, сборке, транспортировке, монтаже машин.  

Таким образом, все выделенные виды дефектов являются в той или иной мере причинами возникновения 
вибраций, перегрева и как конечный результат – выхода из строя ЭМ.  

Выводы. Учет значений вибрации и перегрева обмотки, а также их совместного влияния в моделях 
надежности ЭМ позволяет прогнозировать их повторный выход из строя для заданных условий эксплуатации. 
Для этого необходима разработка новых многофакторных моделей надежности, аналогичных полученным в [3], 
и учитывающих влияние рассматриваемых видов дефектов непосредственно на показатели надежности. 
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Вступ. Створення генетичної систематики класу електромеханічних дезінтеграторів поліфункціональної дії 
(ЕМД) зумовлена необхідністю вирішення проблеми впорядкування відомої та прогнозу майбутньої 
структурної різноманітності високоефективних пристроїв технологічного призначення, здатних забезпечити 
виконання  технологічних процесів тонкого та надтонкого подрібнення, виготовлення різноманітних сумішей, 
знезараження, прискорення хімічних реакцій, тощо. За результатами попередніх досліджень класу визначено 
область існування породжувальних джерел поля (ПДП), Видову різноманітність та рангову структуру 

систематики класу ЕМД [1].  
Мета роботи. Метою даного дослідження є перевірка достовірності генетичної систематики класу 

електромеханічних дезінтеграторів поліфункціональної дії. 
Матеріал і результати дослідження. Перевірити достовірність генетичної систематики Видів 

досліджуваного класу можна, використовуючи два підходи: 1) аналіз реальних історичних процесів 
структуроутворення; 2) винахід (відкриття) нових електромеханічних об’єктів, прогнозованих на основі 
прогностичної функції систематики. Генетичний синтез нових структур електромеханічних дезінтеграторів 
поліфункціональної дії є окремою задачею високого рівня складності, розв’язання якої пов’язано до того ж з 
проблемою захисту авторських прав, тому в даній роботі методом перевірки достовірності генетичної 
систематики класу ЕМД є реальні процеси структуроутворення, які визначаються за результатами 
інформаційного (в т.ч. патентного) пошуку.  

Реальні процеси розвитку та прогноз подальшого структуроутворення довільних класів електромеханічних 
перетворювачів енергії моделюються філогенетичними моделями, які,  на відміну від моделі макроеволюції, не 
лише відтворюють реальні історичні процеси Видоутворення досліджуваних класів, а і вказують подальші 

напрями структуроутворення [2].  
Таким чином, перевірку достовірності генетичної систематики класу електромеханічних дезінтеграторів 

поліфункціональної дії здійснимо шляхом побудови та аналізу філогенетичної моделі.  
Вихідною  інформацією для побудови філогенетичної моделі класу ЕМД є: 
1. генетична класифікація породжувальних джерел поля [3], в межах якої визначена область існування 

ПДП досліджуваного класу [1]; 
2. структуровані результати  інформаційного пошуку за даним класом, які представлені інформацією про 

структуру інформаційно-реальних Видів класу ЕМД з визначенням автора та часу патентування 
найпершого представника кожного такого Виду; 

3. визначена структура неявних Видів (Видів, представлених на сьогоднішній день лише генетичною 

інформацією) [1]. 
Для побудови моделі вводимо наступні обмеження: 

1. результати інформаційного пошуку не є остаточними, оскільки дослідити абсолютно всі інформаційні 
джерела за класом ЕМД неможливо; 

2. не враховуються Види-близнюки, що значно спрощує графічне подання генетичної основи моделі.  
Побудова моделі здійснюється таким чином: 
1. визначається кількісний склад Видів «ідеального» класу ЕМД (класу, визначеного на рівні Генетичної 

класифікації, завдяки чому він відрізняється повнотою Видової різноманітності [3]) -80 Видів, в т.ч. 30 

базових Видів [4]; 
2. на підставі даних попереднього пункту будується генетична основа моделі (рис. 1); 
3. здійснюється інформаційно-патентний пошук за даним класом (за період його найбільш інтенсивного 

розвитку – 1969- 1992 роки); 
4. встановлюється Видова приналежність знайдених структурних представників класу (всі знайдені  

структурні представники класу ЕМД належать до 8 базових Видів: ЦЛ 0.2 у, ЦЛ 2.2 у, ПЛ 2.2 х,     ЦЛ 
2.0 х, КН 2.2 у, КН 0.2 у, ТП 2.0 х, ТП 0.2 у); 

5. визначаються назви, автори та час винаходу перших структурних представників кожного Виду (за 
датою заявки відповідних патентів);  

6. за результатами п.п. 4, 5 будується інформаційно-реальна частина моделі (рис. 1); 
7. на підставі визначеного раніше складу неявних Видів досліджуваного класу (всього 22 базових неявних 

Види [4]) будується прогностична частина моделі (рис.1). 
Філогенетична модель класу електромеханічних дезінтеграторів поліфункціональної дії (рис. 1) подається у 

вигляді «дерева» і складається із: генетичного «кореня», інформаційно-реальної частини – «гілок» та 
прогностичної частини – «листків». Структура моделі є незмінною у часі, оскільки межі досліджуваного класу 
визначені на генетичному рівні, змінюватимуться лише співвідношення інформаційно-реальних та неявних 
Видів. 
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Область існування класу електромеханічних 
дезінтеграторів поліфункціональної дії
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СФ 2.0хСФ 0.2у

ПЛ 2.2у
ПЛ 0.0y

ТП 2.2 х
КН 0.0у

СФ 2.2х СФ 2.2у

 
Рисунок 1 – Філогенетична модель класу електромеханічних дезінтеграторів поліфункціональної дії 

 

Висновки. Аналіз філогенетичної моделі класу електромеханічних дезінтеграторів поліфункціональної дії 

дозволяє зробити наступні висновки: 
1. генетична систематика Видів класу електромеханічних дезінтеграторів поліфункціональної дії є 

достовірною, оскільки підтверджується реальними процесами структуроутворення класу (не знайдено 
жодного представника ЕМД, який би виходив за межі визначеного Видового складу класу); 

2. на основі генетичного аналізу представників класу, виявлених за результатами інформаційного пошуку, 
встановлено, що на сьогоднішній день структурна різноманітність ЕМД представлена 8 базовими 
Видами; 

3. співвідношення між інформаційно-реальними та неявними Видами досліджуваного класу (8 та 22 Види 
відповідно) вказує на те, що структурна еволюція класу ще триває; 

4. визначення кількості та генетичної інформації неявних Видів ЕМД дозволяє перейти до керованої 
еволюції класу. 

Отримані результати вперше відтворюють закономірності розвитку та вказують напрями подальшого 

структуроутворення класу електромеханічних дезінтеграторів поліфункціональної  дії і дають підстави для  

проведення подальших системних досліджень класу, а саме: розкриття внутрішньої структури кожного Виду; 

направлений синтез нових технічних рішень як з використанням методології гомологічних перетворень, так і з 

використанням моделей мікроеволюції; створення генетичного банку інновацій. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ХАРАКТЕРИСТИК МАГНІТНИХ СИСТЕМ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МІКРОМАШИН НА ОСНОВІ М’ЯКО-МАГНІТНИХ  

КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ  

Прус В.В., к.т.н., доц., Волокова Я.Р., магістрант 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 

 
Вступ. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується тенденціями щодо раціонального 

використання матеріалів та енергетичних ресурсів, що у першу чергу позначилось на електрообладнанні і 
особливо на електродвигунах, які є найпоширенішими споживачами електричної енергії.  

