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VIRTUAL DESIGN OF HYDROTRANSPORT SYSTEMS*
E. Korenkov, stud.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
E-mail: saue@polytech.poltava.ua
Introduction. Development of computer simulators (CS) is one of the most effective methods for studying the
complex engineering systems. Due to high cost and unpredictable results of real experiments the CS is a convenient and
relatively simple tool to explore different modes of technological equipment.
The CS includes programs and hardware for simulating the real-world systems with all physical phenomena and
properties in the virtual environment and controlling any operation conditions. Applied to the simulators of
technological processes, this means creating something like real equipment. Obviously, the more "similar" created
model to the real prototype and the closer its behavior to the reality, the better the simulator. The trainee has practice in
operations close to real dealing with their electronic analog only [1].
The virtual constructor (VC) provides the expansion of the task and is a special tool for changing the system
structure flexibly when conditions is changing to study required problems. The general property of the most designers is
compilation of a dynamic model of the system from «cubes», standard elements, describing certain objects of control
and standard mathematical operations, transfer functions, etc. [2].
VC allows to:
- make a computer experiment to research the different modes of equipment, as well as for the analysis of
emergencies;
- demonstrate the physical nature of the processes occurring in the equipment, their mutual dependence, as well as
a number of important fine points, which, unfortunately, not always paid attention during practice to;
- create and constantly maintain the quality and readiness of personnel, the skills of action in difficult situations,
including through regular emergency response training.
Thus, the development of the VC of complex technological systems is a promising option for the problems of
theoretical and practical study of operation modes of the equipment, which allows modifying the structure of the flow
diagrams flexibly, defining various system settings to explore the operational and emergency modes.
Objectives. Research of hydrotransport systems modes with the virtual constructor.
Material and research results. The structure of the technological schemes of the hydrotransport systems (HTS) is
sufficiently diverse, it is determined by the amount and method of connection of working pumping units (PU), it
depends on the configuration of lines
(horizontal, inclined, branched), and
specific operation of consumers. The
analysis has showed that the currently
available approaches involving HTS
simulation, which uses the actual
characteristics of electro-mechanical,
pumps
and
hydraulic
equipment
described with the static and dynamic
mathematical models.
The front panel of virtual hydraulic
structures developed in LabVIEW
graphical and mathematical package
F ig u re 1 - T h e fro n t p a n e l is a v irtu a l d e sig n h y d ro tra n sp o rt sy ste m
(fig. 1) is conventionally divided into two
areas. The first one is the working field
consisting of a set of cells allowing the dynamic change
of the technological scheme of hydrotransport complex
(HTC), depending on the PU connection, pipeline
network, and availability of stop-regulating valves. The
second region shows the plots of the dynamic
characteristics of the HTC: the change of pressure curves,
flow, efficiency and capacity over time.
A simple flow chart of HTS including a combination
of virtual elements (VE) [4] is developed with VC
capabilities (fig. 2). Parameters of the simulated HTS:
water head Hn = 75 m; flow Qn = 3200 m3/hour; hydraulic
Figure 2 - The simplest schem e hydrotransport com plex
power change PH = 800 kW; pipeline length L = 1200 m,
VE
«pipe line »

VE
«c onsum e r»

VE «pum p»

*Work performed under the direction of T. Korenkova, Cand. of Sc. (Tech), Assoc. Prof., A. Kravets, ass.
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diameter of the pipe d = 1200 mm, the length of one section in the pipeline luch = 200 m; consumer resistance R = 49
sec2/m5.
Figures 3, 4 show the time changes in pressure, flow and hydraulic power of HTS when the system starts opening
the valve, installed at the end point of the consumer network (fig. 3), and a sudden change in pressure in the consumer
network when closing the valve by 50% (fig. 4 ).

H1 (t)

Q(t)

P(t)

H2 (t)
H3 (t)
H4 (t)
H5 (t)
H6(t)

Figure 3 - The dynamic characteristics of water head change a), hydraulic flow b) and hydraulic power c)
hydrotransport system when regulated rotary shutter is open in consumer network

Figure 4 - The dynamic characteristics of water head change a), hydraulic flow b), hydraulic power c) hydrotransport
system at closing (up to 50%) with a regulated rotary shutter in the consumer network
The analysis of the curves has showed that when you start pumping unit for opening the gate in the consumer
network, which corresponds to the intensive water use in the system, we have the steady processes of water head change
H (t), hydraulic flow Q (t) and hydraulic capacity of P1 (t) at the PU output. In the second case (fig. 4) a water hammer
occurs in the system, caused by an abrupt change in pressure in the consumer network which is proved with significant
jumps in pressure, flow and hydraulic power.
Conclusions. The proposed approach to the research of hydrotransport system modes using a virtual design is
universal and allows simulating the operating conditions of hydraulic equipment of various degrees of complexity,
taking into account theс сonnection of pumps and pipelines, availability of local resistance (bends, branches), regulating
valves, etc. Both conditions may be studied: the adjusting operating conditions under variable efficiency or pressure,
and emergency situations in the operation of technological equipment (hydraulic shocks, sudden stops of pumping unit,
etc.).
REFERENCES
1. V.E. Seleznev, Modern computer simulators in the pipeline transport: mathematical modeling and practical
application / V.E. Seleznev, V.V. Aleshin, S.N. Prialov, ed. V.E. Seleznev - M.: MAKS Press, 2007. – 200 p. (in
Russian).
2. http://codears.com/comptren.html
3. http://simulators.narod.ru/intro.htm
4. T.V. Korenkova, The structure and characteristics of the virtual design system hydrotransport / T.V.
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HARDWARE COMPLEX FOR DYNAMIC SYSTEMS CONTROL TECHNIQUES STUDY
P. Kostenko, post grad., M. Guchenko, Doct. of Sc. (Tech)., Prof., M. Ivanova, post grad.
Kremenchug Mykhaylo Ostrohradskiy National University
E-mail: PPKostenko@gmail.com
Introduction. Information - is primarily mean of human interaction with the environment. Therefore, information
systems, as a means of analysis, transfer and information store are the most integrated in technical, economic,
psychological, educational and other spheres of human activity. In compliance with [1], information system (IS) is a
communication system for collecting, searching, processing and transmission information. According to the automation
degree automated information system (AIS) are intermediate link between IS and automated systems (AS). Despite
differences in the plane of usage, these systems are designed, in one way or another, to implement the dynamic systems
control. The highest classification feature of the automated control system (ACS) is the subject field of its usage:
economic, organizational, technological and design. According to this, set of ACS are divided into three classes:
economic and organizational (ACS), industrial control (ICS), automated design system (CAD) [2]. For the ICS
development, constantly actual task is to develop research methods and automatic control, including dynamic systems
control.
Goal. Hardware development to study the characteristics and properties of dynamic systems control methods under
a priori and the current uncertainty.
Materials of research. In terms of control theory [3,4] any automatic control system is a set of control object (CO)
and the control device (CD). On control device affect: g(t) - input signal, the basis for u(t) - control action on the control
object (fig. 1). External disturbance z(t) affects on the control object. Output signal y(t), based on the interaction u(t)
and z(t), is formed in the control object. The study characteristics and properties of existing methods of dynamic
systems control requires the complete provision a priori information about the control object. This will show the
advantages and disadvantages of the investigated methods. For research-hardware complex has been previously set the
following requirements:
− the control object should be mechanical;
− dynamic behavior under external disturbance should be described
with common second-order differential equation;
− resonant frequency of CO ≈ 1 Hz;
− all parameters, needed to calculate the coefficients of the control
object equation, should be measured or calculated with reliable
methods;
− change the coefficients of the control object equation (moment of
inertia, etc.) in a wide range;
Figure 1 – Structure of the closed-loop
− external disturbances should be mechanical and allowing
control (g(t) – input signal; u(t) – control
regulation of its intensity and spectrum. Disturbance should excite the
action; z(t) – external disturbance; y(t) –
controlled object vibrations with a well noticeable visual amplitude
output signal)
and frequency to 1 Hz;
− in the absence of control signal, the control device should not affect on the free movement of control object;
− actuating mechanism should be proportional to the PC control signal.
According to the given requirements experimental stand is a well known case in practice: the control object is
second order element, actuating mechanism is almost non inertial link, PC is used as a control device (Fig. 2). The
system is described by a factors list: Uo(n) – discrete control actions; Uo(t) – continuous influence over the object; U(t)
– actual control action; Z(t) – continuous, uncontrolled, limited in time external disturbance; y(t) – output signal; y(n) –
discrete value of the output signal; y0(n) – received output signal; yd(n) – desired value of the output signal; Ψ(n) –
uncontrollable noise ratio measurement value of the output signal.
Controlled object in general is the second-order link and described by the differential equation (1). Controlled object
for the experimental stend is a pendulum with an additional shipper and spiral spring. Equation for this object is (2).
a0

d 2 y (t )
dy (t )
dx(t )
+ a1
+ a2 y (t ) = b0
+ b1 x(t )
dt 2
dt
dt
2

(1)

d y (t )
dy (t )
+γ
+ cy (t ) = b0U (t ) + b1Z (t )
(2)
dt 2
dt
where coefficients а0, а1, а2 have the character of CO: lading weight, friction factor and spring force;
DC motor is a performing mechanism (DCM) RF-300СА [5]. The influence on the friction factor is caused by the
inner elements interaction of DC motor. Due to the small resistance of the DC motor, assume that the studied object is
a second-order inertial link. Its transition characteristic is shown on the graph (Fig. 3.).
m
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Figure 2 – Structure of the closed-loop control

Figure 3 – Control object transfer characteristic

Since the control device is the PC, as an element of compatibility the interface board Velleman K8055 [5] is used.
Functional characteristics which enable to monitor the situation CO, give it the control action. Sensor HO0902-12 with
a marked disk for accuracy in 3 degrees is used for determining the position of the pendulum rotation. Four-bit binary
counter allows to control of the CO position change accurately. Schematic circuit of hardware complex is shown on Fig.
4.

Figure 4 – Schematic circuit of hardware complex
Conclusion. The hardware complex is developed. Its characteristics of CO and CD allow to study the functioning
features of the dynamic systems control methods under a priori and the current uncertainty. Features of the
measurement tools enable to control of the CO position change up to 3 degrees accuracy and to transmit the control
pulses at 25ms intervals.
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PROBLEM OF ADEQUATE TERMINOLOGY IN SCIENTIFIC RESEARCH ON
AUTOMATIC ELECTRIC DRIVE
O. Koznodiy, Master, M. Gordiyenko, PhD (Ped.), Assoc. Prof.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University
E-mail: maya_gordiyenko@mail.ru
Introduction. The international cooperation in science and engineering became a request of time, not wish. As the
decision making in solving the problems facing the mankind depends on correct communication of scientists from
different countries.
The European Research Area is composed of all research and development activities, programmes and policies in
Europe which involve a transnational perspective. Together, they enable researchers, research institutions and
businesses to increasingly circulate, compete and co-operate across borders. The aim is to give them access to a Europewide open space for knowledge and technologies in which transnational synergies and complementarities are fully
exploited[2].
Under the circumstances the problem of adequate use of technical terminology becomes urgent in scientific research
in different countries, as incorrect use of terms may bring to serious problems and sometimes damages.
Objectives. Development of procedure for compiling the English-Ukrainian-Russian and Ukrainian-RussianEnglish dictionary on automatic electric drive.
The materials and outcomes. The International Electrotechnical Commission (IEC) tries to solve the problem of
terminology. Standards of IEC contain categories that have classification of items, their requirements and methods of
testing. In all categories of IEC the correct use of terminology is emphasized.
For compiling the English-Ukrainian-Russian and Ukrainian-Russian-English dictionary we use teaching material in
the subject “Automatiс Electric Drive of Typical Industrial Mechanisms”. This subject focuses the students’ attention
on technological peculiarities of different industrial machineries and units operation, rational design of their electric
drives, construction principles of their control systems based on automatic electric drives and computerized automation
equipment. The task for studying this subject is to acquire skills to solve a range of problems on mechanisms behavior
research. These mechanisms are conveyors, excavators, industrial manipulators and robots, pumps, fans, compressors,
metal-cutting machines, lifts, elevators etc.
Taking into account the significance, actuality for scientific problems and many special terms requiring English
equivalents we have chosen the theme “Peculiarities of pump units functioning”. As an example, let’s take the sentence
from the text on the principle of rotary pump functioning: “This kinetic energy of a liquid coming out of an impeller is
harnessed by creating a resistance to the flow” [3, p.3]. The term “resistance” in the electronic dictionary ABBY
Lingvo x3 in the chapter "Engineering" has the meanings: 1) “опір”, “протидія”, 2) “стійкість”, 3) ел. “опір”,
“активний опір”. The International Electrotechnical Dictionary proposes two meanings of the term “resistance”:1)
“131-12-04 resistance (1) for a resistive two-terminal element or two-terminal circuit with terminals A and B, quotient
u
of the voltage uAB between the terminals by the electric current i in the element or circuit: R = AB ,where the electric
i
current is taken as positive if its direction is from A to B and negative in the opposite case”; 2) “131-12-45 resistance
(2) real part of an impedance Z : R = Re(Z ) ” [1]. New IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms
give following definitions for resistance (1) (network analysis). (A) That physical property of an element, device,
branch, network, or system that is the factor by which the mean-square conduction current must be multiplied to give
the corresponding power lost by dissipation as heat or as other permanent radiation or loss of electromagnetic energy
from the circuit. (B) The real part of impedance. (2) (shunt). The quotient of the voltage developed across the
instrument terminals to the current passing between the current terminals. In determining the value, account should be
taken of the resistance of the instrument and the measuring cable. (3) (automatic control). A property opposing
movement of material, or flow of energy, and involving loss of potential (voltage, temperature, pressure, level) [4].
We see that none of these explanations is right for correct translation of the sentence, as in the text it doesn’t mean
an electric resistance but the resistance of flow (liquid). So the definition of this term is better to look for in the word
combination “resistance to flow”, e.g. “The resistance to flow in a liquid can be characterized in terms of the viscosity
of the fluid if the flow is smooth” [5]. But this meaning explains only resistance in the laminar flow of liquid. It does
not explain such phenomena as “flow resistance for a tube”, “drag”, “hydrodynamic resistance”, or “the resistance to
the movement of an object through a fluid”. That is why while compiling the dictionary of automatic electric drive we
should take into consideration all aspects and should definite the equivalents within the definite context
So the terms should be considered as the words which have some technical meaning and it can be changed due to
the branch, where it uses.
We divided the process of compiling the dictionary on the automatic electric drive into three stages:
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The stage of special terminology choosing, which includes the choice of terms from the lecture course
"Automatic Electric Drive of Typical Industrial Mechanisms".
The stage of looking for equivalents, which includes finding the terms in the International Electrotechnical
Dictionary, New IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms, studying and scientific literature in
English.
The stage of compiling the dictionary which includes looking for the terms definitions and translation into
Ukrainian and Russian.
At the first stage we have analyzed the structure of the course "Automatic Electric Drive of Typical Industrial
Mechanisms". The subsections of the dictionary we have decided to form are: “Control Systems”, “Hydrotransport
Systems”, and “Electric Drive”.
At the second stage we have looked for equivalent terms in English. At the beginning we translated the terms with
electronic dictionary ABBYY Lingvo x3. Though this dictionary consists of more than 150 universal and special
vocabularies, we couldn’t find many terms on automatic electric drive. So we tried to find terms in studying and
scientific literature in English and the Internet-sites of leading foreign manufacturers of equipment. At this stage we
faced some difficulties due to the polysemy of words.
At the third stage we have looked the definitions of terms through the Multilanguage Search System Google
(www.google.com), dictionaries and specialised glossaries with the help of key words. After that we have made
translation of words and their definitions into Russian and Ukrainian.
Stages of compiling the dictionary are represented as a diagram shown in Figure 1.

Figure 1 – Stages of compiling the English-Ukrainian-Russian and Ukrainian-Russian-English dictionary on automatic
electric drive
Conclusions. It has been proved that to know technical foreign terminology in electromechanics and
electrotechnics it is required compiling the English-Ukrainian-Russian and Ukrainian-Russian-English dictionaries and
glossaries which meet generally excepted world standards. The analysis of the problems faced during the compiling
such dictionaries we have developed the way of looking for special terms which including not only International
Electrotechnical Dictionary and New IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms but special English
literature too.
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВВОДІВ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
ПІД РОБОЧОЮ НАПРУГОЮ
М. П. Розводюк, к.т.н., доц., Л. А. Устяк, студ.
Вінницький національний технічний університет
E-mail: rozvodyukmp@mail.ru
Вступ. Один із способів забезпечення довготривалого й надійного способу експлуатації силових
трансформаторів – це здійснювати контроль його параметрів під час функціонування. Одним із конструктивних
елементів такого трансформатора є ввод.
У роботі розглядається трансформатор із вводами, які мають внутрішню ізоляцію конденсаторного типу.
Один із методів, що може бути використаним при побудові систем безперервного контролю, є
нерівноважно-компенсаційний метод, який базується на способі перевірки нормованого струму, тобто
відношення суми попередньо вирівняних струмів на виході приєднання трьох фаз об’єктів до струму на виході
пристрою однієї з фаз [1]. Контроль зміни різниці тангенсів кута діелектричних втрат ізоляції двох
однойменних фаз електричних установок різних приєднань покладений в основу мостового методу, який, на
відміну від попереднього, як показано в роботі [2], є кращим. Інший метод передбачає визначення відношення
модулю приросту струму витоку контрольованих об’єктів до модуля струму витоку через його ізоляцію і
перевірці нормованого струму [3].
Однак перераховані методи не враховують струму впливу. Цю задачу вирішено в [4]. А в роботі [1]
запропоновано спосіб контролю діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу
вводів силових трансформаторів під робочою напругою, за яким вимірюють струм у колі заземлення виводу від
вимірювальної обкладинки ізоляції кожного із трьох вводів однієї напруги, множать при кожному контролі
значення струмів на відношення робочих фазних напруг при відсутності дефекту і при контролі та перевіряють
відсутність струму дебалансу суми попередньо симетрованих перших гармонік струмів за результатами
множення.
Останній спосіб взято за основу для розробки пристрою під час контролю вводів із внутрішньою ізоляцією
конденсаторного типу силових трансформаторів.
Мета роботи. Розробити пристрій для контролю вводів із внутрішньою ізоляцією конденсаторного типу
силових трансформаторів, що дасть можливість здійснювати їх моніторинг під робочою напругою.
Матеріал і результати дослідження. При відсутності дефекту ізоляції (діелектричних характеристик)
трансформаторних вводів і несиметрії їх фазних напруг струм витоку повинен бути рівним нулю:
I A1 + I B1 ⋅ a + I C1 ⋅ a 2 = 0,
(1)
де ІА1, ІВ1, ІС1 – струми у фазах А, В і С відповідно; а – оператор повороту (а = ej2π/3).
Використання співвідношення (1) і покладено в основу розробки пристрою (рис. 1) для контролю
діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу вводів силових трансформаторів під
робочою напругою.
Пристрій містить такі блоки: 1 – сенсор напруги фази А (СН UA); 2 – сенсор напруги фази B (СН UB); 3 –
сенсор напруги фази С (СН UС); 4 – сенсор частоти напруги мережі (СЧ f); 5, 6, 7 – відповідно перший, другий і
третій фільтри нижніх частот; 8 – блок задання ємності внутрішньої ізоляції вводу фази А (БЗ СА); 9 – блок
задання ємності внутрішньої ізоляції вводу фази В (БЗ СВ); 10 – блок задання ємності внутрішньої ізоляції
вводу фази С (БЗ СС); 11, 17, 18 – відповідно перший (ФП1), другий (ФП2) і третій (ФП3) функціональні
перетворювачі; 12, 13, 14, 19, 20 – відповідно перший, другий, третій, четвертий і п’ятий блоки множення; 15,
16 – відповідно перший та другий блоки ділення; 21 – суматор; 22, 28 – відповідно перший та другий
індикатор; 23 – блок задання максимально допустимого струму (БЗС); 24, 25 ,26 – відповідно перший, другий і
третій компаратори; 27 – логічний елемент АБО.
Запропонований пристрій працює так.
Сенсори напруги СН UA 1, СН UB 2, СН UС 3 вимірюють напругу в кожній з фаз на відповідному вводі
трансформатора, вихідні сигнали з яких подаються на відповідні ФНЧ 5–7, які забезпечують відсікання нижніх
частот напруг, залишивши лише першу гармоніку відповідної фази UА1, UВ1, UС1.
Передбачається, що у блоках БЗ СА 8, БЗ СВ 9, БЗ СС 10 закладена інформація, що відповідає значенням
ємностей СА, СВ, СС внутрішньої ізоляції вводу відповідної фази трансформатора.
Частота f напруги живлення, яка вимірюється СЧ f 4, подається на вхід ФП1 11, який формує на своєму
виході сигнал, що відповідає круговій частоті ω0 = 2πf.
На виходах першого 12, другого 13 і третього 14 блоків множення формуються сигнали, пропорційні
струмам відповідної обмотки:
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I A1 = U A1C Aω0 ;
I B1 = U B1CBω0 ;

(2)

I C1 = U CA1CCω0 .
На виході першого блоку ділення 15 формується сигнал, пропорційний відношенню струмів ІА1/ІВ1, а на
виході другого блоку множення 16 – сигнал, пропорційний відношенню струмів ІА1/ІС1, які надходять
відповідно на ФП2 17 і ФП3 18. На виході ФП2 17 формується сигнал, пропорційний аІА1/ІВ1, а на виході
ФП3 18 – сигнал, пропорційний а2ІА1/ІС1. У четвертому блоці множення 19 відбувається операція множення
I
вихідних сигналів другого блоку множення 13 і ФП2 17: I B1 ⋅ A1 ⋅ a , а у п’ятому блоці множення – операція
I B1

I A1 2
⋅ a . У суматорі 21 відбувається
I C1
сумування відповідно до формули (1), з виходу якого результуючий сигнал подається на перший індикатор 22,
що свідчить про наявність або відсутність струму витоку.
множення вихідних сигналів третього блоку множення 14 і ФП3 18: I C1 ⋅

Рисунок 1 – Пристрій для контролю діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу
вводів силових трансформаторів під робочою напругою
Канал, що містить блоки 23 – 28, слугує для контролю струму в фазах. Передбачається, що у БЗС 23
закладена інформація, що відповідає максимально допустимому значенню струму Іmax,, яка подається на другий
вхід кожного з трьох компараторів 24 – 26, на перший вхід яких надходить сигнал, що відповідає струмам
кожної з фаз. У разі перевищення струму будь-якої з фаз за допустиме значення Іmax,, тобто
I A1 > I max ∨ I B1 > I max ∨ I C1 > I max ,
(3)
через логічний елемент АБО 27 інформація з’являється на другому індикаторі 28.
Висновки. Запропоновано пристрій, що дозволяє здійснювати контроль вводів із внутрішньою ізоляцією
конденсаторного типу силових трансформаторів під робочою напругою за струмом витоку, а також забезпечує
можливість індикації перевищення струмів за максимально допустиме значення.
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РОЗРОБКА СТРУКТУРИ МІКРОЯДРА ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МОДЕЛЛЮ ДИСКРЕТНОГО
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
В. В. Заквасов, ас., Є. А. Кошеленко, магістр.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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Вступ. З появою та активним розвитком технологій дистанційного навчання відбувається підвищення рівня
індивідуального підходу до студентів у навчальному процесі. У зв’язку з цим широкого розповсюдження
набули віртуальні моделі, стенди та комплекси, які впроваджуються в лабораторний практикум при підготовці
фахівців з різних напрямків.
Основу віртуальної моделі об’єкту чи системи у більшості випадків складає математичний апарат, який
описує закони зміни параметрів та взаємодію об’єктів у часі. Проте застосування лише математичного апарату
для реалізації механізму управління віртуальними моделями не завжди можливо чи зручно. Прикладом такої
задачі може бути віртуальна модель дискретного технологічного процесу, в якій користувачеві надається
можливість самостійного програмування взаємодії виконавчих механізмів на основі сигналів датчиків
зворотного зв’язку. Основною характеристикою даного типу моделей є відсутність фіксованих зв’язків
об’єктів, що взаємодіють. Крім того, поява в моделі додаткового об’єкту автоматично передбачає його можливу
взаємодію з уже існуючими об’єктами моделі, що значно підвищує кількість можливих взаємозв’язків між
ними. Складність реалізації математичного апарату даної задачі полягає у громіздкості опису всієї множини
можливих взаємозв’язків між об’єктами.
Мета роботи. Застосування принципів функціонування мікроядра операційної системи для реалізації
механізму паралельного управління об’єктами віртуальної моделі дискретного технологічного процесу зі
змінною структурою взаємозв’язків.
Матеріал і результати дослідження. В якості дискретного технологічного процесу для дослідження
пропонується ділянка транспортної лінії, графічне відображення віртуальної моделі представлене на рис.1.

Рисунок 1 – Віртуальна модель дискретного технологічного процесу
У технологічному процесі виділяється дев’ять взаємодіючих об’єктів: деталь, лінія 1, лінія 2, поворотна
платформа, робот 1, робот 2, оптичні датчики, індуктивні датчики та датчики положення роботів.
Щоб реалізувати механізм управління виділеними об’єктами, необхідно мати опис поточного стану кожного
з них. З цією метою створюється дескриптор для кожного об’єкту, який являє собою набір мінімальної
інформації про його стан. Ця інформація представлена у вигляді прапорів: зовнішнього запиту, стану об’єкта,
оновлення віртуального стану об’єкта, оновлення віртуальної моделі.
Прапор зовнішнього запиту встановлюється при наявності впливу від інших об’єктів. Наприклад, під час
переміщення деталі у просторі рука робота впливає на деталь. Прапор стану об’єкта встановлюється під час
переміщення об’єкта у просторі, наприклад, під час руху платформи чи руки робота. Прапор оновлення
віртуального стану об’єкта встановлюється, коли місцеположення об’єкта змінилось віртуально, але ще не було
змінено графічно. Прапор оновлення віртуальної моделі символізує готовність мікроядра до графічного
оновлення дискретного технологічного процесу.
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Завдяки дескриптору відбувається взаємодія ядра операційної системи з віртуальною моделлю
технологічного процесу. Мікроядро постійно перевіряє дескриптор кожного об’єкта управління й реагує на всі
зміни в складі прапорів.
Структура мікроядра операційної системи наведена на рис. 2, [2]. На верхньому рівні ієрархічної структури
мікроядра віртуальної моделі розміщується механізм обробки переривань від системного таймеру. На
проміжному рівні знаходиться механізм формування системних циклів, який забезпечує постійну роботу
планувальника задач. На нижньому рівні знаходиться планувальник задач, який формує таблицю процесів,
оброблює дані таблиці процесів та здійснює керуючий вплив на віртуальну модель.

Рисунок 2 – Ієрархія структури мікроядра операційної системи
Відповідно до структури планувальника задач розроблено керуючі алгоритми мікроядра операційної
системи: алгоритм формування таблиці процесів, алгоритм обробки даних таблиці процесів (рис. 5), алгоритм
виробітку керуючого впливу на віртуальну модель дискретного технологічного процесу.
Алгоритм формування таблиці процесів призначений для перевірки зовнішніх запитів кожного з об’єктів
віртуальної моделі. Алгоритм обробки даних таблиці процесів, за умови наявності зовнішнього запиту, аналізує та,
при необхідності, змінює місцеположення об’єкта в математичній моделі програми. Алгоритм виробітку керуючого
впливу на віртуальну модель дискретного технологічного процесу, за наявності прапору оновлення віртуальної
моделі, змінює графічне зображення відповідно до місцеположення об’єктів у математичній моделі програми.
Висновки. У результаті роботи проаналізована роль віртуальних комплексів у процесі підготовки фахівців з
напрямку «Системна інженерія» та складностей, що виникають при моделюванні таких систем. Запропоновані
можливі варіанти розв’язку виявленої проблеми та обраний найраціональніший шлях для реалізації якого були
вирішені наступні задачі: виділено взаємодіючі об’єкти та визначено схему їх взаємозв’язку, розроблено
структуру програмного забезпечення, розроблено загальну структуру мікроядра операційної системи,
розроблено віртуальну модель та механізм взаємодії мікроядра операційної системи з віртуальною моделлю.
Використання мікроядра операційної системи дозволило досягнути гнучкості взаємозв’язків між об’єктами
технологічного процесу і, як наслідок, вирішити питання обмеженої кількості взаємодіючих об’єктів.
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ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА ВИКЛАДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМОВАНИХ РЕЛЕ
В. В. Заквасов, ас., Н. В. Слинько, магістр, В. В. Сосніна, магістр.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: batist_2008@mail.ru
Вступ. Автоматизація лабораторного обладнання, що використовується для вивчення та дослідження даних
об’єктів, можлива на основі керуючих приладів, таких, як промислові логічні контролери (ПЛК) та
програмовані реле (ПР). Значна кількість апаратних можливостей промислових логічних контролерів [1] та
широкий спектр їх можливостей обумовлює високу ціну таких приладів, що робить економічно недоцільним їх
використання для загальної автоматизації лабораторного стендового обладнання. Програмовані реле, на відміну
від ПЛК, мають відносно невелику кількість каналів дискретно-аналогового вводу-виводу керуючих сигналів та
сигналів зворотного зв’язку, а легкість монтажу та програмування роблять прилади цього типу зручними для
автоматизації лабораторних стендів. Створення програмованого реле на власному програмному забезпеченні
без використання запатентованих програмно-апаратних рішень та інтерфейсів інформаційного зв’язку
допоможе знизити його загальну вартість і використати його як основний керуючий прилад при автоматизації
більшості лабораторних стендів.
Мета роботи. Розробка апаратного та програмного забезпечення програмованого реле для автоматизації
лабораторного обладнання.
Матеріал і результати дослідження. На основі аналізу будови типових представників програмованих реле
провідних виробників розроблено структурну схему проектованої моделі (рис. 1), яка передбачає присутність у
його складі модулів введення та виведення інформації, приладів індикації, модулів пам’яті, вбудованих та
зовнішніх інтерфейсів. Головним елементом програмованого реле є мікроконтролер, що виконує усі
обчислювальні операції та керує взаємодією інших елементів ПР. Налаштування ПР та його програмування
здійснюється за допомогою клавіатури, результати відображаються на дисплеї. Для збереження програми
користувача використовується флеш-пам'ять. Вхідні
аналогові та цифрові сигнали поступають до
мікроконтролера через блоки вводу відповідних сигналів. Видача сигналів керування поступає на виконавчі
механізми через блок вводу/виводу цифрових сигналів. Блок програмування дозволяє перезаписати керуючу
програму програмованого реле у випадку його модернізації. Обмін даними між програмованим реле і ПК (запис
програми користувача, написаної з використанням програмного забезпечення верхнього рівня), здійснюється
за допомогою інтерфейсу RS-232. Дистанційне керування об’єктами дискретної дії і організація
міжмережевого зв’язку можливі з використанням інтерфейсів RS-485 та Ethernet. Проектоване програмоване
реле має внутрішнє джерело живлення. Імпульсний блок живлення перетворює змінну напругу 220 В у
постійну номіналами +24 В та +5 В.
Програмуванням реле та наладкою роботи системи автоматичного управління стендів мають займатися
студенти, тому на початковій стадії створення програмного забезпечення необхідно визначити мову
програмування програми користувача, яка має бути легкою для розуміння. Серед регламентованих мов
стандарту МЕК 61131-3 найбільш повно підходить мова релейних схем (Ladder Diagram). Мова є графічною,
що полегшує її візуальне сприйняття [2].
Відповідно до стандарту МЕК 61131-3, розроблено математичний опис функцій та властивостей операторів
(контактів і котушок) мови Ladder Diagram виключно за допомогою логічних функцій.
У результаті аналізу інструментів реалізації програми користувача провідних виробників програмованих
реле та основних характеристик існуючого лабораторного обладнання до списку операторів мови
програмування увійшли наступні функціональні блоки: цифрові входи, цифрові виходи, аналогові входи,
кнопки, лічильники, реле часу й маркери у якості проміжних реле.
Вигляд поля програми користувача показано на рис. 2. Кодування програми для програмованого реле

Рисунок 1 – Структурна схема програмованого реле
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Рисунок 2 – Приклад програми Ladder Diagram
реалізується наступним чином. Оператори мови LD (контакти, котушки, таймери, лічильники, маркери)
оголошуються структурами з полями, що містять відомості про даний елемент. Поле програми
представляється як матриця вказівників на відповідні поля структури оператора. При виборі поточного
оператора у відповідну позицію матриці записується посилання на його поле в структурі пам’яті керуючої
програми. Використання посилання замість дійсного значення оператора фактично не обмежує кількість
його вживань у програмі користувача.
Провівши аналіз процесу обробки програми програмованих реле провідних виробників, таких, як Moeller
Easy та Mitsubishi Alpha, було розроблено алгоритм процедури обробки програми проектованого ПР. Згідно
з цим алгоритмом програма користувача обробляється по стовпчикам зліва направо, тобто обробка рядків
програми виконується паралельно, а формування вхідного сигналу на котушки та їх перемикання
здійснюється відносно одночасно, оскільки будь-яка керуюча програма виконується лінійно. Проектоване
ПР працює циклічно за методом періодичного опитування вхідних даних [3].
Введення програми здійснюється в ручному режимі з використанням кнопок лицьової панелі. У процесі
вводу програма відображається на рідкокристалічному індикаторі (РКІ). Поле програми користувача на
графічному дисплеї ПР поділене на позиції для розміщення чітко визначеної інформації. Після завершення
редагування поточний оператор кодується в матрицю програми в оперативній пам’яті ПР. Логічні зв’язки
між операторами будуються в ручному режимі або автоматично у випадку, коли два контакти розміщені в
сусідніх комірках програмного поля. Після закінчення введення програма зберігається в області
енергонезалежної пам’яті за бажанням користувача.
Висновки. У роботі проведений аналіз програмованих реле провідних світових виробників.
Обґрунтовано доцільність створення апаратного та програмного забезпечення програмованого реле в
лабораторних умовах для автоматизації учбових стендів. Визначені основні параметри проектованого
програмованого реле, розроблені структурна і функціональна схеми пристрою. Реалізовано інструмент
програмування мови Ladder Diagram та алгоритм обробки програми користувача.
Проектована модель програмованого реле може бути використана у навчальному процесі для
моделювання процесів управління технологічними об’єктами на основі програмованого реле.
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LABORATORY EQUIPMENT FOR INDUCTION MOTORS’ DIAGNOSTIC SYSTEMS
BASED ON INSTANTENEOUS POWER ANALYSIS
D. Mamchur, ass., A. Kalinov, Cand.Sc. (Tech.), Assoc. Prof., O. Pritchenko, ass.
Kremenchuk Mykhailo Ostrahradskyi National University
E-mail: scenter@kdu.edu.ua
Introduction. Induction machines play an important role in industry that’s why there is exacting requirements for
their reliable and safe operation. Faults and failures of induction machines can generate losses in terms of maintenance
and lost revenues, and also lead to excessive downtimes. All these facts are motives of on-line condition monitoring.
Nowadays there are some well-known on-line monitoring methods [1]. The analysis of these methods had shown that
instantaneous power analysis as a medium for on-line fault diagnostic of IM is a very attractive for analysis of lowpower machines. This method does not need expensive equipment, but need just currents and voltage sensors. As for
analysis, it had to be mentioned, that the amount of information is carried by instantaneous power. And in difference to
motor current signature analysis (MSCA) the instantaneous power spectra, besides the fundamental and the two
classical sideband components, contains additional components directly at the modulation frequency [2]. All these facts
described necessity of creation laboratory equipment for IM diagnostic systems based on instantaneous power analysis.
Aim of the work. The development of laboratory equipment for IM diagnostic systems basing on instantaneous power analysis.
Material and research results. Well known, that most frequent defects of IM are rotor bar breaks, stator windings
asymmetry and short circuits, bad mounting to the ground and eccentricity. For imitation of these defects was used
AO90S-4 IM whose design provided the possibility of creation of rotor shank break and turn-to-turn short circuit (Fig.
1, 2). Taps were provided in one of the phases of stator winding to imitate turn-to-turn short circuits (Fig. 1, Table 1).
To imitate rotor shanks breaks, apertures were drilled in the places where they attach cage rings, with the aim of
breaking the contact of the shank and the ring. Restoration of electric contact is possible in this case by inserting bolts in
the apertures. A scheme of apertures location is shown in Fig. 2.

Figure 1 – Stator phase winding taps circuit
Table 1 – IM winding resistance measurement data
Phase
Resistance value, ohm
А
7,576
В
7,632
С
7,66
Winding
Resistance
Reduction of
part
value, ohm
winding turns
number, %
Taps in
1-z
7,45
2,74
phase С
2-z
6,9
10
3-z
6,31
17,6

Figure 2 – Scheme of rotor apertures location:
1,2,3,4 – bolts restoring electric contact

Correspondence of the existing defects to the fulfilled experiments sequence number is shown in Table 2.
Table 2 – Experiments with IM artificial damages
No.
Damage type
1
IM basic variant without artificial defects
2
IM with a screwed-out bolt No.1
3
IM with a screwed-out bolt No.1 and phase C winding short circuit 2,74%
4
IM with a screwed-out bolt No. 1 and phase C winding short circuit 10%
5
IM with a screwed-out bolt No. 1 and phase C winding short circuit 17,6 %
6
IM with screwed-out bolts No. 1 and No. 2
7
IM with screwed-out bolts No. 1, No.2 and No.3
8
IM with screwed-out bolts No. 1, No.2, No. 3 and No.4
A measuring module was developed for measurement and record of electrical values (voltages and currents)
necessary for the analysis (Fig. 3, 4).
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Preliminary analysis of the spectral composition of total power of IM basic variant three phases (experiment No. 1)
revealed that the investigated IM without artificial damages has the following defects:
– stator winding nonsymmetry certified by an explicit harmonic of the frequency of 100 Hz;
– low-quality fastening to the basis certified by the availability of significant, as to their value, low-frequency
harmonics (50 and 25 Hz);
– rotor imbalance certified by harmonic of 300 Hz.
Presence of low-quality fastenings can be explained by the fact that the motor was not rigidly mounted on the test
site base when the experiment was carried out. Existence of rotor imbalance can be explained by the fact that, with the
aim of imitation of rotor shanks break, bolts located symmetrically were screwed into the rotor, i.e. the center of gravity
was shifted.

Figure 3 – Measuring module functional circuit:
SB – sensor block; VB – voltage block; VRD – voltage
resistance divider; GIA – galvanic isolation amplifier; CS –
current sensor; PC – personal computer; PACA – programmed
amplification coefficient amplifier; USB – PC bus

Figure 4 – Photo of the measuring complex

The created laboratory equipment was used for investigation of method for IM diagnostic based on instantaneous power analysis [3].
The analysis of the fulfilled experiments makes it possible to come to the following conclusions. When rotor shanks break
is imitated, i.e. when bolts are screwed out in succession, growth of harmonics of frequencies of 50n ± 25 Hz ( n = 1, 2,3... ) in
the spectrum of three phases total power signal can be observed. It can be well seen when three phase power spectrum of the
investigated AO90S-4 IM having acquired defects is compared with the power spectrum of an analogous IM whose structure
was not subjected to external action. Harmonics of frequencies of 50n ± 25 Hz are explained by the existence of break of
contact of rotor shanks with short-circuited winding. In this case, according to the results of mathematical modeling, a lowfrequency component appears in the phase current signal at the frequency of about 25 Hz. Due to cross-connections during the
formation of instantaneous power harmonics components on the basis of current and voltage components, this component
reveals in the power signal at the frequencies divisible by 25 Hz. This component can be hardly noticeable, because of its
small amplitude, at the frequencies divisible by the frequency of supply mains (50 Hz). Thus, it is possible to determine the
existence of rotor shank breaks judging by amplitude values of harmonics of 50n ± 25 Hz.
Growth of the amplitude of the harmonics of the frequency of 300 Hz, when rotor shank breaks are investigated, is
also characteristic of the analyzed IM. The change of the value of this harmonic amplitude can be explained by the
change of the imbalance extent when the bolts are screwed out.
When turn-to-turn short circuits appear, as well as when there is stator windings asymmetry, the amplitude of harmonics
of the frequency of 100 Hz increases significantly. Separation of these defects is possible when power coefficient cos( ϕ ) is
calculated, as in the presence of turn-to-turn short circuits, unlike asymmetry of stator windings, the angle of current and
voltage phase shear reduces, i.e. the value of this coefficient increases (Table 2, experiments 4, 5).
Conclusions. The experimental equipment for IM diagnostic method based on instantaneous power analysis was
made. It was shown the possibility for diagnostic of stator windings asymmetry and rotor bar faults basing on analysis
of measured currents and voltages using developed equipment.
1.
2.

3.
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ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОГО РІВНЯ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ З
МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ЇЇ ПЕРЕТОКІВ
Д. Є. Макеєв, студ.
Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ
E-mail: cempo@rambler.ru
Економічно вигідний рівень компенсації реактивної потужності в кожній точці мережі визначається
параметрами ліній і трансформаторів, що з'єднують цю точку з джерелом живлення. Ці параметри
індивідуальні для кожної точки мережі, кожного вузла навантаження і, таким чином, для кожного споживача.
Згідно діючої методики [1], плата за споживання і генерацію реактивної електроенергії визначається трьома
складовими:
П = П1 + П 2 − П3 ,
(1)
де П1 – основна плата за споживання і генерацію реактивної електроенергії;

П 2 – надбавка за недостатню оснащеність електричної мережі споживача засобами компенсації реактивної
потужності (КРП);
П 3 – знижка плати за споживання й генерацію реактивної електроенергії у випадках участі споживача в
оптимальному добовому регулюванні режимів мережі.
Оскільки, у зв'язку з великою кількістю різних вимог, досягти знижки за споживання й генерацію реактивної
енергії від електропередавальної організації споживачами практично неможливо, коефіцієнт П 3 в (1) не
враховуємо:
П = П1 + П 2 .
(2)
Для того, щоб зрозуміти, від яких параметрів залежить плата за споживання й генерацію реактивної енергії
наведемо формули, які визначають П1 и П 2 :
n

П1 = ∑ (WQcn +К ⋅ WQг ) ⋅ D ⋅ T , (грн.),

(3)

1

де n - число точок розрахункового обліку реактивної енергії;
WQcn – споживання реактивної енергії в точці обліку за розрахунковий період, кВАр·год;

WQг – генерація реактивної енергії в мережу електропередавальної організації, кВАр·год;
К = 3 – нормативний коефіцієнт урахування збитків електропередавальної організації при генерації
реактивної енергії з мережі споживача;
D – ЕЕРП, що характеризує частку впливу реактивного перетоку в точці обліку на техніко-економічні
показники в розрахунковому режимі, кВт / кВАр;
Т – середня вартість активної електроенергії в розрахунковому періоді, грн / кВт · год.
П 2 = П1 ⋅ Сбаз ⋅ ( Кφ − 1), (грн.),
(4)
де Сбаз = 1,3 – нормативне базове значення коефіцієнта стимулювання капітальних вкладень у засоби КРП в
електричних мережах споживача;
К ϕ – коефіцієнт, який обирали з табл. 1 "Методики", в залежності від фактичного коефіцієнта потужності
споживача tgϕ у середньому за розрахунковий період. При розрахунку К ϕ була введена зона нечутливості до
споживання реактивної потужності, обмежена значеннями граничного коефіцієнта потужності: tgϕ Г = 0,25 .
Надбавка П 2 починає діяти, якщо фактичний коефіцієнт реактивної потужності вище вказаного значення

tgϕ Г .
Економічний еквівалент реактивної потужності D є показником питомої ефективності застосування КУ. Він
показує втрати активної потужності в кіловатах, пов'язані з виробництвом і розподілом 1 кВАр реактивної
потужності:
D = D1 + D2 ,
(5)
де D1 - відображає частку впливу реактивного перетоку в магістральній мережі, кВт/кВАр;

D2 - відображає частку впливу реактивного перетоку в розподільній мережі, кВт/кВАр;
Залежно від точки в мережі, коефіцієнт D приймає такі значення:
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0,02 - для підвищуючих трансформаторів та с. н. станцій;
0,06 - для мереж 6 (10) кВ, що живляться від шин генераторної напруги станцій;
0,08 - для районних мереж 35 - 110 кВ;
0,04 - для районних мереж 35 - 110 кВ, при наявності на шинах 6 (10) кВ СК;
0,12 - для розподільних мереж 6 (10) кВ.
Виходячи із загальноприйнятого положення, про те, що протягом якогось періоду часу має місце
споживання реактивної енергії, а протягом іншого періоду часу - генерація реактивної енергії в мережу
електропередавальної організації, можна представити формулу (2) в наступному вигляді:
П = П1* + П 2* ,
(6)
де П1* - оплата за реактивні перетікання в діапазоні недокомпенсації;

П 2* - оплата за реактивні перетікання в діапазоні перекомпенсації.
Відповідно до директивних вказівок наведені величини визначаються наступним чином:

П1* = D ⋅ T ⋅WQсп + D ⋅ T ⋅WQсп ⋅ Сбаз ⋅ ( Кφ1 − 1);

(7)

П2* = D ⋅ T ⋅WQГ + D ⋅ T ⋅WQГ ⋅ Сбаз ⋅ ( Кφ 2 − 1).

(8)

Підставивши (7) і (8) у (6), отримаємо:

П = D ⋅ T ⋅ (WQсп + К ⋅ WQГ ) + D ⋅ T ⋅ WQсп ⋅ ( Кφ1 − 1) + К ⋅ WQГ ⋅ ( Кφ 2 − 1)  ⋅ Сбаз .

(9)

Наочно залежність оплати за перетікання реактивної енергії від рівня компенсації, а також зона
нечутливості показана на графіку:

Рисунок 1 – Залежність оплати за перетікання реактивної енергії від рівня компенсації Wк
З графіка, по крутизні характеристик, видно, що режим генерації кВАр реактивної енергії у мережу є більш
витратним, ніж режим споживання.
Висновки. Таким чином, для зниження плати за перетікання реактивної енергії необхідно:
1. Знизити tgϕ до значення, яке не перевищує величину 0,25.
2. Зменшити величину генеруємої і споживаної реактивної енергії шляхом застосування конденсаторних
установок з автоматичним регулюванням.
3. Повне виключення генерації реактивної енергії в розподільну мережу, оскільки тариф плати за генерацію
в 3 рази вище, ніж за споживання кВАр · години.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
1. "Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО
РОЗПІЗНАВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН
А. Л. Перекрест, к.т.н., доц., Г. О. Рощупкіна, магістр.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: anna-rocshupkina@mail.ru
Вступ. Вирішення ряду технічних та технологічних задач тісно пов’язано з використанням зображень.
Реалізація загального алгоритму процесу перетворення від сканованого растрового зображення в векторне є
актуальною проблемою сучасних інформаційних систем. Інтелектуальна обробка інформації зображення –
основа систем технічного зору та інформатизації, що використовуються в різних напрямах науково – дослідної
діяльності: геоінформаційні системи, системи управління процесами (промислові роботи, автономні
транспортні засоби), системи організації інформації (наприклад, для індексації баз даних зображень), системи
розпізнавання обличчя та інші. Універсального алгоритму розпізнавання зображень, прийнятного до
використання в різних напрямах, не існує; вирішення проблеми залежить від практичної значущості.
Мета роботи. Розробка алгоритмічного забезпечення для реалізації процедур розпізнання графічних
зображень характеристик гідравлічних машин.
Матеріал і результати дослідження. У якості початкових даних прийнято зображення (рис. 1)
універсальної характеристики гідравлічної машини [1], що повністю описує властивості гідротурбіни, дозволяє
визначати всі необхідні параметри (напір, подачу, потужність, КПД) і будувати робочі характеристики натурної
гідротурбіни при постійних трьох параметрах.

Рисунок 1 – Універсальна характеристика модельної радіально – осьової турбіни Dгт = 0,46 м, Hгт = 4 м
Отримання характеристик натурних турбін полягає у формуванні масивів значень з універсальної
характеристики, їх подальшому перерахунку та графічній побудові. Використовуючи методи обробки графічної
інформації, є можливість автоматизувати процес створення масивів даних графічних характеристик.
Для організації покрокової деталізації алгоритму основне зображення представляється сукупністю
елементарних неперервних кривих, що приймаються як базові (зростаючі та спадаючі криві, криві з
екстремумом).
У роботі визначені елементарні етапи обробки зображення у розрізі поставленої задачі:
1. Бінаризація зображення.
2. Пошук пікселів, що належать зображенню.
3. Приналежність кожного пікселю неперервній кривій:
3.1
Визначення напряму розпізнавання.
3.2
Визначення вимоги неперервності кривої.
4. Організація запису отриманих результатів.
5. Процедура масштабування.

Рисунок 2 – Загальна схема розпізнавання зображень
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Розглянемо загальну схему розпізнавання зображень. Загрузка зображення відбувається з електронного
документу. Блок виділення області відповідає за поділ зображення на частини, що обробляються почергово.
Присутність цього блоку залежить від постановки задачі.
До попередньої обробки зображення слід віднести етап бінаризації, пов'язаний з перетворенням
півтонового зображення (тобто такого, яке має багато градацій яскравості) в бінарне (двоградаційне). Таке
перетворення здійснюється для того, щоб скоротити інформаційну надмірність зображення, залишити лише ту
інформацію, яка потрібна для вирішення конкретного завдання.
Сегментація – процес пошуку однорідних областей на зображенні. Використовуємо метод, заснований на
визначенні однорідних кольорів, а саме чорного.
Безпосереднє розпізнавання відбувається за рахунок використання приросту координат кожного пікселя, що
належить зображенню, з урахуванням знаку для визначення напрямку. Це необхідно для визначення належності
пікселя певній кривій та перетворення піксельних координат у декартові [3].
Розглянемо спосіб вирішення задачі на прикладі розпізнавання базових кривих. Після завантаження
зображення формується матриця чисел розміром m*n, де m – кількість рядків, n – стовпчиків. Відповідно до
формату чисел інформаційної матриці виконуємо етап бінаризації (встановлення логічного формату чисел в
матриці). Пікселі, що несуть інформацію, чорного кольору. Задача розпізнавання полягає у пошуку координат
цих пікселів.
Ширина кривих, що розглядались 2-3 пікселя. Пошук початкової точки реалізується перебором елементів
двовимірного масиву та порівнянні з 0 (чорний колір генерується в MatLAB як 0, фон – 1).
Процедура пошуку початкової точки полягає в обробці двовимірного масиву нулів та одиниць. Маючи
координати першої точки, використовуємо процедуру розрахунку напряму розміщення кривої, суть якої
полягає у перевірці наявності чорного кольору в околиці початкової точки. Задаючи крок h, отримуємо маску
(2h+1)*(2h+1), що визначає всі сусідні точки. Якщо результатом є декілька пікселів чорного кольору – крок h
збільшуємо на 1, і так до тих пір, поки не залишиться один піксель чорного кольору. Координати початкової
точки та останньої знайденої дають змогу провести розрахунок значення приросту координат для даної кривої:
;

;

;

.

характеризує вектор між 1 та 2 пікселем. Маючи початкову точку і приріст, можна
Величина
розрахувати координати наступних точок кривої, але необхідно перевіряти наявність зображення в них. Якщо
розрахована точка не несе зображення, потрібно повторити процедуру пошуку напряму кривої.
У процедурі формування масиву результату відбувається запис координат точок неперервної кривої, за
допомогою значення попередньої точки та приросту, що з кожним кроком може змінюватись.
Результатом виконання алгоритму є масив координат пікселів, що несуть у собі зображення.
Виконання представлених етапів надає змогу вирішити задачу розпізнавання базисних кривих, що є
складовими універсальних та робочих характеристик гідравлічних машин. На даному етапі реалізовано
розпізнавання базисних кривих, що зростають та спадають. Реалізація програмного коду проводиться в
програмному середовищі MatLAB [3], [4].
Висновки. Проблема ідентифікації елементів систем керування технічними об’єктами є актуальною. Для
технологічних комплексів з гідравлічними машинами (насосами і гідротурбінами) важливим є визначення
аналітичних залежностей їх характеристик. Процес отримання таких залежностей може бути автоматизований
за рахунок використання принципів та методів обробки графічної інформації – розпізнання зображень.
Розроблений алгоритм дає змогу вирішити базові задачі обробки зображення, необхідні для розробки
системи ідентифікації характеристик гідравлічних машин.

1.
2.
3.

4.
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ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ВІДПОВІДЕЙ
СТУДЕНТ
О. А. Чорна, ст. викл., О. І.Супрун, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Коваль Т.П., директор загальноосвітньої школи № 41, м. Кривий Ріг
E-mail: olsuprun@mail.ru
Вступ. Питанню якості освіти останнім часом приділяється велика увага. Здебільшого розглядається «якість
освіти» у великому – як якість освітнього процесу і рівень відповідності випускника ВНЗ освітнім стандартам,
але забезпечення необхідного рівня вимагає вирішення питання «якості освіти» у малому – як забезпечення
якості засвоєння фахових дисциплін. Встановлення відповідності вимагає проведення об'єктивних заходів з
контролю навчання протягом усього періоду навчання. Для цього потрібна організація моніторингу, який
здійснюється шляхом проведення різних форм контролю.
Мета роботи. Розробка підходів до формування процесу контролю знань на основі поточної інформації про
відповіді студента.
Аналіз попередніх досліджень. Використання тестових матеріалів для діагностики якості підготовки
фахівців на різних стадіях навчання є предметом численних обговорень [1, 2]. Фахівців у галузі інформаційних
технологій цікавлять питання комп'ютерного контролю знань. За останні декілька десятків років були вивчені
різні види контролю [3]; визначено більше десяти типів питань, їх компонентів і метаданих, використовуваних,
як правило, при формуванні набору контрольних завдань [4]; розроблені математичні методи оцінки знань [5-7]
і різні методи проведення контролю. На сьогодні існує ряд цікавих розробок, присвячених різним аспектам
контролю знань і заснованих на сучасних досягненнях науки і комп'ютерної техніки. Серед них можна
відмітити [3] формування набору завдань для контролю знань, який здійснюється, зазвичай, випадковим чином,
іноді враховуючи параметри завдань, і лише в окремих випадках використовується адаптивна видача
контрольних завдань на базі моделі студента.
Матеріал і результати дослідженя. Тривале стеження за станом освітнього процесу надає можливість
визначити тенденції його зміни, встановити залежність від певних чинників. Аналіз поточного контролю
процесу відповідей студента на тестові запитання також надає можливість об’єктивного оцінювання рівня
засвоєння матеріалу. Вирішення такої задачі можливе при застосуванні тестових технологій на основі систем
комп’ютерного контролю.
Проблеми комп'ютерного контролю знань зазвичай розглядаються у двох аспектах: методичному і
технічному [7]. Методичні аспекти контролю знань пов'язані з вирішенням педагогічних і психологічних
питань, тобто організація контролю знань розглядається з погляду дидактики. До методичних аспектів
відносяться:
– вибір завдань для перевірки знань, умінь і навичок («що контролювати?»);
– планування проведення контролю знань («коли контролювати?»);
– визначення вимог до формування набору контрольних завдань («як контролювати?»).
Ми розглядаємо лише технічний аспект, який пов'язаний, у першу чергу, з проблемою реалізації
планованого контролю знань, із автоматичним формуванням набору тестових питань (рис.1) на основі
вибраного підходу, із вибором і використанням у системі контролю параметрів контролю знань, із вибором
відповідного алгоритму для їх оцінки.

Рисунок 1 - Структурна схема тестового контролю з автоматичним формуванням запитань
Тестування проводиться наступним чином. На першому етапі студент отримує базовий блок питань, за
даними якого розраховується математичне очікування отриманої оцінки. Система пропонує додатковий блок
питань визначеної складності з урахуванням результатів першого етапу. Якщо математичне очікування не
змінюється або не перевищує допустимого відхилення δ , можна вважати тест закінченим. В іншому випадку
студент отримує ще один додатковий блок питань, і розрахунок зміни математичного очікування
продовжується. Остаточний результат тестування – оцінка
R – розраховується за виразом:
*
Робота виконана під керівництвом проф. Чорного О.П.
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R=

1
k

k

∑wj
j =1

1
nk

nk

∑ xi ,

(1)

i =1

де x i – оцінка за i -е запитання; k – кількість додаткових блоків запитань; n k – кількість запитань у k -у
блоці; W = {w1 , w2 , ..., wk } – вектор пропорційних коефіцієнтів завдань, які залежать від директивних
характеристик.
Закінчення тестування здійснюється за умовою

R k − R k −1 ≤ δ ,

(2)

де δ - допустиме відхилення стійкості отриманої оцінки в процесі тестування.
Висновки. Методи контролю й оцінювання знань тісно пов’язані між собою і складають важливу частину
процесу навчання студентів. Запропонований підхід враховує поточні відповіді на тестові запитання і шляхом
детермінованого автоматичного формування набору тестових питань дозволяє з більшою точністю встановити
рівень підготовки з відповідних дисциплін.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ НАДІЙНОСТІ РЕЗЕРВОВАНИХ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З РЕАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ ПЕРЕМИКАННЯ
С. В. Щербовських, к.т.н., докторант
Національний університет «Львівська політехніка»
E-mail: shcherbov@polynet.lviv.ua
Вступ. Забезпечення показників надійності електромеханічних систем є важливою проблемою, яку
розглядають під час їх проектування та подальшого експлуатування. Комплексну властивість надійності, яку
застосовують щодо опису відновлюваних електромеханічних систем, називають готовністю. Така властивість
кількісно характеризується функцією готовності A(t) та функцією інтенсивності потоку відмов z(t). Визначення
цих характеристик ґрунтується на складанні та опрацюванні дискретно-неперервних стохастичних моделей
марковського та імітаційного типів. Під час визначення характеристик готовності електромеханічних систем зі
структурним резервуванням та реальними пристроями перемикання виявляється, що процес формування
дискретно-неперервних моделей є набагато складнішим та трудомістким процесом, ніж подальший їх розрахунок, який здійснюється стандартними засобами прикладних математичних пакетів. Таким чином, постає
проблема розробки методів для ефективної автоматизованої побудови моделей надійності таких систем.
У практичному аспекті результати дослідження можуть бути використані для підвищення показників надійності відновлюваних електромеханічних та енергетичних систем зі структурним резервуванням, а у теоретичному — є основою для подальшого розвитку методів марковського аналізу та імітаційного моделювання.
Мета роботи. Розробити методи для автоматизації побудови моделей надійності відновлюваних електромеханічних систем, які здатні враховувати влив на характеристики надійності пристроїв перемикання.
На основі цих методів сформувати: 1. Модель надійності відновлюваної резервованої системи із
врахуванням тривалості напрацювання до відмови пристрою перемикання. 2. Модель надійності відновлюваної
резервованої системи із врахуванням тривалості операції спрацювання для пристрою перемикання.
Матеріал і результати дослідження. Вихідна модель надійності відновлюваної резервованої системи
складається із двох елементів, які сполучені паралельно у сенсі надійності (рис. 1, а). У системі протікає чотири
процеси: P1, P2 — використання (напрацювання) основного та резервного елементів; P3, P4 — ремонтування
основного та резервного елементів. Якщо основний елемент працездатний, то навантаження резервного
елемента дорівнює нулю, а сам він перебуває у режимі очікування. В результаті відмови основного елемента
ідеальний перемикальний пристрій миттєво відключає основний елемент та включає під навантаження
резервний. Непрацездатність системи наступає у ситуації, якщо обидва елементи є непрацездатними одночасно.
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Рисунок 1 — Блок-схеми надійності резервованої відновлюваної системи: а) ідеальний перемикальний
пристрій; б) перемикальний пристрій із врахуванням напрацювання до відмови; в) перемикальний пристрій із
тривалості
перемикання
Такий тип резервування називаютьврахуванням
заміщувальним
або активним.
Процес ремонтування елементів полягає у
заміні непрацездатних елементів на нові. Якщо тривалість процесів, які протікають у перемикальному пристрої,
співвимірна із тривалістю процесів використання елементів системи, то нехтування впливом перемикального
пристрою веде до зниження адекватності моделі надійності і, відповідно, до погіршення точності результату.
Розглянемо окремо два основних типи процесів P5, які протікають в реальному перемикальному пристрої, поперше, тривалість напрацювання до відмови (рис. 1. б) та, по-друге, тривалість перемикання (рис. 1, в).
У першому випадку процес P5 є процесом використання невідновлюваного перемикального пристрою до
настання його незворотної відмови. У результаті відмови перемикальний пристрій продовжує передавати
живлення від вхідного до поточної затискача, проте втрачає здатність переключитись на інший затискач, тобто
задіяти резервний елемент. Вважаємо, що навантаження перемикального пристрою є номінальним весь час від
початку використання системи і до його відмови. В другому випадку, процес P5 є процесом перемикання
абсолютно надійного пристрою. У результаті відмови навантаженого елемента система попадає у непрацездатний стан. Пристрій виконує перемикання із поточного затискача на інший, щоб задіяти резервний елемент,
проте тривалість такої операції займає певний час, протягом якого уся система є непрацездатною. Проте тут
важливішим є сам факт появи відмови, що спричиняє збільшення інтенсивності потоку відмов системи.
Для досягнення поставленої мети для системи розроблені та складені структурно-алгоритмічні моделі. Такі
моделі максимально наближені за описом до блок-схем надійності і встановлюють взаємозв’язок між процесами, які протікають у системі, її структурою та алгоритмом використання та ремонтування. Параметрами
моделей є властивості процесів та елементів структури. Розмірність обох моделей складає 5 процесів, 1 атрибут
та 4 елементи. До кожної моделі додається алгоритм функціонування перемикального пристрою.
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Застосовуючи пряме комбінаторне перебирання та розроблені правила модифікування, на основі структурноалгоритмічної моделі автоматично утворені проміжні моделі станів та подій. Такі моделі встановлюють взаємозв’язок
між станами та подіями у проекційному зв’язку із процесами, які протікають у системі. Параметрами станів є
інформація про характеристики процесів, які протікають у системі, а параметрами подій є інформація про процеси, які
завершуються та розпочинаються у попередньому та наступному станах системи. Розмірність першої моделі складає 14
станів та 28 подій, а розмірність другої — 8 станів та 16 подій. Для порівняння, в системі з ідеальним перемикальним
пристроєм є лише 4 стани та 7 подій. Особливість першої моделі полягає в тому, що існує такий стан, в якому основний
елемент та перемикальний пристрій непрацездатні, а резервний елемент — працездатний. Якщо система попадає в
такий стан шляхом: спочатку відмова елемента, а потім відмова перемикального пристрою, то такий стан буде
працездатним, оскільки резервний елемент буде включений. У іншому випадку, якщо система попадає в такий стан
шляхом: спочатку відмова перемикального пристрою, а потім відмова елемента, то цей же стан буде непрацездатним,
оскільки не буде можливості включити резервний елемент. Виникає протиріччя, що один і той же стан повинен бути
працездатним і непрацездатним, залежно від черговості настання відмов у системі. З метою його уникнення вводимо у
розгляд уявний процес із нульовою інтенсивністю, який назвемо атрибутом, що позначає положення перемикача.
Звичайно, зростання адекватності призводить до ускладнення моделі, проте застосування автоматизації побудови
моделі цілком знімає це зауваження. Особливість другої моделі полягає в тому, що у випадку непрацездатності обох
елементів, перемикальний пристрій почергово змінюватиме стан, поки хоча б один із елементів набуде працездатності.
Розуміється, що такий алгоритм функціонування є дещо штучним, проте це спрощує модель без негативного впливу на
її адекватність.
Наступний крок полягає у перетворенні фактичних законів розподілу процесів, які протікають у системі, до законів
розподілу фазового типу [1] у векторно-матричній формі. Порядок фазового розподілу вибирається залежно від бажаної
точності результату, а також від ступеня впливу цього процесу на систему в цілому. Точність перетворення оцінюємо
похибкою, яку задаємо не більше 5 %, а ступінь впливу — гамма-процентною тривалістю процесу, яка має складати не
менше 10 % від тривалості найдовшого процесу в системі. Застосовуючи тензорне множення та узагальнене додавання
таких векторно-матричних форм, на основі моделей станів та подій, автоматично утворені дискретно-неперервні
стохастичні моделі марковського типу розмірністю 224 фази для першого випадку та 128 фаз для другого. Така модель
встановлює взаємозв’язок між фазами та переходами системи, а також зв’язок фаз та переходів із характеристиками
надійності. Параметрами фаз є початкова ймовірність, а параметрами переходів — інтенсивність. Звернемо увагу, якщо
фактичні процеси розподілені за експоненціальним законом, як це має місце для P5, то фази однозначно
відповідатимуть станам, а переходи — подіям. Для усіх інших розподілів виконується розщеплення станів на фази.
Також, з метою порівняння результатів, застосовуючи моделювання випадкового руху системи графом станів та подій,
на основі моделі станів та подій автоматично утворені дискретно-неперервні стохастичні моделі імітаційного типу. Такі
моделі містять набори статистичних вибірок інтервалів працездатності системи та моментів часу появи відмов. Моделі
були згенеровані для 1000, 10 000 та 100 000 ітерацій. За вказаними вище дискретно-неперервними стохастичними
моделями обчислені характеристики готовності системи. Опрацювання моделей марковського типу виконано
стандартними методами чисельного інтегрування з адаптивним кроком для жорстких диференціальних рівнянь, а
моделей імітаційного типу — стандартними статистичними методами [2]. Якщо тривалість процесу P5 прямуватиме до
нуля, то характеристики готовності досліджуваних систем прямуватимуть до характеристик готовності системи із
ідеальним перемикальним пристроєм.
Висновки. Розроблено методи автоматизованої побудови моделей надійності для відновлюваної резервованої
електромеханічної системи. Зокрема, методи забезпечують перетворення компактної та зручної у складанні
структурно-алгоритмічної моделі у громіздкі дискретно-неперервні стохастичні моделі марковського та імітаційного
типів, які безпосередньо використовуються для розрахунку характеристик надійності. Застосування таких методів
суттєво пришвидшує аналіз надійності систем із врахуванням напрацювання до відмови та із врахуванням тривалості
спрацювання перемикального пристрою, оскільки формування та подальший аналіз станів, у яких перебуває система, та
подій, що відбуваються в системі, тепер ефективно виконується обчислювальною машиною. Запропоновані методи для
автоматизованої побудови моделей успішно застосовано для дослідження характеристик надійності інших типів систем
[3]. Подальші дослідження скеровані на розробку графічного інтерфейсу для ефективнішого введення структурноалгоритмічних моделей.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА СИСТЕМИ
ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ТРАНСПОРТНА ДІЛЬНИЦЯ»
Д. С. Нєкрасов, магістр., А. І. Ломонос , ст. викл.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: Dimas_89_07@mail.ru
Вступ. В якості прикладу фізичної моделі об’єкту управління дискретної дії на базі кафедри розроблено
транспортну дільницю, загальна схема якої представлена на рис. 1 [1]. Вона являє собою імітовану промислову
конвеєрну лінію, що включає в себе функції завантаження/розвантаження та транспортування різних об’єктів,
дозволяє вивчити принципи роботи позиційних систем керування, проявити студентам ініціативу та власний
підхід у створенні систем керування, ознайомитись з принципом роботи програмованих реле у ручному та
автоматичному режимах, у режимі керування з ОРС – сервера.
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Рисунок 1 – Схема навчального комплексу «Транспортна дільниця»
Транспортна дільниця складається з двох рольгангів RG1 та RG2, двох роботів RB1 та RB2, поворотно-рухомої
платформи PL. Роботи виконують функцію завантаження/розвантаження. Поворотно-рухома платформа є
проміжковим елементом між двома рольгангами. Вона переміщує деталь з першого рольганга на другий.
Основна ідея розробки навчального комплексу «Транспортна дільниця» полягає у створенні фізичної моделі
об’єкту керування для надання студентам можливості розробити власний підхід при написанні програм
керування. З іншого боку, неправильний алгоритм керування стендом може призвести до виникнення аварійних
ситуацій, що можуть викликати пошкодження обладнання. Студенти за браком досвіду можуть не врахувати
всіх факторів і розробити програму, наслідком виконання якої буде аварійна ситуація. У зв’язку із цим, існує
необхідність створення системи захисту, яка повинна на фізичному рівні блокувати керуючі сигнали,
виконання яких призведе до аварії.
Керування лінією відбувається за контролем стану оптичних (D1-D11) та індуктивних (In1-In8) датчиків,
встановлених впродовж лінії. За умови виходу з ладу хоча б одного датчику існує ймовірність втрати деталі з
конвеєра або пошкодження певних виконавчих елементів. Для уникнення даних наслідків необхідно своєчасно
виявляти недієздатні елементи системи збору інформації. Тому існує необхідність створення системи
діагностики, яка буде перевіряти працездатність всіх датчиків перед кожним запуском лінії.
Мета роботи. Аналіз принципів побудови та розробка системи діагностики стану датчиків навчального
комплексу і системи його захисту від аварійних ситуацій.
Матеріал і результати дослідження. Всі аварійні ситуації, що можуть виникнути під час експлуатації
комплексу, можна розділити на дві групи – критичні та некритичні. До некритичних слід віднести ті ситуації,
наслідком яких є втрата деталі з конвеєра. До критичних відносяться всі ситуації, внаслідок виникнення яких
існує ймовірність пошкодження обладнання. Під час аналізу роботи комплексу встановлено, що можливе
виникнення 2 некритичних та 4 критичних аварійних ситуацій, виникнення яких повинна попередити система
захисту.
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Проаналізувавши всі вимоги та задачі, побудовано систему захисту на базі комутаційних реле, що є простим і водночас
надійним рішенням. На комутаційних реле зібрано схему, що працює за принципами логіки І/АБО. Тобто, за
спрацюванням певних датчиків буде заборонено виконання небезпечних дій. Математичний опис системи проведено з
використанням граф-моделей [2]. Приклад граф-моделі захисту роботів зображено на рис. 2. Вершини графа – дії, що
необхідно виконати для запобігання виникнення аварійної ситуації. Перехід між вершинами графа здійснюється за станом
датчиків. Кожен граф описано таблицею істинності значень контрольованих параметрів та станів датчиків. Складено
граф-моделі для всіх аварійних ситуацій разом та для кожної окремо:

Рисунок 2 – Граф-модель процедури захисту роботів
На рис. 2 введені наступні умовні позначення:
х1 – датчик кінцевого нижнього положення руки робота D1;
х2 – датчик кінцевого витягнутого положення руки робота D2;
х3 – датчик кінцевого лівого положення руки робота D3;
х4 – датчик кінцевого правого положення руки робота D4;
у1 – дозволити поворот вправо;
у2 – дозволити поворот вліво;
0 – попереднє положення руки робота.
Структурна схема підсистеми захисту зображена на рис. 3. На схему захисту подаються сигнали з датчиків і
керуючі сигнали з системи керування. Тільки після перевірки сигналів підсистемою захисту вони подаються на
виконавчі механізми.