Як свідчать результати досліджень, якість електромеханічного перетворення в електричній машині 
обумовлена цілим рядом факторів, у тому числі і якістю основних конструктивних матеріалів, насамперед тих, 
з яких побудовано магнітну систему. У застосуванні до виконавчих двигунів малої потужності на сьогодні це 
переважним чином тонколистові електротехнічні сталі та м’яко-магнітні композитні матеріали, розробкою, 
виготовленням та випробуваннями яких займається багато провідних вчених та дослідників як на Україні, так і 
за кордоном. 

Результати попередніх досліджень. Математична модель феромагнітного гістерезису, отримана Джилесом 
та Атертоном (JA-модель), заснована на фізичних властивостях феромагнітного матеріалу, а не на суворій 
відповідності математичної та експериментальної кривих, що підтверджується в [1, 2]. JA-модель припускає, 

що повна намагніченість M  (4) визначається намагніченістю прямої irrM  (1) і зворотної revM  (2), складових, 

у той час як безгістерезисна намагніченість anM  описується функцією Ланжевена (3). 
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Повна намагніченість M є сумою прямої irrM  й зворотної revM  намагніченостей 
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Підставляючи revM  з (2), одержимо 
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У підсумку вираження для повної зміни магнітної сприйнятливості AHIA  прийме вид: 

dH

dM
c

)MM(k

MM
)c(

dH

dM an

irran

irran +
−−

−
−=

αδ
1 .  (6) 

Мета роботи. Обґрунтування та апробація методики теоретичних досліджень магнітних систем двигунів з 
поперечним потоком із м'яко-магнітних композитів, направленої на визначення електричних і магнітних 
параметрів з подальшим їх врахуванням при проектуванні, розрахунках, виготовленні та експлуатації даного 
типу двигунів. 

Матеріал і результати дослідження. П'ять параметрів в (6), що залежать від властивостей матеріалу, 

являють собою: намагніченість насичення SM , параметр угрупування α , основний параметр поля a , сталу 

зсуву стінок доменів k , пропорційну ширині петлі гістерезису, і сталу c , що характеризує деформацію 

доменів. Параметр δ  дорівнює “+1” для AHIA> 0 і “–1” у противному випадку. Ідентифікація цих величин 

може бути проведена шляхом вимірювання параметрів петлі гістерезису із застосуванням методу генетичних 
алгоритмів. 

Для визначення параметрів JA-моделі відповідно до (6) повинні бути відомі параметри статичної петлі 
гістерезису матеріалу, знятої на постійному струмі.  

Однак слід пам’ятати, що така петля гістерезису не дає можливості оцінити ефект від перемагнічування 
змінним магнітним полем. Таким чином, у даному випадку не будуть враховуватись втрати від вихрових 
струмів і їх реактивна дія. Тобто параметри петлі гістерезису, отримані на постійному струмі для  різних рівнів 
намагніченості, можуть використовуватись лише для визначення ідеальних параметрів JA-моделі для даних 
рівнів намагніченості [3]. 

Петлі гістерезису, отримані при різних частотах перемагнічування та максимальному рівні намагніченості, 
характеризують втрати на гістерезис, а також поточні втрати на вихрові струми і їхнє перевищення над 
гістерезисними. Петлі гістерезису, отримані при різних прикладених частотах для максимальної 
намагніченості, що відповідає точці початку насичення матеріалу, представлені на рис. 1.  
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Параметри, отримані у результаті 
вимірювань відповідно до [4], та порівняння 
петель гістерезису на постійному й змінному 
струмі, використовувались для розрахунку 
повних втрат і уточненої ідентифікації 
параметрів JA-моделі. 

З метою ідентифікації значень параметрів 
JA-моделі гістерезису можуть 
використовуватись генетичні алгоритми [2], 
які у розрізі розв'язуваної задачі являють 
собою методи оптимізації, що 
використовують поняття природного 
відбору та генетики. Генетичні алгоритми 
дозволяють виконувати оптимізацію для 
безперервно або дискретно змінюваних 
параметрів і можуть працювати із заданими 
вручну чисельними даними, 
експериментальними даними або 
аналітичними функціями. 

Шляхом застосування методу нелінійних 
кінцевих елементів змінної величини,  були 
розраховані сумарні втрати у сталі від 
гістерезису та вихрових струмів для різних 
режимів роботи двигуна з поперечним 
потоком. Як приклад було прийнято, що у 
двигуні з поперечним потоком повне 
збудження є сумою збуджень від 
зовнішнього прикладеного магнітного поля 
та поля постійних магнітів. При цьому 
збудження від постійних магнітів є 
незмінним у часі (рис. 2) і накладається на 
зовнішнє збудження.  

Результати розрахунків двигуна з 
поперечним потоком з використанням JA-
моделі для збудження, заданого відповідно 
до рис. 2, отримані для оптимізованих 
значень параметрів, наведено у вигляді 
петель гістерезису на рис. 3. 

Висновки. У роботі отримано параметри 
та апробовано уточнену модель 
феромагнітного гістерезису, побудовану на 
основі моделі Джилеса та Атертона, 
використання якої дозволяє підвищити 
точність визначення параметрів магнітної 
системи двигунів з поперечним потоком. 
Подальшим напрямком досліджень є 
вдосконалення технології виробництва 
магнітопроводів двигунів на основі м'яко-
магнітних композитних матеріалів. 
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Рисунок 1 – Петлі гістерезису, отримані при зміні частоти 

перемагнічування для різних рівнів насичення магнітної 

системи  з порошкового матеріалу виробництва фірми 

Hoganes (Швеція) 

 

 
Рисунок 2 – Формування збудження у двигуні з поперечним 

потоком 

 

 
Рисунок 3 – Гістерезис на постійному струмі у першому 

квадранті при збудженні двигуна відповідно до рис. 2 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АСИНХРОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК 

 
Прус В.В., к.т.н., доц., Ахметшина М.В., аспирант 
Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского 

 

Введение. Вибрация является одной из распространенных причин снижения надежности асинхронных 
двигателей (АД). Она влечет за собой повреждение подшипников, обмотки, корпуса и конструкции в целом. 
Степень повреждения зависит от интенсивности и частоты колебаний, источником которых могут быть дефекты 
сочленения исполнительного механизма и АД, неуравновешенные вращающиеся части и т.д. Повышенный уровень 
вибрации приводит к увеличению нагрева узлов АД и пагубно влияет не только на саму электрическую машину 
(ЭМ) и фундамент,  но и на состояние находящегося рядом оборудования, чувствительной измерительной техники  
и т.п.  

В процессе эксплуатации АД происходит старение изоляционных материалов, изменяются свойства 
электротехнической стали, ухудшаются характеристики смазочных материалов, деформируются рабочие 
поверхности. При этом растущий вибрационный фон снижает усталостные свойства используемых узлов и 
компонентов конструкции ЭМ, что способствует их износу.  