Рисунок 3 – Структурна схема підсистеми захисту навчального комплексу «Транспортна дільниця»
Обов’язковою умовою використання стенду є працездатність eсіх датчиків. У разі виходу з ладу одного з
них існує ймовірність виникнення аварійних ситуацій, наслідком яких може бути як втрата деталі, так і
пошкодження обладнання. Тому існує необхідність створення системи діагностики датчиків комплексу.
Функцією системи діагностики є виявлення несправних датчиків перед кожним запуском навчального
комплексу. Вирішено, що система діагностики має бути незалежною від системи керування. Система
діагностики будуватиметься на базі програмованих реле фірми Moeller. Реле програмуються на мові Ladder
diagram у пакеті EASY-soft. Програма вестиме послідовне опитування датчиків під час тестового запуску лінії.
Усі датчики повинені спрацювати у певні проміжки часу, які будуть виміряні експериментально. Якщо датчик
своєчасно спрацював, опитування продовжується, якщо ні – відбувається зупинка лінії.
Висновки. У роботі проаналізовано структуру лінії та її окремих елементів, визначені їх правила взаємодії.
Проведено аналіз структурної схеми навчального стенду, а також перелік можливих аварійних ситуацій.
Розроблено структурну схему та граф-модель підсистеми захисту від аварійних ситуацій всієї системи та
окремих її елементів. Розроблено алгоритм роботи системи діагностики.
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В ПРОГНОЗУВАННІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ
С. М. Бойко, студ., Є. Л. Жбанов, студ., Д. А. Шокарьов, ст. викл.,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: kyrychenko1989@mail.ru
Вступ. На сьогодні серед вітчизняних систем захисту електричних машин поки що повільними темпами впроваджується
мікропроцесорна техніка, за цієї причини значне місце займають аналогові апарати. Оскільки у зв'язку з науково-технічним
прогресом в промисловості упроваджуються новітні технології, що в свою чергу, вимагає підвищення надійності
енергопостачання, підвищення надійності і якості управління електроенергетичними системами є перспективним напрям в
розвитку і вдосконаленні систем релейного захисту і автоматики на базі нейронних мереж.
Мета роботи. Обґрунтування необхідності застосування нейрокомп'ютерів в енергетичних системах, а саме в
системах релейного захисту і автоматики.
Матеріал і результати дослідження. Основними недоліками аналогових систем релейного захисту
електричних машин і апаратів на сьогодні є їх часте переналаштування у зв’язку з нестабільністю електротехнічних
параметрів як споживання, так і передачі електроенергії, вплив на роботу захисту електромагнітних явищ, мала
швидкість спрацювання, низька надійність елементів, відсутність можливості прогнозування.
Підвищення надійності і якості управління електроенергетичними системами є перспективним напрямом в
розвитку і вдосконаленні систем релейного захисту і автоматики. Пріоритетними завданнями є оптимізація і
прогнозування електротехнічних параметрів електроенергетичних систем.
На сьогодні широке розповсюдження в області прогнозування в різних сферах діяльності мають штучні
інтелектуальні системи. Застосування нейронних мереж має перспективи в релейному захисті у зв'язку з тим, що
вони здатні до навчання, тобто аналізу вхідних параметрів із подальшим їх прогнозуванням та автоматичним
налаштування уставок в залежності від прогнозованої, програмованої інформації [1].
При прогнозуванні передбачається, що значення прогнозованої величини залежить від яких-небудь
чинників, назвемо їх визначальними чинниками або ознаками. Один з підходів до завдання прогнозування
заснований на припущенні залежності прогнозованої величини від попередніх значень часових рядів [2].
Інформаційна база релейного захисту є сукупністю вимірів електричних величин на інтервалі спостереження; вона ще
включає апріорні відомості про структуру і параметри імітаційних моделей спостережуваного енергооб'єкту. Релейний захист,
як і будь-яка інша інтелектуальна система, поводиться зі своєю інформаційною базою так, як її цьому заздалегідь навчили. В
релейному захисту на базі нейронних мереж розвивається концепція, згідно якої вчителями служать імітаційні моделі, а
місцем навчання – уставочний простір, простір виміру, в якому відображаються виміри електричних величин. Метою
навчання є розпізнавання відстежуваних режимів таких як аварійних, псевдоаварійних, впливу струму небалансу, параметрів
струмів та напруг в залежності від видів навантаження [3].
Особливу роль в навчанні релейного захисту відіграють ті режими, відображення яких утворюють шукану межу. Ділянки межі
розрізняються числом варійованих параметрів імітаційної моделі, хоча вся межа в цілому і кожний ділянок окремо є мірні уставочні
підпростори.
Аналітичне перетворення відображає об'єктний підпростір без яких-небудь обмежень. Обмеження можуть бути
враховані пізніше при сполученні ділянок межі.
Інтелект релейного захисту проявляється в його здатності до розпізнавання, адаптації і навчання. Теоретичні основи
релейного захисту, присвячені його розпізнаваючим і адаптаційним властивостям, в значній мірі сформувалися [4].
Висновки. Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, що нейронні мережі є одним із
варіантів інтелектуального релейного захисту. Застосування нейрокомп'ютерів в енергетичних системах може
застосовуватися у вирішенні нагальних проблем енергетики програмування навантаження, потокорозподіленні
енергії, діагностиці енергосистем, розміщенні вимірювальних пристроїв на електростанціях та захист силових
трансформаторів з використанням апарату нейронних мереж, управління мережею синхронних генераторів.

1.
2.
3.
4.
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ
Д. М. Бордюг, студ., О. М. Кравець, ас., А. І. Гладир, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: gai@kdu.edu.ua
Вступ. Багато технологічних процесів на виробництві та в сільському господарстві вимагають підтримки
сталості температури протягом тривалого часу та в межах чітко зазначеного діапазону. Наприклад, для
забезпечення комфортних умов праці на підприємствах працюють складні вентиляційні установки і системи
кондиціонування, які оснащені системами автоматизації і потребують мінімального втручання оператора.
Поширеність вищезгаданих установок спонукало авторів до розробки лабораторного комплексу, який би
давав можливість ознайомлення й вивчення систем автоматизації теплових процесів, реалізованих на базі
сучасних пристроїв контролю та регулювання температури.
Мета роботи. Розробка лабораторного стенду для дослідження систем термостабілізації на базі сучасних
мікропроцесорних пристроїв з можливістю дистанційного управління обладнанням та регістрацією даних на
ЕОМ.
Матеріал та результати дослідження. Розроблений стенд складається з вимірювача-регулятора ТРМ101, джерела постійної напруги для кола управління, емулятора печі, датчиків температури, елементів
систем сигналізації. У якості об’єкта управління використовується термоелектричний нагрівач, що передає
тепло металевій пластині. До складу комплексу входить вентиляторна установка з асинхронним двигуном,
що керується від перетворювача частоти. Передбачена можливість підключення блока управління
семісторами та тиристорами для плавної зміни напруги на нагрівачі для досягнення необхідної температури.
Для зв'язку з персональним комп’ютером до складу стенду входить перетворювач інтерфейсів. Усі контакти,
необхідні для складання контуру управління, винесені на передню панель стенду для можливості швидкої
зміни конфігурації системи.
Прикладом використання лабораторного стенду є побудова системи стабілізації температури,
функціональна схема якої представлена на рис. 1.
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t 0C

Рисунок 1 – Функціональна схема системи термостабілізації
Джерелом тепла є термоелектричний нагрівач (ТЕН), що отримує живлення від понижуючого
трансформатора (з міркувань безпеки) та працює з постійною потужністю і передає теплову енергію металевій
пластині 1. Значення температури її поверхні вимірюється за допомогою термоопору ТСМ-50.
Поточне значення температури у вимірювачі-регуляторі ТРМ-101 порівнюється з уставкою. Відповідно до
обчисленого розузгодження пристрій формує сигнал управління 4…20 мА, який контролюється
міліамперметром. Цей сигнал є сигналом завдання, що надходить на струмовий вхід перетворювача частоти
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Lenze 8200 vector через струмообмежуючий резистор

Rобм . Відповідно до завдання ПЧ змінює вихідну

частоту й асинхронний двигун 4AМА71 змінює швидкість обертання, що призводить до зміни продуктивності
вентилятора. Це, в свою чергу, збільшує чи зменшує інтенсивність охолодження металевої пластини.
Таким чином, температура змінюється до значення уставки. Обмін даними здійснюється через перетворювач
інтерфейсів АС-4. Блок живлення забезпечує постійною напругою елементи системи сигналізації та контур управління.
Щодо програмного забезпечення, то в комплекті з вимірювачем-регулятором виробник надає програму, яка
дозволяє здійснювати управління регулятором, змінювати параметри та режими його роботи. Однак обробка даних при
використанні цієї програми є утрудненою (немає можливості довготривалого моніторингу головної координати –
температури). Тому з використанням пакету Labview була створена програма-реєстратор, яка здійснює опитування
вимірювача-регулятора з необхідною частотою і на основі цих даних будує графік зміни температури. Із початком
реєстрації програма автоматично створює файл, де інформація зберігається у вигляді електронної таблиці. Крім того,
програма забезпечує основні функції керування: запуск/зупинка регулювання та зміна уставки. Інтерфейс даної
програми й експериментальні дані, одержані з її допомогою, представлені на рис. 2.
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Рисунок 2 – Інтерфейс розробленої програми й одержані графіки
На базі стенду розроблено ряд лабораторних робіт, спрямованих на ознайомлення студентів з системами
автоматизації теплових процесів. Комплекс ознайомчих лабораторних робіт проводиться за такою тематикою:
– підключення датчиків температури та їх налаштування;
– вивчення систем сигналізації;
– ознайомлення з програмним забезпеченням, вивчення основ роботи з програмою-конфігуратором та
програмою-реєстратором.
Комплекс лабораторних робіт для дослідження замкнених за технологічним параметром (температурою)
систем керування передбачає розгляд наступних питань:
– підтримка сталості температури у релейному режимі роботи регулятора;
– настройка ПІД-регулятора шляхом визначення коефіцієнтів пропорційної, інтегральної та диференціальної
складової;
– автоматичне налаштування системи й автоматична підтримка заданої температури.
Створене лабораторне обладнання дозволило авторам розпочати роботу над низкою перспективних
науково-технічних розробок з використанням сучасних засобів автоматизації. Науковий інтерес представляє
дослідження ефективності автоналаштування ПІД-регулятора на реальному об’єкті, перевірка можливості
одержання кращих показників якості регулювання за рахунок сучасних аналітичних та експериментальних
методів визначення оптимальних параметрів регуляторів. Перспективними є реалізація й дослідження
ефективності систем примусового охолодження, калориферного опалення, гарячого водопостачання та інших
систем автоматизації теплових процесів.
Висновки. Розроблений лабораторний стенд дає широкі можливості для дослідження теплових процесів,
відповідає сучасним вимогам до навчального процесу, покращує рівень підготовки майбутніх спеціалістів з
систем автоматизації і може бути використаний як в навчальному процесі так і для наукових досліджень.
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М.: Высшая школа., 1986. – 352 с.
2. Пупена О.М., Ельрерін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П. Промислові мережі та інтеграційні технології в
автоматизованих системах. – К.: Ліра-К, 2011. – 552 с.
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МІКРОКОНТРОЛЕРНА СИСТЕМА ЗБОРУ ДАНИХ З МОЖЛИВІСТЮ ЗАПИСУ НА
КАРТКУ ПАМ’ЯТІ MMC/SD
М. І. Компанієць, магістр., О. М. Кравець, ас.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: kdu7008@ukr.net
Вступ. Експериментальні дослідження є невід’ємною частиною як науково-дослідних робіт, так і учбового
процесу. Наразі, для їх проведення використовуються сучасні системи та модулі збору LCard, Holit Data
Systems, National Instruments і ін [1–3]. Основними недоліками таких систем є висока ціна (500÷1000$),
неможливість працювати окремо від персонального комп’ютера та розташування неподалік від досліджуваного
об’єкта. Тому виникає необхідність розробки системи збору даних, яка працюватиме незалежною від
персонального комп’ютера та матиме меншу вартість на відміну від існуючих аналогів.
Мета роботи. Розробка мікросистеми збору даних, що дозволяє отримувати інформацію з аналогових
датчиків та записувати її на карту пам’яті ММС/SD.
Матеріал і результати дослідження. В основі мікросистеми збору даних знаходиться мікроконтролер
PIC24FJ128GA010, основними особливостями якого є вбудований АЦП з 16-ма аналоговими каналами вводу та
два апаратних SPI-модуля [4, 5]. Мікроконтролер PIC24FJ128GA010 виконує операції запису та зчитування
даних з картки пам’яті MMC/SD за допомогою одного з послідовних інтерфейсів SPI [6]. За допомогою
мікроконтролеру PIC18F4550, на основі графічного контролеру Samsung KS0108 та 4-провідної резистивної
сенсорної панелі організовано графічний інтерфейс, який полегшує роботу користувача з даною системою.
Обмін даними між мікроконтролерами PIC18F4550 і PIC24FJ128GA010 відбувається за допомогою
послідовного інтерфейсу SPI. За допомогою графічного інтерфейсу користувач має можливість:
– задати частоту дискретизації АЦП для мікроконтролеру PIC24FJ128GA010;
– вибрати необхідні аналогові канали;
– увімкнути режим запису або читання даних на/з картки пам’яті;
– переглянути записані дані по кожному каналу у вигляді графіка.

Рисунок 1 – Структурна схема мікросистеми збору даних на основі мікроконтролера PIC24FJ128GA010
Висновки. Розроблена мікроконтролерна система збору має наступні властивості: 16 аналогових каналів
збору інформації; загальна частота дискретизації становить 500 кГц, незалежність від персонального
комп’ютера та розташування безпосередньо біля досліджуваного об’єкту, підтримка роботи з картками пам’яті
з файловими системами FAT16/FAT32 обсягом до 2 Гб. За необхідності можливості розробленої системи
можуть бути розширені за допомогою інтерфейсів USB та Ethernet. У такому випадку мікросистема збору
даних може бути підключена до персонального комп’ютера для передачі даних, записаних на картку пам’яті
MMC/SD. Вартість такої системи складатиме близько 1000 грн.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
1. Електронний ресурс: http://lcard.ru/products/boards/adc.
2. Електронний ресурс: http://holit.com.ua/.
3. Електронний ресурс: http://www.ni.com.ua/.
4. Магда Ю.С. Микроконтроллеры PIC: архитектура и программирование / Магда Ю.С. – М. :ДМК, 2009. –
239 с.
5. Lucio D. J. Programming 16-bit PIC microcontrollers in C: learning to fly the PIC 24 / Lucio D.J. – Newnes, 2007.
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6. Електронний ресурс: http://piclist.ru/mmc.html.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ САПР ЕЛЕКТРОПРИВОДА
М. М. Мошноріз, к.т.н., Ю. В. Войцеховська, студ.
Вінницький національний технічний університет
E-mail: moshnoriz@rambler.ru
Вступ. У процесі виконання курсових проектів, бакалаврських робіт та дипломних проектів по
спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" часто доводиться виконувати типові
розрахунки по вибору електричного двигуна, його перевірці та побудові статичних характеристик. Для
автоматизації цього процесу та можливості швидкої перевірки виконаних розрахунків, пропонується написати
програму для автоматизованого проектування системи електропривода.
Мета роботи. Скорочення часу проектування та перевірка правильності виконаних розрахунків під час
проектування електропривода.
Матеріал і результати дослідження. Розглянемо частину алгоритму проектування системи
електропривода, яка стосується вибору двигуна, його перевірки та розрахунку параметрів [1]. Названий
алгоритм розрахунку та вибору двигуна зображено на рис. 1.
Для побудови програми використано табличний редактор MS Excel. При
цьому процес розробки програми поділено на етапи:
1. Розробка вікна користувача, у якому задаватимуться вихідні параметри
для проектування електропривода.
2. Виконання розрахунку потужності, необхідної для приводу
технологічного механізму.
3. Виконання порівняння певних систем електропривода, враховуючи
економічні та технічні показники.
4. Вибір конкретного двигуна для тої чи іншої системи електропривода,
який задовольняє технологічний механізм по потужності та швидкості
обертання.
5. Перевірка обраного двигуна за перевантаженням та умовами пуску.
6. У разі задовільних результатів перевірки виконується розрахунок
параметрів двигуна та побудова його природної механічної характеристики.
Всі отримані результати для наглядності процесу проектування повинні
виводитися у вікно користувача.
Кожен з етапів для зручності аналізу та полегшення процесу перевірки,
пропонується виконувати на окремому листі програми Excel.
В результаті написання програми, отримано програмне забезпечення для
САПР електропривода. Вікно користувача програми представлено на рис. 2.
Вкажемо на особливості розробленої програми.
– Техніко-економічне порівняння варіантів електроприводу виконується
для п’яти систем: релейно-контакторної з двигуном постійного та змінного
Рисунок 1 – Алгоритм
струмів, системи "Тиристорний перетворювач – двигун постійного струму"
розрахунку та вибору
(ТП-ДПС), "Тиристорний регулятор напруги – асинхронний двигун" (ТРНдвигуна
АД), "Перетворювач частоти – асинхронний двигун" (ПЧ-АД).
– Попередній розрахунок потужності виконується за методом еквівалентного моменту. Для цього у якості
вихідних параметрів задається навантажувальна діаграма електропривода (рис. 2). Якщо розглядається
механізм з нециклічним характером навантаження, то заповнити потрібно лише по одному значенню момента
та часу роботи. Попередній розрахунок двигуна виконується з врахуванням тривалості увімкнення механізму та
коефіцієнта запасу. У програмі передбачено можливість вибору двигуна з номінальним значенням тривалості
увімкнення як 100 % так і 40%.
– На трьох листах програми у MS Excel знаходяться паспортні дані тридцяти асинхронних двигунів за
фазним ротором, тридцяти асинхронних двигунів за короткозамкнутим ротором та тридцяти двигунів
постійного струму, з яких на основі обраної системи електропривода та результатів попередніх розрахунків
обирається певний двигун і виводяться його паспортні дані для наступних розрахунків та у вікно користувача.
– На наступному етапі виконуються всі необхідні для побудови природної механічної характеристики
розрахунки. Для асинхронного двигуна розраховується кількість пар полюсів, критичний момент, номінальне
та критичне ковзання. Для двигуна постійного струму розраховується опір кола якоря та номінальне значення
магнітного потоку [2]. Лист програми з усіма необхідними розрахунками зображено на рис. 3.
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Рисунок 2 − Вікно користувача програми проектування електроприводу

Рисунок 3 − Лист програми у MS Excel з виконаними розрахунками
– Для задовільної перевірки двигуна по перевантаженню його номінальний момент повинен бути не
меншим за еквівалентний момент, який отримано на другому етапі проектування. У якості перевірки за
умовами пуску перевіряється, чи меншим буде перше найбільше значення моменту з навантажувальної
діаграми за пусковий момент двигуна з врахуванням можливого падіння напруги під час пуску (коефіцієнт,
який враховує падіння напруги, дорівнює 0,81).
– Природна механічна характеристика двигуна будується по п’ятдесятьом значенням швидкості обертання. Для
кожного з цих значення знаходиться момент. Для асинхронного двигуна момент розраховується за формулою Клоса.
На всі розроблені листи програми MS Excel накладено обмеження по зміні їх параметрів. Користувачу
виводиться лише вікно користувача (рис. 2), у якому він може змінювати лише навантажувальну діаграму,
швидкість обертання, режим роботи та техніко-економічні показники. Все інше автоматично перераховується і
виводяться обрана система електропривода, двигун, його параметри та природна механічна характеристика.
Працездатність програми перевірено на двадцяти варіантах вихідних умов і зроблено висновки про те, що перевага
у процесі розрахунків надається системам електроприводу ТП-ДПС та ПЧ-АД. Остання часто конкурує зі системою
ТРН-АД. Таким чином, крім зручності та прискорення розрахунку, проектувальнику дається можливість дослідити, які
з введених параметрів є "ключовими" (пороговими) при виборі тої чи іншої системи електроприводу.
Безумовно, слід вказати і на достатньо важливі недоліки, які не були враховані при написанні програми.
Серед них слід назвати відсутність розробки системи керування, неврахування зміни швидкості обертання у
процесі роботи механізму, обмежена кількість двигунів, недостатня точність проведених розрахунків. Все це
можна врахувати у наступних версіях програми.
Висновки. Розроблена програма досить зрозуміла студенту четвертого курсу спеціальності
"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" і може стати доказом можливості автоматизації
процесів розрахунку "підручними" програмними середовищами.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
1. Андреев В.П., Сабинин Ю.А. Основы электропривода. – М.: Госэнергоиздат, 1963. – 772 с.
2. Чорний О. П. Моделювання електромеханічних систем: Підручник / О. П. Чорний, А. В. Луговой,
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС
ПО ДОСЛІДЖЕННЮ РЕГУЛЬОВАНИХ ЗАМКНУТИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ
ЗМІННОГО ТА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
О. В. Прітченко, асп., Д. Х. Гаібов, магістр., С. В. Марченко, студ., Є. Г. Корогод, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: oldr3@ukr.net
Вступ. Розширення сфер використання регульованих електроприводів (ЕП) змінного та постійного струму
обумовлено їх перевагами при вирішенні задач енергозбереження та автоматизації складних технологічних
процесів. Це вимагає підвищення рівня підготовки сучасних інженерів-електромеханіків, які проектують та
обслуговують системи ЕП на базі перетворювачів частоти (ПЧ) зі скалярним та векторним керуванням,
тиристорних регуляторів напруги (ТРН), широтно-імпульсних перетворювачів (ШІП) постійної напруги,
тиристорних збуджувачів (ТЗ). Тому дослідження основних характеристик у статичних та динамічних режимах
роботи розімкнених та замкнутих систем ЕП постійного та змінного струму у рамках навчального процесу
підготовки інженерів-електромеханіків є актуальним питанням. При цьому основна увага повинна приділятись
практичній підготовці майбутніх фахівців на лабораторному обладнанні з використанням сучасних
комп’ютерних технологій контролю та керування електромеханічним обладнанням.
Мета роботи. Розробка, впровадження у навчальний процес та аналіз можливостей використання
комп’ютеризованого
лабораторного комплексу по дослідженню сучасних систем регульованого
електроприводу постійного та змінного струму при підготовці студентів за напрямом «Електромеханіка».
Матеріал та результати дослідження. До обладнання лабораторного комплексу входять (рис. 1):
– асинхронний двигун (АД) та двигун постійного струму незалежного збудження (ДПС НЗ);
– перетворювач частоти з векторним керуванням Lence Vector 8200;
– перетворювач частоти зі скалярним керуванням Lence SMD 8200;
– тиристорні регулятори постійної напруги ТРН1 та ТРН2;
– нереверсивний широтно-імпульсного перетворювач (ШІП) та реверсивний ШІП (РШІП);
– комутаційна апаратура (KM1-KM7);
– блок датчиків (БД) струму та напруги (4/4) [1];
– датчики частоти обертання: енкодер (BR1), фотоімпульсний датчик частоти обертання з цифровою
індикацією (BR2) та перетворювачем частота-напруга для вимірювання за допомогою АЦП;
– цифрові вимірювачі напруги та струму (PA1-3 та PV1-2);
– модуль АЦП/ЦАП та ПК.
Запропонована функціональна схема комп’ютеризованого лабораторного комплексу по дослідженню
регульованих замкнутих електроприводів змінного та постійного струму (рис. 1) дозволяє досліджувати:
– електромагнітні та електромеханічні процеси у ЕП постійного та змінного струму при живленні АД від
ПЧ та живленні ДПС НЗ від тиристорних та транзисторних перетворювачів напруги;
– енергетичні характеристики систем ЕП змінного та постійного струму;
– режими динамічного навантаження (ДН) АД з регулюванням струму гальмування та ДПС НЗ з
регулюванням струму збудження;
– характеристики замкнутих за частотою обертання систем частотнорегульованого ЕП змінного струму зі
скалярним та векторним керуванням з вбудованими ПІД-регуляторами;
– принципи організації та настроювання зворотного зв’язку за частотою обертання з аналоговим та
імпульсним датчиками частоти обертання;
– характеристики замкнутих ЕП постійного струму з двозонним цифровим керуванням з цифровими
контурами струму та частоти обертання, цифровим контуром частоти обертання та релейним
регулятором струму;
– принципи організації вимірювань струмів, напруг та частоти обертання.
Включення до складу лабораторного комплексу ПК та модуля АЦП/ЦАП дозволялє здійснювати
вимірювання миттєвих значень струмів та напруг у колах обмоток АД та ДПС НЗ; вимірювання частоти
обертання; керування ПЧ та перетворювачами постійної напруги.
Для повноцінного дослідження систем регульованого ЕП необхідно використовувати як фізичну, так і
математичні моделі, що дозволить наочно показати зв'язок теоретичних дослідів по синтезу регуляторів ЕП з
практичними настройками системи скалярного й векторного керування.
Висновки. У роботі розроблено принципову схему комп’ютеризованого лабораторного комплексу по
дослідженню сучасних систем регульованого електроприводу. Представлений лабораторний комплекс із
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практично повною комп’ютеризацією операцій керування та вимірювань дозволяє широко використовувати
його в навчальному процесі для підготовки інженерів-електромеханіків.
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Рисунок 1 – Функціональна схема комп’ютеризованого лабораторного комплексу по дослідженню
регульованих замкнутих електроприводів змінного та постійного струму
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РОЗРОБКА ВІРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСУ З СУЧАСНИХ
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЙ
В. В. Томілова, Н. Л. Дон, к.т.н., Є. О. Баганов ,
Херсонський національний технічний університет
E-mail: atomilove@gmail.com
Вступ. На сучасному етапі підготовки фахівців з технічних напрямків одну з головних ролей відіграє
лабораторно-технічна підготовка молодих спеціалістів. Вимоги роботодавців до досвіду роботи випускників
саме у прикладних аспектах частіше за все є найголовнішими під час працевлаштування. Тому, на рівні із
виробничою практикою, визначальну роль має лабораторна база, на якій здійснюється підготовка спеціаліста.
Використання модельних експериментів на комп’ютері дозволяє значно розширити демонстраційну і
експериментальну базу, так як ресурси сучасних доступних у ВНЗ комп’ютерних систем у цілому достатні для
проведення якісного модельного експерименту з екранною візуалізацією складних процесів. Такі комп’ютерні
стенди є наочними, безпечними, потребують менше місця і їх вартість набагато менша, ніж вартість
відповідних реальних стендів „у залізі”[1].
Також в Україні все більше набирає обертів загальноприйнята в Європі дистанційна форма навчання
шляхом використання мережі Internet. При цьому можливими формами проведення лабораторних робіт є
відеокурси або програми-симуляції відповідних фізичних процесів. Останній підхід має перевагу з точки зору
використання елементів систем автоматичного проектування для віртуального дослідження процесів
комплексного характеру, якими є електротехнологічні процеси, без застосування складного обладнання та
коштовних витратних матеріалів.
Потужним засобом створення віртуальних лабораторних робіт комплексних фізико-технічних процесів є
система комп'ютерної математики (СКМ) Maple, розроблена компанією Waterloo Maple Software, що поєднує у
собі можливості проведення чисельних та аналітичних розрахунків, якісної візуалізації результатів та
можливості створення програмних графічних об’єктів інтерфейсу користувача (маплетів) [2]. Незважаючи на
свою спрямованість на серйозні математичні обчислення, СКМ Maple є придатною для досить широкої
категорії користувачів: студентів і викладачів вишів, інженерів, аспірантів, науковців і навіть учнів
математичних класів загальноосвітніх і спеціальних шкіл.
Мета роботи. Створення віртуальних лабораторних робіт з курсу „Сучасні електротехнології” на базі СКМ
Maple, що можуть застосовуватися під час аудиторного та дистанційного навчання.
Матеріал і результати дослідження. Сучасні електротехнології застосовуються практично в усіх сферах
сучасного виробництва, а тому аналіз їх роботи потребує ґрунтовних знань з електротехніки, теплотехніки,
механіки, оптики тощо. Розроблений лабораторний комплекс дисципліни „Сучасні електротехнології”
орієнтований, у першу чергу, на теплове застосування і складається з 3 робіт: «Аналіз нагріву пластини в печі
опору»; «Розрахунок індукційної одиниці індукційної канальної печі»; «Дослідження обладнання наскрізного
індукційного нагріву». Апробація віртуального лабораторного комплексу успішно пройшла під час викладання
курсу „Сучасні електротехнології” у якості лабораторного практикуму на кафедрі енергетики та електротехніки
Херсонського національного технічного університету.
Основою робіт є використання Maple-маплету та комп’ютерної програми на алгоритмічній мові СКМ Maple,
що моделює відповідні нестаціонарні фізичні процеси.
Через вікно маплету студенти мають змогу отримати наступну інформацію: умову задачі, методичні
рекомендації з виконання лабораторної роботи, контрольні питання для захисту роботи. Лабораторні роботи
надають можливість обрати особливості установки за варіантом, при цьому відповідні вихідні дані автоматично
вводяться у систему. Варіативні параметри розрахунку, з яких робиться аналіз ефективності роботи обладнання
(наприклад, температура оточуючого середовища, температура печі, середній коефіцієнт тепловіддачі, частота
струму, магнітна проникність матеріалу, геометричні розміри тощо) задаються візуальними елементами
керування – слайдером.
Для прикладу на рис. 1 наведений маплет, що реалізує симуляцію процесу нагріву провідної пластини в печі
опору при нестаціонарному тепловому режимі. Такий процес є актуальним, наприклад, під час двостороннього
нагріву у електричній печі штампів для загартовування, що мають вигляд плоских плит з декількох видів
матеріалів. Під час розрахунку враховуються: потужність печі, геометричні розміри та фізичні властивості
(коефіцієнт теплопровідності, густина матеріалу, коефіцієнт температуропровідності, коефіцієнт тепловіддачі
при заданій температурі печі та питома теплоємність) штампів. Розрахунок ведеться через критеріальні
рівняння та розрахункові значення чисел Біо і Фур’є, а також середнього за час нагріву значення коефіцієнту
тепловіддачі матеріалу. У результаті програма відображає криві нагріву поверхні та центру пластини (як
найбільш характерних точок) в залежності від часу. Програма надає можливість відслідкувати часову
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залежність перегріву поверхні пластини відносно її центру (deltaT1-deltaT10). У будь-який момент користувач
може зупинити процес з метою більш детального аналізу отриманих результатів, що досить проблематично в
натурних експериментах.

Рисунок 1 – Вікно маплету з результатом дослідження нагріву поверхні та центру пластини
Висновки. Використання віртуальних лабораторних робіт надає можливість значно розширити уявлення
студентів про фізичні процеси, що мають місце під час роботи електротехнологічного обладнання в усіх його
функціональних вузлах.
Отримана при виконанні лабораторної роботи сукупність даних при різних режимах експлуатації установки
дозволяє аналізувати режими роботи, надавати рекомендації щодо оптимізації процесу, критично оцінювати
ефективність та перспективність даного процесу – тобто у студентів закладаються основи експертного
оцінювання роботи електротехнологічного обладнання.
Розроблений комплекс віртуальних лабораторних робіт може використовуватись як безпосередньо у
навчальному процесі, так і під час дистанційної підготовки студентів електротехнічних спеціальностей.
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АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ
НАВЧАННЯ
Р. А. Шолох, студ., О. П. Чорний, д.т.н., проф., Ю. В. Лашко , к.т.н., доц., С. С. Романенко , ас.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Т. П. Коваль, директор загальноосвітньої школи № 41, м. Кривий Ріг
E-mail: apch@kdu.edu.ua
Вступ. Забезпечення необхідного рівня параметрів успішності й якості навчання у вищих навчальних
закладах є актуальним питанням, яке вимагає нагального рішення. Шляхи вирішення вказаного питання тісно
пов’язані з проблемою управління процесом навчання. Наприклад, у педагогіці застосовують «навчання з
підказкою», «навчання з заохоченням», «навчання з покаранням» для формування необхідних показників
навчального процесу [1, 2] з урахуванням психофізіологічних властивостей студента: забування, інерції,
сприйняття та осмислення нової інформації тощо. При цьому вважається, що підвищення ефективності процесу
навчання можна досягти лише удосконаленням засобів управління на основі інформаційних технологій. Такий
підхід не забезпечить необхідного результату без відповідної теорії управління. Врахуванням особливостей
процесу навчання як керованого процесу вимагає його представлення у вигляді відповідних математичних
моделей об’єкта управління (моделі суб’єкта процесу навчання) і моделей управління, наприклад на основі
методів штучного інтелекту.
Мета роботи. Аналіз підходів до побудови математичних моделей оцінювання якості процесу навчання.
Матеріал і результати дослідження. З розвитком інформаційних технологій змінюється характер впливів
на об’єкт навчання та процес навчання, змінюється кількість факторів впливу [3]. Тому до побудови
математичних моделей дослідники аналізують ознаки моделей з точки зору психологічних складових.
У даний час у педагогічній психології виділяють чотири основні психологічні теорії навчання і, відповідно
їм, чотири дидактичні моделі процесу навчання.
1. Асоціативна теорія навчання. Модель навчання як управління процесом накопичення й переробки
досвіду.
2. Діяльнісна (умовно-рефлекторна) теорія навчання. Модель процесу навчання як стимуляції
пізнавальної й дослідницької активності навчаних через напрям і організацію їх практичної діяльності.
3. Знакова теорія навчання. Модель процесу навчання як формування у навчаних узагальнених
понятійних систем і прийомів розумової діяльності.
4. Операційна теорія навчання. Модель процесу навчання як управління психічною діяльністю.
Окрім названих теорій, різні наукові школи ще в радянський час виділили свої психологічні теорії навчання,
у тому числі: теорія поетапного формування нових знань і дій, теорія установки, теорія розвиваючого навчання,
теорія формування теоретичного мислення, теорія проблемного навчання, та інші. Кожна з них має свою
переважну область застосовності, а в певних умовах теоретичні основи різних теорій доповнюють друг друга.
Детальний теоретичний аналіз різноманітних математичних моделей наведений у [4]. Автор зазначає, що
для кожного конкретного дослідження розроблені моделі: на основі теорії нечітких множин, структурнологічні формули і графи, кореляційний і факторний аналіз тощо. Загальні підходи до побудови моделей
полягають у аналізі психічних процесів та поведінки об’єкту навчання, зокрема: індуктивний, або індуктивноемпіричний, дедуктивний, гіпотетико-дедуктивний, кібернетичний.
Індуктивний, або індуктивно-емпіричний, підхід дозволяє оперувати тільки зі змінними, які об'єктивно
спостерігаються дослідником і вимірюються. Побудовані на основі цього підходу моделі можуть бути
експериментально перевірені й оцінені [5]. Методика індуктивного підходу полягає в тому, що в процесі
проведення експериментальної роботи дослідник варіює змінні на „вході" системи навчання й реєструє їх
величини на „виході". Здобуті числові дані обробляються і представляються у вигляді функції, яка є
математичною моделлю залежностей між змінними, що досліджувалися. Для індуктивного підходу побудови
математичної моделі процесу навчання широко використовуються методи математичної статистики
(кореляційний, факторний аналіз).
Дедуктивний підхід, на відміну від індуктивно-емпіричного, дозволяє моделювати загальну структуру
відношень „вхід - вихід". Тобто формулюється гіпотеза про деякий набір загальних правил, які визначають
систему відношень, що можливі між емпіричними змінними; обирається група математичних перетворень, яка
й представляє структуру системи; інтерпретація системи у відповідних змістових термінах формує модель
процесу навчання, що досліджується [5].
Гіпотетико-дедуктивний підхід своєю задачею вбачає пояснення деякої вихідної структури відношень.
Структура зв'язків між змінними, які не спостерігаються, й відношеннями, що спостерігаються, постулюються,
і кінцевим результатом є модель, яка надає відомості про зв'язки „входу" і „виходу", що співпадає з дослідом
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ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ. ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ
[5].
Кібернетичний підхід дозволяє замінити постулювання структур процесів навчання кібернетичним
представленням. Прикладом кібернетичного підходу можна вважати розробку математичної моделі закону
збереження знань для випадку незамкнутої (неізольованої) системи „учитель – учень".
Проаналізовані моделі мають різну теоретичну чи практичну цінність, характеризуються різноплановим
підходом. Задача вибору відповідної моделі для аналізу ефективності системи навчання потребує додаткових
теоретичних досліджень і практичних рішень.
Прикладом кібернетичного підходу є запропонована динамічна модель швидкості засвоєння потоку
інформації у вигляді неоднорідного диференційного рівняння другого порядку [6]:

d 2S

+r

dS
+ ( f − c )S = H ,
dt

(1)
dt
де S (t ) – потік інформації, що засвоюється, r – коефіцієнт опору навчальному процесу, f , c – коефіцієнти
забування і умовиводу, H – потік наданої інформації, m – величина інертності.
Модель (1) адаптована з урахуванням обсягів та розподілу самостійної роботи з урахуванням поточного
розкладу та завантаження студента.
Враховуючи, що функція Н дискретна, перейдемо до решітчастих функцій і запишемо (1) за різницевою
схемою:
S − Si
− 2 S i +1 + S i + 2
S
+ r i +1
+ ( f − c )S i = H i ,
(2)
m i+2
2
2h
h

m

2

де h - мінімальний часовий інтервал між квантами інформації, що надається.
Слід зазначити, що вибір у якості моделі для оцінювання ефективності кібернетичної моделі дозволяє на
основі аналогій фізичних явищ і технічних систем з однієї сторони врахувати поточну зміну зовнішніх впливів
та збурень, а з другої сторони – поточні зміни характеристик системи, наприклад, збільшення значення
коефіцієнту умовиводу c за рахунок консультацій та самостійної роботи.
Висновки. Реформація сучасної освіти, її інтеграція в європейську й світову системи, зростаючі вимоги до
якості підготовки фахівців різного профілю обумовлюють важливість постановки й рішення задачі дослідження
методів і технологій підвищення ефективності процесу навчання..
Розвинений підхід до оцінювання ефективності засвоєння інформації дозволяє спрямовано формувати не
тільки самостійну, а й індивідуальну роботу студента.
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EXPERIMENTAL INSTALLATION OF PET-BOTTLES RECYCLING MINI-PLANT
AT KIEV LANDFILLS
O. Vovk, Cand. of Sc. (Tech), M. Gyz, G. Zadnipriana, Y. Smirnova, master.
Energy Saving and Energy Management Institute NTUU «KPI»
E-mail: a_n3000@bk.ru
Introduction. Producing of electrical energy with the purpose of transporting and selling into network is the most
popular way of landfill gas utilization. This way is proposed to applicate at landfill 5 in Kiev with total area 56,3
hectare which situated in Obukhiv region near Kiev among villages Krenichi, Pidgirzi and Dmutrovichy which place
solid domestic wastes and industrial wastes of III and IV classes of safety [1].
Objectives. To offer technologies for landfill gas collecting and nonbiodegradable wastes reducing.The main issue
is nonbiodegradable wastes, plastic, which leads to increasing of wastes volume, but in case of recycling are valuable
secondary material.
Material and outcomes. Landfill 5 is open for now and extremely dangerous for environment. To install landfill
gas collecting system it should be covered. Amount of collected landfill gas allows installing gas electrical station with
capacity 1500 kWt.
Experimental installation of PET-bottle recycling plant with system of landfill gas collecting was based on Lugansk
experience. During 2002-2003 at Lugansk landfill was realized demonstrational project in the framework of UkrainianAmerican program EcoLinks “Decreasing of greenhouse gases emission into atmosphere by the way of methane
collecting and utilization at landfill of Lugansk”. It was analyzed that professional PET bottle recycling plant is very
attractive for the small and medium companies which like to develop their business from scratch but are not prepared to
invest high amounts at start up. This mini-plant is specially designed to be used by wide range of PET bottle recyclers
worldwide: landfills owners, municipal or private waste collecting and sorting stations, plastics processing workshops,
bottlers etc [2].
We propose to make plastic cover for landfill; it will be like hothouse and conserve the landfill. Developing of
plastic cover should include pores for wells and produced out of recycled PET-bottles flakes. Production process of
plastic cover includes standard process of plastic manufacturing, but will be made out of recycled flakes. Many plastics
are blended with additives as they are processed into finished products. The additives are incorporated into plastics to
alter and improve their basic mechanical, physical, or chemical properties. To manufacture plastic cover we will use
rotational molding and extrusion method of plastic producing. Plastic should be durable, expected life of plastic not less
then 20 years. Cover is done in 3D-model by program SolidWorks.
Decreasing of greenhouse gases emission in CO2 equivalent tones, by means of methane emission into atmosphere
and replacing of natural gas for producing of heat and electrical energy will be equal to 62 thousand t/year in case of
landfill gas collecting and utilization project realization.Composition of landfill gas is very dangerous and has great
potential as source of energy. It is economically and ecologically efficient to applicate landfill gas. According to data
about potential of landfill gas one cubic meter of landfill gas has energy equivalent from 4 to 5 kWt/hour which is 0,5
liter of fuel. Only imagine potential of landfill when 1 ton of solid domestic wastes give 180-250 m3 gas for the period
15-20 year. For example: amount of collected wastes 3.000.000 tons during 20 years. Amount of collected gas is around
2300 m3/hour, but utilized amount of gas 1500 m3/hour. Energy potential: 1500 m3/hour = 7500 kWt/hour = 700 l (600
kg) of fuel per hour, so more the 5000 tones of fuel per year during 15 years.
Conclusion. Realization of the project will solve the next ecological problems at the local level:

by the use of landfill gas we substitute fossil fuels and reduce emissions of carbon dioxide and methane
considerably;

benefits of project are in reduction of odour problems and safe sanitary conditions at the landfill by gas
collecting system;

by recycling of plastic wastes in mini-plant we decrease the volume of wastes at landfill;

producing of plastic cover will reduce application of soil for landfill conservation after it worked-out.
1.
2.
3.
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DIRECT CURRENT MOTOR CONTROL BASED ON INTELLIGENT CONVERTERS
WITH ABB DCS800 APPLICATION EXAMPLES
M. Pushkar , ass., S. Ulianchenko, MSc. student, O. Kiselychnyk, Cand. of Sc(Tech), Assoc. Prof.
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”
E-mail: koi@gala.net
Introduction. The most spread and typical control systems of direct current (DC) motors are the two-loop speed
control systems, two-zone cascade speed control systems with field weakening and the torque control systems [1]. In
the nearest past, the implementation of each of the systems required hardware changes, tuning of controllers and
feedbacks circuits according design procedures, and the use of additional units for the two-zone systems. Standard
industrial electric drives were developed only with certain type of speed sensor. Modern intelligent converters ensure
changes of the typical control structures through software changes and allow to choose the type of the speed sensors.
Their procedures of controllers and feedbacks tuning are automated and there are wide possibilities for monitoring due
to communication with a computer.
Objective. The objective of the paper is to define features of the intelligent converter ABB DCS800 [2] for the
purpose of implementation of the laboratory rig for the "Automation of electromechanical systems” (AEMS) course and
to verify them.
Materials and findings. The ABB DCS800 converters are programmable converters for DC drives. Their control is
possible through the control panel and using the Drive Window software from computer. The embedded software of
DCS800 gives the possibility to implement the following control systems: the torque control system, the two-loop speed
control system with speed measuring using an encoder or a tachometer, or a EMF sensor, and the two-zone cascade
speed control system with field weakening effective in four quadrants [2]. The converter includes two controlled
rectifiers for armature and field windings. There is also possible a back-EMF compensation for the two-loop speed
control system and adjusting magnetic flux according to the change of the open speed loop total gain for the two-zone
system. All changes of the system structures and parameters are performed by changing software parameters. Fixing of
controllers is automated due to Drive Window [3] software wizard. While following the wizard instructions, the
parameters of the motor are identified, which can be used for simulation. The only thing to be done manually is to enter
the data from the shield of the motor.
Two-loop speed control system of DC motor with indirect speed measurement
The speed of the motor is computed based on EMF measurement and the rated value of the motor magnetic flux.
Therefore, the accuracy of the entered value of the rated excitation current influences the accuracy of the speed
estimation. Fig. 1 presents the results of experimental research of the motor dynamics during the ramped start without
load, the motor loading with linear-growing torque following load linear descending. The current and speed controllers
both were of PI type.
To create a load torque, another DC motor at the shaft with the researched motor was used. It was fed from the own
converter DCS800 implementing the controlled source of torque. The following notations are accepted in Fig. 1: n velocity, n * - referred velocity, Іa% - percent ratio of the armature current and its rated value, M% - percent ratio of the
torque and its rated value. The compensation of the back-EMF was activated during the test.
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Figure 1 – Transients of the start without load, loading and unloading
Two-loop cascade speed control system of separately excited DC motor with encoder
The implementation of the speed feedback based on an encoder is initialized and calibrated through the wizard. The
new tuning of the speed controller compared with the case above is also needed. Fig. 2 shows the experimental plots of
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the ramped start of the motor, the motor reverse under active load torque and the processes during the reverse of the
load torque. The PI speed controller was implemented.
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Figure 2 – Transients of the motor start, loading, reversing of speed and load

Two-zone cascade speed control system of DC motor
The field weakening mode is activated with the help of wizard to implement the two-zone control. The speed, EMF
and armature and excitation currents controllers are tuned up. The experimental transients of the start into the second
zone, the loading and unloading processes are depicted in Fig. 3, where Іe denotes the excitation current. The PI speed
controller was utilized.
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Figure 3 – Transients of start into the second zone, loading and unloading

Conclusions. The DCS800 converters allow to implement, using only software changes, the most spread typical
separately excited DC motor control systems. This satisfies the laboratory requirements of the relevant section of the
AEMS course. In addition, the torque control system based on DCS800 can be used as a loading device to research
induction motor electric drives based on ABB ACS converters. DCS800-s provide convenience and efficiency of
research due to computer interface with the embedded tuning wizard and monitoring system.
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INFLUENCE OF SHADING AND ARRAY ORIENTATION TO PHOTOVOLTAIC ENERGY
PRODUCTION
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Introduction. Inefficient emphasis for correct photovoltaic placement often leads to substandard experience, which
results mostly in disappointment from this perspective technology. The goal of this paper is to point at two most
problematic and often underestimated issues regarding the photovoltaic module placement – its orientation and angle
and the influence of shading.
Material and outcomes. The electricity, which is produced by photovoltaic panel, is highly affected by its
orientation and angle. In ideal state, when direct solar radiation is considered the optimal angle is equal to the latitude of
the geographical location. Such prediction is not real, because the major part of the radiation is diffused radiation from
other direction than the sun. Because of this, the optimal angle is slightly towards the horizontal. Season of the year
must be considered as well, because it is obvious that in winter he sun sun’s elevation is low, so the panel needs higher
angle in order to produce more energy and in summer the smaller angle of tilt is needed. The optimal orientation must
be determined individually for each application. Local weather conditions such as morning fogs must be taken into
account. Following figure shows the percentage of optimal energy production that can be expected from photovoltaic
panel at different angles (Fig.1).

Figure 1

–

Percentage of optimal energy production at different orientations and angles

Possibility of shading is very important factor, which must be considered because it can dramatically reduce the
generated power output. Even partial shading can reduce the generated power significantly. Trees, buildings, or other
objects can create shading, which may also be the building’s design features Shading varies with the time of the day and
the time of the year. It is important to minimize the number of cells, which can be shaded. Potential tree obstacles must
be taken into account, their height, width, and their growth pattern. The building features such as chimneys, satellite
dishes, higher parts and such should be designed or at least considered so they are not shading the photovoltaic panels.
Considering the aesthetic reasons, dummy photovoltaic models can be installed in permanently shaded areas, just for
aesthetic function. Following images (Fig.2) shows the shading calculations. Equation (1) is valid for horizontal and (2)
for vertical shading.

Figure 2

–

Horizontal and vertical shading
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,
Where D is geometry of horizontal shading device,

h
Where D is geometry of vertical shading device,

is sun height,

is solar azimuth,

is plane azimuth

D  tan 
cos(   )
is solar azimuth,

(1)
is plane azimuth.

w  D  tan(   )

(2)

Following table 1 shows the power loss due to cell shading.
% of array shaded
Power losses due to
shade
13%
44%
11%
47%
9%
54%
6.5%
44%
3%
25%
Tab.1 Power loss due to shading
The interesting thing is that the loss is disproportional. It is caused because the way how individual cells are
connected within the solar panel and by the centralized form of performance optimization which is carried by the array
inverter.
Mostly, the panels are connected to parallel strings. By strings we mean serial connected cells. The inverter
transforms the DC current from these strings to AC current and simultaneously optimizes the array’s power generation.
Because the strings are made of serial connected cells, there is a risk of failure when one or more cells are
malfunctioned (for instance because of shading).
To prevent such failure, the array is equipped with so called bypass diodes, which reroute the current around cells,
which are underperforming. The problem is, that such rerouting lowers the entire string’s voltage, which causes
problems to inverter, because basically it has to make a decision either by optimizing the voltage for the
underperforming string or it can try to maximize the energy from the other strings. Mostly the inverter chooses the first
option, which results in energy harvest from weakened string to drop near zero.
The energy loss from shading is very hard to predict, because it depends on many things, for example the angle and
orientation of the array, connections between cells, and the inverter as well.
Conclusion. The correct placement of photovoltaic array is essential for its correct functionality and achieving the
maximum power output. Described issues are valid for any photovoltaic application, regardless of object, whether it is
building or vehicle, the rules which must be fulfilled are the same.
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001TUKE-4/2011, KEGA 003-003TUKE-4/2010.
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DYNAMIC TIME WARPING FUNCTION
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Introduction. Research of recognition of spoken speech on our department is oriented on recognition of simple
instructions by spectrogram. These instructions are used for car’s equipment control such as GPS, radio, airconditioning or robotic system with embedded systems.
Material and outcomes. The correctness of spoken speech classification is influenced by inconsistency and nonlinear change of acoustic signal in time axis. The same word spoken by one person can have different overall length,
even different length of some parts of the words (phonemes, vocals). Using algorithm of speech images comparison,
which is based upon dynamic programming, can solve this problem. This algorithm utilizes non-linear time
normalization. The change in time axis is modelled by non-linear dynamic time warping function (DTW) with strictly
defined properties. Time differences between two speech images A and B are eliminated by deformation of one time
axis, in order to achieve maximum correspondence with second image.
Dynamic time warping
The image of the tested word is marked as A:
A={a(1), a(2),..., a(n),..., a(I)},
(1)
where a(n) is n-th vector of tested word’s attribute and image of reference word B is described as:
B={b(1), b(2),..., b(m),..., b(J)},
(2)
where b(m) is m-th vector of reference’s word attribute.
Algorithm with DTW function then searches for optimal path in plane (n,m):
m = (n),
(3)
which minimizes the D function of total distance between images A and B defined as:
D A , B  

I

 d̂ a n , b  n  ,

n 1

(4)

where d̂ a n , b  n  is the local distance between n-th vector of tested word’s attribute and m-th vector of reference’s
word attribute.
We have to define the time variable k for which the following statements are valid:
n=i(k), k=1,...,K,
m=j(k), k=1,...,K,
where K is the length of time axis for A and B pictures comparison [1].
The situation is demonstrated on fig.1:

Figure1 – Comparison of tested a(n) and reference b(m) image in plane (n,m)
In order to find the optimal path it is essential to fulfil following conditions:
A) Limitation to start and end border points;
i(1)=1,
j(1)=1,
i(K)=I,
j(K)=J.
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,
B) Conditions of monotony and coherence;

0  i k   i k  1  I * ,
0  j k   j k  1  J * .
I*, J*=1,2,3

C) Limitation of DTW function steepness;
If the point [i(k),j(k)] moved with increasing k in direction of one axis, for example n* times, the movement in this
direction is forbidden unless it moves m*times in different direction.
D) Global limitation of DTW function movement area.
In order to improve the computational cost and optimise the DTW sensitivity similarly to the step function
constraints global constraints were introduced. The „Sakoe-Chiba band" and „Itakura parallelogram", both global path
constraints shown at Figure 2 and define the set of points available for DTW alignment only from the non-shaded
regions [2].

Figure 2 – Global path constraints, left: Itakura
parallelogram, right: Sakoe-Chiba band

Figure 3 – Weighting coefficients w(k) for symmetric
(left) and asymmetric (right) forms

By adding the weights to the each of the distances based on the step direction we could penalize or favour certain
types of point-to point correspondence. 2 most types weight function (fig. 3) [3]:
- symmetric weight function:
Ŵ k   i k   i k  1    j k   j k  1  ,,
(5)
- asymmetric weight function:
Ŵ k   i k   i k  1 
(6)
Ŵ k   j k   j k  1 
(7)
Conclusions. Dynamic programming offers interesting way of speech recognition with using only a limited
hardware resource of embedded systems.
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Introduction. One of the technical problems of elastomagnetic sensor, which needs to be solved, is the interaction
between magnetic field in the sensor core and tension. The solution lies in definition of marginal function for partial
differential equation of magnetic vector potential in non-linear environment. In order to do this, we need to know the
analytic expression of tension in every point of evaluated area.
Objectives. Magnetic and mechanical properties of ferromagnetic materials are deeply interconnected. This
connection leads to interaction between magnetic and mechanical field. The presence of magnetic field leads to change
of geometric dimensions (deformation) of ferromagnetic object (Joule effect). If the mechanical force affects the
ferromagnetic object, the change of magnetization occurs (Villari effect). These effects are often used in the design
stage of the sensors.
Materials and findings. Elastomagnetic sensors belong to the group of nonlinear systems. They are operates on the
Villari’s effect principle, which is based on a change of ferromagnetic material permeability proportionally to acting
mechanical stress. The permeability increment ∆µ proportional to the mechanical stress у can described by relation.
2л м2
(1)
Дм = ms2 .у
Bsef
where л ms is coefficient magnetostriction , Bs is the saturation flux density, м is magnetic permeability.
Practical fabrication of elastomagnetic sensor of pressure force 120 kN, which correspond to 100 MPa pressure, is on
fig. 1.

Figure 1 – Elastomagnetic sensors
manufactured

Figure 2 – Integrative sensor element

Figure 3 – Placement of windings in
the elastomagnetic sensor’s core

The core of sensor is made of n=50 lamellas of transformer plate h=0,5 mm thick. The size of lamella is designed in
such way, that it is possible to separate it into square figures with circle hole in the middle, so the symmetry of the
lamella can be achieved. One such unit will be called integrative sensor element (fig. 2). Lamellas are glued and
screwed together. The primary (N1=10, 0.35 mm thick copper wire) and secondary winding (N2 = 8, 0.25-0.3 thick
copper wire) are stored in the same direction in parallel way. Circular slots with a=1 mm semi diameter used for
windings are in one line 2b=12 mm far from each other and their number is even, because of best possible utilization of
winding. Windings placement in the core slots is on the fig.3.
Partial equation for potential of stationary magnetic field calculation. Derived from Maxwell’s differential equations
and from definition relations for potentials of stationary magnetic fields at regular points can be equivalent partial
differential equation for vector potential.
(2)
rot H = J ,

div B = 0 ,

(3)

material equation is
B = мH
(4)
where H is the magnetic field intensity, J is the current density, B is the magnetic flux density, and м is the
material’s magnetic permeability.
Since div B = 0, there exists a magnetic vector potential A such that
(5)
B = rot A and

1

(6)
rot  rot A  = J .
м


For the plane case we assume that the current flows are parallel to the z- axis, it means that J = k A, so only the z
component of A is present,
(7)
A = kA.
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And the equation (6) we can simplify to the scalar elliptic Partial Differential Equation (PDE)
1

− div  div A  = J ,
м


where J = J ( x, y ) and µ = µ ( x,y )

(8)
(9)

Determination of the magnetic and stress field interaction. If the force F affects the isotropic homogeneous object
with axis pressure, then tension is created. In every point of planar object the tension is defined by three elements of
mechanical tension tensor. In the xy plane, there are two normalcy elements σ x , σ y and slid element τ xy . If the sensor
is affected by pressure force, the magnetic permeability is subject of change (1) if the normalcy element is collinear
with vector of magnetic intensity. In order to determine the impact of external pressure force to change of permeability
of sensor core, we have to express the normalcy elements σ x , σ y of mechanical tension in integrative element of the
sensor:
2
4

  a 2
p 
(10)
a
a  
σ x = − 2 − 3   cos 2ϕ −  2   − 3    cos 4ϕ 
2 
r
r
r 







2
4

  a 2
p  a 
(11)
a  
cos
2
ϕ
+
2
−
3

 
 
   cos 4ϕ
2  r 
r
r







The relation between the stresses and the permeability point out anisotropic properties of material and therefore the
change of the magnetic flux density components is given by
(12)
∆Bx = µ xx H x + µ xy H y

σy = −

(13)

∆By = µ yx H x + µ yy H y

where ∆µ xx is the permeability change in the x direction, ∆µ yy is the permeability change in the y direction, ∆µ xy , ∆µ yx
is the permeability change in the xy plane, ∆Bx and ∆By is the change of x and y component of magnetic flux density,
H x and H y is the change of x and y component of magnetic intensity.
Magnetic properties of specified environment are characterized by magnetic permeability µ, which is function of
magnetic flux density м=м ( B ) . By measurements and calculations we were able to get the values for graphical
representation of dependency µ from size of B when the core is affected, or unaffected by external force (fig.4).
Because magnetic field in the sensor core is created by harmonic current i1 ( t ) = I m1 sin щt [ A ] , where I m1 is the
maximum value of current i1 ( t ) and щ=2π f is the angle frequency of time changes of awaking current, then the
magnetic flux density has time changing behaviour.
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Figure 4 – The dependence of the permeability on
frequency, f = 400Hz
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Figure 5 – Distribution of magnetic flux density in the
dependence on pressure force applied to the sensor

Conclusions. In this article the magnetic field of the elastomagnetic pressure force sensor had been solved. It was
solved if the sensor is or is not under the effect of pressure force. From the graphs and progress we can see, that when
pressure force is affecting the sensor, the value of magnetic induction decreases rapidly, so the magnetic field gets
deformed. The results are coincident with theoretical hypothesis.
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Introduction. In recent years, automotive industry becomes very influential, and not only in the economics of Slovak
Republic. The trends in development brought also new requirements for diagnostic systems and subsequent error
detection. Normally these two processes focus on hidden mistakes and errors that occur/happen while automobiles are
commonly used on daily basis. Therefore, there is a demand to develop a diagnostic system of power supply of
automobile that enables to measure disorders of power supply system. Data measured would be thanks to Internet sent
to expert system that will process the data and tries to detect the reason why error has occurred.
Material and outcomes. Measured data sent by measuring setup are displayed after they are received and they are
processed and evaluated by expert system made of above mentioned components that saves the data into the database.
The data are then processed to further step – data processing. Based on the criteria set by the system, ES can find the
disorders, errors and failures. The record in the table is automatically updated after time interval that can be set by the
operator. The table consists of last received data achieved from the measurement apparatus. If there is any discrepancy
detected, the special mark is added to the table in order to easily identify its occurrence. The discrepancy does not
always equal to failure or error. ES detects the information about switching on and off the automobile. Therefore, table
has more columns in order to implement more marks or notes. Figure 1 provides the example of the table.

Figure 1 – Graphical representation of voltage and
current

Figure 2 – Graphical representation of automobile’s start

As it can be seen at the figure above, table comprises of the columns with information about the voltage, current, date
and time. Column with ID is a special identification item according to which one can identify particular record and
distinguish it among the others in the database. Mark „X“ indicates where there is a discrepancy identified. If mark X
occurs in the column named as “Start”, it means that ES has found specific values for voltage and current and identified
them at the start and added the identification mark in the particular column. This mark can occur also in the other
columns of the table depending on the result how ES evaluates the situation.
It is not easy to imagine the entire situation only from „Start“, from information about the voltage and current in
certain time. To understand the situation better, the there is a visualization of the situation provided by ES that allows to
display graphically the measured events. Figure 2 presents the start of the automobile in graphical representation.
Figure 2 has values of the voltage and current on the y-axis and time on the x-axis. The bottom part of the figure
shows the information about the automobile and date of the measurement. Based on these data a general interpretation,
a picture about the situation that is happening can be made. Form the figure it can be seen that start of the automobile
can be characterized by great expenditures of current from the accumulator and it results to the decrease of the voltage.
Based on this information, ES identified the situation as “Start”. The other situation that system is asked to identify is
turning of the engine of automobile. Turning off the automobile cannot be as clearly determined as starting the
automobile. However, it is necessary to identify also the turning off and it also has characteristic features. Following
Fig. 3 shows the turning the automobile off.
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Figure 3 – Graphical representation of turning off the
automobile

Figure 4 – Failure identified during automobile’s running

At the first sight it is visible that the simulation differs from the starting of the automobile. The process of turning off
is defined by higher value of voltage at the moment of turning off. In that moment the charging system cannot cover the
loss of energy that is spent. ES can identify the turning off the automobile based on this feature.
Figure 3 showed the standard way of turning off the automobile. Also in this process the failures can occur. They can
result in decreasing the lifetime of the accumulator. These failures are caused by systems that are gradually
disconnected, e.g. cooling system, alarm, radio etc. Measurements can detect these failures and they can be eliminated
by correct timing of switching them off step by step. The previous text, two basic situations characteristic for normal
running of the automobile was described. Correct detection of them and subsequent comparison with the recently
measured data can help to eliminate and avoid the failures that can occur at starting or turning the automobile off.
Based on these conditions ES can detects and determine the failure when the automobile is running. On the following
Figure 4 there is an easily identified failure of the automobile showed. We can conclude that ES can reliably identify 3
basic situations that can occur when the automobile is running. The other advantage of the ES is that it can browse the
measured data and evaluate them based on the criteria set by the personnel. It is a great benefit that system informs
administrator by sending email on defined email account when the failure has occurred. In this manner, the failure can
be evaluated, consulted by qualified professional and conduct the further steps. The failure that was detected by system
itself is normally failure that occurred periodically or it is a single-shot error. After the situation is evaluated, the owner
of automobile can be contacted and asked to com to check-up.
Conclusions. Main contribution of the research is an original design and construction of the diagnostic system for
power supply of automobile based on the Internet connection for operating the diagnostics. This system in the
mentioned design has never been designed or published before. Therefore, it is a unique system. The whole work
provides the complex insight in the remote measurements and implementation of new trends into the automotive
industry. It provides complete guidelines for the construction of the entire measurement system that cooperates with
expert system for evaluation. Altogether these two systems create a complex diagnostic and measurement system.
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Introduction. This paper proposes three phase boost converter with high energy efficiency. The high energy
efficiency is ensured by adding two more parallel legs to the conventional boost converter with one leg. The suitable
algorithm of switches control ensures that the almost whole PV output energy from the PV panel is effective utilized.
Objectives. Verification of theoretical assumes of proposes three phases boost converter by simulation attempts.

Material and outcomes. The proposed topology of three phase boost converter is on figure 1a). The converter has
in comparsion with the convential boost converter with one leg two more parallel legs with two inductors (L2, L3), two
rectifier diodes (D2, D3) and two switches (S2, S3). Principle of operation: The proposed three phase boost converter has
6 operating cycles within each periode. The corresponding operation waveforms are shown on figure 1b).

a)
b)
Figure 1 – a) Proposed three phase boost converter, b) theoretical waveforms
Simulation results: the simulation model of three phase boost converter on figure 2 was created in program OrCAD
Capture CSI to verify its theoretical properties. Parameters: switching frequency – fS= 50 kHz, inductance – L1 = L2 =
= L3 = 500 uH, input voltage – UPV = 10V, output voltage – Ubat = 12V, duty cycle – z = 0,3.
1

L3

D3

2

500u

M3

Rg3
GHI3

5

1

L2

D2

2

500u

M9

Rg2
GHI2

5

V_PV
10Vdc

1

L1

V_bat

D1

2

Cf
22n

500u
M8

Rg1
5

GHI1

0

Figure 2 – Simulation model of proposed converter
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Figure3a) shows the inductance currents iL1, iL2, iL3 and diode currents iD1, iD2 and iD3 in particular legs. It can be seen
that after turned-on of transistor in given leg the inductance starts acumulate energy in form of magnetic field. This
energy is consequently delivered to the load till this transistor is turned-off.
Figure3b) shows overall load current iZ at different values of input voltage UPV namely 2V, 4V, 6V, 8V, 10V and
12V (fig. 3b)). In compare with conventional boost converter with one leg it can be seen thet the load curren iZ works in
continuos conduction mode (CCM) for whole range of input voltages UPV except the minimum value UPV = 2V as it
shown from the detail plotting (fig. 3b)).
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t[s]
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a)
b)
Figure 3 – a) waveforms of inductance currents iL1, iL2, iL3, and diode currents iD1, iD2,, iD3 in all three legs,
b) load current iZ at different values of input voltage UPV
Conclusions. The simulation results confirm the theoretical assumes. The energy efficiency of proposed three phase
converter is very high becouse the output PV energy is continualy delivered to the load by means of three phases of
converter. The other ways that to improve not only energy efficiency but also efficiency of converter itself is in the
proper design of control and decrease the switching looses. These are the primary goals for the future works on this
converter.
Acknowledgment. The paper has been prepared by the support of Slovak grant projects VEGA 1/0032/11, KEGA
001TUKE-4/2011, KEGA 003-003TUKE-4/2010.
We support research activities in Slovakia / Project is co-financed from EU
funds. This paper was developed within the Project "Centre of Excellence of the
Integrated Research & Exploitation the Advanced Materials and Technologies in
the Automotive Electronics ", ITMS 26220120055
BIBLIOGRAPHY
1. Kováč, D., Kováčová, I. – Patent application No. 00150-2010 titled as „Multiphase boost DC/DC converter“.
2. Kováč, D., Kováčová, I. - EMC Aspect as Important Parameter of New Technologies. In: New Trends in
Technologies: Control, Management, Computational Intelligence and Network Systems, Publisher: Sciyo,
November 2010, pp. 305-334, ISBN 978-953-307-213-5.
3. Kováč, D., Kováčová, I. – Power transistors MOSFET and IGBT (in Slovak), Košice: Elfa, 1996, 117 pages
4. Kováčová, I., Kováč. D. - Safeguard circuits of power semiconductor parts. In: Acta Electrotechnica et
Informatica, Vol. 3, No. 3 (2003), pp. 44-51, ISSN 1335-8243.
5. Kováč, D., Kováčová, I. - Modelling and measuring of the electronic circuits. Košice: Elfa, 1996, 92 pages.
6. Kováčová, I., Kováč. D., Oetter, J.: Applied electronics: rules for exercises I. (in Slovak), Košice: Akris, 2001,
94 pages, ISBN 80-968666-0-5.
7. Tomčíková, I.: Magnetic field distribution in magnetoelastic pressure force sensor, Acta Technica ČSAV, 2009,
Vol.54, No.3, pp. 255-271.