При определении вибрационной надежности АД важную роль играет анализ состояния двигателя при 
первичной установке его на рабочее место, так как основные параметры АД и свойства конструктивных материалов 
могут иметь отклонения от нормируемых значений и указанных в паспорте величин. Эти отклонения могут быть 
обусловлены несовершенством технологии производства или внесены при транспортировке и монтаже. К 
изменениям технолого-производственного характера можно отнести ухудшение свойств стали при штамповке, что 
ведет к снижению магнитной индукции и увеличению потерь. Недостаточно жесткие допуски на механическую 
обработку деталей приводят к увеличению эксцентриситета воздушного зазора и как следствие – к увеличению 
магнитной составляющей вибрации. К дефектам, влияющим на вибрационную надежность, внесенным при сборке, 
можно отнести нарушение симметрии элементов конструкции корпуса; недостаточный натяг пакета статора в 
корпусе и пакета ротора на вал, несоосность посадочных мест на валу и в подшипниковом щите; отсутствие 
оптимальных посадки подшипников, соотношения пазов статора и ротора; недостаточная балансировка ротора при 
изготовлении двигателя. Дефекты при сверлении отверстий в лапах могут привести  к вибрациям при недостаточно 
устойчивом креплении АД к фундаменту или рабочей поверхности. Из этого следует, что технология производства 
изначально вносит свои недостатки конструкции при сборке, установке и подготовке материалов, а развитие этих 
дефектов вследстви старения конструктивных элементов и узлов снижает продуктивность работы и срок службы 
АД. Учет приведенных особенностей при расчете вибрационной надежности и непосредственно контроль 
состояния ЭМ в период эксплуатации позволит существенно повысить точность прогнозирования 
работоспособности АД в производственных условиях.  

Результаты предыдущих исследований. В работе [1] представлены стандартные подходы к определению 
уровней магнитных и механических вибраций унифицированной серии АД Интерэлектро. Методика расчета 
магнитных вибраций, предложенная в [2], основана на предположении о линейности системы, и заключается в том, 
что частота вибраций берется равной частоте электромагнитных сил, ее вызывающих, а частотный спектр 
составлен на основании анализа уравнений Максвелла. Такая методика пригодна только для сопоставления 
различных конструктивных решений АД при выборе оптимального варианта, но не дает полноценной информации 
о вибрационной надежности двигателя с параметрами, изменяющимися в процессе эксплуатации и ремонта. При 
этом методика расчета механических вибраций по [2] имеет ряд предположений, связанных не с действительными 
причинами повреждений в подшипниках, а основанных на учете дефектов микрогеометрии подшипников, 
вызванных несовершенством технологии их производства.  

Цель работы. Разработка принципов и обоснование методики учета влияния изменения свойств основных 
конструктивных материалов в результате старения на вибрационные параметры и характеристики и, как следствие 
– на показатели надежности АД с целью их дальнейшего прогнозирования и улучшения в процессе эксплуатации.  

Материал и результаты исследования. В результате проведенного анализа был сделан вывод, что методика, 
основанная на результатах предыдущих исследований в этой области, и синтезированная по совокупности всех 
учитываемых факторов, не позволяет решить задачу диагностики и прогнозирования работоспособности и 
вибрационной надежности АД. Причиной этому есть то, что такая методика будет максимально удовлетворять 
требованиям лишь систем мониторинга первого уровня, задачей которых является сопоставление с 
нормированными параметрами. Т.е. такая система не несет информации, необходимой для экспертной оценки, 
которая позволила бы спрогнозировать развитие дефектов и их влияние на надежность и тем самым получить 
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вывод о комплексе мер по устранению этих повреждений. Выходом из данной ситуации может быть внесение в 
расчет вибраций ряда факторов, влияющих на показатели надежности наиболее повреждаемых узлов АД, и 
контроль изменения вибрационных усилий и моментов в результате их влияния. Построение подсистем 
вибрационного анализа состояния таких узлов на основании модели распределения колебаний в АД позволит 
выделить составляющие полученного спектра и прогнозировать его изменение в процессе эксплуатации.   

Предлагаемая методика расчета вибраций включает в себя как расчет стандартного ряда вибрационных 
характеристик (вибрации от основной гармоники магнитного поля, от взаимодействия статорных и роторных 
гармоник и др.), так и дополнительных параметров, позволяющих учитывать совокупность дефектов подшипников, 
дополнительный прогиб вала, изменение температурного поля АД. Ниже приведен общий вид  расчетных 
соотношений для определения частот вибрации в подшипниках, которые используются в разрабатываемой модели. 

Так как в исследуемых АД общепромышленного применения с высотами осей вращения 45 – 250 мм 
применяются подшипники качения, был выделен ряд частот, на которых возникают колебания того или иного 
характера: роторные, собственные, разностные и суммарные, случайные, что поясняется рис. 1. 

В роторных частотах учитывались:  
– частота вращения сепаратора: 

)n,D,d(Ffc = ,  

где d  – диаметр внутреннего кольца; D  – диаметр наружного кольца; n  – частота вращения вала;  
– частота перекатывания тел качения по внутреннему и наружному кольцам 

( )n,Z,D,dFf,f нв = , 

где Z  – число тел качения;  
– частота вращения тела качения  

( )n,d,D,dFf шш = ;  

где шd  – диаметр шарика; 

– частота, вызванная овальностью колец 
( )nFfо = ;  

– частота, вызванная разноразмерностью тел качения  









=

2

n
,Z,D,dFf рш .  

При этом рост амплитуды колебаний на 
частоте cf  сведетельствует о повреждении 

сепаратора либо шарика; на частоте нf  – о 

деформации дорожки качения и возможном 
прогибе вала в направлении силы тяжести; 

вf – о локальном износе внутреннего кольца 

вала и попадении в зону износа шарика или 
возможном прогибе вала в направлении, 
противоположном направлению силы 
тяжести вследствие  наличия дисбаланса; 

шf – о дефекте шарика; оf  – о деформации 

колец; ршf  – о нарушение целосности 

структуры шарика (сколы, вмятины, 
выщербы). Исходя из этого, представляется 
возможным получение информации о 
дефектах, возникших в подшипнике, так как 
именно на этих частотах преимущественно 

проявляется каждое из перечисленных выше повреждений.  
В соответствии с ГОСТ 20815–93 единственным регламентируемым вибропараметром является максимальное 

среднее квадратическое значение виброскорости для указанной величины оси вращения двигателя. При наличии 
информации о частоте и амплитуде вибрации можно в целом определить их превышение, рассчитав по ним 
виброскорость, величина, которой нормируется. 

Полученная величина виброскорости может быть использована в общей модели надежности [3] как один из 

f

cf−

шf−

ршf−

оf−

нf−

вf−

Рисунок 1 – Пример проявления роторных частот в подшипнике 
2630 средней широкой серии 
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эксплуатационных факторов, который включает в себя ряд причин, приводящих к его изменению.  
Полученный спектр колебаний может быть использован для диагностики повреждений конструктивных узлов и 

прогнозирования срока службы АД, так как, анализируя полученную информацию о вибрационном состоянии 
двигателя, можно сделать вывод о его запасе надежности и о том, как быстро он может исчерпаться без проведения 
мер по устранению причин возникновения повышенных колебаний. 