67

,

NEW NETWORK BUILDING ALGORITHM FOR REAL-TIME REGULATION
SYSTEMS BASED ON INTERNET
T. Vince, Ing. Assoc. Prof., D. Kováč, Prof. Ing. PhD., Prof.
FEI TU of Košice, Slovak Republic
P. Kostenko, post-grad.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine
E-mail: svkbaki@gmail.com
Introduction. The Internet plays an important role not only in information retrieving, but also in industrial
processes manipulation. It is difficult to build a real-time control network using the standard Ethernet because the
Ethernet MAC (Medium Access Control) protocol - persistent CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with
Collision Detection) protocol may cause unpredictable access delay.
Requirements put on Internet depend on the system. Since each system has its own requirements, there is no
prototype of such Internet bus. Therefore there should be an algorithm to create an appropriate network. Specific
algorithm depends on the number of system elements (if system is complex or not), if system should be implemented in
existing network, or it is necessary build a new one etc. This contribution solves the cases, when system needs to build a
new network, or all system elements could be included in LAN or there are also external system elements in different
subnet.
Materials and outcomes. Analysis and proposals . The first step of the whole process is dataflow analysis. The
most important question that needs to be answered is the following: What amount of data will be transported over the
net and what is the greatest acceptable time delay? The next step is an architecture proposal. The architecture should
follow dataflow analysis. The first architecture proposal should be as simple as possible. Elements with the higher
traffic should be connected directly or minimum nodes between them. Next there is network type proposal. Network
type determines network bandwidth, type of wiring etc. The first proposal of network should be with low bandwidth.
After first proposals, there is a testing, if the network (as simple as possible) meets the system requirements. This is the
most difficult part of the algorithm – to answer this question. The answer should include the most inopportune system
state with the biggest possible network traffic jam. To answer the question for simple systems it is possible to use
calculation, but it is better to use some simulation tools (OMNeT++, ns2, OPNET …) for more complex systems.
Network improve methods. If the network doesn’t meet system requirements, it should be improved. Among the
ordinary methods of improvement we can include: improvement of network architecture, improvement of network
bandwidth and special protocols implementation. The sequence of these methods in algorithm can vary depending for
example on the cost of implementing these methods. Improvement of network architecture can lead to the increase of
the number of nodes, branches and changing architecture.
The goal is to decrease network traffic jam and that way decrease packets time delay in. Classic Ethernet has
10MBps bandwidth and has reserve in 100MBps and also 1GBps bandwidth. Widening Ethernet bandwidth is another
way to decrease packet delivery time. It is possible to decrease time delay by using special protocols, for example
RSVP- Resource Reservation Protocol, IPv6-support packet priority.
Applied special protocols must be supported by all network elements. Special protocols are meaningful only in
complex systems. Time deterministic Ethernet is a special way for decreasing time delay. For example: Industrial
Ethernet, Ethernet Powerlink etc. Deterministic timing is achieved by applying a cyclic timing schedule for all
connected nodes to access the physical layer. To apply deterministic type of Ethernet, all system elements in a real-time
domain must support such type of Ethernet.
The last chance to use Internet is to modify system requirements. Sometimes, with small system changes, can
modified system requirements meets the network parameters.
Algorithm. The whole diagram of new network generation is shown in figure 1. First the simplest network is
proposed. Following the algorithm, there are is possible to apply different tools to increase network capabilities if
necessary. Result of the algorithm should be optimal network for the regulation system based on Internet. There could
be situation when Ethernet could not fulfill regulation system requirements. Very important information is, if the
requirements aren’t accomplished in standard situation or just in special occasion (with certain probability). If problems
are standard situation, Internet could not be applied as a communication bus in that concrete regulation
In case of special situation the time delay exceeds the system requirements, the system needs to be maintained to
handle such situations. Such a maintain algorithm is shown in figure 2. It is possible to ignore such situations when they
appear rarely and time delay exceeding does not cause system to malfunction.
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Conclusions. These days, there is effort to utilize Internet
also in real-time systems. However there is no guide for
building such a network yet. This algorithm describes one of
the possible ways. The whole algorithm aims to build a
network that is as simple as possible and gradually improve it
until the network parameters meet the system requirements.
Requirements of feedback less than tens of milliseconds
can be achieved only with deterministic type of Ethernet, but
all devices in real-time domain must support such type of
Ethernet. Time delay exceeding can be ignored, when it does
not cause system malfunction.
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OPTIMUM CONTROL SYSTEM OF HYDROTRANSPORT COMPLEX AT
TECHNOLOGICAL PARAMETER STABILIZATION
J. Alekseeva, ass., I. Konoh, Sen. lect., T. Korenkova, Cand. of Sci. (Tech.), Assoc. Prof.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National University
E-mail: aljual@mail.ru
Introduction. The probabilistic nature of water consumption requires continuous changes in the operation of
pumping stations (PS), which is implemented by the automatic control systems (ACS) PS, supporting the required
technological regulating laws: the stabilization of pressure (capacity) in dictating point of pipeline network or at the
outlet of pump unit, stabilization of hydraulic power, etc. [1, 2]. In the most cases, existing ACS of hydrotransport
complexes (HTC) provide solving the technological problems and do not take into account the energy aspects of water
transporting. The [3, 4] suggest a complex approach to improvement of HTC efficiency, taking into account the real
water consumption diagrams and variable operating characteristics of equipment.
In general, this problem can be solved with optimum ACS, which are designed due to requirements of any quality
indicators based on different technical and economic performance of the controlled process. These systems implement
the required changes laws of control signal [5-7].
Objectives. Development and research of dynamic modes of optimum automatic control systems of hydrotransport
complex.
Materials and findings. As applied to ACS of HTC, optimization of its work is based on the technological
component - the minimum mismatch between required and current values of the pressure H dp ( t ) and energy - the
minimum total power loss P ( t ) [4, 8].
Then the optimality criterion is:

t

I

 ( H

dp ( t ) 

K p P ( t ))dt  min

(1)

0

H c .req.( t )  H c .cur .( t )

 cur .( t )
;
– power weight coefficient; c.req(t)., c.cur(t). –
H PS .nom.( t )
 nom.( t )
required and current pressure in consumer network;
PS.nom.(t) – nominal pressure at the PS outlet;
 nom =  IM+ + PL – power nominal overall losses;  IM,  ,  PL – power losses in induction motor,
pump, pipeline;  cur,  nom. – PS current and nominal power losses.
The weighting coefficients at summands in the integral (1) are adopted on the basis of analysis of priority tasks in
the HTS. Since the main purpose of the NS is implementation of the required technological regulation laws, the
coefficient at H dp ( t ) has a maximum weight equal to one. The problem of energy savings can be solved by
where H dp ( t ) 

; P ( t ) 

maintaining the minimum total power loss P ( t ) , which is a concomitant problem in working out the required
technological regulation law conditions in accordance with the required accuracy for maintaining the parameter.
Therefore, the power weight coefficient is assumed to be K p  0.3 .
Fundamentally the problem of optimization (1) can be solved with extreme ACS which uses the principle of direct
measurement of the derivative of the optimality criterion dI/du, where u – control parameter. In the developed ACS of
HTC controlling parameter is the frequency f (t) of a network feeding the electric motor pump, voltage U(t), applied to

the motor. It varies in accordance with the chosen law of frequency control U f 2  const .
An algorithm of extreme ACS functioning has been developed. It allows controlling the PS energy modes by finding
the value f(t), corresponding to the minimum optimality criterion. This is confirmed by the simulation results shown in Fig.
1, where: Q`PS = QPS/Qn – PS output capacity;  `cur =   cur/ n – total losses in HTC;  n = 309 kW;
R`C = RC/RC.max – maximum hydrodynamic resistance in consumer pipeline; RC.max = 3432,4 s2/m2. Due to the variable
water consumption over time in the ACS of HTS the time interval from 500 to 2300 corresponds to the required pressure
H`c.req = 0.8, while H`c.req = 0.3 is maintained during time from 2300 to 500.
The variable water consumption curve is simulated by formation of signal on the consumer pipeline:
RC(t) = A2+B2Q(t)+C2Q(t)2-HS/Q(t)2, where Q(t)= + 1 DP(t)+ 2 h(t)+ 3 DW(t)+ 4 (t)+ 5 (t) – mathematical multifactor linear regression dependence; HS – static head of pipeline; 2, 2, 2 – approximation coefficients depending on
the pump design features and determined by the rated characteristics of pumps; K – constant model coefficient; 1– 5 –
regression coefficients; DP – pressure at dictating point, atm; h – day hour coefficient; DW – week day coefficient; T
– air temperature, ; – atmospheric pressure, millimeters of mercury [9].
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The analysis of extreme operation of ACS of HTS taking real water consumption diagrams into account showed that
the pressure stabilization in the system is provided with an accuracy of (0,2÷1,6%) Hc.req., while minimization of power
losses in all the links of technological system is implemented by changing the pump unit rotation frequency.

Figure 1 – Curves of changes of the relative parameters of HTC in the extreme ACS in time when developing the water
consumption day diagram Q(t)
Conclusions. The developed extreme automatic control system of hydrotransport complex allows to minimize
power consumption in all the links of the technological chain while stabilizing the pressure in dictating point of the
pipeline.
The energy modes of pumping station is controlled by finding the frequency of supply voltage corresponding to the
minimum quality criterion.
The proposed approach can be used for forecasting the water and power consumption, reasoning the schemes of
technological parameters regulation, estimating the technical state of equipment, identifying the hydrotransport
complexes transient modes, etc.
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NUMERICAL ESTIMATIONS OF INSTANTANEOUS POWER COMPONENTS
ELECTRIC CIRCUIT WITH THE DIODE
M. Maliakova., post-grad., A. Kalinov, Cand. of Sc. (Tech.), Assoc. Prof.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University
E-mail: marry_88@mail.ru
Introduction. Today the semiconductor elements are integral components of electrical devices and systems. The
relative methods of mathematical analysis are required for researching the physical process of these systems, especially
for the high-power systems.
In the paper [1] the instantaneous power (IP) technique (IPT) is offered for analyzing the systems with
semiconductor elements. The paper [4] shows that IP components should be taken into account when forming the IP
balances, even on the ideal diode [3]. During the voltage and current spectral analysis on the ideal diode, the voltage
and current harmonic components (including a constant component) should be obtained. This causes the presence of the
corresponding IP components during the symbolic analysis of the equations. Although physically IP value on the ideal
diode are equal to zero over a whole period during the voltage and current instantaneous values multiplication.
It leads to approximation of the diode, which attended by certain errors. Thus it is reasonable to make a research of
the approximation accuracy influence on the forming of IP components balances.
Objectives. Numerical estimation of IP components of the electric circuit with the diode applying the IP
components balances.
Materials and outcomes. Let’s analyze the IP components balances of the electric circuit with the diode connecting
in series with an active resistance (fig. 1). An automated method of IP components forming is used for the IP balances
constructing [2].

Figure 1 – Electric circuit researched
A polynomial function is selected as an approximating function of the diode nonlinear characteristic. It connects the
output Uc and input Us voltage of the diod. Several different order polynomials Uc(Us)= a0+a1Us +a2Us 2+…+anUsn
(fig. 2) are analyzed during researching. There are obtained coefficients of represented polynomials: 3-rd order
a0=1.054·10-1, a1=5.757·10-1, a2=4.252·10-1, a3=-1.225·10-1, 6-th order a0=6.314·10-2, a1=5.155·10-1, a2=7.597·10-1,
a3=-9.727·10-2, a4=-3.525·10-1, a5=9.662·10-2, a6=2.791·10-2 and 10-th order a0=2.441·10-2, a1=5.000·10-1, a2=1.886,
a3=-6.925·10-12, a4=-6.536, a5=2.562·10-11, a6=1.356·101, a7=-3.482·10-11, a8=-1.322·101, a9=1.564·10-11, a10=4.789.

c)
)
b)
Figure 2 – Approximation dependence of the diode nonlinear characteristic presented by the polynomials of ) 3-rd, b)
6-th and c) 10-th order, (---) – nonlinear characteristic of the ideal diode, (––) – approximation dependence
Calculated parameters of researched electric circuit (fig.1) were compared with parameters getting on the
mathematical model, created in the environment of Matlab. There the active resistance value R=1 Om and input voltage
value Usa1=1 V were used. Using the next dependence Ud=Usa1-Uc the reverse voltage on the diode was calculated
(fig. 3 b).
As criteria for evaluating the exactness of calculation electric circuit with the diode were adopted: a relative error by
the effective value or power and current signals, and comparing the degree of matching model and calculated curves
(fig. 3 c, d) for the coefficient of determination R2 and the standard deviation (SD).
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The results obtained from the comparison given in Table 1.

b)

a)

c)
d)
Figure 3 – Curves of ) output voltage on the diode, b) reverse voltage on the diode, c) current, d) power, where the
nonlinear characteristic of the diode presented as 10-th order polynomial, here (---) – curve constructed by the
calculated values, (––) – curve constructed by the experimental values
Table 1 – Exactness evaluation of the calculation of current and IP components, where the nonlinear characteristic of
the diode presented as 3-th, 6-th and 10-th order polynomial
3-rd order polynomial
ief, %
pef, %
15.575
16.635
SD
R2
SD
R2
55.068
0.815
49.036
0.803
6-th order polynomial
ief, %
pef, %
15.226
2.304
SD
R2
SD
R2
29.307
0.901
0.915
0.996
10-th order polynomial
ief, %
pef, %
1.678
2.079
SD
R2
SD
R2
3.461
0.988
0.426
0.998
It is necessary to mark, that calculated power harmonics on the diode are changing with the change of the accuracy
of the approximation dependence of the diode nonlinear characteristic. To study the IP harmonic components on the
diode at different orders of approximation function (3-th and 6-th and 10-th order) they are correlated with the IP value
at the power source, which is adopted as basic. During research the corresponding constant power components and rootmean-square values with and without constant components are analyzed (tabl. 2).
Table 2 shows, that the constant power component on the diode is the most influential. This fact can be explained as
follows: the biggest errors by approximation occurs in the small-values region of the input voltage (fig. 2). This errors
reduced to the value of output voltage will be equal to U , even when the input voltage uc(t) equal to zero. This value
is going down with the increase in the approximation function orders. The same dynamic is observed in the constant IP
components (tabl. 2), notably that the numerical IP harmonic components on the diode is as less as higher the order of
approximation function of the nonlinear characteristic of the diode.
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Table 2 – Numerical estimation of IP components on the diode
10

Order of
approximation
polynomial function

P0 d

 Pkd2

k 0

P0 s

3-rd order
6-th order
10-th order

10

 Pkd2

k 1

10

10

 Pks2

 Pks2

k 0

0.571
0.077
0.046

k 1

0.443
0.066
0.039

0.38
0.05
0.03

P0 d , P0 s – IP constant component on the diode, power supply, accordingly;

on the diode, power supply, accordingly, with constant component;

10

10

 Pkd2 ,  Pks2 – quadratic IP value

k 0

10

 Pkd2 ,

k 1

k 0

10

 Pks2 – quadratic IP value on the

k 1

diode, power supply, accordingly, without constant component; k – IP harmonic number.
There is the IP components balances of electric circuit with the diode in numerical form, where approximation of the
nonlinear characteristic of the diode, presented by the polynomial of 10-th order.

+

p Ra ( t )  p da ( t )  p sa ( t ) 

0.229e-1
-0.275e-10
0.955e-2
-0.182e-10
0.101e-2
-0.673e-11
-0.102e-1
-0.141e-1
0.809e-2
0.118e-1
0.288e-2

=
.

The identity of represented balances of IP components proves the accuracy and efficiency of the analysis of the
electric circuit with diode applying the automated method of IP components forming [2].
Conclusions. After the obtained data have been analyzed, it is reasonably to make the next conclusions: first,
presence of IP components on the diode is required for the identity of IP components balances; second, the value of the
researched IP components on the diode depends on the accuracy of the approximation of the diode nonlinear
characteristic.
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THE ANALYSIS OF THE MATHEMATICAL DESCRIPTION FOR VECTOR CONTROL
SYSTEMS
A. Svystun, student for Master Degree , V. Ogar, Cand. of Sc. (Tech)., Assoc. Prof.
Kremenchug Mykhailo Ostrohradskyi National University
E-mail: profi268@mail.ru
Introduction. The development of technical systems, of microprocessors and relevant research papers on the
electric drive allows applying an AC electric drive, where it seems possible to apply the DC drive. The DC drive has
excellent adjustment characteristics. The AC drive has greater structural reliability, construction simplicity and lower
price than the DC drive. Low price and high reliability makes AC drive undeniable competitor of the DC drive. The AC
drive application in control and automation systems is connected with certain difficulties. In terms of automatic control,
it’s quite difficult to control the AC drive and measure its coordinates. For example, the angular velocity of the shaft
depends on supply frequency and shaft load, that results in complication of the control system. While creating projects
based on the AC drives, it is required to provide high dynamic parameters in transient states, high accuracy in
maintaining the rotor speed and high energy efficiency rates. To provide this criteria a vector control system is used.
Paper objectives. The analysis of the simulation methods of vector control system for induction motor.
Material and findings. For constructing the vector control system of induction motor, any pairs of vectors are used,
through which the electromagnetic torque of the generalized electric machine can be represented. It is advisable, the
values, represented in momentum equation by vectors are required to be observable, that is they should be directly
measured and influenced by torque control. A squirrel-cage induction motor has only two such values: voltage and
current. Only one of them, a stator current can be a part of momentum equation. Then the rotor current or some flux
linkage could be the second value. The rotor current principally can’t be observable, and the devices for its
identification by observable parameters are difficult and unreliable. Thus, there are three flux linkages left for a choice:
stator, rotor and general or magnetic flux in induction motor gap. The stator flux linkage and operating flux of the
induction motor can be directly measured. So, this signal can be used in the control system, which is often used in
creating high quality electric drives. The main mathematical dependences (description by differential equations) are
presented in the table 1, and relevant regulators are shown in the table 2.
The legend, used in these tables is given below:
Ls,Lr,Lµ – inductances of stator, rotor and magnetization loop respectively; Rs,Rr – active stator and rotor
resistance; σ – coefficient of machine dissipation; Ψs,Ψr,Ψαs,Ψβs – stator and rotor flux linkages;
k r – coefficient of rotor magnetic linkage; Zp,N – number of pole pairs; щk ,щs ,щШ – rotation frequency of the
coordinate system for stator and rotor; Ts ,T1 ,T`1 ,T1e ,T2 ,Tr – electromagnetic time constant of stator and rotor in
absolute and relative data; k дШ, k дс , k дш , k П , k ЗП , k ЗС , K a, p , K – coefficients of flux linkage, current and speed sensors,
coefficient of converter and feedback by flux linkage, current, active and reactive channel, and additional coefficient;
Tic ,TiШ ,Tдш ,Tдс ,TП ,TKC ,Tкш ,TKE ,Tм ,Tмc ,Tмш – time constants for current, flux linkage, speed regulator, current, speed,
emf loop, fast time constant of the system, current and speed loops; U Н .З . , u y – specified voltage.
Table 1 – Mathematical description of vector control system structure
Name of
presentation
Main mathematical dependences
form
dΨ sx
U x = Rs I sx +
− ω kΨ sy ;Ψ sx = Ls I sx + Lm I rx ;Ψ sx = Lr I rx + Lm I sx ;
System in
dt
orthogonal
dΨ sy
coordinates
U y = Rs I sy +
− ω kΨ sx ;Ψ sy = Ls I sy + Lm I ry ;Ψ ry = Lr I ry + Lm I sy ;
dt
x,y,z –
dΨ sz
general case
U z = R z I sz +
;Ψ sz = L0σs I sz ;Ψ rz = L0σs I rz ; Lr = L2 − M 1 = Lσr + Lm .
dt
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dΨ sx
RL
RL
= − s r Ψ sx + s m Ψ rx + U x + ω kΨ sy ;
dt
Km
Km
dΨ sy
dt
System in
orthogonal
coordinates
x,y – as
modification
of x,y,z

dΨ rx
dt
dΨ ry

L
Rs Lr
RL
1
Ψ sy + s m Ψ ry + U x + ω kΨ sx ; isx =
Ψ sx − m Ψ rx ;
Km
Km
σLs
σLs Lr
RL
R L
L
1
= r m Ψ sx − r s Ψ rx + ( ω k ω )Ψ ry ; isy =
Ψ sy − m Ψ ry ;
Km
Km
σLs
σLs Lr
=−

[3,4,9]

L
1
Rr Lm
R L
Ψ ;
Ψ sy − r s Ψ ry − ( ω k ω )Ψ rs ; irx = − m Ψ sx +
σLs Lr
σLr rx
dt
Km
Km
L
1
L
3
Ψ ry .
iry = − m Ψ sy +
M = Z p m (Ψ rxΨ sy −Ψ ryΨ sx );
σLs Lr
σLr
2
Km
=

J dω
= M − M C ; K m = Ls Lr − L2m .
Z p dt

System,
stationary
relative to
stator, in
coordinates
α,β,0 – as
partial case of
system x,y

dΨ αs
= U αs − KRs (Ψ αs L`r −Ψ αr Lµ ); I αs = K ( RsΨ αs − LµΨ αr );
dt
dΨ βs
= −U βs − KRs (Ψ βs L`r −Ψ βr Lµ ); I βs = K ( RsΨ βs − LµΨ βr );
dt
dΨ αr
= − KR`r (Ψ αr Ls −Ψ αs Lµ ) +Ψ βr ω ; Iαr = K ( LsΨ αr − LµΨ αs );
dt
dΨ βr
= − KR`r (Ψ βr Ls −Ψ βs Lµ ) +Ψ αr ω ; I βr = K ( LsΨ βr − LµΨ βs );
dt
3
dω 1
1
= p( M − M C ); K =
.
M = pLµ K (Ψ αrΨ βr −Ψ βsΨ αs );
2
dt
J
Ls Lr − L2µ
Ts

System in
orthogonal
coordinates
d,q,0 – as
partial case of
system x,y

Ts

dI d
L R
1
= − K r I d + m2 r Ψ r + TsωΨ I q + U d ;
dt
Rs
Lr Rs
dI q
dt

= − K r I q − TsωΨ I d −

Lm
1
ωΨ r + U q ;
Lr Rs
Rs

Lm I q
dΨ r
Tr
;
= −Ψ r + Lm I d ;ωΨ = ω + ω s = ω +
dt
TrΨ r
M =

System, that
is rotating
synchronously
with stator
pole – U,V,0

[4–7,14]

[5,12,13,16]

L
J dω
3
Z p m Ψr Iq ;
= M − MC .
Lr
2
Z p dt

Ψ
dΨ ru
L
= − ru + m I su ;
dt
Tr
Tr
dI su
Kr
Ψ ru
=
dt
TsT`1 R`

dω 3 N 2 K r
Ψ ru I sv ;
=
dt
2J
I
U
dI
KΨ
1
1
− su + su ; sv = − r ru ω −
I sv +
U sv ;
T1 T`1 R`
dt
T`1 R`
T`1
T`1 R`

dU su
U
K
= − su + П u y .
dt
TП
TП

[4,5,9–11]

dU sv
U
K
= − sv + П u y .
dt
TП
TП

Table 2 – Mathematical description of regulators for vector control systems
Name of form presentation
Main mathematical relations
2Tмk дш Lm
Tr k дc
1
WPШ( p ) = k PШ +
;Tиш =
; k pш =
.
Tic p
2Т мk дш Lm
k дc
System in orthogonal
32Т м2 k дшШrm
J У k дс
1
coordinates x,y – as
WPШ ( p ) = k PШ +
;k =
;T =
.
Tдш p pш 4Т мk дшШrm дш
J У k дc
modification of x,y,z

WPC ( p ) = k PC +
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Т мk п k дс
Ls
; k рc1 e
;Т дс e
.
Tдc p
Tмk п k дс
Rs
1
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Table 2 – Continuation

WPШ ( p ) =
System, stationary relative to
stator, in coordinates α,β,0

k З .П .k З .С .2 J
= k PШ ; TП = 0.001c.
3 z p k r 2TП k З .Ш .

WPП ( p ) =

k З .С .1 ( T2 p + 1 )
U Н .З .
Uб
U Н .З .
; k З .П . =
. k З .Ш . =
.
;k =
4TП pk З .П . Lm
Ш2
щr .б . П U Н.З.

W PC ( p ) =

T1e p + 1
k З .С . 2TП k П
U Н .З .
U Н .З .
; Tдс =
; k З .С .1 =
.
; k З .С .2 =
Tдс p
R1e
I 1 вб
I 1бб

WPC ( p ) = k p +
System in orthogonal
coordinates d,q,0 – as partial
case of system x,y

WPШ ( p ) = k pщ +

k щi
JLr k дс
JLr k дс
; k pщ =
;k =
2 .
p
3 Z p Lm k дшTкш щi 12 Z p Lm k дшTкш

WPE ( p ) = k ep +

System, that is rotating
synchronously with stator
pole – U,V,0

WPП ( p ) =

Tr K p
2TмШLm KШ

Rs
у Ls
ki
.
; ki =
;k p =
2TKC k П k дс
2TKC k П k дс
p

k дсTr
k дс
k ei
.
; k ep =
; k ei =
2TKE Lm щШmax
2TKE Lm щШmax
p

+

Kp
2TмШLm KШ

WPC ( p ) =

JK a
JK a
1
1
; WPШ ( p ) =
;
+
2
2Tмш KK ш 16Tмш KK ш p
p

T`1 R`
R`
1
+
.
2Tмc K П K a , p 2Tмc K П K a , p p

Conclusion. An overview of simulation methods of vector systems has shown the main advantages of three
principles of their construction (3 general types). Their main properties, differences and typical principle of work, the
analysis, carried out allows to consider the problem deeper for its organizing and structuring.
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CONCEPT OF CONTROL SYSTEM FOR DIRECT FREQUENCY CONVERTER
Kabasta M.,Ing., PhD., design MCC, Autel, a.s., Czech Republic
Chlebis P., prof., VSB-TUO, Czech Republic
E-mail: kabasta@gmail.com
Introduction. During the past decades, matrix converters (MC) were improved and attracted attention as a good
alternative to back-to-back converters. Now, there are many solutions for control technique of MC. It is common
knowledge that the big advantage of a MC is the absence of an intermediate direct bus (DC-link). This gives the MC
minimal energy storage requirements and passive components are only in the input filter [2, 4, 5]. The main
disadvantage is sensitivity to disturbance on supply source voltage. We should consider MC as a potential candidate for
integrated motor drive solutions because, without the DC-link, it is possible to make smaller converters. Next problem
was control system and requirements imposed on them.

Fig. 1. Scheme of direct frequency converters
Control system for direct frequency converter. The integral part of every frequency converter is the control
system, without it the converter can’t work. The control system is based on a DSP (Digital Signal Processor). See below
for a description of the control system and its interface. The control system works together with FPGA (Field
Programmable Gate Array) [3]. Fig. 2.a). shows a complete schematic of a three-phase matrix converter. Fig .2.b).
shows the difference between DSP and FPGA based DSP.

b)
a)
Fig. 2. a) Schematic of Control System for Three-Phase Matrix Converter b) Note differences between conventional
DSP and FPGA based XtremeDSP
Experimental result of control gates impulse for MC controlled by FPGA. The experimental measurement was
performed on a control system for MC described above. The test condition was as follows:
The DSP was programmed in Code Warior to generate the gates impulse. This impulse was taken to the FPGA. In
FPGA, logical cells run comparison of the right switching combination. If the switching combination is correct, then the
generating output signal uses gates from FPGA. Otherwise, the switching combination does not transfer the output.
Measured waves are shown from a LeCroy WaveRunner LT264M oscilloscope. The waveforms were measured on an
output of FPGA and these waves are control signals for the booster.
Measurement of time delay between commutation step. The time delay (td) between commutation steps [1] was
set by FPGA. The control program in FPGA allows a time delay adjustment of from 0-100µs. A logic block for the
switching combination control was generated by a control system with DSP. The following waveforms show us
different time delays between commutation steps. The minimum time delay is due to sequential processing, limited to
td=400 ns Fig. 3. Should this is removed, commutation steps can be achieved by sequencing the time delay of td=100
ns. Fig. 4. shows waveforms for step time between switches td=1 µs.
Fig. 5. and Fig. 6. show the difference between output waveforms based on time delay. When commutation time is
correct – the output has no overvoltage; when the time between commutation steps is not correct, there is overvoltage
on output voltage. The Fig. 5. and Fig .6. was taken on RL load.
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1.step
2.step
3.step

1.step
1.step: 20V/d
2.step: 20V/d
3.step: 20V/d
4.step: 20V/d

2.step

3.step

4.step

1.step: 20V/d
2.step: 20V/d
3.step: 20V/d
4.step: 20V/d

4.step

Fig. 3. Commutation sequence without time delay 398ns

UA

UB

UC

Fig. 4. Commutation sequence with time delay 1µs is
within 3,3µs

UA UB UC

k1: 20V/d
k2: 20V/d
k3: 20V/d

k1: 20V/d
k2: 20V/d
k3: 20V/d

Fig. 6. Impact of time delay td=10 µs to output
waveform overvoltage

Fig. 5. Waveform output voltage fout=50 Hz

Conclusion and recommendation. The FPGA is recommended as the main control part for switching combination
and for the commutation process. The correct time between commutation step is very important, eliminating the
overvoltage; incorrect timing can destroy power switches. After the experimental measurements, as an additional
perspective for the matrix converter, the control system is shown with the implementation of FPGA to DSP structures.
Implementation is currently carried out by Xilinx, which deals with the production of the FPGA. This combination
delivers the benefits of FPGA fields to the DSP. This combination is referred as XtremeDSP. The difference between
classical DSP and XtremeDSP is shown in Fig. 2.b). The lowest clock time for these XtremeDSP start at 250MHz in the
category of the Spartan-DSP, to the frequency 550MHz for Virtex-DSP and a performance over a 1 TeraMACs.
Simultaneously, these processors are supported by Matlab-Simulink and can be programmed, not only from the
manufacturer programming enviroment, but also, e.g., in LabVIEW.
1.
2.
3.
4.
5.
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MULTIPLE CAMERA SYSTEM FOR COLLISION PREVENTION IN INDUSTRY
Karel Mozd e , master
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Introduction. We observe escalating demands for speed of transfer of equipment and machines with minimal
management. Moreover, it is necessary to provide adequate security of transport with no damage. We are interested
mainly in industrial areas and other areas where there could appear considerable damage and casualties when two or
more objects collide in critical areas. If this happens it can cause considerable financial losses, especially consequences
removal. In this paper we focus on the prevention of damage using multiple cameras and computer vision algorithms.
Objectives. If we imagine a generic large company that has its own transport infrastructure and transports large
objects through its area, it is clear that there may occurr collisions due to operator inattention, passing people or vehicles
passing through. In this case, it is necessary to watch over it until the object is safely transported to its destination. But
it is not within the power of one person to secure entire area alone and prevent that way other objects to get in path of
the transporting vehicles (machines).
We try to preemptively deal with this situation using multiple camera system and computer vision algorithms.
Securing critical area would be much easier and it could be operated only by one person. The main task is to find
objects(obstacles) interfering with critical area, which should be evacuated in time of transportation to guarantee
unimpeded and safe transport. These objects must be found with the highest possible accuracy and reliability. For this
purpose we have developed a computer vision algorithm that measures the area covered by a object (obstacle) and this
leads to fewer false alarms and thus to greater reliability of the system.
Materials and findings. A similar problem was already mentioned in these publications [1][2]. In these papers
authors dealt with the problem to measure more accurately position and velocity of objects in the image. Our problem
differs from these methods in that it is used to measure the object size, mainly its base. This way we can accurately
determine how much it interferes with the critical area.
We outlined definition of critical area earlier. This is such an area, where there is increased hazard of damages of
various causes, such as the collision of two or more objects. Example of such an area is railway in the factory, where
there is a increased movement of people and vehicles in the area or where some objects could be left either accidentally
or deliberately. Another example of an critical area is the place where it is possible that the near building collapses, or
an dangerous object falls off into the track. Most of such an areas have the shape of a rectangle.
The problem that arises when secureing critical areas is that if we use only one camera, it marks also those object
which does not interfere with it. For example vehicle standing near the critical area. Situated right between the camera
and critical area it is not possible to directly determine whether it reaches the critical area or not. Such an object has to
be marked as interfering with this area, and then it seams like it is not evacuated. In our case we decided to use multiple
cameras. This eliminates this uncertainty because the object is viewed from both sides. Generally, the more cameras
(views) on the critical area we have, the more accurately we can determine the evacuation (base of an object). It turns
out that it is sufficient to use just two cameras.
It is also important to consider the proper placement of cameras. To make measure effective, it is advisable to place
cameras facing each other so the area is viewed from both sides. Consider that the critical area has square shape and
several cameras are used to view it. Then it is advisable to place these cameras on a circle that wraps up the area and
maintaining the same angular distance (Fig. 1). Generally, it is not possible to circumscribe every area by the shape of
square. An example of such an area is a street (long rectangle). In this case, it is possible to divide the space into smaller
square areas and solve each part separately.
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Figure 1 – Rozmístení kamer kolem kritické
oblasti
The actual measurement of the base consists of several steps. First we must identify the critical area in the images of
all cameras and transform them into the same space (top-view). Furthermore, the background substraction algorithm is
applied to obtain objects from images. Finally, we combine all the images to get object base. Now we will explain all
the steps in detail.
Designation of critical area in the image is closely linked with the transformation of the image to the top-view. Since
the critical area is of a quadrilateral shape, we can describe it by four points in the image. These same four point should
be found in pictures of all cameras. To continue working with images (combining them), we must transform them to the
same space. To do that we use the transformation known as Homography. This spatial transformation transforms the
image from one space to another. Detailed descriptions can found in this book [3]. In our case, we want to simulate the
top-view using designated image points. Since there are exactly eight points (four input and four output points), we get
exact solution from Homography and we do not have to use minimizing scheme which would significantly slow down
the computation.
Algorithms of background substraction are generally used for modeling the background in the image and to find
objects in the foreground by measuring the difference between the current frame from the camera with background
model. There are many methods for modeling the background. Some of them are listed in [4], where authors also
indicated that it does not matter that much on method as on the preprocessing and postprocessing of the image. We used
method known as running average with selectivity for its simplicity and speed [5]. It estimates average of grayscale
pixel intensity and takes into account whether the new image pixel is labeled as foreground or background, under which
determines how much the current pixel changes the background. The result is an image where pixels of the object are
marked as ones, and pixels of background are marked as zeros.
The last step is to combine all the images to get the base of an object. This is based on the visibility of the
background in all images. To get just the base of an object the logical funcion AND is applied on all corresponding
pixels in all images. This disables all of the pixels marked as foreground only in few images. Remaining pixels
represent the base of an object. Tracking only the base of an object instead of tracking it as a whole results in
elimination of false alarms. We have created an implementation to show and solve the problem. On the following
Figure (Fig. 2) we can see both camera images and results using both cameras and then using only one camera. When
using just one camera, we see, that the obstacle covers the railway in the image, but using more than one camera we can
see clearly that only the base of an object was detected, which shows that obstacle does not intervene into the railway.

Figure 2 – from left: 1) first camera 2) second camera 3) results using two cameras 4) results using just one camera
Conclusions. We have developed a method that allows to determine whether the critical area is evacuated with
minimal error. To do this, we used more than one camera and computer vision algorithms. Namely, we used a spatial
transformation known as Homography to find top-view image, the background substraction algorithm and a
combination of images to find the base of an object which describes its position and intervention with critical area
better. For its low computational cost it is suitable for use in the monitoring of hazardous areas where immediate
response is required. This method is relatively cheap and easily applicable in other industrial applications.
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STUDY SOFTWARE FOR NEURAL CONTROLLER SIMULATION IN LABVIEW 8
ENVIRONMENT
E. Knizhnik, stud., I. Konokh, Sen. Lect.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
E-mail: vincentwerewolf@gmail.com
Introduction. It is reasonable for the tasks of regulation to use a feedforward neural network, which has a
minimum number of hidden layer neurons. Input layer neurons perceive time error signal samples. Hidden and output
neurons are has sigmoid or linear activation function with constraints. Network training, in case of controlling objects
that are characterized with transfer function of first and second orders and have a small oscillation, should be done by
the architecture of specialized training, by analyzing controlling objectives.
Objectives. Software development for laboratory investigation of a simple neural network.
Material and research results. For aperiodic objects a simple feedforward neural network with three neurons (two
in the first layer and one in the output layer) which has unit transfer function was chosen. The layers are connected in
series. Output neuron performs the final processing and forms a control signal to the control object.
All neurons have "saturation" activation function. Network is monotone, synchronous with the analog output and
trains with a teacher.
At the input of each input layer neuron the error signal and the same signal with a time delay (0.0218s 0.011s) is fed.
It provides network with the information about changing the error in time. It actually allows to take into account the
derivatives value. The output signal is fed to the integrator and the control object.
For training network algorithm of configuration was drawn up:
1. Setting values of weighting coefficients 1- 6 to 1.
2. The direction of weights increasing is determine randomly.
3. Change the values of weighting coefficients by 1 – 5 units.
4 In case of extreme growth of criterion value one should return to the 2nd point, in other case move to the next
point.
5. To increase weights in 0-3 units in the given directions by turns.
6. In case of the criterion improvement, continue to increase the weights until the acceptable transfer characteristic
with the minimum integral criterion is achieved.
7. If the another epoch ended, one should remember the criterion value.
8. If the criterion increase from the previous epoch is greater than the threshold value, one should move to the 2nd
point (clause), otherwise it is the end.
In contrast to the classical approach, in which the
network is training with the change of the error
signal, in this system the network is training with the
change of integral performance criteria.
According to this algorithm network weighting
coefficient adjustment was performed in successive
steps. Optimal adjustment was achieved in sixth and
seventh steps (fig. 1). In the process the sixth
showed lesser level of overshoot and error and the
seventh used less time for the reaching of the set
mode. The studies by the change of control object
characteristic were performed. The system stands
the control object characteristic change without the
stability loss and with the acceptable controlling
results.
Software developed in LabView 8.5, implements
Fig. 1 - Transfer characteristic at different adjustment steps. a graphical user interface, functions of network's
1-7 - numbers of steps in the table 1
output calculation, control object emulation and
transient processes quality analysis (fig. 2). The type
of defining influence can be chosen: single pulse,
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Table 1 - Integral criteria at the controller adjustment steps
Parameters
Integral criterion
step
According According to the
a1 a2 a3 a4 a5 a6
to the
accuracy with
accuracy
limited value
range
1

4

-2

2

0

0

0

0,0036010

0,1842

2

5

-3

9

0

0

0

0,0018160

0,1962

3

12

-7

15

0

0

0

0,0010460

0,2320

4

14

-9

17

0

0

0

0,0007771

0,2207

5

14

-9

17

5

-4

5

0,0007588

0,2255

6

9

-6

10

8

-10 11

0,0007870

0,1923

7

14

-9

17

9

-11 10

0,0006266

0,2183

worse.

cyclic single pulse, cyclic two-level
signal. Controller quality estimation is
performed by the three integral criteria:
maximum accuracy, accuracy with the
speed limitation and maximum speed
criterion. Time delays and parameters of
activation functions for each neuron are
chosen in advance and their change
without reprogramming is impossible
Switching between integral criteria at
oscilloscope allowed at any time. On a
numeric indicator of integral criteria the
top row indicates the current integral
criterion, the bottom - the difference
between the current and previous values
of criteria. Diod’s color indicates the
character of the difference. Green - the
criterion is the same or better. Red -

switching on and off
the second neuron

mode option

graphic representation of
quality indexes
numeric representation of
quality indexes

weighting values

Integral criterion

Fig. 2 - Program graphical user interface

Conclusions. Developed software allows to study the process of automatic regulation using a monotone two-layered
neural network. Software modules can be used for the real object regulation.
By the optimal quality indexes: control time doesn't exceed 0.6 sec., overshoot doesn't exceed 20 %. Changing the
control object characteristic by 25-30%, 16-47% of the integral criterion accuracy is lost.
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MODELING OF THE SWITCHED RELUCTANCE MACHINE PHASE INDUCTANCE
DEPENDENCE ON VARIABLE ROTOR ANGLE
A. Lomakovska, master.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University
E-mail: lomik_20@mail.ru
Introduction. The mathematical model of the switched reluctance machine (SRM) should take into account the
change of the inductance per phase. Common and clear description of the phase inductance does not exist. Many works
describe dependences of the stator phase inductance on the rotor position. But these dependences do not take into
account the rate of the rotor angle change, and they are acceptable only for steady-state conditions.
Objectives. The development of the mathematical model of the switched reluctance machine phase inductance.
Materials and outcomes. In papers [1, 2, 3] the inductance is determined through conditional function:
 0
 Lmin ,

0   s
 Lmin + K ,
(1)
L ( ) = 
s   r
 Lmax ,
 Lmin - K (  - (  s   r )),  s    (  s   r ),


where K is the slope coefficient:

K=

Lmax - Lmin
s

.

(2)

Figure 1 – Inductance per SRM phase for rotor turn angle
In [4] the dependence L( ) is determined through a base sinewave function Lp(t). This function is limited to the
levels of maximum and minimum inductance:
 L , L p (t )  L min
 min
(3)
L(t ) =  L p (t ), Lmin  L p (t )  L max

 L max , L max  L p (t ),


2
  dev .
L p (t )  Lsin  Asin  cos  (t ) 

r


In [4] unconditional dependence L(t) is obtained for the extension of modeling possibilities:
L(t )  L1 (t )  L2 (t ),

L1 (t ) 







 sign Lmin  L p (t )  sign L p (t )  Lmax

(4)



(5)

L p (t ),
2
sign Lmin  L p (t )  1
sign L p (t )  Lmax  1
.
L2 (t )  Lmin 
 Lmax 
2
2
There are two realizations L(t) on models in the Simulink MatLab.





1
Lmax
2
Lmin
[Lsin]

1/2*(u[1]-u[2])*(1+((Bs-Br)/B))+u[2]





Lsin
Lp [Lmax]

(u[1]-u[2])/cos((Br/Yr)*pi)

up
u

[Lmin]

y1

lo

Saturation
Dynamic

[Lmin]
3

(6)

cos((u[1]*2*pi/Yr)-Ydev)

Y

84

1
L(t)

,
)
1
Lmax
2
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Sign3
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Sign4
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b)
Figure 2 – Mathematical models realizations of the inductance in the Simulink MatLab
Following dependences are received on these models output:

Figure 3 – Stator phase inductance dependence on rotor angle
SRM single phase energy transformation model is created. This model is the base for the motor phase mathematical
model.
The influence of the variable inductance on the phase current transient process is given in the figure 4.

Figure 4 – Phase current transient process
Conclusion. The transition from discrete to the continuous inductance function L(t) dependence on rotor angle (t)
has allowed to increase the mathematical model accordance to physical processes in the switched reluctance machine.
The mathematical model of variable inductance L(t) has been developed. The stator phase current transient processes
have been analyzed.
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LD
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,
(1)
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S p  T3 p1 p p4 ; R p  p p p4  cp p p4 ;

(4)

S p  ap p p4  T5 p1 p p4 ; R p  T1 p p p4  p p p4  cp p p4  p p p4  p p p4 ;

(6)
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ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ПЕРЕМЕННОЙ
СТРУКТУРОЙ В КАНАЛЕ УПРАВЛЕНИЯ
А. В. Босак, асc., В. Н. Яхновская, студ., В. Чермалых, студ.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
E-mail: alla_koz@ukr.net
Введение. Характерным для большинства современных электромеханических систем (ЭМС) является работа с переменной нагрузкой, непостоянство параметров и появление колебательных динамических усилий в элементах трансмиссии. Для обеспечения требуемой точности реализации заданного режима с высокой точностью
(особенно в позиционных электроприводах) требуется создание систем управления, реализующих желаемые
диаграммы скорости вне зависимости от действующих параметрических и координатных возмущений. Для решения данной задачи наиболее эффективно использовать формирование управляющего воздействия с переменной структурой.
Цель работы. Построение и моделирование системы управления позиционным электроприводом механизма с упругой механической связью, обеспечивающей оптимальные по быстродействию и динамическим нагрузкам режимы работы.
Материалы и результаты исследований. На рис. 1 представлена структурная схема системы управления
электроприводом любого типа с замкнутыми контурами скорости и положения и нелинейным каналом управления.
Vm

a1
e − pt1

Sm

∆S

Sг

1
р

V

Sa
Рисунок 1 – Структурная схема системы управления позиционным электроприводом
На рисунке обозначено: S m и S – соответственно заданное и текущее значение положения рабочего органа
механизма; НЭ1 и НЭ2 – нелинейные элементы, ограничивающие заданные максимальные значения скорости
Vm и ускорения a1 ; БЗ – блок запаздывания на время t1 ; ЭП – передаточная функция замкнутой по скорости
системы электропривода; РМ – рабочий механизм с одной упругой связью; УПР – устройство переключения
режима работы системы, которое совместно с БЗ формирует двухступенчатое изменение движущего момента
(ускорения).
Заданными величинами являются: максимальная ограничиваемая скорость Vm.o , ограничиваемое ускорение

am , ускорение первой ступени a1 = am / 2 ; время действующей первой ступени ускорения t1 ; скорость в момент перехода ускорения с первой на вторую ступень Vа [1, 2]. Зона нечувствительности НЭ2 равна Vа . Ограничиваемая скорость Vm ≤ Vm.o определяется в зависимости от значения заданного положения механизма S m .
Определение скорости Vm зависит от граничного положения S m.г = 8Va2 / am :
(Va2 + am S m ) − Va при S m ≥ S m.г ;
Vm = 
(0,5a m S m )1 / 2 при S m < S m.г .
Структурная схема алгоритма функционирования управляющего
канала с выходным сигналом S а приведена на рис. 2.
V m > 2V a
Если рассматривать колебания перемещения рабочего органа отДа
носительно углового перемещения вала двигателя, то упругий момент
V > Vm −Va
М у определится по отношению к движущему моменту из выражения
в операторной форме
М у ( р) = М дв ( p)

(1)

Нет

Нет

Да

Cy
p 2 + µω y 2 р + ω y 2

,

(2)

где ω y = C y / J 2 – частота свободных колебаний рабочего органа

95

V 2 Vm (Vm − 2V a )
Sa =
−
am
2am

Нет

V > Va
Да

(V 2 + Va2 )
Sa =
2am

Sa =

V2
2am

Рисунок 2 – Структурная схема алгоритма функционирования
управляющ его канала

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ
механизма; µ – коэффициент затухания колебаний; t1 = π ω y .
Согласно рисункам 1 и 2 Simulink – модель системы управления при S m =100; Vm =10; Vа =2; t1 =2 с;
С у =56; ω y =1,57, и графики изменения скорости V , ускорения a1 (динамического момента) и упругого момента М у представлены на рис. 3.
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Рисунок 3 – Simulink – модель системы управления (а) и графики переходных процессов (б):
1, 2, 3, 4 – соответственно скорость, ускорение, ошибка регулирования, упругий момент в оптимальном режиме;
5 – упругий момент при неоптимальном режиме (одноступенчатый движущий момент)
Выводы. Использование переменной структуры в канале управления обеспечивает заданный режим позиционирования электропривода и отсутствие упругих колебательных процессов в рабочем механизме.
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1. Чермалых В.М., Чермалых Т.В., Яценко О.Я. Оптимизация по динамическим нагрузкам электромеханических систем с задающей моделью //Сб. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика –
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ASSESSMENT OF EXPEDIENCY OF MODERNIZATION OF THE DAM'S SHUTTER
ELECTRIC DRIVE TAKING INTO ACCOUNT THE LONGITUDINAL DEFORMATIONS
OF ROPES
V. Martsyniuk, master, . Khrebtova, ass.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University
E-mail: mrvitalii89@gmail.com
Introduction. A low reliability, complexity of maintenance, poor energy efficiency of outdated synchronous
electric drive system with auxiliary asynchronous machines are the reason for finding modern technical solutions that
will ensure the required quality of technological process at the least energy and maintenance costs. As an example, let’s
consider the mechanism for lifting the dam’s shutter of Kremenchuk hydroelectric station, equipped with synchronous
rotation system (SRS) of motors of hoisting winches with auxiliary asynchronous machines. To prevent any possibility
of sag of metalware in during lifting is a major task.
Objectives. Analysis of structural and technological features of the mechanism of dam’s shutter lifting, assessment
of appropriate and rational ways of upgrading the existing electric system.
Materials and outcomes. Kinematic scheme of the lifting mechanism consists of two sets of identical elements:
the drive motors, auxiliary machines of electric shaft, gears (with gear ratio i n  263 ), drums of hoisting winches and
pulley blocks. The catching devices of both winches are connected with the shutter through the crossbar and provide
lifting and installing the dam’s shutter. The lifting mechanism comprises a double twisting rope, the diameter of wire:
central (36 pcs.) - 0,3 mm; first layer (36 pcs.) - 0,28 mm, second layer (on 36 pcs.) - 0 22 and 0,3 mm. Total crosssectional area of steel rope according to the State Standard 2688-80 is 41.5 mm2 .

Figure 1 – Kinematics of lifting mechanism: 1-major motors , 2- auxiliary machines of electric shaft
The process of shutter lifting from the dam’s pocket is characterized by two stages. The first stage is a linear
increase in forces, moments of resistance and longitudinal deformations of the hoisting ropes at the fixed shutter. The

117

,
second stage begins with the transition from the state of rest to a state of motion, when tugs and longitudinal
deformations of ropes achieve a constant value.
Let’s find a longitudinal deformation of each hoisting rope for a nominal load. Due to Hooke's law [1]: F  c  l ,
where l - rope growth, c - coefficient of rope stiffness. For the rope with a coefficient of stiffness of 4,5 10-6 n/m the
rope growth is l=F/c=0,96 .
An angle of rotation of winch’s drum on the first stage at a nominal load is calculated from the equation [2]:
l 180 0,96 180
(1)

 47,8
3.14 1.15
 R
Taking into account the gear ratio,
a mechanical angle of rotation of motor’s shaft is :
 d   d  ir  47.8  263  12624o , which corresponds to 35 rotations to be completed before starting.
The additional factors affecting the longitudinal deformations of the ropes are structural and technological features
of the lifting mechanism. When operating the dam’s shutter, the rolling friction forces between the wheels and support
ways and the sliding friction forces in the wheels bearings increase due to contamination and corrosion of structural
elements. This leads to significant difference in moments of resistances for each of the two lifting winches. Uneven
longitudinal deformations of ropes cause shutter’s sag, loss of synchronism and emergency modes.
It should be noted, that during continuous operation of the ropes, the modulus of elongation is changing. Taking
into account the fact that the winch’s ropes are not replaced at the same time, we can assume that the state of the ropes
significantly affects the disagreement and uneven lifting.
Table 1 presents the dependence of the rotation angle of the winch on the longitudinal deformations of the hoisting
ropes at the moment of change resistance.
Table 1 – Dependence of the rotation angle of the winch on the longitudinal deformations of the hoisting ropes

d 

n
0,96
47,8

l ,m
d °

1,5 n
1,45
72,2

Moment of resistance
2 n
1,93
96,2

4 n
3,88
193,4

If for the first winch M s1  M n , and the load moment of the second winch M s 2  1.5M n , then the displacement
angle of the drums is :  dd   d 1 -  d 2  47,8o - 77, 2 o  29, 4o , and the displacement angle of the motors:

 dm  ( d 1  i)-( d 2  i)  (47.8  263)-(77.2  263)  6364o . The change of modulus of elongation of one of the ropes just
by 10% results in a displacement angle of rotation for drums is :  dd   d 1 -  d 2  47,8o - 52.6o  4.8o , and the
displacement angle of the motors is  dm  ( d 1  i)-( d 2  i)  (47.8  263)-(52.6  263)  1210o ,which corresponds to four
rotations.
As we know, the electric shaft stops synchronous rotation and drops out of synchronism if   90 ( where  is a
phase angle between the vectors 11 and 11 in the rotor circuits of machines of electric shaft.) and the dependable

performance is ensured by   20  30 . The maximum displacement angle should not exceed   90 , because of its
further increase, the electric shaft will be broken. A maximum permissible mechanical displacement angle of the shafts
of the auxiliary machines of the electric shaft is:   90 / p  22,5 , where p -a number of pole pairs. The fact that
the displacement angle of rotation of the shafts is significantly higher than the acceptable value for the electric shaft
indicates the advisability of upgrading the existing electrical system.
Conclusions. Thus, the uneven wear of the kinematic pairs, non-simultaneous replacement and installation of ropes
with a different rigidity, irregularity of forces and moments of resistance significantly affect the angle of displacement
between the shafts of electric machines, which leads to the fact that the electric shaft doesn’t meet its functional
purpose. It should be taken into account that for the safety and proper technological modes the synchronous rotation of
shafts of electric machines isn’t enough. The problem of mismatch of technical possibilities of the electric shaft and
technological task occurs. When choosing technical solutions for modernization of the electromechanical system it’s
expedient to use SSR based on variable-frequency drive with a set of sensors for measuring the angle of slope and
control of the shutter movement.
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ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ МЕТОДОМ
НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
Д. С. Однолько, асп.
Белорусский национальный технический университет
E-mail: odnolkod@tut.by
Введение. Современный асинхронный электропривод является интеллектуальной электромеханической
системой (ЭМС), обеспечивающей движение механического объекта по заданным траекториям в реальных
условиях. Реализация эффективных законов управления в нем успешно реализуется микропроцессорной
системой на основании текущих значений внешних и внутренних координат ЭМС и системы параметров,
определяющих актуальное состояние асинхронного двигателя (АД) [1]. Уточнение параметров и самонастройка
системы позволяет снизить влияние возмущающих факторов, обеспечивает достижение предельных
показателей качества регулирования. Между тем, процедура идентификации позволяет производить
функциональное диагностирование с обнаружением на ранней стадии зарождающихся дефектов. Решенные в
настоящее время задачи идентификации обеспечивают качественную оценку параметров асинхронной машины
по результатам предварительных испытаний. Поэтому проблема создания высокоэффективной системы
оперативной идентификации остается актуальной [2 – 4].
Цель работы. Построение эффективного алгоритма идентификации в режиме реального времени, с использованием векторноматричного подхода в рамках метода наименьших квадратов, позволяющего обеспечить приемлемую точность оценивания.
Материал и результаты исследования. В основу алгоритма положена математическая модель АД в
системе координат (x − y ) , неподвижной относительно вращающегося магнитного поля [5]. Уравнения
динамики электрической части АД при этом имеют вид:
disx dt = usx σLs − γisx + βψ rx Tr + n p βωψ ry + n pωisy ;

disy dt = usy σLs − γisx + βψ ry Tr − n p βωψ rx − n pωisx ;
dψ rx dt = Lm i sx Tr −ψ rx Tr ;
dψ ry dt = Lm i sy Tr −ψ ry Tr .
Здесь

σ = 1 − L2m Ls Lr ;
β = Lm σLs Lr ;
γ = 1 σLs ( Rs + L2m Tr Lr ).
Данная модель представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений, в которой
неизвестными являются пять параметров: Rs , Rr , Ls , Lr – сопротивления и индуктивности статора и ротора, Lm
– индуктивность намагничивающего контура. Вектор состояния системы доступен для измерения частично:

[

]

измеряются вектор тока статора i Txy = i x ,i y и угловая скорость ротора ω ; вектор потокосцепления ротора для
измерения недоступен. Управляющими сигналами являются компоненты двумерного вектора напряжения

[

]

статора u Txy = u x ,u y .
Вышеприведенные уравнения следует преобразовать. После преобразований, направленных на исключение
недоступных для измерения переменных ψ rx , ψ ry , система уравнений примет вид:

(

)

Z =Ψ K ,i xy ,u xy ,ω + Ε .
Здесь

 d 2 isx dt − n pω disy dt 


;
Z =
 d 2 isy dt + n pω disx dt 



(

)

 − disx dt − isx
 − disy dt − isy


Ψ K ,i xy ,u xy ,ω = 
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 K1 


K2
n pωisy d u sx dt u sx 
 K 3  ,

− n pωisx d u sy dt u sy 
 K4


 K5

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ
где K 1 = Rs σLs + 1 σTr ; K 2 = Rs σLs Tr ; K 3 = 1 σTr ;

K 4 = 1 σLs ; K 5 = 1 σLs Tr ; Ε

– вектор ошибок

измерений с нулевым средним значением и ковариационной матрицей RΕ .
Пять параметров K 1 − K 5 , характеризующих состояние электромагнитной системы привода, подлежат
непосредственной идентификации в процессе функционирования электрической машины.
Оценка указанных переменных определяется по косвенным измерениям методом наименьших квадратов
(МНК). Система идентификации построена на том, что оценки параметров определяются из условия минимума
суммы квадратов ошибок измерений, т.е. как решение соответствующей оптимизационной задачи [6]:

( )

(

(

F K = Ε T Ε = Z −Ψ K ,i xy ,u xy ,ω

))T (Z −Ψ (K ,ixy ,u xy,ω )) → minK .

Решение оптимизационной задачи позволяет получить аналитическое выражение для МНК-оценки
электромагнитных параметров асинхронной машины:
∧

K=K

(0 )

(0 )


+ ( Q T Q )−1 Q T  Z −Ψ  K ,i xy ,u xy ,ω   ,




(0 )

– вектор начальных условий.
где K
Для повышения точности оценивания начальные условия должны быть по возможности ближе к истинному
значению идентифицируемого параметра. С этой целью на основе каталожных данных предварительно
определяются расчетные значения оцениваемых параметров [7]. Алгоритм идентификации обеспечивает:
автоматическое изменение шага расчета на различных этапах идентификации; изменение уравнений по мере
идентификации параметров электромагнитной цепи.
Для анализа работы алгоритма применена имитационная математическая модель. Структура модели
включает имитационную модель трехфазного АД, устройство формирования трехфазного напряжения,
подсистему идентификации и устройства регистрации переменных. В качестве объекта исследования был
выбран АД средней мощности 11 кВт. Моделирование выполнено для различных значений статорных
сопротивлений обмоток двигателя в пределах от 0,5 до 1,5 от расчетных значений, что соответствует
температурным изменениям [8]. Колебание величины статорного сопротивления отражает реальные процессы,
протекающие в обмотках машины, и позволяют оценить эффективность разработанного алгоритма в условиях,
приближенных к реальным. Моделирование выполнено для неподвижного и вращающего АД при трехфазном
синусоидальном напряжении.
Выводы. Результаты математического имитационного моделирования системы показали различную
эффективность в оценке различных переменных электромагнитных параметров. Было установлено, что
погрешность в определении параметров зависит от шага расчета, а также от начальных условий. Недостатком
метода является возможность ситуаций, при которых происходит обращение в ноль определителя при решении
систем линейных уравнений.
Наличие датчика скорости в разработанной системе сужает область ее применения и не позволяет решать
широкий круг задач в системах бездатчикового управления. Оптимизация и отработка разработанного
алгоритма оценивания должна идти по пути перехода к системе идентификации, где скорость должна быть
оценена косвенно, на основании измеряемых переменных двигателя. Для этого следует адаптировать
разработанный алгоритм МНК-оценки для модели АД в неподвижной системе координат (α − β ) .
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КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ВАЛІЗИ ВІЗКА
М. Я. Островерхов, доц., С. І. Гаврилюк, Д. В. Максимов, студ.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
E-mail: ostroverkhov@fea.kpi.ua
Вступ. На сьогоднішній день, в еру високого розвитку транспорту (залізничного, авто, авіа), відстань для
людини постійно зменшується разом із часом проведеним у дорозі… Але щоб дістатися до вокзалу чи
аеропорту потрібно власноруч переносити особисті речі. Останнім часом широкого розповсюдження набули
валізи-візки на колесах. Тим не менше для їх переміщення доводиться витрачати не мало сил, зокрема, на
підйомах.
Мета роботи. Поліпшення комфорту в процесі експлуатації валізи-візка шляхом розробки до нього
автономного електропривода. Для досягнення мети в роботі вирішено наступні задачі: розрахована потужність
двигуна, розроблено робастний регулятор струму, проведено дослідження якості керування.
Матеріал і результати дослідження. Розрахунок потужності двигуна валізи виконується виходячи з
наступних даних: m1 = 35 кг – маса багажу, m 2 = 5 кг – маса валізи, rк = 0, 05 м – радіус колеса валізи,

f = 0, 002 м – коефіцієнт тертя кочення, V = 1, 0 м / с ≈ 4 км / год – швидкість пішого ходу людини, ηΣ = 0, 6 –
ККД системи, t = 2 год – час автономної роботи електропривода.
Статична сила дорівнює
Fc = (m1 + m 2 )gf /(rk ηΣ ) = (35 + 5) ⋅ 9,81⋅ 0, 002 /(0, 05 ⋅ 0, 6) = 26 Н .
(1)
Розрахункова потужність двигуна становить
Pc = Fc V = 26 ⋅1, 0 = 26 Вт .
(2)
Частота обертання колеса валізи знаходиться за виразом
30V
30 ⋅1, 0
=
= 191 об / хв .
nк =
(3)
rк π 0,05 ⋅ 3,14
На основі (2) вибирається безколекторний двигун з датчиком положення ротора типу 42BLS65A-240-400Z
фірми "MotionKing" з наступними параметрами [1]: номінальна потужність P = 28 Вт , номінальний струм
I = 1, 56 А , номінальна напруга U = 24 B , число пар полюсів p = 8 , номінальна частота обертання
n = 3000 об / хв , номінальний момент M = 0,1Нм , максимальний момент M max = 0,3Нм , довжина L = 65 мм ,
маса m = 450 г .
Необхідне передаточне число дорівнює
n 3000
i=
=
= 15, 7 .
(4)
nк
191
Сила тяги двигуна становить
Mi 0,1 ⋅15, 7
=
= 31, 4 Н .
F=
(5)
rк
0, 05
Здійснюється перевірка
(F > Fc ) ⇒ (31, 4 H > 26 H) ,
(6)
отже, двигун вибрано правильно.
Необхідна ємність акумуляторних батарей становить
Q = Iн t = 1,56 ⋅ 2 = 3,12 А ⋅ год .
(7)
Згідно (7) обирається пара з’єднаних послідовно акумуляторів компанії "Varta", моделі YB3L-B: напруга
U = 12 В , ємність Q = 3 А ⋅ год [2].
У якості приводного двигуна вибрано вентильний двигун. Це пояснюється рядом конструктивних й технікоексплуатаційних переваг цього двигуна у порівнянні з існуючими типами електричних машин [3].
Замкнутий контур струму реалізує у двигуні джерело моменту, яке допомагає людини рухати валізу-візок з
найменшими витратами зусиль. Величина моменту задається важелем потенціометра, що може бути
встановлений на ручці валізи.
Математична модель двигуна задається наступними рівняннями (всі величини приведені до системи
координат ротора):
Lq
d
1
R
id =
vd −
id +
pωr id ;
(8)
dt
Ld
Ld
Ld
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L
λ pωr
d
R
1
iq =
vq − iq − d pωr id −
;
dt
Lq
Lq
Lq
Lq

(9)

M e = 1,5 p[λ iq + ( Ld − Lq )id iq ] ,

(10)

де Ld , Lq – індуктивність статора по осям d і q; R – опір обмотки статора; id, iq – струм статора по осям d і q;

vd , vq – напруга статора по осям d і q; ωr – кутова швидкість ротора; λ – амплітуда потоку індукованого
постійними магнітами ротора в фазах статора; p – кількість пар полюсів; M e – електромагнітний момент.
Керування струмом двигуна реалізується на основі концепції зворотних задач динаміки при мінімізації
локальних функціоналів миттєвих значень енергій [4]. За рахунок цього ми позбавляємося недоліків класичної
системи підпорядкованого керування, а саме погіршення якості керування при відхиленні розрахованих
параметрів об’єкта керування від реальних. Структура робастного регулятора струму представлена на рис. 1.
x*

1
p

u

α0

k

x

Рисунок 1 – Структурна схема регулятора стуму
Коефіцієнт регулятора α 0 визначає тривалість перехідного процесу tпп = 3 / α 0 . Коефіцієнт регулятора k
визначає ступінь наближення реального процесу керування до заданого. Закон керування струмом має вид

u (t ) = k ( z − x )

(11)

z = α 0 ∫ ( x − x )dt

(12)

*

Дослідження електропривода здійснено шляхом моделювання в середовищі "Simulink". На рис. 2
представлено графіки перехідних процесів моменту при різних сигналах завдання. Як видно з рисунка,
перерегулювання відсутнє і в усіх трьох випадках момент виходить на усталене значення за час близько 0,05 с.

Рисунок 2 – Графіки перехідних процесів моменту
Висновки. Розроблена концепція валізи-візка з автономним електроприводом, що значно полегшує
подорожі пасажирів, і покликана змінити відношення до багажу, який часто створює незручності у дорозі.
Електропривод на основі вентильного двигуна забезпечує створення додаткового регульованого тягового
моменту при високій надійності та незначній додатковій вазі. А робастнний регулятор забезпечує задану якість
перехідних процесів незалежно від ваги багажу.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
1. http://motionking.com
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динамики при минимизации локальных функционалов мгновенных значений энергий // Вестник НТУ
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА
К. С. Панченко, студ., А. Н. Артеменко, асс.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
E-mail: a.m.artemenko@gmail.com
Введение. Двигатели постоянного тока последовательного возбуждения (ДПТ ПВ) используются в
основном в тяговых приводах транспортных средств (троллейбусах, трамваях, железнодорожных локомотивов
и большегрузных карьерных автосамосвалах БелАЗ и KOMATSU), реже ДПТ ПВ встречаются в крановых
приводах. Распространенное применение ДПТ ПВ в приводах транспортных средств обуславливает
необходимость исследования их характеристик и режимов работы на лабораторных стендах в рамках
подготовки специалистов направления «Электромеханика».
Цель работы. Анализ функциональных возможностей лабораторного стенда для исследования тягового
электропривода постоянного тока.
Материал и результаты исследования. Изучение ДПТ ПВ, их характеристик и режимов производится в
рамках курса «Теория электропривода» (ТЭП). Для проведения практических исследований данного типа
двигателей необходим лабораторный стенд. Ввиду того, что промышленность не производит подобных стендов
для учебных целей была поставлена задача создания данного лабораторного стенда в условиях учебной
лаборатории. Так как большинство производимых промышленностью ДПТ ПВ имеет большие
массогабаритные размеры и рассчитано на большую нагрузку, то и технические затраты на эксплуатацию
подобной машины были бы значительными. В связи с этим было принято решение об использовании двигателя
малой мощности и малого размера, что, в свою очередь, более приемлемо в условиях учебной лаборатории и в
полной мере удовлетворяет условиям и задачам, поставленным задачам.
Лабораторный стенд (рис. 1, а) содержит типовой корпус с лицевой панелью, на котором размещены
измерительные приборы (4 амперметра, 2 вольтметра и 1 тахометр), ЭВМ, АЦП, разъем блока датчиков и
органы управления (4 кнопки «пуск» ,2 кнопки «стоп», 4 автоматических выключателя АП-50, 4 тумблера и
4 универсальных переключателя) [1].
Схема электрическая принципиальная (рис. 1, б) определяет полный состав элементов лабораторного
стенда и дает детальное представление о принципе его работы.
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Рисунок 1 – Внешний вид стенда (а), принципиальная схема лабораторного стенда (б)
Контроль скорости двигателей на стенде осуществляется тахометром, который получает сигнал от
первичного датчика в виде трехфазного генератора переменного тока с постоянным магнитом-ротором.
В данном лабораторном стенде в качестве исследуемых двигателей используются двигатели постоянного
тока последовательного возбуждения (М1) и (М2), валы которых жёстко соединены с помощью муфты, на
которую и накладывается тормозная колодка нагрузочного тормоза. Другой конец вала двигателя (М2)
соединён с тахогенератором (BR).
М1, М2 – двигатели постоянного тока последовательного возбуждения ПК1:
− номинальная мощность Pн = 0,12 кВт;
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− номинальное напряжение Uн =110 B;
− номинальный ток якоря Iн = 2 А;
− номинальная скорость nн = 600 об/мин;
− КПД η = 55 %.
Для изменения нагрузки электрических машин используется механический тормоз, позволяющий
производить плавное изменение нагрузки. Это способствует получению требуемого Мс в большом диапазоне.
Характерной особенностью данного стенда является возможность получения не только статических
характеристик привода постоянного тока последовательного возбуждения в двигательном режиме при различных
способах регулирования скорости (введение добавочного сопротивления, шунтирование якоря и обмотки
возбуждения, изменение напряжения питания), но и в режиме динамического торможения с самовозбуждением.
Для измерения и фиксации сигналов токов, напряжений и частот вращения использовался блок датчиков
тока и напряжения [2], а также модуль ЦАП-АЦП mDAQ [3].
Использование измерительного комплекса способствует исследованию как статические характеристик так и
характеристик переходных процессов системы электропривода.
Технические характеристики измерительного комплекса позволяют фиксировать пульсации питающего
напряжения двигателей лабораторного стенда (рис. 3, 4). Таким образом, его можно использовать для изучения
силовых преобразовательных устройств.

t, с

t, с

Рисунок 4 – Напряжение на выходе широтноРисунок 3 – Выпрямленное напряжение на двигателе
импульсного преобразователя
М1
На рис. 5, 6 показаны графики изменения напряжения и тока системы тягового электропривода постоянного
тока последовательного возбуждения.

t, с
t, с

Рисунок 5 – Напряжение, снимаемое с тахогенератора
Рисунок 6– Ток в обмотке возбуждения при пуске
при пуске системы ШИП-ДПТ ПВ
системы ШИП-ДПТ ПВ
Выводы. Разработаный компьютеризированый лабораторный стенд позволяет исследовать как статические
так и динамические характеристики системы тягового электропривода постоянного тока последовательного
возбуждения. Вследствие использования компьютеризированного измерительного комплекса можно
осуществлять визуальное наблюдение за изменением и осуществлять анализ параметров системы
электропривода.
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3. Калінов А.П. Комп’ютеризований лабораторний комплекс для дослідження електромеханічних
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БЕЗДАВАЧЕВИЙ АЛГОРИТМ ВІДПРАЦЮВАННЯ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ,
ОСНОВАНИЙ НА ПРИРОДНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ СТІЙКОСТІ ДВИГУНА
ПОСТІЙНОГО СРУМУ
С. М. Пересада, д.т.н., проф., О. Ю. Луців-Шумський, магістр., О. О. Білецький, магістр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: shumskyi@ukr.net
Вступ. Системи бездавачевого керування (без вимірювання механічних координат) в електромеханічних
системах набувають розповсюдження в технологічних використаннях, в яких вимоги до показників якості
вище, ніж досягаємі при розімкненому керуванні [1]. Головним теоретичним напрямом побудови таких систем
є використання керувань з «великим» підсиленням [2, 3], які мають відомі суттєві недоліки.
Мета роботи. Синтез бездавачевого алгоритму керування кутовою швидкістю двигуна постійного струму
(ДПС), який гарантує асимптотичне відпрацювання заданих траєкторій руху та асимптотичне оцінювання
постійного невідомого моменту навантаження, не вимагаючи при цьому значних підсилень. Конструювання
алгоритму базується на природних властивостях стійкості моделі ДПС.
Матеріал і результати дослідження. Синтез алгоритму керування. Розглянемо стандартну модель ДПС з
постійними магнітами
θɺ = ω ;
(1)
ωɺ = J −1 ⋅ (ci − M c );
ɺi = L−1 ⋅ (u − Ri − cω ),
де θ , ω – кутове положення і кутова швидкість; i – струм якоря; u – напруга якоря; M c – момент
навантаження; c, J – коефіцієнт моменту і момент інерції; L, R – індуктивність та опір якірного кола.
Нехай для моделі ДПС (1) виконуються наступні припущення: вимірюється струм якоря i , задана
траєкторія кутової швидкості ω * є обмеженою функцією з обмеженими та відомими першою ωɺ * та другою ωɺɺ*
похідними, момент навантаження M c невідомий і сталий, параметри ДПС відомі і сталі.
Розглянемо наступний бездавачевий алгоритм керування ДПС, який включає:
– регулятор струму якоря
R
с
u = L ⋅ ( i* + ω* + iɺ* − ki1iɶ ),
(2)
L
L
де iɶ = i − i* – похибка відпрацювання струму якоря, ki1 – коефіцієнт пропорційного регулятора струму;
– регулятор кутової швидкості
i* = (ωɺ * + M€c ) µ ;
(3)
ɺ
M€c = kωi iɶ,
де M€ – оцінка моментної компоненти M J , k – коефіцієнт інтегральної складової регулятора.
c

c

ωi

Рівняння динаміки похибок відпрацювання формуються з (1) при підстановці (2) та (3) у вигляді
ωɺɶ = µ iɶ − Mɶ c ;
с
iɺɶ = −ki iɶ − ωɶ ;
(4)
L
Mɺɶ c = − kωi iɶ,
де Mɶ c = ( M c J ) − M€c – похибка оцінювання моментної компоненти M c J , ki = ki1 + T −1 , T = L R – стала
часу кола якоря.
Лінійна система третього порядку (4) завжди може бути сконструйована стійкою за рахунок вибору
налагоджувальних коефіцієнтів ki та kωi .
В канонічній формі рівняння (4) набувають вигляду:
iɺɶ = x1 ;
xɺ1 = x2 ;
(5)
с
с
xɺ2 = −ki x2 − µ x1 − kωi iɶ.
L
L
В системі третього порядку (5) тільки два налагоджувальних параметра ki та kωi , тому динамічні
показники не можуть задаватися довільно і залежать від параметрів двигуна.
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Налагодження коефіцієнтів алгоритму при використанні біноміального розподілу коренів
характеристичного рівняння (5), налаштувань на «модульний» (при коефіцієнті демпфування ξ = 1 ) та
«симетричний» оптимуми наведені у таблиці.
Таблиця – Налагодження коефіцієнтів алгоритму
Біноміальний розподіл
«Модульний» оптимум
L
3L
τ=
τ=
µc
µc
2ξ
R
3 R
−( )
ki1 =
ki1 = − ( )
τ
L
τ
L
µ
c −1 −3
k
=
kωi = ( ) τ
ωi
4τ
L

«Симетричний» оптимум

τ=

L
2c µ

R
ki1 = τ −1 − ( )
L
µ
kωi =
4τ

Дослідження динамічних показників. Математичне моделювання було виконано для ДПС, що має такі
номінальні параметри: J = 0, 01 кг ⋅ м 2 , с = 1 Нм/А, in = 5 А, ωn = 100 рад/с, R = 1 Ом, L = 0, 005 Гн . У
відповідності до тесту, що розглядається, від ненавантаженого ДПС вимагається здійснити розгін до
номінальної швидкості з динамічним моментом, що відповідає подвійному номінальному. В момент часу
t = 0, 2 c при русі з постійною швидкістю прикладається момент навантаження M c = 5 Нм, що дорівнює
номінальному значенню. Графіки перехідних процесів відпрацювання заданої траєкторії кутової швидкості
наведені на рисунку.
1

Задана кутова
швидкість ω * , рад/с

Момент навантаження
M c , Нм

6

Напруга якоря u , В
2

100

100
4
50

0

t, с
0

0.2

0.4

0

Момент двигуна М, Нм
10

2

3

0

0

0.2

t, с
0.4

Похибка відпрацювання
швидкості ωɶ , рад/с
2
1

-2

5

3
1

0
0

0.2

3

50

2

0

0

6

1
t, с
0.4

0.2

Похибка оцінювання
моменту Mɶ c ⋅ J , Нм

4

1

2

3

-4
t, с -6
0.4
0

0.2

t, с
0.4

0

2
0

0.2

t, с
0.4

Рисунок – Перехідні процеси при відпрацюванні заданої траєкторії кутової швидкості (1 – біноміальний
розподіл, 2 – «симетричний» оптимум, 3 – «модульний» оптимум)
З графіків перехідних процесів слідує, що при нульових початкових умовах ( ωɶ (0) = iɶ (0) = Mɶ c (0) = 0 )
відпрацювання заданої траєкторії відбувається без похибок (інтервал часу 0-0,2 с). При t = 0, 2 с до двигуна
прикладається постійний момент навантаження M = 5 Нм , який за рахунок дії інтегральної складової M€
c

c

компенсується за інтервал часу приблизно 0,2 с.
Висновки. Розроблено новий бездавачевий алгоритм відпрацювання кутової швидкості ДПС, оснований на
природних властивостях стійкості ДПС, який гарантує асимптотичність відпрацювання заданих траєкторій
кутової швидкості та оцінювання постійного моменту навантаження, не вимагаючи при цьому використання
значних підсилень у контурах регулювання. Динамічні показники якості керування при застосуванні
розробленого алгоритму не можуть задаватися довільно і залежать від параметрів двигуна. Головний результат
цього дослідження може бути розповсюджений на інші типи електричних двигунів.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
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АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВТРАТ ДВИГУНА ЕЛЕКТРОБУРА ПІД ЧАС БУРІННЯ
А. І. Поточний, ас
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Б. І. Петровський , студ.
Львівський національний університет ім. І.Франка
E-mail: potocnyy_a@ukr.net
Вступ. На даний час головними проблемами енергетики України є інтенсифікація видобутку рідких і
газоподібних енергоносіїв та енергозбереження. Шляхи вирішення даної проблеми це - буріння нових
свердловин та додаткових горизонтальних відгалужень у діючих свердловинах, та застосування енергоощадних
технологій. Електробуріння нафтових і газових свердловин має суттєві переваги у порівнянні з бурінням
турбобуром і роторним, головними з яких є жорстка механічна характеристика електробура, нечутливість до
витрати промивної рідини, відсутність втрат потужності на обертання колони бурильних труб (КБТ) та їх мале
механічне зношування, неперервне отримання інформації про викривлення і кут нахилу свердловини від
телеметричної системи по жилі кабельних секцій, можливість опосередкованого контролю обертового моменту
на валу електробура та долота [1].
Мета роботи. Створення програми в середовищі програмування LABVIEW для проведення теоретичних
досліджень втрат потужності електродвигуна електробура в залежності від глибини забою свердловини.
Матеріал і результати дослідження. Для дослідження втрат потужності при бурінні електробуром в залежності
від глибини буріння створена програма в середовищі віртуальних приладів LABVIEW, яка зображена на рис.1.
Нижче приводиться методика розрахунку енергетичних втрат двигуна електробура [2].
Потужність, що споживається електробуром, знаходять шляхом обчислення втрат в струмопідводі та
електробурі. Зміни в процесі буріння осьового навантаження і моментоємності прохідних порід обумовлюють
коливання завантаження електробура. Тому потужність, що розвивається двигуном, відрізняється від
номінальної, для якої в технічних характеристиках двигуна дається певне значення коефіцієнта корисної дії.