Достоверность методики и полученных расчетных данных можно оценить экспериментальным путем.  При этом 
предполагается устанавливать датчики вибрации максимально близко к  исследуемому источнику колебаний. Для 
определения частот колебаний, которые характеризуют такие дефекты, как статический и динамический дисбаланс, 
дополнительный прогиб вала, ряд повреждений подшипников, повреждения вентилятора и изоляции, приводящие к 
перегреву двигателя, необходимо промоделировать их изолированное влияние путем искусственного внесения в 
конструкцию испытываемых АД. При этом нужно выделить из общего фона и разделить механические и 
магнитные вибрации одним из следующих способов: 

1. Уменьшая на 6-10дБ уровень действия магнитных сил для выделения механических составляющих. 
2. Устраняя  вибрации электромагнитного происхождения  путем отключения питания АД 
3. Определив зависимость механических вибраций от напряжения, так как при отсутствии токов в обмотках 

частично исчезнут и механические составляющие. Такой подход дает возможность восстановить реальный уровень 
механических вибраций с учетом описанной взаимосвязи. 

Для выделения резонансных составляющих вибрации АД необходимо выполнять сравнительную оценку 
вибрационного спектра при изменении частоты вращения – для учета механических и частоты питающего 
напряжения – для учета магнитных составляющих.  

Выводы. 
1. Анализ результатов предыдущих исследований свидетельствует о том, что вибродиагностика позволяет 

получить информацию, необходимую для определения реального состояния АД, а вибрационные характеристики в 
результате разделения колебаний на определенных частотах отражают повреждения в исследуемых узлах АД. 

2. Предлагаемая модификация стандартной методики расчета и учета вибраций позволяет расширить спектр 
учитываемых факторов и может быть использована в составе системы сертификации при определении показателей 
надежности АД [4]. 
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СПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ НОВИХ СТРУКТУРНИХ 
РІЗНОВИДІВ МІКРОМІНІАТЮРНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 

Зелінський А.О., студент 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
 

Вступ. На сьогоднішній день у галузях промисловості, в яких використовуються електричні машини, 

спостерігається тенденція до мініатюризації, зокрема такий клас, як мікромініатюрні машини, досяг високого 

ступеню розвитку. Це призвело до того, що на даний момент більше уваги почало приділятися спеціальним 

електричним машинам та мікромініатюрним машинам. Основною властивістю таких машин є те, що вони 

мають просту структуру та, як правило, низькі енергетичні показники. Також у таких машинах застосовується 

ряд оригінальних технічних рішень, щоб машина могла виконувати специфічні функції, які не можна 

застосувати при виготовлені класичних електричних машин. 

Задачею цієї роботи є спрямований синтез та аналіз нових структурних різновидів класу мікромініатюрних 

машин. Ця задача ставиться уперше. Також в даній роботі було використано сучасні комп’ютерні технології. 

Треба зазначити, що застосування сучасних комп’ютерних технологій значно спрощує задачі синтезу та 

підвищує їх ефективність.   

Мета роботи. Метою даної роботи є визначення області існування класу мікромініатюрних електричних 

двигунів та здійснення генетичного синтезу нових структурних різновидів двигунів досліджуваного класу з 

використанням новітньої методології генетичного синтезу та сучасних засобів комп’ютерного моделювання. 

Хоча не всі синтезовані структури можуть знайти практичне використання, але деякі із них є досить цікавими 

та потребують подальшого вивчення. 

Ця задача є дуже актуальною, тому що клас мікромініатюрних двигунів швидко розвивається, щоб 

задовольнити вимоги різних сучасних галузей науки і техніки. Постановка такої задачі стала можливою завдяки 

дослідженням в області генетичної та структурної електромеханіки, започаткованим на кафедрі 

електромеханіки НТУУ «КПІ» [1].  

Матеріал і результати дослідження. За результатами патентного пошуку було обрано структуру-прототип 

[2] - двохстаторний мікромініатюрний двигун електростатичного типу. Такі двигуни використовуються у 

мікропроцесорній техніці. Генетичний код цієї машини згідно генетичної класифікації – 2ТП 0.2у. 

Було задано наступну цільову функцію синтезу: 

1) наявність двох статорів с полюсами; 

2) наявність ротору з немагнітними проміжками; 

3) відсутність механічного контакту між ротором та статором. 

Область існування синтезованих структур було визначено за допомогою генетичної класифікації 

електричних машин та цільової функції, сформованої на основі генетичної інформації структури-прототипу. 

Загалом, область існування класу левітаційних мікромініатюрних машин можна представити у наступному 

вигляді: 
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Загалом, до області існування належать 4 ряди, які включають в себе 15 породжувальних структур 

Далі на основі області існування було проведено синтез нових структурних різновидів та їх візуалізація з 

використанням комп’ютерної графіки. Синтез проводився на основі закону гомологічних рядів, принципу 

парності та принципу збереження генетичної інформації. Ізотопи у даній роботі не розглядалися. 

Результати синтезу у вигляді нових просторових структур нових різновидів мікромініатюрних машин, 

наведені нижче на рис. 1-6. 

Отриманні результати можуть слугувати як для подальших досліджень та удосконалень даного класу 

електричних машин, так і для створення навчальної літератури у сфері мікромініатюрних машин та у сфері 

структурної електромеханіки. 

Ще одним представником мікромініатюрних машин є нанодвигуни. Цей клас почав досліджуватись досить 

недавно, тому існує лише невелика кількість патентів на цю тему. Оскільки, як уже було зазначено, технології 

розвиваються досить стрімко, то на перших етапах розвитку цього класу теорія генетичного синтезу може 

значно спростити задачу винаходу нових прототипів.  

Нанодвигуни являють собою дуже прості механізми, тому методи синтезу повинні працювати і при їх 
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дослідженні. У роботі за прототип було взято нанодвигун розроблений, Пітером Карлом із Університету штату 

Іллінойс. Цей двигун складається з осі, що являє собою карбонову трубку, три або шість лопастей та два 

нейтральні металічні електроди. Двигун приводиться у рух потоком електронів. 

   
Рисунок 1 – Структура прототип, представник виду 

2ТП 0.2у: 

1 - рухома частина; 2 - обертові електроди; 

3 - левітаційні електроди  

Рисунок 2 – Синтезована структура, представник 

виду 2ЦЛ 0.2у:  

1 - рухома частина; 2 - обертові електроди;  

3 - левітаційні електроди 

 

     
Рисунок 3 – Синтезована структура, представник 

виду ПЛ 2.2х: 

1 - рухома частина; 2 - обертові електроди;  

3 - левітаційні електроди 

Рисунок 4 – Синтезована структура, 

представник виду 2ТЦ 0.0у: 

1 - рухома частина; 2 - обертові електроди; 

3 - левітаційні електроди 

 

   
Рисунок 5 – Синтезована структура, 

представник виду 2КН 0.2у: 

1 - рухома частина; 2- обертові електроди; 

3 - левітаційні електроди 

Рисунок 6 – Синтезована структура, представник 

виду 2ЦЛ 2.0х: 

1 - рухома частина; 2 - обертові електроди;  

3 - левітаційні електроди 

 

Розглянемо синтез нових структурних різновидів класу нанодвигуни. Щоб отримати нові структурні 

різновиди доведеться дещо ускладнити конструкцію, тому що специфікою такого синтезу є неможливість 

деформувати молекули.  
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Рисунок 7 – Структура прототип, 

представник виду ТП 0.2у  

Рисунок 8 – Синтезована структура, представник 

виду ЦЛ 0.2у 

 

 
Рисунок 9 – Синтезована структура, представник виду КН 0.2у 

 

Синтез проводиться за законом гомологічних рядів. Для синтезу структури ЦЛ 0.2у додамо до машини ще 6 

електродів, повернемо кожні наступні з них на 40 градусів відносно попередніх та додамо ще 4 нейтральні 

електроди. Така конструкція може підвищити швидкість обертання двигуна. Аналогічно можна синтезувати 

конічну машину шляхом поступового зменшення довжини електродів.  