Рисунок 1 – Програма для розрахунку енергетичних втрат двигуна електробура (глибина буріння 2000 м)
Потужність

N Д , споживана долотом, може бути визначена із виразу:
Gµdn
,
N Д = ( N ПР − N СП ) ⋅η − N ШХ −
2
19,2 ⋅10

(1)

N ПР – потужність яку споживає електробур; N СП – втрати потужності в струмовідводі; η – коефіцієнт
корисної дії електродвигуна; N ШХ – втрати на тертя в шпинделі при неробочому ході; G – осьове
навантаження на долото; µ =0,003 - умовний коефіцієнт в упорному підшипнику; d – діаметр вала шпинделя;
n – число обертів вала двигуна за 1 хвилину.
де

Для визначення корисної потужності на валу двигуна, що працює в режимі, відмінному від номінального,
обчислюють окремі види втрат. Потужність, що підводиться до двигуна, визначається по формулі:
N1 = N ПР − N СП .
(2)
Потужність на валу двигуна:

N 2 = N1 − N CT − N M 2 − N M 1 − N МЕХ − N ДОД ,
де N CT – втрати потужності в магнітопроводі в результаті гістерезису та вихрових струмів;
міді обмотки ротора;

(3)

N M 2 – втрати в

N M 1 – втрати в міді обмотки статора; N МЕХ – втрати потужності в результаті тертя в
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підшипниках, сальниках і маслі, які наповнюють двигун;

N ДОД - додаткові втрати в зубцях статора і ротора,

що виникають в результаті пульсації потоку.
Втрати потужності в струмопідводі визначаються по формулі:

(

)

N СП = I A2 + I B2 + I C2 ⋅ RКАБ ,

(4)

I A і I B – струм в фазах А і В, який проходить по жилах кабелю; I C – струм в фазі С, який проходить по
трубі; RКАБ – повний активний опір фази струмовідводу з урахуванням перехідного опору в контактних

де

з’єднаннях ( RКАБ ≈ 0,37 ÷ 0,38 Oм / км при t = 20  C ).
Втрати в міді обмотки статора двигуна:
де

N M 1 = 3I Ф2 r1 ,

(5)

NCT = 0,05Pном ,

(6)

r1 – опір фази обмотки статора.
Втрати в сталі

де

Pном - номінальна потужність електродвигуна.
Механічні втрати N МЕХ знаходимо за даними дослідження неробочого ходу двигуна.
Додаткові втрати:

N ДОД = 0,005 N1 .

(7)

Втрати потужності в обмотці ротора:

NM 2 =
де

N ЄМ
s,
100

(8)

s – ковзання у %.
В кінцевому виді потужність на долоті:

N Д = N ПР − N СП − N CT − N M 2 − N M 1 − N МЕХ − N ДОД − N ШН − N ШХ ,
Gµdn
.
N ШН =

19,2 ⋅10 2

(9)
(10)

Втрати потужності на неробочому ході шпинделя [2]:
(11)
N ШХ = 1,5 ÷ 3 кВт. .
В результаті проведених розрахунків для різних глибин буріння з урахуванням усіх втрат отримали
потужність на долоті електробура, яка приведена у табл. 1.
Таблиця 1 – Потужність на долоті електробура в залежності від глибини
Глибина буріння,
Потужність на долоті,
км
Вт
0
98845,7
0,5
89822
1
81162,2
1,5
72591,4
2
65003,1
2,5
57366,4
3
49910,5
3,5
42721,9
4
35752,6
4,5
28940
Висновки. В результаті проведених теоретичних досліджень втрат двигуна електробура під час буріння на
різних глибинах виявлено закономірність збільшення втрат активної потужності в струмовідводі при
збільшенні глибини. Буріння на глибинах понад 3 км потребує по-фазного регулювання напруги на початку
струмовідводу, що підвищить навантажувальну здатність електробура.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
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ОТРИМАННЯ ПСЕВДОЧАСТОТНОЇ ПЕРЕДАТНОЇ ФУНКЦІЇ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ
ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ СТЕЖЕННЯ ПІДПОРЯДКОВАНОЇ СТРУКТУРИ
Б. І. Приймак, к.т.н., ст. викл., О. П. Бурлака, студ.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
E-mail: bp-08@ukr.net
Вступ. Електромеханічні системи стеження за положенням на сьогодні мають широке застосування у
промисловості. Наприклад, такі системи використовуються у маніпуляторах, роботах, металообробних
верстатах, прокатних станах, телескопах, антенах і т.п. [1]. Часто промислові системи регулювання положення
будуються за принципами підпорядкованого керування, де комплектний електропривод з контурами
регулювання струму та швидкості доповнюється контуром керування положення з відповідним регулятором
[1]. При цьому сучасні регулятори положення зазвичай реалізуються на мікропроцесорній основі, зважаючи на
відомі переваги такої реалізації. Як відомо, одним із досить ефективних інженерних методів синтезу цифрових
систем є метод псевдочастотних логарифмічних характеристик [2]. Для його застосування треба мати
псевдочастотну передатну функцію (ПФ)
об’єкта керування
системи, за якою можна побудувати
псевдочастотні логарифмічну амплітудну характеристику (ЛАХ) та логарифмічну фазову характеристику.
Мета роботи. Отримання в аналітичному вигляді псевдочастотної ПФ типового об’єкта керування
електромеханічної цифрової стежної системи підпорядкованої структури.
Матеріал і результати дослідження. Отримання псевдочастотної ПФ об’єкта. Структурна схема цифрової
стежної системи представлена на рис.1. У цій схемі ϕ , ω – кутові або лінійні положення та швидкість; ϕ * , ω *
– завдання положення та швидкості; MH – момент навантаження двигуна; ІЕ – імпульсний елемент; Wo ( p ) –
ПФ об’єкта; Ф – фіксатор; D ( z ) – дискретна ПФ регулятора положення; z = e pT0 , T – такт квантування; k
ϕ

0

– коефіцієнт передачі давача положення.
T0

ϕ*

T0

1 − e−T0 p
p

D( z)

−

IE

IE

ω∗

Wω ( p )

ω

1
p

ϕ

MH

Ф
kϕ

Рисунок 1 – Структура цифрової системи стеження
Якщо контур струму налаштувати на модульний оптимум, а контур швидкості – на симетричний оптимум,
то, згідно з [1], останній в замкненому стані можна описати ПФ
−1 8T p + 1
kω
µ
Wω ( p ) =
,
(1)
3
3
2
64Tµ p + 32Tµ p 2 + 8Tµ p + 1

(

де Tµ

)

– мала некомпенсована стала часу у контурі струму; kω – коефіцієнт передачі давача швидкості.

Наявність нуля в ПФ (1) призводить до перерегулювання в реакції на стрибок завдання біля 43 %. Для його
зменшення часто на вході контура швидкості розташовують фільтр 1-го порядку з ПФ

Wf

( p ) = 1 (8Tµ p +1) . При

застосуванні такого фільтру матимемо Wo ( p ) = kϕ W f ( p)Wω ( p ) p , а дискретна

ПФ зведеного об’єкта визначиться як


1 − e−T0 p

1



−1 ( z − 1) Z 
,
Wo ( z ) = Z 
Wo ( p )  = kϕ kω
 2

2 2
p
z


 p (4Tµ p + 1)(16Tµ p + 4Tµ p + 1)) 
де Z {•} – операція z – перетворення. В статті [3] отримана дискретна ПФ

Wo ( z ) = kϕ

a0 z 3 + a1 z 2 + a2 z1 + a3
b0 z 4 + b1 z 3 + b2 z 2 + b3 z + b4

,

де b0 = 3; b1 = −(3a + 6c + 3); b2 = 6a + 6c + 6ac; b3 = −(3a + 3a 2 + 6ac); b4 = 3a 2 ;
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a0 = kω−1 (3T0 − 24Tµ + 12Tµ a + 12Tµ c + 4 3Tµ b);
a1 = kω−1 (24Tµ − 12Tµ a − 3T0 a + 24Tµ c − 6T0 c − 36Tµ ac − 8 3Tµ b − 4 3Tµ ab);
a2 = kω−1 (24Tµ a 2 − 12Tµ a + 3T0 a − 36Tµ c + 24Tµ ac + 6T0 ac + 4 3Tµ b + 8 3Tµ ab);
a3 = kω−1 (12Tµ a − 3T0 a 2 − 24Tµ a 2 + 12Tµ ac − 4 3Tµ ab);
−T0 (4Tµ )

−T0 (8Tµ )

(

)

−T 8T

(

)

3T0 (8Tµ ) , c = e 0 µ cos 3T0 (8Tµ ) .
Для визначення псевдочастотної ПФ слід спочатку виконати білінійне перетворення дискретної ПФ,
перейшовши від аргументу z до аргументу w за формулою z=( 1+w ) ( 1-w ) , а потім виконати підстановку
a=e

,b = e

sin

w = j λT0 2 , де λ – абсолютна псевдочастота [2]. Після відповідних алгебричних перетворень з дискретної ПФ
(3) була отримана псевдочастотна ПФ об’єкта Wo ( j λ ) у вигляді:

Wo ( j λ ) =

4

3

2

4

3

2

a0′ ( jλ ) + a1′ ( j λ ) + a2′ ( j λ ) + a3′ ( j λ ) + a4′
b0′ ( jλ ) + b1′ ( jλ ) + b2′ ( j λ ) + b3′ ( j λ ) + b4′

,

(4)

де a0′ = kϕ T04 ( a1 − a0 − a2 + a3 ) ; a1′ = kϕ 4T03 ( a2 − a0 − 2a3 ) ; a2′ = kϕ 8T02 ( 3a3 − a1 ) ;
a3′ = kϕ 16T0 ( a0 − a2 − 2a3 ) ; a4′ = kϕ 16 ( a0 + a1 + a2 + a3 ) ;
b0′ = T04 ( b0 − b1 + b2 − b3 + b4 ) ; b1′ = 4T03 ( 2b0 − b1 + b3 − 2b4 ) ; b2′ = 8T02 ( 3b0 − b2 + 3b4 ) ;
b3′ = 16T0 ( 2b0 + b1 − b3 − 2b4 ) ; b4′ = 16 ( b0 + b1 + b2 + b3 + b4 ) .

Для Tµ = 0, 003 c ; T0 = 0, 001 c ; kω = kϕ = 1 на рис. 2 побудовано частотну ЛАХ об’єкта керування (крива
1) та його псевдочастотну ЛАХ (крива 2). Як видно з рис. 2, вертикальна лінія, що відповідає частоті λ = 2 T0 ,
розбиває область частот на низькочастотну зону, де криві 1, 2 практично співпадають, та на високочастотну
зону, де ці криві суттєво відрізняються. Така картина відповідає теоретичним положенням [2].

Рисунок 2 – Частотна та псевдочастотна ЛАХ об’єкта керування системи
Висновки. У статті отримано псевдочастотну передатну функцію типового об’єкта керування у контурі
положення електромеханічної системи автоматичного керування підпорядкованої структури. Ця передатна
функція може застосовуватися в задачах синтезу дискретних регуляторів положення за методом
псевдочастотних логарифмічних характеристик.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫМИ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ
ПОСТОЯННОГО ТОКА С ДРОБНОМЕРНЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ
С.А. Сергиенко, к.т.н., доц., И.О. Кузев, асс., Д. Ю. Коваль, студ.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
E-mail: sergsa@kdu.edu.ua
Введение. Современные тенденции в развитии микропроцессорной и микроконтроллерной техники в
направлении создания недорогих быстродействующих микроконтроллеров с большой разрядностью
обусловили предпосылки к совершенствованию систем управления электромеханическими системами, в
которых может быть использована информация не только о координатах объекта управления, но и об их
производных и интегралах дробной размерности [1-3].
Однако в большинстве случаев, алгоритмы, реализующие дробномерные законы управления,
рассматриваются только для систем управления с линейными регуляторами. Такой подход не позволяет в
полной мере обеспечить максимальное быстродействие и точность компенсации возмущающих воздействий,
что является особенно актуальным для высокоточных электроприводов различных технологических установок.
Обеспечение заданных показателей качества может быть достигнуто в классе релейных систем с регуляторами,
работающими в скользящем режиме [4].
Цель работы. Исследование переходных процессов в системе разрывного управления с дробномерной
гиперплоскостью переключения.
Материал и результаты исследования. В качестве объекта управления выберем электропривод
постоянного тока на базе двигателя с независимым возбуждением и безынерционным преобразователем в цепи
якоря, динамика которого с учетом известных допущений описывается системой дифференциальных уравнений
возмущенного движения в отклонениях:
pη1 = b12 η 2 ; pη 2 = b21η1 + b22 η 2 + m2 u э,
(1)
1
1
1
где b12 =
; Te , Tm – эквивалентные электромагнитная и электромеханическая
; b21 = b22 = − ; m2 =
Te
Te
Tm
постоянные времени электропривода; η1 , η 2 – координаты электропривода (скорость вращения двигателя и ток
якорной цепи соответственно) на траекториях возмущенного движения.
Запишем систему (1) в виде дифференциальных уравнений в форме Фробениуса
pµ1 = µ 2 ; pµ 2 = −a1µ1 − a 2 µ 2 + M 2U ,
(2)
где µ1 = η1 , a1 = −b12 b21 , a 2 = −b22 , M 2 = m 2 .
В соответствии с [4], разрывное управление объектом (2) может быть найдено из условия минимизации
функционала качества вида
∞

I = ∫ V12 µ1 + V22 µ 2 dt

(3)

0

в классе разрывных функций

U = − sign(V12 µ1 + V22 µ 2 ) ,
(4)
где V12 и V22 – коэффициенты функции Ляпунова, определяемые через параметры объекта управления (2)
V12 = a2 ; V22 = 1 или V12 = −b22 ; V22 = 1 .
(5)
Переход от фиктивных координат µi к координатам возмущенного движения ηi позволяет представить
управление (5) следующим образом:
U = − sign(− b22 η1 + pη1 ) ,
(6)
определяя структуру регулятора как релейную с пропорционально-дифференциальной линией переключения.
Заменив в управлении (6) производную pη1 ее дробномерным аналогом, приведем управляющее
воздействие к виду:

(

)

U = − sign V12 η1 + V22 p α η1 , α ∈ [0,1] .
(7)
В настоящее время для вычисления производных и интегралов дробных порядков широко используются
различные аппроксимационные зависимости, базирующиеся на классической теории дробномерных
дифференциальных операторов, построенных на основании частотных методов теории автоматического
управления и представляющих собой приближенную динамическую модель звена с дробномерным
дифференциальным оператором [2, 3]. Такой подход является приближенными и не имеет строгого
математического обоснования. Поэтому для вычисления производных и интегралов дробных порядков будем
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использовать формулу Грюнвальда-Летникова [1], в соответствии с которой дробная производная p α η1
определяется следующим образом:

p α η1 (t ) = lim

1

Γ(α + 1)
∑ (− 1)i Γ(i + 1)Γ(α − i + 1) η1 (t − iT ) ,

N −1

T →0 T α i = 0

(8)

где N, Т – объем и интервал выборки, Γ(...) – гамма-функция (Г-функция) соответствующего аргумента.
Приоритетное использование формулы (8) объясняется ее сравнительной простотой и достаточно хорошими
принципиальными возможностями реализации на современной цифровой технике.
Результаты математического моделирования системы управления с алгоритмом (7) для электропривода с
двигателем постоянного тока типа ДПР-72 для различных значений α показаны на рис.1.

Рисунок 1 – Переходные процессы в системе с дробномерным регулятором
Как следует из анализа полученных результатов, алгоритм управления (7) является обобщением алгоритма
(8) для случая дробных производных от ошибки управления, которое при α = 1 представляет собой
классическую релейную систему управления с ПД гиперплоскостью переключения, а при α = 0 – с Пгиперплоскостью переключения.
Необходимо отметить повышение быстродействия исследуемой системы при снижении показателя степени
α , причем сохраняется асимптотическая устойчивость при увеличении быстродействия практически на
порядок. Дальнейшее снижение показателя α характеризуется повышением колебательности, которую можно
объяснить снижением демпфирующего влияния производной в законе управления. Это приводит к
уменьшению скорости рассеяния избыточной энергии, которая запасена на траекториях возмущенного
движения (1) и, как следствие, снижению частоты переключений релейного регулятора.
Выводы. Таким образом, применение регулятора с дробномерной гиперплоскостью переключения при
соответствующем назначении весовых коэффициентов алгоритма управления позволяет повысить
качественные показатели замкнутой системы управления при сохранении необходимого запаса устойчивости.
Дальнейшие исследования в области релейных систем с линиями переключения нецелочисленных порядков
будут направлены на определение условий обеспечения желаемого запаса устойчивости при любых
показателях α . С практической точки зрения вызывает интерес техническая реализация рассматриваемых
систем управления и сокращение числа итераций при использовании формулы (8) для повышения
быстродействия и возможности работы системы в режиме реального времени.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАВИТАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В НАСОСНОМ КОМПЛЕКСЕ
А. А. Сердюк, асс., И. С. Конох, ст. преп., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц., Д. В. Дегунков, магистр.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
E-mail: serduk@link.pl.ua
Введение. Функционирование насосных комплексов (НК) систем водо- и теплоснабжения сопровождается
наличием в коммуникационной сети кавитационных процессов, характеризующихся появлением в потоке
жидкости полостей (кавитационных каверн), заполненных паром или газом и приводящих к колебаниям
технологических и энергетических параметров НК [1, 2]. Непроизводительные потери мощности,
обусловленные кавитацией, могут достигать 30 % гидравлической мощности потока, развиваемой насосным
агрегатом. Существующие способы снижения влияния кавитационных процессов на параметры
гидротранспортной системы характеризуются отсутствием возможности управления потерями гидравлической
мощности, обусловленными наличием кавитационных процессов в гидродинамической сети [3, 4].
В связи с этим является актуальным разработка и исследование системы автоматического управления (САУ)
НК с учетом кавитационных процессов в трубопроводе, обеспечивающей минимальные потери гидравлической
мощности в коммуникационной сети при стабилизации технологического параметра.
Цель работы. Обоснование требований и структуры критерия оптимальности замкнутой системы
управления гидротранспортным комплексом с кавитационными процессами в трубопроводе.
Материал и результаты исследований. В работе [5] предложена система управления кавитационными
процессами (СУ КП) в трубопроводе, позволяющая снизить потери мощности, обусловленные кавитацией (до
30 % гидравлической мощности потока жидкости) с одновременной рекуперацией энергии парогазовых
пузырьков (до 25 % мощности потока жидкости). На рис. 1 приведена функциональная схема системы
оптимального управления НК с кавитационными процессами в трубопроводе, включающая: насос с частотнорегулируемым электроприводом, контрольно-измерительную аппаратуру, СУ КП с блоком определения
энергетических параметров, блок определения критерия оптимальности и логический блок, выполняющие
поиск оптимального значения выбранного критерия качества и формирование соответствующих значений
управляющих воздействий на электропривод насоса и регулируемый клапан в СУ КП.

Рисунок 1 – Функциональная схема САУ НК с учетом кавитационных процессов в трубопроводе:
ПЧ – преобразователь частоты; АД – асинхронный двигатель; Н – насос; ДР1, ДР2 – датчики расхода;
ДД1, ДД3 – датчики давления; ДН, ДТ – датчики напряжения и тока, соответственно;
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АВО – автоматический воздухоотводчик; Р – ресивер; РК – регулируемый клапан; Т – воздушная турбина;
Г – генератор; УС – устройство сопряжения
Построение оптимальных САУ основывается на определении критерия оптимальности, состоящего из
технических или экономических показателей управляемого процесса. Выбор последних основывается на
требованиях, предъявляемых к объекту оптимизации.
Реализация требуемых технологических законов управления НК водо- и теплоснабжения зачастую
основывается на поддержании давления в коммуникационной сети потребителя или напорном коллекторе,
значение которого определяется графиком водопотребления. Это приводит к необходимости минимизации
относительного рассогласования по напору:
H (t ) − H kt (t )
∆h (t ) = zad
,
H zad (t )
где H zad (t ) , H kt (t ) – требуемое и текущее значения напоров, соответственно, м.
Функционирование НК в составе СУ КП должно сопровождаться минимумом потерь мощности,
обусловленных наличием кавитационных процессов в трубопроводе:
N (t ) − N min (t ) N kav (t )
∆N(t ) =
=
,
N min (t )
N min (t )
где N min (t ) , N(t ) – минимальное и текущее значения потребляемой мощности, кВт; N kav (t ) – потери
гидравлической мощности, соответствующие кавитационным процессам в трубопроводе, кВт.
Возможность рекуперации энергии парогазовой смеси обуславливает необходимость обеспечения
максимального значения генерируемой мощности СУ КП:
N g max (t ) − N g (t )
∆N g (t ) =
,
N g max (t )
где N g max (t ) , N g (t ) – максимальное и текущее значения генерируемой мощности системы турбина-генератор,
кВт.
С учетом приведенных выше составляющих, критерий оптимальности замкнутой системы управления НК с
кавитационными процессами в трубопроводе имеет вид:
t

(

)

I(t ) = ∫ K h ∆h (t ) + K n ∆N(t ) + K g ∆N g (t ) dt → min ,

(1)

0

где K h , K n , K g – весовые коэффициенты, значения которых принимаются на основе анализа приоритетности
решаемых задач.
В работе используется поисковый алгоритм, формирующий управляющие воздействия – частоту питающей
сети f(t) и степень открытия регулировочного клапана β(t), значения которых соответствуют минимуму
критерия оптимальности I(t).
Выводы. Разработана структура, обоснованы требования и сформулирован критерий оптимальности
замкнутой системы управления насосным комплексом с учетом кавитационных процессов в трубопроводе,
позволяющие обеспечить минимум потерь мощности на транспортирование жидкости с возможностью
рекуперации энергии парогазовой смеси в задачах стабилизации технологического параметра.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Козелков В.П. Экспериментальное исследование кавитационных автоколебаний в гидротранспортной
системе / В.П. Козелков, А.Ф. Ефимочкин // Материалы совещания АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР
“Кавитационные автоколебания в насосных системах”. – К.: Днепропетровский филиал Института механики
АН УССР, 1976. – Т. 1. – С. 71-80.
2. Задонцев В.А. Определение зависимости объема кавитационных каверн от давления и расхода на входе
в насос по экспериментальным данным / В.А. Задонцев, Т.А. Грабовская, Ю.Е. Григорьев, Ю.А. Кулай //
Материалы совещания АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР “Кавитационные автоколебания в насосных
системах”. – К.: Днепропетровский филиал Института механики АН УССР, 1976. – Т. 1. – С. 126-130.
3. Юрьев А.С. и др. Справочник по расчетам гидравлических и вентиляционных систем. – С.-Пб.: АНО
НПО «Мир и семья», 2001. – 1154 с.
4. Карелин В.Я. Кавитационные явления в центробежных и осевых насосах. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.:
Машиностроение, 1975. – 336 с.
5. Сердюк А.А. Система управления кавитационными процессами в гидротранспортном комплексе / А.А.
Сердюк, Т.В. Коренькова // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського.
– Кременчук. – 2010. №63, Ч. 1. – С. 54-57.

140

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ У ПЕРІОД
ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ДОБОВИХ ГРАФІКІВ
НАВАНТАЖЕННЯ ОБЛАСНИХ ЕНЕРГОКОМПАНІЙ
С. В. Серебренніков, к.т.н., доц., К. Г. Петрова, асп.
Кіровоградський національний технічний університет
E-mail: kate_flash@mail.ru
Вступ. Дослідження тенденцій зміни попиту на електронергію в часі та аналіз графіків електричних
навантажень, починаючи від окремих споживачів і аж до обласних енергокомпаній (ЕК) та об’єднаної
енергосистеми (ОЕС), є основним підґрунтям для подальшого планування, прогнозування електроспоживання
та формування структури генеруючих потужностей.
Прорахунки при виконанні цього завдання можуть призвести до значних негативних наслідків: завищені
прогнози максимальних навантажень призводять до неефективного використання капітальних вкладень у
секторі генерації, а занижені – до ненадійного забезпечення електроенергією споживачів та навіть до тяжких
системних аварій. Динамічне, швидкозмінне ринкове середовище та спонтанні економічні кризи обумовлюють
актуальність регулярних комплексних досліджень електроенергетичного ринку для виявлення тенденцій,
загальних для всієї ОЕС, та відмінностей, притаманних лише окремим обласним ЕК.
Мета роботи. Виявлення особливостей впливу нестабільності електроспоживання на нерівномірність
добових графіків навантажень ЕК та аномалій у режимах електроспоживання сегментами роздрібного
енергоринку для адекватного управління ЕК, планування фінансово-господарської діяльності, формування
перспективних обсягів електропостачання.
Матеріал і результати дослідження. У період фінансово-економічних кризових явищ у грудні 2008 року
значно скоротилося споживання електричної енергії (ЕЕ) по Україні, особливо у будівельній галузі [1].
Натомість у Кіровоградській області в секторі «Будівництво» спостерігалися практично подвійний приріст
добового електроспоживання – з 4,2 кВт·год у 2007 році до 9,8 кВт·год у 2008 – та інші відмінності. Тобто,
представляє практичний інтерес аналіз нерівномірності добових графіків електричних навантажень (ГЕН) не
тільки по Україні в цілому [2], а й вибірково у регіонах із певною специфікою структури споживачів; зокрема,
Кіровоградського регіону, який є типовим представником непромислових областей аграрного спрямування.
Розглянемо добові графіки навантажень споживачів ВАТ «Кіровоградобленерго» (КОЕ) за кризовий
грудень 2008 року у порівнянні з аналогічними періодами 2007, 2009 років (рис.1).
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Рисунок 1 – Добові ГЕН у Кіровоградській області за грудень 2007, 2008 та 2009 років
З рис.1. видно, що внаслідок загального скорочення виробництва продукції відбулося зниження добового
споживання електричної потужності та енергії у грудні 2008 року, втім – зростання у 2009 році навіть
перевищило показники докризового 2007 року. При цьому середнє споживання електричної потужності в
2008 році становило 296,8 МВт, що майже на 9 % менше, ніж в аналогічному періоді попереднього 2007 року;
а в 2009 році – 353,3 МВт, що на 19 % більше, ніж у 2008 році.
Зниження добового споживання ЕЕ по КОЕ на 543,8 кВт·год у грудні 2008 р. відбулося в основному за
рахунок групи «Промисловість», яка зменшила електроспоживання на 695,3 кВт·год, або на 9,6 % (у тому числі
за основними складовими: в галузі машинобудування та металообробки – на 332,9 кВт·год, або на 4,6 %; в
галузі будівельних матеріалів – на 233,1 кВт·год, або на 3,2 %; в галузі кольорової металургії – на 42,7 кВт·год,
або на 0,59 %; у паливній галузі – на 30,6 кВт·год, або на 0,42 %). Зниження споживання ЕЕ відбулося також за
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рахунок груп «Транспорт» – на 251,2 кВт·год, або на 3,47 %, «Комунальне господарство» – на 20,9 кВт·год, що
складає 0,289 %, та «Сільгоспспоживачі» – на 3,2 кВт·год, або на 0,044 %.
Проте, у грудні 2008 р. відбулось стрімке зростання електроспоживання у секторі «Ін. непромислові
споживачі (у т.ч. Населення)» на 421,2 кВт·год, що відповідає 5,8 %, яке значною мірою перекрило спад
споживання ЕЕ по КОЕ; цьому також сприяло певне зростання в групі «Будівництво» – на 5,6 кВт·год, або на
0,077 %, та в харчовій галузі промисловості – на 2,2 кВт·год, або на 0,03 %.
Іншою важливою особливістю Кіровоградської області, порівняно з країною в цілому, є зміна структури
споживання ЕЕ та відмінності в питомій вазі у загальному споживанні ЕЕ по сегментах споживачів. Так, для
КОЕ 1-ше місце за обсягами споживання посідає «Населення», яке входить до групи «Ін. непромислові
споживачі» (39,3 % – у 2007 р., 48,9 % – у 2008 р., 48,7 % - у 2009 р.); тоді як по ОЕС 1-ше місце за
споживанням посідає «Промисловість» (55,6 % у 2007 р., 52,1 % у 2008 р., 47,6 % у 2009 р.). Другою за
споживанням по КОЕ є група «Транспорт» (24,7 % у 2007 р., 22,96 у 2008 р., 22,3 у 2009 р.), хоча ця група в
структурі ОЕС складає (6,7 % у 2007 та 2008 рр. та 6,2 % у 2009 р.) і посідає 4 місце. В той час, як на 2-му місці
в ОЕС є група «Ін. непромислові споживачі (у т.ч. Населення)»: 19,5 % у 2007 р., 21,6 % в 2008 р., 25,6 % в 2009
р. [1]. По КОЕ відбулося значне зменшення питомої ваги групи «Промисловість» з 28,6 % до 20,6 %, а також
збільшення питомої ваги таких галузей як харчова (з 3,9 % до 4,3 %) та «Сільське господарство» – на 0,2 %.
Зменшення загального обсягу споживання ЕЕ, особливо промисловими споживачами, починаючи з
IV кварталу 2008 року, та значний приріст електроспоживання в секторі «Ін. непромислові споживачі (у т.ч.
Населення)» призвело до зміни конфігурації добових ГЕН по Кіровоградській області та ОЕС України в цілому.
Так, відбулося зниження коефіцієнтів заповнення та нерівномірності ГЕН КОЕ у 2008 році в порівнянні з
відповідним періодом попереднього, 2007 року, та їх збільшенням у 2009 році (табл.1), що говорить про
зростання загальної нерівномірності та зниження можливостей регулювання ГЕН у кризовий період.
Таблиця 1 – Коефіцієнти, що характеризують конфігурацію ГЕН КОЕ
Середньодобове
Коефіцієнт
Коефіцієнт
Коефіцієнт
Роки
навантаження, МВт
заповнення
нерівномірності
форми
2007
7242,5
0,8465
0,6752
1,0087
2008
6698,7
0,8347
0,6531
1,0074
2009
7671,7
0,8588
0,6572
1,0069
Під час кризи першими почали скорочувати своє електроспоживання підприємства, які розраховувались з
ЕК за диференційованими тарифами; різке зниження споживаної ними потужності призвело до росту
нерівномірності добових ГЕН. Значне підвищення споживаної потужності групою «Ін. непромислові споживачі
(у т.ч. Населення)» також призвело до збільшення нерівномірності, оскільки дана група є складно
регульованою. Крім того, електроспоживання групи «Населення» постійно зростає, і навіть фінансовоекономічна криза не змінила цієї динаміки. Питома вага навантаження нерегульованої групи «Ін. непромислові
споживачі (в т.ч. Населення)» в години суміщеного максимуму ОЕС становить близько 36 % від загального
навантаження по Україні [2] (і майже 50 % по КОЕ). Це показує, що для вирівнювання добового графіка ЕК і
ОЕС необхідно активніше залучати споживачів нерегульованої групи шляхом застосування до них найбільш
дієвих для цього сегменту важелів, зокрема - економічного впливу.
Слід відмітити й те, що загальна нерівномірність добових графіків у непромислових областях України у
порівнянні з промисловими регіонами є значно більшою.
Висновки. Отже, для розв’язку завдання вирівнювання добового графіка навантаження обласних ЕК і ОЕС
та збільшення можливостей щодо його регулювання необхідно:
- розробляти нові підходи до управління попитом споживачів на електричну потужність і стабілізації
режиму споживання ЕЕ в часі шляхом впровадження економічних важелів (фінансових, маркетингових,
цінових, штрафних тощо);
- удосконалювати інформаційно-пропагандистські методи впливу на споживачів шляхом популяризації
доктрини енергетичної безпеки України, інформування щодо можливих вигод від переходу на диференційні
тарифи при відповідному регулюванні режиму електроспоживання, рекламування та переконування у
важливості енергоощадження;
- використовувати комплексний інструментарій для одночасного цілеспрямованого впливу на всі суб’єкти
обласних електроенергетичних ринків з урахуванням їх специфіки.
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ANALYSIS OF METHODS FOR ELECTRIC MACHINES PARAMETRIC
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Introduction. Efficient mean for studying the processes of electromechanical systems (EMS) functioning,
intensification and productivity of scientific and engineering work is a research based on mathematical models –
computer modelling providing fast calculation of steady and transient modes in regular and abnormal operating
conditions. The methodological basis of the mathematical modeling of modern EMS based on devices of power
electronics and microprocessor technology is a systematic approach, simulation and analytical modeling, numerical
methods of models research, both simulation and analytical. The models are usually written as systems of differential
equations. EMS modeling difficulties are caused by their heterogeneous physical nature, topology and mathematical
complexity of the models.
Objectives. Analysis of the existing methods for parameter identification of the electric machines models.
Material and outcomes. The different methods to determine the parameters of electric machines (EM) are used
[1]: linear filtration, regression analysis, fuzzy logic, neural networks etc. For example, the paper [2] presents the
analysis methods for determining the induction motor parameters for motor control. The eextended Kalman filter is
applied in [3]. In [4] the authors offer the algorithm for evaluation of the active resistance of stator and rotor at
operating induction motor, here other parameters of the motor are assumed to be known. In [5] the method of
frequency characteristic is used for identification, in this method the adaptive compensation of influence of induction
motor active rotor resistance variations causes rather difficult decisions.
The analysis of papers on engines parameters determination detects the lack of simple and reliable method for
accurate determination of all parameters of equivalent circuit. The lack of reliable methods for parameters
identification is explained by tendency to get results from the simplest equivalent circuit.
In this paper the attention is paid on research of heuristic methods for detection as many as possible to be used for
identification of EM parameters.
The wide range of identification problems causes the large variety of methods and algorithms used for the decision.
For determination of the object mathematical model the task is often formulated as optimizing, in which the choice of
structure and criterion is informal, but based on the priori information. After the choice of the structure describing the
object and criterion determining an optimum choice of its structure parameters by experimental data, the parameters
search of mathematical model is carried out with one of the numerical methods for parameters determination.
Before application of some methods to EM models, it is necessary to check their efficiency on the functions of
similar kinds. The space distribution of electric machines parameters are the ravine surface [6]. The optimization of
such surfaces should be considered.
The research of optimization was conducted on the known testing Vud ravine function (1), which has few local
minimums, different from global (fig. 1).