Висновки. Хоча сфера нанодвигунів ще не вивчена та працюючих прототипів дуже мало, вже стає 

можливим синтез нових структурних різновидів та аналіз видового складу неявних структур. Допомогти у 

вивченні даного класу може комп’ютерне моделювання. 
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УРАХУВАННЯ НЕЛІНІЙНОСТІ ІНДУКЦІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ВПРОДОВЖ  
ОСІ СОЛЕНОЇДА 

Ковязін О.В., асистент, Кудрявцев А.М., магістрант 
Донецький національний технічний університет 
 

Вступ. Припущення лінійності індукції магнітного поля впродовж вісі соленоїда додає похибку до 
результату розрахунку електричного кола, що містить котушку індуктивності.  

Сучасні комп'ютерні технології значно полегшують процес обчислення, що дозволяє моделювати соленоїд 
точніше, з урахуванням нелінійності магнітного поля.  

Оскільки котушка індуктивності є одним з основних елементів будь-якого електричного пристрою, то 
вдосконалення її моделі в кінцевому рахунку допоможе проектувати більш економічні і надійніші електричні 
машини і апарати. 

Мета роботи. Визначити ступінь нелінійності індукції магнітного поля в обмотці соленоїда з не 
феромагнітним осереддям наприкінці котушки відносно індукції в її середині.  

Матеріал і результати дослідження. Розподіл індукції магнітного поля упродовж вісі соленоїда згідно [1] 
визначається за формулою: 

,)cos(cos
h

Iw
B 21

0

2
ββ

µ
−=  (1) 

де 0µ  - магнітна константа, в системі СІ дорівнює 4π·10
-7

 Гн/м; І – струм у витках обмотки, А; w – кількість 

витків; h – висота котушки, м; β1 і β2 – кути між віссю котушки і лініями, що з'єднують її центр на вісі з 
крайніми витками на обох сторонах соленоїда. 

В середині котушки співвідношення кутів наступне: 12 180 ββ −= о , тобто вираз (1) перетворюється до 

виду: 
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Значення кута β1 в цьому випадку розраховується за формулою: 
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де а – середній радіус котушки, м. 

Наприкінці котушки кут β1 дорівнює 90
О
, а кут 
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arctg 90)(2 +=β . При цьому вираз (1) перетворюється на 

такий: 
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Відношення індукції магнітного поля наприкінці котушки до індукції в середині її, з урахуванням формул 
тригонометричних функцій [2], має вид: 
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Результат дослідження функції (5) для різних співвідношень висоти і радіусу котушки наведено у табл. 1. 
Таблиця 1 – Залежність функції К(a,h) від геометричних параметрів соленоїда 

Відношення висоти котушки до її радіусу, в.о. Відношення 
індукцій 0,5 1 2 3 4 

K(a,h), в.о. 0,271 0,316 0,395 0,439 0,461 

 
Висновки. Відношення індукції наприкінці котушки до індукції в середині її залежить тільки від 

геометричних параметрів соленоїда. З ростом відношення висоти котушки до її радіусу темп зростання функції 
(5) уповільнюється (див. табл. 1), тобто нелінійність індукції зменшується. Врахування нелінійності індукції 
магнітного поля в кінцевих частинах котушок в подальшому моделюванні дозволить визначити дію 
електродинамічних сил на крайні витки обмотки і комутаційну перенапругу на них. 
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РАСЧЕТ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, ИНДУЦИРУЕМОГО ОСТАТОЧНОЙ 
НАМАГНИЧЕННОСТЬЮ ФЕРРОМАГНИТНОЙ ДЕТАЛИ 

Корбан Н.П., асcистент 
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 
 

Введение. Существующие методы расчета магнитных полей намагниченных объектов применимы лишь при 

условии постоянного присутствия приложенного поля ПH . На практике же¸ в большинстве случаев, контроль 

параметров магнитных полей производится при остаточной намагниченности объекта.  

Поэтому возникает необходимость в создании методов расчета магнитных полей для случая, когда, после 

доведения ферромагнетика до состояния насыщения внешнее поле ПH  отключается.  

Цель работы. Создание метода расчета параметров магнитного поля, индуцируемого остаточной 

намагниченностью ферромагнитной детали. 

Материал и результаты исследования. После доведения ферромагнетика до состояния насыщения и 

отключения внешнего поля, намагниченность материала детали определяется по нисходящей кривой петли 

гистерезиса. 

Математически эта зависимость достаточно качественно описывается выражением [1]: 
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= ; Ic – экспериментально измеренная величина намагниченности при  

H = Hcs; Is – намагниченность насыщения; Hcs – коэрцитивная сила предельного цикла; Irs – остаточная 

намагниченность по предельной петле гистерезиса; χн – начальная восприимчивость; Hm – максимальная 

напряженность. 

Для расчета величины намагниченности Mj в элементарных объемах ∆Vj, на которые разбивается 

ферромагнитная деталь, предварительно необходимо вычислить значения напряженности внутреннего поля Hв 

в центрах  объемов ∆Vj . 

Расчет производится путем решения системы нелинейных алгебраических уравнений, представленной в 

матричной форме [2]: 

[ ] ( ) Пjвjijjв HHMCH += , (2) 

где HП = 0; Сij – матрица коэффициентов, определяющих взаиморасположение в системе координат точек 

источника и наблюдения, и геометрические параметры элементарных объемов ∆Vj; 

Решение (2) осуществляется итерационным методом. Намагниченность Mj(Hвj) на каждом цикле итераций 

пересчитывается по формуле (1).  

Далее по найденным значениям Hвj определяется величина намагниченности в элементарных объемах Mостj. 

На основе известных значений остаточной намагниченности в элементарных объемах ферромагнетика, 

представляется возможным рассчитать величину напряженности  магнитного поля вне объема детали по 

формуле [2]: 
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где jkS∆  – площадь стороны шестигранника, 

представляющего элементарный объем; N – число элементарных 

объемов. 

На основе предложенного метода был произведен численный 

эксперимент. В качестве объекта исследования использовалась 

ферромагнитная деталь, имеющая форму параллелепипеда с 

геометрическими параметрами: 2а = 5 мм; 2в = 3 мм; 2с = 3 мм 

(рис. 1).  

В качестве материала ферромагнетика в численном расчете 

использовались магнитные параметры стали ШХ15 после закалки 

до температуры 850 ºС: Ic – 0,39·10
6
 А/м; Is – 1,165·10

6
 А/м;  

Hcs – 0,39·10
3
 А/м; Irs – 0,713·10

6
 А/м; χн – 44. 

 
Рисунок 1 – Ферромагнитная деталь 
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Величина приложенного поля HП принималась 30000 А/м (ферромагнетик доводился до насыщения). 

Расчеты производились в среде Matlab, решение системы нелинейных алгебраических уравнений 

осуществлялось с помощью встроенной функции fsolve. 

В результате были получены графики зависимостей составляющих напряженности магнитного поля H на 

высоте h от поверхности детали (рис. 2). 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Графики зависимостей составляющих H над поверхностью детали: 

а) при присутствии HП = 30000 А/м; б) при отсутствии HП. 

 

Выводы. Рассчитанные значения составляющих напряженности магнитного поля H над поверхностью 

делали близки к значениям, полученным экспериментальным путем с помощью измерительных 

преобразователей. Преимущество данного метода заключается в том, что при расчете учитываются 

практически все параметры, влияющие на величину H: геометрические параметры и форма детали, ее 

магнитные характеристики, величина стороннего поля, координаты точки наблюдения. 

Дальнейшие исследования данного вопроса будут проводиться в направлении создания подобных методов и 

алгоритмов, которые, возможно, увеличат точность и производительность численных расчетов. 
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ВПЛИВ НАСИЧЕННЯ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПАРАМЕТРИ  
ПРОМИСЛОВИХ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ 

Рижкович Р.О. 
Донецький національний технічний університет 

 
Вступ. Точне врахування змінного насичення вимагає рішення відповідних нелінійних диференційних 

рівнянь. При розрахунку перехідних процесів можна використовувати частотні характеристики (ЧХ), які 
враховують реальне насичення. Для аналізу перехідних процесів з урахуванням насичення необхідно 
використовувати сімейство ЧХ, які відповідають різним значенням насичення. Кожна з характеристик такого 
сімейства відповідає своїй визначеній напрузі на статорі. Експериментальні ЧХ дозволяють отримати достатньо 
точну і повну інформацію про сукупність електромагнітних параметрів турбогенераторів, не враховуючи 
структуру взаємозв’язків окремих елементів. Насичення в різних елементах машини різне, тому при 
застосуванні ЧХ можна говорити лише о приблизному інтегральному врахуванні насичення. Алгоритм 
розрахунку перехідних процесів, з урахуванням впливу насичення шляхів магнітних потоків розсіювання, 
передбачає наявність відомих параметрів схеми заміщення з винесеною гілкою намагнічування, які 
відповідають ненасиченому стану синхронної машини, і залежностей сукупності електромагнітних параметрів 
від струмів.  

Мета роботи. Удосконалення методики визначення електромагнітних параметрів турбогенераторів на 
основі експериментальних ЧХ шляхом урахування неоднаковості електромагнітного зв’язку між обмотками 
статора, збудження і еквівалентного демпферного контуру; визначення впливу насичення на електромагнітні 
параметри шляхом отримання залежностей параметрів уточнених схем заміщення промислових 
турбогенераторів від початкового значення струму статора.  

Матеріал і результати дослідження. В роботі 
розглядається схема заміщення турбогенераторів уточненої 
структури, приведена на рис.1. Вона більш достовірна з 
фізичної точки зору, оскільки в ній враховується різниця 
взаємного індуктивного магнітного зв’язку між обмотками 
статора, збудження і еквівалентним контуром демпферної 
системи ротора. В даній роботі розглядалася методика 
визначення параметрів уточненої схеми заміщення 
турбогенераторів на основі даних досліду раптового 
трифазного короткого замикання (ТКЗ).  

Для більш точного виділення в прийнятій для 
дослідження схемі заміщення обмотки збудження 
необхідно при проведенні досліду ТКЗ одночасно з заміром 
струмів статора додатково реєструвати зміну струму в 
обмотці збудження.  

В цьому випадку параметри синтезованої схеми 
заміщення повинні одночасно адекватно відображати як 
вихідну ЧХ проводимості зі сторони обмотки статора 

( )dy js , так і ЧХ коефіцієнту розподілу струму статора в 

гілці обмотки збудження ( )fC js . 

Синтез параметрів уточненої схеми заміщення 
виконувався для промислових турбогенераторів типу ТВВ-
160 і ТВВ-320. На рис. 2 показані залежності зміни струму 
в обмотці збудження при ТКЗ на виводах генератора ТВВ-

160 в режимі неробочого ходу при напрузі 0,26 номU . 

Зіставлення розрахованої залежності струму в обмотці 
збудження (рис. 2, крива 3) з використанням коефіцієнту 

( )fC js  з експериментальною перехідною функцією (крива 

1) вказує на істотне уточнення результатів розрахунку, порівняно з розрахованою залежністю (крива 2) на 
основі схеми заміщення, в якій приймається, що кола обмоток статора, збудження і демпферних контурів 

мають магнітний зв’язок тільки через основне магнітне поле взаємною реактивністю adx . 

Висновки. Запропонована методика визначення за даними раптового ТКЗ параметрів схеми заміщення 
турбогенератора, яка відображає вплив магнітного насичення шляхів потоків розсіювання по подовжній осі 
машини при одночасному більш точному виділенні контуру обмотки збудження. Отримані залежності 
параметрів еквівалентної схеми заміщення уточненої структури від початкового значення струму ТКЗ для 
промислових турбогенераторів типу ТВВ-160 і ТВВ-320. 

Рисунок 2 – Струм ротора турбогенератора 
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Рисунок 1 – Схема заміщення турбогенератора 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОДВЕСНЫХ МАГНИТНЫХ СЕПАРАТОРОВ 

Сухаревская Н.А., аспирант 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, г. Луганск 
 

Введение. Для извлечения ферромагнитных предметов из различных сыпучих материалов, 
транспортируемых по конвейерам, широко используются подвесные магнитные сепараторы (МС). Основой 
этих устройств служат электромагниты постоянного тока или постоянные магниты с относительно большими 
рабочими межполюсными зазорами (до 100 – 500 мм).  

В последнее время существенно возрос объем информации (в форме патентов, журнальных публикаций и 
т.д.) о структурных разновидностях подвесных МС [1, 2]. Расширяются области применения устройств, что 
требует разработки новых разновидностей МС с нетрадиционным конструктивным исполнением. Подвесные 
МС все чаще применяются для сортировки мусора на мусоросжигательных заводах, в пищевой, 
фармацевтической и других отраслях промышленности.  

При проектировании новых разновидностей подвесных МС необходима упорядоченная информация об их 
структурном разнообразии. Наличие такой информации позволяет уменьшить затраты времени и ресурсов на 
поиск необходимых данных. Гарантом полноты подачи информации при разработке информационного 
обеспечения проектных процедур выступает структурно-системный подход, в основе которого лежит 
систематика относительно определенной области знаний [3, 4]. Задачей систематики является описание и 
упорядочение видов систем, определение системных взаимоотношений между ними. В отличие от 
искусственных классификаций, систематика, как объективный закон природы, которая его отображает, может 
быть только одна.  

Цель работы. Разработка информационного обеспечения проектных процедур при поисковом 
проектировании подвесных МС с использованием результатов генетической систематики. 

Материал и результаты исследования. Генетическая систематика может рассматриваться как 
методологическая основа информационного обеспечения поискового проектирования подвесных МС. При этом 
следует иметь в виду, что основой всех уровней систематики является Вид: «Вид» → «Род» → «Подсемейство» 
→ «Семейство» → «Функциональный класс». Вид также наследует ту генетическую информацию, которая 
заложена в первичном источнике электромагнитного поля. 

На данном этапе исследований с использованием результатов генетической систематики осуществляется 
разработка информационного обеспечения поискового проектирования подвесных МС в виде электронной базы 
данных. База данных будет содержать информацию о генетических и системных свойствах объектов, а также 
дополнительную справочную информацию (например, информацию о структурных представителях видов 
подвесных МС). 

Информация о генетических свойствах объектов будет включать описание генетического кода первичного 
источника поля (например, ЦЛ 0.2у), который является системой записи наследственной информации. Для 
определения геометрической, топологической и электромагнитных составляющих, определяющих 
генетический код первичного источника поля, необходимо учитывать пространственную геометрию активной 
полюсообразующей поверхности магнитной системы; характер пространственного движения подвижных 
элементов; направление распространения волны поля. По генетическому коду определяется принадлежность 
заданной структуры объекта к определенному виду электромеханической системы [2]. 

Системная часть базы данных будет содержать информацию об эволюционном статусе Вида (реально-
информационный или неявный), о времени и темпах его эволюции, об архетипе и порождающей структуре 
Вида, областях его использования и т.д. Информация о структурных представителях видов будет представлена 
копиями соответствующих авторских свидетельств и патентов. 

Выводы. Таким образом, для решения проблемы упорядочения и хранения больших объемов информации о 
структурном разнообразии подвесных МС необходима разработка электронной базы данных. Возможность 
определения видового разнообразия функционального класса подвесных МС в рамках генетической 
систематики выступает при этом гарантом полноты подачи информации при разработке соответствующей базы 
данных для поисковой САПР. 
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ВИЗНАЧЕННЯ І АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ СИНХРОННОЇ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ З ПАЗУРОПОДІБНИМИ ПОЛЮСАМИ НА СТАТОРІ  

Євко О.М., студент 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  
 

Втуп. Наукові положення генетичної теорії структурної організації і еволюції електромеханічних 

перетворювачів енергії [1] відкрили можливість постановки і розв’язання принципово нових системних задач 

структурної електромеханіки: реалізації принципів генетичного передбачення, розробки технології генетичного 

проектування, створення генетичної систематики електричних машин (ЕМ), реалізації програми розшифровки 

геному електромеханічних перетворювачів енергії і створення генетичних банків інновацій, та ін.. Методологія 

розв’язання таких класів задач основана на спільному використанні методів генетичного синтезу і системного 

аналізу. Основна задача генетичного аналізу полягає у визначенні генетичної інформації (генетичного коду) як 

відомих, так і потенційно можливих структур електромеханічних об’єктів. На підставі аналізу генетичної 

інформації встановлюється класифікаційна і видова приналежність електромеханічного об’єкта, визначається 

область існування породжувальних електромагнітних структур досліджуваних класів ЕМ, здійснюється синтез 

рядів генетично споріднених структур, а також структур неявних видів і популяцій ЕМ. Тому задачі 

генетичного аналізу і коректного визначення генетичної інформації довільних електромеханічних об’єктів 

зокрема, відносяться до актуального напряму в методології досліджень генетичної і структурної 

електромеханіки. 

Мета роботи. Теоретичну основу методології розпізнавання генетичної інформації електромеханічних 

об’єктів і систем становить фундаментальний принцип збереження генетичної інформації породжувальної 

електромагнітної структури. Для окремих класів електромеханічних об’єктів процедури розпізнавання 

генетичної інформації супроводжуються об’єктивними труднощами, зумовленими складністю і специфікою 

конструкції досліджуваних різновидів ЕМ. Метою даного дослідження являється уточнення методу визначення 

генетичного коду різновидів ЕМ, структури яких належать до функціонального класу безконтактних 

синхронних двигунів з пазуроподібним статором [2]. Синхронні машини з такою конструкцією статора можуть 

функціонувати з роторами гістерезисного типу а також з постійними магнітами. 

Матеріал і результати дослідження. Характерною особливістю безконтактних ЕМ досліджуваного типу 

(рис. 1) є наявність на статорі лише обмотки збудження, яка має кільцеву просторову форму. За умови 

наявності в магнітній системі статора пазуроподібних полюсів, активна поверхня статора утворює у 

повітряному зазорі періодичне електромагнітне поле змінної полярності ( → N→ S →N →S →). 

 
Рисунок 1 – Конструкція гістерезисного синхронного  двигуна: 1 – ярмо; 2 – пазуроподібні полюси; 3 – втулка 

із синтетичного матеріалу; 4 – потік розсіювання; 5 – корисний магнітний потік; 6 – ротор; 7 – кільцева 

обмотка; 8 – каркас обмотки. 

Відповідно до положень генетичної теорії, генетичний код довільного електромеханічного об’єкта є стислим 

записом інваріантної (відносно складності структури, її функції і часу еволюції) інформації, яка на генетичному 

рівні, однозначно визначається первинним джерелом поля (ПДП). В загальному випадку, під первинним 

джерелом електромагнітного поля будемо розуміти просторову поверхню, на якій задано певний вид і закон 

розподілу електромагнітного поля. Для переважної більшості ЕМ, основним законом розподілу є періодична 

зміна хвилі електромагнітного поля. Така електромагнітна поверхня, в термінах генетичної теорії, відповідає 

статусу батьківської електромагнітної хромосоми. 

Різноманітність просторових форм і генетичні коди ПДП упорядковуються періодичною структурою 

Генетичної класифікації [3]. Структуру першого великого періоду ГК визначають 6 геометричних класів ПДП: 
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0.0 

ЦЛ 0.0ху КН 0.0ху ПЛ 0.0ху ТП 0.0ху СФ 0.0ху ТЦ 0.0ху 

 

 

0.1       

0.2 

ЦЛ 0.2У   * 

 

 

 

КН 0.2у    * 

 

 

 

ПЛ 0.2у    * 

 

 
 

ТП 0.2у     * 

 

 

 

        СФ 0.2у    * 

 

 

 

ТЦ 0.2у    * 

 

 

 

1.0  →   ориентация волны электромагнитного поля 

 *   имеются источники – изотопы 

  ••••  х – у  источники – геометрически и электромагнитно эквивалентны 

 

1.1   

1.2   

2.0 

ЦЛ 2.0х     * 

 
 

 

КН 2.0х   * 

 
 

 

ПЛ 2.0х 

 
 

 

ТП 2.0х    * 

 
 

 

        СФ 2.0х    * 

 
 

 

ТЦ 0.2х    * 

 
 

 

2.1       

2.2 

ЦЛ 2.2ху      * КН 2.2ху     * ПЛ 2.2ху       * 

 

 

ТП 2.2ху      *   СФ 2.2ху    * 

 

•••• 

ТЦ 2.2ху     * 

 ЦЛ КН ПЛ ТП СФ ТЦ 

 

ЦЛ – циліндричних; КН – конічних; ПЛ – плоских; ТП – тороїдних плоских;СФ – сферичних; ТЦ – тороїдних 

циліндричних. Періодичні властивості визначаються 9 можливими групами електромагнітної симетрії – 

дисиметрії), які встановлюють граничні межі топологічної і електромагнітної мінливості ПДП.  

Структура генетичного коду є універсальною як відносно існуючої, так відносно потенційно можливої 

різноманітності електромагнітних і електромеханічних об’єктів та систем. Генетичний код містить наступну 

генетичну інформацію: просторову геометрію ПДП; електромагнітну симетрію (асиметрію або дисиметрію) 

первинного джерела поля за поздовжнім і ортогональним напрямками; орієнтованість джерела поля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Генетична класифікація первинних джерел електромагнітного поля (перший великий період) 

 

Генетична інформація в структурі універсального генетичного коду (рис. 3) кодується за допомогою трьох 

складових: літерної, цифрової і літерного індексу (х або у). Літерна частина коду утворена сполученням двох 

літер українського алфавіту і кодує назву відповідного геометричного класу просторових поверхонь в структурі 

ГК.  

 
Цифрова складова генетичного коду кодує топологічні ознаки і вид електромагнітної симетрії ПДП. Таким 

чином, перша і друга складові генетичного коду можуть набувати одного з трьох числових значень (0, 1 або 2), 

які визначають: наявність електромагнітної симетрії (0), дисиметрії (1), або відсутність електромагнітної 

симетрії, електромагнітно орієнтованої активної поверхні ПДП за відповідною просторовою координатою. 

Одночасно цифрова частина коду визначає приналежність ПДП до відповідного топологічного простору, 

еквівалентами якого можуть бути: замкнені поверхні без країв (0); замкнені поверхні з краєм (1); розімкнені 

поверхні з двома краями (2). Комбінація зазначених числових значень цифрової частини коду визначає 

інтегральну електромагнітну симетрію, або дисиметрію відповідного  ПДП.  

Кожна геометрична поверхня ПДП в структурі ГК представлена двома можливими варіантами орієнтації 

поверхневої хвилі поля: поздовжньою х і поперечною у. Ця системна закономірність визначається принципом 

парності на генетичному рівні і супроводжується появою Видів – двійників, в процесі структурної еволюції 

ЕМ. Тому в структурі генетичного коду наявність індексу “х” вказує на те, що напрямок розповсюдження хвилі 

поля співпадає з головним елементом просторової симетрії (віссю, площиною) граничної поверхні (0.0) в межах 

відповідного геометричного класу ПДП. В той час як індекс “у”, вказує на орієнтацію розповсюдження хвилі 

поля за ортогональним напрямком. 

Генетичний код ПДП, кодує інваріантну інформацію, яка не змінюється в процесі генетичної еволюції 

електромеханічних об’єктів і успадковується структурами більш високого рівня складності. Зазначена 

закономірність визначає сутність принципу збереження генетичної інформації ПДП в межах відповідного Виду 

ЕМ [1]. 

Генетичний код виконує подвійну функцію. По-перше, він є стислою формою запису спадкової (генетичної) 

  ХХ Х.Х х Орієнтованість Просторова геометрія 

Електромагнітна симетрія 

Топологічні ознаки 

Рисунок 3 – Трьохкомпонентна структура універсального генетичного коду первинного 

джерела електромагнітного поля 
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інформації в еволюціонуючих електромагнітних і електромеханічних структурах. По-друге, структура коду 

однозначно визначає місцеположення породжувального джерела поля в предметній області ГК. Генетичний код 

відображає інваріантну інформацію, що стосується геометричних, топологічних та електромагнітних 

властивостей породжувального джерела поля, яка зберігається в електромеханічних структурах в процесі її 

генетичної еволюції відповідних класів електромагнітних та електромеханічних структур. 

Взаємозв’язок між породжувльними електромагнітними структурами на генетичному рівні і 

електромеханічними об’єктами – потомками на довільному рівні їх структурної еволюції, визначається 

принципом збереження генетичної інформації (табл. 1). Наявність такої закономірності дозволяє здійснювати 

процедуру ідентифікації генетичної інформації довільного різновиду ЕМ, яка по свої суті, є зворотною до 

процедури генетичного синтезу.  

Таблиця 1 – Взаємозв’язок генетичної інформації первинного джерела електромагнітного поля з 

структурними еквівалентами досліджуваної синхронної машини 

Генетична інформація 

первинного джерела поля 

Структурний, або просторовий 

еквівалент синхронної електричної 

машини 

Значення 

структурного 

еквіваленту 

Складова 

генетичного 

коду 

Просторова геометрія 
Просторова форма полюсотвірної 

поверхні статора 
Циліндрична ЦЛ 

Вид електромагнітної симетрії за 
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Якщо в електричних машинах з розподіленими багатофазними обмотками на статорі цифрова складова 

генетичного коду визначається просторовою геометрією такої обмотки, то в явнополюсних синхронних 

машинах цю генетичну інформацію необхідно визначати на підставі аналізу полюсотвірної системи машини, 

функцію якої виконують в даному випадку, пазуроподібні полюси. Отже ЕМ-структура відноситься є 

структурним представником класу циліндричних ЕМ (літерна складова коду – ЦЛ). 

Система полюсів за тангенціальним напрямом утворює симетричну періодичну структуру, електромагнітна 

симетрія якої кодується першою цифрою (0) в цифровій складовій коду. Геометричні розміри полюсів на 

статорі в аксіальному напрямі мають обмеження (краї). Це свідчить про наявність первинного поперечного 

кінцевого ефекту, який зумовлює електромагнітну асиметрію машини за аксіальним напрямом і визначає другу 

цифру генетичного коду (2). Обертовий рух ротора синхронної ЕМ, вказує на тангенціальну орієнтованість 

активної поверхні машини, яка однозначно визначає третю складову коду (у). Отже, генетична інформація 

досліджуваної синхронної ЕМ з пазуроподібними полюсами статора і обмоткою збудження тороїдної плоскої 

форми на статорі, визначається генетичним кодом  ЦЛ 0.2у.  

Висновки. Результати генетичного аналізу можна узагальнити наступними положеннями: 

1. Для синхронних електричних машин з кільцевою обмоткою збудження і пазуроподібними полюсами на 

статорі, цифрову складову генетичного коду необхідно визначати на основі аналізу просторової форми 

полюсотвірної системи статора. 

2. Досліджувана машина є представником базового Виду дисиметричних синхронних машин (ЦЛ 0.2у), 

структурні представники якого, в процесі структурної еволюції зберігають у-симетрією за тангенціальним 

напрямком і х-асиметрією за аксіальним напрямком. Геном Виду визначається первинним джерелом поля, яке 

належить до групи 0.2 і входить до класу циліндричних джерел електромагнітного поля першого великого 

періоду ГК. 

3. Результати дослідження складають вихідну основу для постановки задач спрямованого генетичного 

синтезу внутрішньовидової різноманітності електричних машин, побудови їх геносистематики, а також для 

здійснення геномних досліджень і визначення інноваційного потенціалу класу.  
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