f ( x1 , x 2 , x 3 , x 4 ) = 100 × ( x 2 − x12 ) 2 + (1 − x1 ) 2 + 90 × ( x 4 − x 32 ) 2 + (1 − x 3 ) 2 +

(1)
+ 10,1 × ( x 2 − 1) 2 + ( x 4 − 1) 2 + 19,8 × ( x 2 − 1)( x 4 − 1)
The global minimum of Vud function is reached in a point with

(

)

coordinates [1, 1, 1, 1] .
The table 1 presents the description of some known methods of
optimization. Zero-order methods do not need in obvious
expression of objective function in an analytical form, simple in
realization, but, as known, is not effective for the optimization of
ravine surface.
The first- and second-order methods are considered effective
for ravine functions, however they need in analytical expression of
function, and they are sensible to the initial approximation. The
numerical determination of the complex derivative functions can
cause the errors accumulation.
As the possible presence of local minimums of functions
Figure 1 – Vud function
should be taken into account, it is necessary to pay attention to
methods of the global search. Methods of LP-search and Holton
search does not need in analytical presentation of function, and they are characterized with fast convergence.
During research the programmed modules realizing Davidson-Fletcher-Powell (DFP) algorithm, LP-search and
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Holton search were developed. The results of optimization were also got by the Levenberg-Marquardt algorithm in the
Mathcad mathematical package.
Minimization of Vud function was carried out at the different, random select, starting conditions. Some results are
presented in table. 1.
It should be noted that Levenberg–Marquardt algorithm is able to find a global minimum depending on the starting
conditions. At the hit of the starting conditions in local valley a method «sticks» and does not move up to the global
minimum, that is why it can not be used for practical application to determination the parameters of EM. Holton search
and LP-search find a global minimum regardless of starting conditions, though with insufficient for the practical use
accuracy.
Table 1 – Relative errors of optimization
x1 = −3, x 2 = −3, x3 = −3, x 4 = −3

Method
Levenberg–Marquardt
DFP

x1,%
35.4
0.066

x2,%
83.6
0.13

30.20
24.70

33.40
29.70

x4,%
85.10
0.125

x1,%
0.50
0.004

x2,%
1.00
0.008

29.50
17.80

10.90
22.30

21.10
19.80

−1 ≤ x n ≤ 5

Range
Holton search
LP-search

Error
x3,%
62
0.061

x1 = 0, x 2 = 0, x3 = 0, x4 = 0

35.10
20.70

Error
x3,%
0.50
0.004

x4,%
1.00
0.008

0 ≤ xn ≤ 3

9.60
15.30

10.80
23.90

The relative errors of finding minimum of function, when by starting conditions for the method of LevenbergMakvardt were used coordinate which got during optimization of global Holton search and LP-search, are presented in
table. 2.
Table 2– Relative errors of optimization
x n – result of minimization by Holton search
Method
Error
x1,%
x2,%
x3,%
x4,%
Levenberg–Marquardt
0.72
1.44
0.72
1.43

x n – result of minimization by LP-search
Error
x1,%
x2,%
x3,%
x4,%
0.87
1.74
0.86
1.73

Apparently (tabl.1-2), such approach of banding and clarification of the global minimum has more than 10 times
less error of optimization.
Banding the valley by the methods of the global search is the important stage of minimization. The results obtained
with such method have less error and accordingly greater practical value.
Conclusions. Made analysis indicates the lack of the unique approach for determination of engines parameters,
which would allow to find the variant of its decision for any task occurring in practice. The conducted research has
allowed to indicate the approach of EM parameters identification based on the complex of methods: banding the valley
by the methods of global search and decision clarification by the methods of direct search. The research executed with
standard test functions, close to the functions of the real space distribution of electric machines parameters showes that
the results have less errors and accordingly greater practical value.
BIBLIOGRAPHY
1. Кучерук В.Ю. Елементи теорії побудови систем технічного діагностування електромоторів. Монографія.
– Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2003. – 195 с.
2. Пересада С.М. Оценка параметров асинхронного двигателя при известном активном сопротивлении
статора // Вісник НТУ «ХПІ», Харків 2004. – №43. – С. 28-32.
3. Stephan Jennifer, Bodson Marc. Real-time estimation of the parameters and fluxes of induction motors // IEEE
Transactions on Industrial Applications. – 1994, may/june. – Vol. 30, N 3. Р. 746-759.
4. Iwasaky T., Kataoka T. Application of an extended kalman filter to parameter identification of an induction
motor // IEEE, Industry Application Society Annual Meeting. – 1989. – Vol.1. – Р. 248-253.
5. Marino R., Peresada S., Tomei P. On-line stator and rotor resistance estimation for induction motors // IEEE,
Transaction on control system technology. – 2000. – Vol. 8. – Р. 248-253.
6. А.П. Черный. Мониторинг параметров электрических двигателей электромеханических систем:
Монография. / Черный А.П., Родькин Д.И., Калинов А. П., Воробейчик О.С. – Кременчуг – ЧП Щербатих
А. В., 2008. – 244 с.

144

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

ОГЛЯД МЕТОДІВ ПОБУДОВИ РЕГУЛЯТОРІВ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ІЗ ЗАПІЗНЮВАННЯМ
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Вступ. Характерною особливістю більшості технологічних об’єктів є наявність значних затримок в каналах
управління та вимірювання, що пояснюється обмеженою швидкістю розповсюдження сигналів та енергії в об’єктах
керування. До інших важливих особливостей також відносяться: наявність каскадів або ланцюгів керованих об’єктів,
що призводить до підвищення порядку диференційного рівняння, що описує об’єкт; поява додаткового запізнення в
контурах рециркуляції (в деяких об’єктах охоплених зворотнім зв’язком) і т.п. [1]. Наявність запізнювання в
технологічних об’єктах різко погіршує динаміку замкненої системи і робить неможливим використання типових
законів управління для отримання необхідної точності та швидкодії регулювання [2]. Не дивлячись на те, що на даний
момент відомо декілька методів синтезу оптимальних за швидкодією систем управління процесами із запізнюванням,
залишається необхідність обирати один з методів або певну їх комбінацію для кожного конкретного випадку,
наприклад, для використання у промислових контролерах, які стали важливим елементом будь-якого сучасного
виробництва.
Мета роботи. Для розв’язання проблемних питань ефективного управління процесами із запізнюванням шляхом
реалізації відповідних регуляторів необхідно провести огляд основних відомих методів їх синтезу, розглянути
придатність для використання у цифрових системах.
Матеріал і результати дослідження. Роботи по синтезу цифрових оптимальних за швидкодією систем керування
вперше проведені Н.Н. Красовським. Подальший розвиток цей напрямок отримав у роботах вчених А.А. Колєснікова,
Н.В. Фалдіна та інших. Великий вклад в галузі синтезу оптимальних систем управління для об’єктів із запізнюванням
внесли А.С. Клюєв, В.С. Карпов, В.М. Мазуров. Вони довели, що в структурі оптимального регулятора обов’язково
повинна знаходитися динамічна модель об’єкта із запізнюванням. У роботі Клюєва і Карпова [3] запропоновано метод
синтезу фазіоптимальних регуляторів для об’єктів із запізнюванням. Він заснований на використанні моделі ланки
запізнювання для отримання оптимального закону керування і на апроксимації функціональних складових
оптимального закону довільним числом відрізків. Лінійна апроксимація дозволяє отримати фазіоптимальний алгоритм
управління у явному вигляді і розробити просту схему фазіоптимального за швидкодією регулятора.
В теорії автоматичного керування часто використовуються принципи побудови і методики синтезу оптимальних
регуляторів для об’єктів із запізнюванням, засновані на методі упередження координат вектора стану за допомогою
упереджувача. Його зміст полягає в тому, що оптимальний закон керування у системі із запізнюванням формується за
тих же умов, як і для систем без запізнювання, але із використанням випереджаючого вектора стану. Головною
причиною неможливості використання цього методу на практиці є збільшення похибки прогнозування координат
вектора стану при малих періодах квантування у зв’язку з неточністю моделі і збільшенням числа циклів розв’язання
системи рівнянь.
Також широко використовується метод компенсації часового запізнювання в оптимальних системах за Р.Бессом.
Він полягає у внесенні упередження на величину τ при побудові функції аргументу управління для того, щоб керуючий
вплив системи із запізнюванням і тієї ж системи без запізнювання співпадали. У математичній інтерпретації це означає,
що у фазовому просторі поверхня управління, випереджаючи на час τ поверхню переключення, будується по заданій
поверхні переключення тієї ж системи без запізнювання. Координати стану компенсованої системи ~
xi можуть буди
представлені у вигляді лінійних комбінацій поточних координат x i , вагові коефіцієнти яких залежать від часу
запізнювання. Звідси випливає, що нелінійні пристрої, які реалізують оптимальний алгоритм керування в системі із
запізнюванням, можуть залишатися тими ж, що і в системі без запізнювання, якщо на входи замість поточних значень
координат x i подавати їх лінійні комбінації.
Важливою особливістю методу компенсації запізнювання є те, що отримана оптимальна поверхня переключення у
компенсованих системах поблизу початку координат фазового простору виявляється неоднозначною. При певних
початкових умовах рух в системі стає неоптимальним: збільшується кількість інтервалів переключення, зростає час
перехідного процесу, при цьому відхилення фазової траєкторії від оптимальної може буди значним та важко
передбачуваним заздалегідь. Компенсація запізнювання по методу Бесса без порушення оптимальності фазової
траєкторії можлива тільки в тому випадку, коли область, в якій система втрачає ознаки оптимальності, рівна нулю для
кожного інтервалу керування, що рівнозначно умові:
t j ≥ τ , j = 1, n ,
(1)
де tτ – тривалість j-го інтервалу керування.
Існує також метод, що полягає у штучному збільшенні інтервалів управління із тривалістю t j ≤ τ . Задача
зводиться до знаходження на цих інтервалах такої функції управління ui = ϕ i (x ) , реалізація якої забезпечує
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t j = τ при тих же початкових і кінцевих умовах для фазових координат на цих інтервалах, отриманих для
оптимального управління без компенсації. Таким чином, при компенсації запізнювання в оптимальних
системах по методу Бесса до стандартних обмежень по фазовим координатам до керуючих впливів також
необхідно додавати обмеження вигляду (1). Це призводить до необхідності введення додаткових логічних
блоків в структуру оптимального регулятора, що може значно ускладнити програмну або технічну реалізацію
системи. Тому на практиці обмежуються використанням наближених алгоритмів управління, в основу яких
покладено лінійну апроксимацію поверхні переключення поблизу початку координат фазового простору. При
цьому повністю компенсувати вплив запізнювання на динаміку системи не вдасться, хоча амплітуда коливань
значно зменшиться у порівнянні з некомпенсованою системою.
Ще один підхід до синтезу оптимальних за швидкодією систем управління об’єктами із запізнюванням
заснований на використанні у законі керування прогнозованих координат регульованої величини та її похідних.
Розглянемо задачу прогнозування оптимального за швидкодією управління системою, незмінна частина якої
складається із ланки запізнювання, інтегруючої і аперіодичної ланок, включених послідовно. В основу
запропонованого методу синтезу покладено оптимальний за швидкодією закон управління подібною системою
без запізнювання, в якому замість поточних координат об’єкта використовуються їх прогнозовані значення.
Вони визначаються шляхом розв’язання рівняння стану системи без урахування запізнювання системи відносно
фазових координат при відомих початкових умовах. Важливою особливістю цього методу є необхідність
моделювання запізнювання та проведення операцій диференціювання, наявність великої кількості елементів
настройки. Крім цього, при керуванні об’єктами з невеликим самовирівнюванням деякі коефіцієнти приймають
недопустимо великі значення, тому рекомендується не використовувати сигнал похідної від регульованої
величини. В цьому випадку керуючий вплив регулятора є функцією лише двох сигналів – сигналу від
регульованої величини та сигналу від додаткового нелінійного динамічного зворотного зв’язку. Як показали
дослідження, використання такого регулятора дозволяє приблизно в два рази покращити швидкодію системи.
Цікавий метод побудови оптимальних систем управління описаний у [3]. Розглянемо об’єкт управління, що
описується рівнянням вигляду
(2)
aɺxɺ = u (t − τ ) ,
а оптимальний за швидкодією регулятор

u( t ) = −U max ⋅ sign( xn +

xɺ n xɺ n
a ),
2

(3)

де прогнозовані координати отримані через поточні значення координат об’єкта управління xt і xɺt

 xn =


 xɺ n =

1
ap 2
1
ap 2

[1 − e − e
[1 − e ].
− pτ

− pτ

τp ]u + xt + xtτ ,
(4)

− pτ

У [3] показано, що для забезпечення стійкості у такій системі у передавальних функціях

[
[

]

 g x ( p ) = 1 − e − pτ − e − pτ τp ,

 g xɺ ( p ) = 1 − e − pτ

]

(5)

необхідно мати ідеальну ланку запізнювання та диференціатор.
За результатами досліджень запропонований метод реалізації оптимального за швидкодією прогнозованого
керування, який дозволяє зменшити амплітуду коливань у системі з запізнюванням приблизно у 3-4 рази.
Висновки. На основі проведеного огляду можна сказати, що синтез оптимальних за швидкодією законів керування
для лінійних об’єктів із запізнюванням призводить у більшості випадків до схем оптимальних регуляторів, реалізація
яких в реальних умовах або неможлива, або абсолютно недоцільна через свою складність технічної реалізації, тому
залишається потреба розробки більш простих, але ефективних методів. Найбільш перспективними у цьому напрямку є
роботи Клюєва і Карпова, адже запропоновані ними методи відносно прості у реалізації, хоча невідомі координати
вектора стану формуються за допомогою диференціаторів вихідного сигналу, що небажано для застосування на
практиці. Це питання можна вирішити використанням спостерігачів стану повного або, навіть, пониженого порядку.
Реалізація подібної структури керування не вимагає дуже точної моделі об’єкту і складних алгоритмів розрахунку, що
як найкраще підходить для використання у загальнопромислових контролерах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА С
ДВИГАТЕЛЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ БУКСОВАНИИ
А. В. Тимощенко, асс.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
E-mail: andrey.timoschenko@gmail.com
Введение. Известно, что буксование и юз колес в электровозах может сопровождаться снижением силы
тяги, надежности, безопасности движения и т.д. [1] В 1958-60 гг. на шахтах Донбасса возникла проблема поломок осей колесных пар, в результате чего вышли из строя более 150 электровозов, поставив под угрозу процесс угледобычи [2]. Их причиной стали большие значения упругих моментов в осях из-за возникавших фрикционных автоколебаний (АКФ), сопровождавшихся резонансными явлениями. Коэффициент динамичности доходил до 16-20. Причиной возникновения АКФ стала динамическая неустойчивость системы привода колесной
пары при нахождении рабочей точки на падающем участке характеристики трения. Увеличение диаметра и качества стали осей колесной пары не устранили поломок. Смещение же приводной зубчатой передачи с середины оси позволило устранить механический резонанс и снизить до допустимых значений величины упругих моментов. Смещение зубчатого колеса с середины оси привело к передаче упругого момента колебаний через зубчатое колесо на вал электродвигателя (ЭД), хотя и существенно меньшей амплитуды, чем при резонансе с частотой АКФ. Данные колебания должны вызвать колебания ротора, а следовательно и колебания в кривой тока
двигателя. Отфильтровывая из кривой тока пульсации с частотой АКФ, по их наличию можно судить о факте
буксования колес, т.е. использовать эту информацию для построения датчика распознавания буксования колес
и системы автоматического его устранения.
Цель работы. Проверка возможности создания датчика распознавания буксования путем создания матема-тической
модели электропривода как многомассовой модели с разветвленными кинематическими связями с двигателем
постоянного тока последовательного возбуждения (ДПТ ПВ). А также проверка адекватности моде-лированием
электромеханических процессов при буксовании. Детектирование пульсаций тока якоря ЭД с час-тотой АКФ может быть
использовано в системе управления для снижения напряжения преобразователя, питаю-щего тяговый электродвигатель,
что, в свою очередь, приведет к устранению избыточного проскальзывания колес относительно рельс.
Материал и результаты исследований. Компьютерная модель ДПТ ПВ была составлена из известной сис-темы
уравнений [3]. Приведенная математическая модель учитывает кривую намагничивания, а также измене-ние
индуктивности обмоток якоря и возбуждения от тока. Компьютерная модель исследуемой ЭМС приведена на рис. 1.
di

U = (La + LV ) dt + (Ra + RV )i + Ea ;

 J dω = M − M ;
C

 dt
 E a = KФ( i )ω ;
 M = KiФ( i ),


L я = 0,6
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⋅
p ⋅ щн ⋅ I н

3
2+

Iя
Iн

;

 dФ в Ф н ⋅ (у − 1) 
Lв = 2 ⋅ p ⋅Wв ⋅ 
+
,
Iн
 dI я


(1)

(2)

(3)

где σ – коэффициент рассеивания, σ = 1,1 ÷ 1,2; Iя – текущее значение тока, протекающего через обмотку
якоря, А; ωн – номинальная скорость вращения электродвигателя, рад/с.
Спецификой математической модели является разветвленный характер упругих кинематических связей в
механической части ЭП. С2 и С3 – приведенные жесткости частей оси от зубчатого колеса до одного и второго
ко-лес колесной пары соответственно. Механическая часть системы принята трехмассовой, связь между якорем
ЭД и зубчатым колесом принимаем абсолютно жесткой. Нагрузка для каждого из колес определялась характеристикой трения скольжения и трением качения. Характеристика нагрузки, обусловленная трением скольжения, представлялась нелинейной в большом, но линеаризованной по участкам [4]. I – участок упругого
скольже-ния, II – падающий участок, на котором увеличение скорости проскальзывания сопровождается
снижением си-лы трения (сцепления), III – участок незначительного изменения трения от скорости и IV –
возрастания момен-та трения с увеличением скорости скольжения с незначительной крутизной. Параметр,
характеризующий жесткость ее механической характеристики, βс=∆М/∆ωск. На первом участке βс1>>0,
значительно больше нуля, на втором βс2<0, на третьем βс3=0 и на четвертом βс4>0, но существенно меньше βс1.
J2, J3 – равные приведенные к скорости оси вала ЭД моменты инерции колес. J – момент инерции ротора
двигателя. При моделировании использовались параметры рудничного электровоза АРП-14: J1=98 кгм2,
J2=J3=15,5 кгм2, C2=2,11×106 Нм, C3=6,37×106 Нм. Принималось также, что приведенная к валу ЭД линейная
скорость состава равна скорости первой массы.
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Моделирование производилось следующим образом: на вход системы ЭП подавался от задатчика интенсивности сигнал задания, соответствующей статической механической характеристике ЭП, которая обеспечила

Рисунок 1 – Трёхмассовая математическая модель электропривода колесной пары
Рисунок 1 рудничного
– Математическая
модель
электроприводавязким
рудничного
электровоза
электровоза
с отрицательным
трением
точку статического равновесия в зоне первого участка характеристики нагрузки. Далее, на 30-й секунде расчета
был подан сигнал, задающий такую скорость скольжения, чтобы по мере нарастания скорости скольжения
рабочая точка последовательно проходила участок 1 – упругого скольжения на 2 – падающий участок. Временные диаграммы на рис. 2 показывают, что при работе на первом участка автоколебаний нет, но при нахождении рабочей точки на падающем участке скорость колес ω1 и ω2 приобрела колебательный характер, рис. 2а с
резким увеличением амплитуды колебаний, которые передаются на вал двигателя, вызывая колебания в кривой
тока якоря ЭД, рис. 2б. После 65-й секунды величина задания смещения была уменьшена до величины, которая
обеспечила точку статического равновесия в зоне 1 участка характеристики нагрузки. Как видим, скорости второй и третьей массы перестали иметь колебательный характер. Это позволяет утверждать, что настройкой
фильтра на вышеуказанную частоту можно зафиксировать возникновение и развитие процесса буксования.
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Рисунок 2 – Переходные процессы скорости (2а) и тока (2б) в математической модели колесной пары
Выводы. Проведенные исследования показали, что возникновение АКФ при буксовании рудничного электровоза
вызывает гармонические колебания в кривой тока двигателя. Таким образом, по наличию пульсаций в кривой тока с
частотой АКФ можно судить о факте буксования колес, т.е. использовать эту информацию для построения датчика
распознавания буксования колес и системы автоматического его устранения.
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СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВОРОТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ
КОЛІСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
О. Д. Фолюшняк, магістр.
Вінницький національний технічний університет
E-mail: kla_vier@mail.ru
Вступ. Враховуючи темпи розвитку транспортної індустрії, а також стрімке збільшення потужностей,
швидкостей і вантажопідйомності транспортних засобів, суттєво підвищились вимоги до їх надійності,
економічності її безпеки. Тому актуальними залишаються завдання вдосконалення існуючих, створення нових
моделей та систем, які б дозволяли полегшили експлуатацію та обслуговування транспортних засобів, а також
забезпечили безпеку життя людини.
Особливо гостро стоїть питання підвищення курсової стійкості колісного транспортного засобу
(електромобіля) на дорогах, при виконанні поворотів. Вирішення цього питання дозволить підвищити безпеку
дорожнього руху та зберегти життя людей.
Мета роботи. Підвищення курсової стійкості колісного транспортного засобу на дорогах, при виконанні
поворотів, за рахунок зміни діаметру коліс.
Матеріал і результати дослідження. Зміна напрямку руху колісного транспортного засобу забезпечується
зміною кута повороту його передніх коліс пропорційно кривизні траєкторії руху. Однак при цьому не
забезпечується бажана курсова стійкість унаслідок перевищення силою інерції Fінерц. її граничного значення для
даних умов. Напрямок дії сили Fінерц показаний на рис. 1.

Рисунок 1 – Фронтальний переріз передніх коліс при здійсненні повороту

D2

D1

Запропонований спосіб здійснення поворотів колісного транспортного засобу полягає у тому, що для
управління використовують не лише зміну кута повороту поворотних коліс пропорційно кривизні траєкторії
руху, але й додатково, для здійснення повороту, виконують зміну діаметру коліс, причому усі внутрішні колеса,
по відношенню до повороту траєкторії шляху, зменшують у діаметрі, а усі зовнішні – відповідно збільшують.
На рис. 2 наведено фронтальний переріз передніх коліс при здійсненні повороту за рахунок зміни діаметрів
коліс та показані сили, які прикладені до центра маси колісного транспортного засобу.

Рисунок 2 – Фронтальний переріз передніх коліс при здійсненні повороту за рахунок зміни діаметрів
коліс
Внутрішнє й зовнішнє поворотні колеса по відношенню до кривизни траєкторії шляху мають різницю
діаметрів: зовнішнє, до кривизни траєкторії руху, колесо з діаметром D1 і внутрішнє, до кривизни траєкторії
руху, колесо з діаметром D2.
Зміна діаметру коліс здійснюють за рахунок зміни тиску в шинах коліс колісного транспортного засобу,
причому в шинах коліс, які є внутрішніми по відношенню до траєкторії повороту, тиск зменшують Р2, а в
шинах коліс, які є зовнішніми по відношенню до траєкторії повороту, тиск збільшують Р1.
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При повороті такого колісного транспортного засобу виникає компенсаційна сила Fкомп., яка протидіє
інерційній силі Fінерц., що призводить до зменшення перекидаючого моменту, який діє на колісний
транспортний засіб під час виконання ним повороту.
На рис. 3 наведено траєкторію руху передніх коліс колісного транспортного засобу при виконанні
поворотів.

Рисунок 3 – Траєкторія руху передніх коліс колісного транспортного засобу при виконанні поворотів
На рис. 3: d – відстань між центрами коліс колісної пари; L1 – відстань шляху, який проходить колесо
діаметром D1; L2 – відстань шляху, який проходить колесо діаметром D2 ; R0 – радіус кола, по якому проходить
шлях колесо діаметром D2 ; R0+d – радіус кола, по якому проходить шлях колесо діаметром D1; α – кут, на який
здійснюють поворот передні колеса колісного транспортного засобу.
Для виконання повороту колісного транспортного засобу, наприклад, вправо по напрямку руху, проводять
зміну діаметрів коліс таким чином: усі праві колеса зменшують у діаметрі до значення D2 при зміні тиску в
колесах до значення Р2, усі ліві колеса збільшують у діаметрі до значення D1 при зміні тиску в колесах до
значення Р1. Для виконання лівого повороту відповідно проводиться протилежна зміна діаметрів коліс. При
цьому радіус умовного кола, по якому під час повороту проходить шлях колесо діаметром D2, яке є внутрішнім
по відношенню до кривизни траєкторії повороту, визначають за формулою:
d
.
(1)
R0 =
k −1
Кут повороту колісного транспортного засобу обчислюють за формулою:
n ⋅ π ⋅ D2 ⋅ ( k − 1 )
α=
,
(2)
d
де n – число, що визначається як різниця між обертами коліс однієї колісної пари протягом повороту; D2 –
діаметр внутрішнього колеса до кривизни траєкторії шляху; d – відстань між центрами коліс колісної пари; k –
коефіцієнт, який визначають як відношення діаметрів коліс однієї колісної пари:
D
k= 1 ,
(3)
D2
де D1 – діаметр колеса, яке є зовнішнім по відношенню до кривизни траєкторії повороту.
Висновки. Запропоновано спосіб здійснення поворотів колісного транспортного засобу за рахунок зміни
діаметру його коліс, що додатково забезпечує підвищення курсової стійкості транспортного засобу під час
виконання поворотів.
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ВЛИЯНИЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И КАВИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
А. В. Шутька, асп., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц., А. Н. Сиротенко, магистр
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
E-mail: aleks_shu@mail.ru
Введение. Гидротранспортные комплексы (ГТК) широко используются во многих отраслях промышленного
и коммунального секторов страны: в системах водоподачи и водоотведения, теплоснабжения, оросительных
системах и т.п. Основное назначение ГТК − обеспечение напорного движения жидкости в требуемом
потребителю количестве. В связи с изменением режима работы насосных агрегатов, водопотребителей,
отключением и включением отдельных трубопроводов или их участков, срабатыванием запорно-регулирующей
арматуры в ГТК возникают различного рода нестационарные процессы: гидравлические удары, кавитационные
явления, развитая турбулентность потока и т.п. Анализ режимов работы ГТК с учетом нестационарных
процессов в гидросистеме является актуальной задачей, что особенно важно при построении систем управления
ГТК, исследовании энергетических процессов в насосных комплексах, в вопросах идентификации
нестационарных или аварийных режимов в ГТК.
Цель работы. Анализ влияния турбулентности потока и кавитационных явлений в насосных агрегатах на
режимы функционирования ГТК.
Материал и результаты исследования. В рассматриваемых ГТК скорость потока жидкости изменяется в
пределах 0.5 – 3 м/с, что сопровождается турбулентным характером движения потока перекачиваемой среды.
Анализ [1-3] показал, что мгновенные значения параметров (скорость, температура, давление) в турбулентном
режиме хаотично колеблются вокруг средних значений. Подтверждением сказанному является пульсирующий
характер изменения скорости потока жидкости в турбулентном режиме на примере установившегося (рис. 1, а))
и неустановившегося движения (рис. 1, б)), возникающего при регулировании параметров гидросистемы.
Значение скорости в любой момент времени рассматривается как сумма осредненного значения υ и
υ′ :
пульсационной
составляющей
υ,
υ,
υ (t ) = υ (t ) + υ ′(t ) .
м/с
м/с
Турбулентные
пульсации
являются
υ′(t)
результатом возникновения и выброса
υ ′(t )
υ (t )
вихревых образований, возникающих вблизи
стенки трубопровода, во внешний поток.
υ (t )
При этом, несмотря на то, что интенсивность
и средняя частота возникновения вихревых
t, c
t, c образований (пульсаций) носят случайный
характер в пространстве и времени,
существует
зависимость
указанных
Рисунок 1 – Характер скорости потока в трубе
характеристик
турбулентности
от
а) установившееся движение; б) неустановившееся движение
параметров осредненного движения [1, 4, 5].
ω ,c
Существует ряд интегральных показателей
(число Рейнольдса, степень турбулентности,
период времени существования вязкого
слоя, гидравлический уклон), которые
позволяют выполнить приближенный расчет
параметров турбулентного движения.
В работе выполнены исследования по
влиянию
конструктивных
параметров
трубопровода
и
физических
свойств
жидкости
на
частоту
турбулентных
пульсаций (рис. 2). Анализ кривых показал,
что частота турбулентных пульсаций лежит
в диапазоне 2 – 100 Гц.
Существенное влияние на режим работы
Рисунок 2 – Кривые изменения частоты турбулентных
ГТК оказывают кавитационные процессы в
насосных
агрегатах,
приводящие
к
пульсаций ω 0 от числа Рейнольдса Re при измененении
снижению
напора,
уменьшению
подачи
и
диаметра трубопровода (сплошные линии) и температуры
коэффициента
полезного
действия,
жидкости (пунктирные линии)
усилению шума и вибрации насоса,
−1

0
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эрозионному разрушению поверхностей рабочих элементов [6].
p,
Кривые изменения давления на входе и выходе
насоса в режиме автоколебаний приведены на рис. 3
МПа
[7].
Анализ [7, 26] показал, что частота кавитационных
p2( t )
автоколебаний в насосе лежит в диапазоне 5 – 70 Гц.
Эти колебания совпадают со спектром частот
турбулентных пульсаций потока жидкости в трубе.
Таким образом, форма сигнала скорости движения
p1 ( t )
жидкости в трубопроводе носит сложный характер и
является суммой сигналов этого параметра от ряда
физических явлений.
В работах [6, 7] доказано, что на частоту и
t ,c амплитуду
кавитационных
колебаний
влияют
Рисунок 3 – Кавитационные колебания на входе в
режимные параметры насоса, конструкция рабочего
насос p1 (t) и на выходе из насоса p 2 (t)
колеса, питающего трубопровода и давление на входе в
насос. При этом снижение частоты автоколебаний
с частотой 20 Гц
наблюдается при увеличении угла установки лопастей
рабочего колеса насоса и увеличении длины питающего трубопровода. Рост частоты автоколебаний имеет
место при снижении расхода, повышении входного давления (размах колебаний увеличивается) и понижении
частоты вращения вала насоса, при этом амплитуда колебаний уменьшается.
Выводы. Нестационарные процессы в гидротранспортных комплексах характеризуются различными
причинами возникновения, сложным характером изменения технологических параметров и разнообразием
проявлений. Турбулизация потока и кавитационные явления, имеющие место при функционировании
гидротранспортного комплекса, сопровождаются пульсирующим характером изменения скорости потока и
давления, что приводит к необходимости отказа от интегральных методов оценки режимов движения жидкости
ввиду низкой информативности из-за потери части данных. Анализ турбулентных пульсаций и кавитационных
колебаний показал, что спектры частот этих процессов накладываются. Характер изменения параметров потока
позволяет выделить две составляющие – постоянную и знакопеременную периодическую компоненты. Тогда, в
простейшем случае, результирующий сигнал скорости может быть представлен в виде υ ( t ) = υ 0 + υ1 cos( ωt ) ,
где υ 0 – постоянная составляющая, υ1 – первая гармоническая составляющая, ω – частота. Исследование
режимов работы гидротранспортного комплекса по мгновенным характеристикам технологических параметров
позволяет анализировать текущее энергетическое состояние гидросистемы во всей временной области.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ В АСИНХРОННОМ ДВИГАТЕЛЕ С
ПИТАНИЕМ ОТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ
МОДУЛЯЦИЕЙ
М. Ю. Юхименко, ст. преп., Е. А. Домбровский, студ.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
E-mail: thistlethorn@ukr.net
Введение. В связи с широким внедрением систем электропривода с полупроводниковыми
преобразователями частоты и напряжения для управления асинхронными двигателями различного назначения
представляет научный и практический интерес анализ режимов энергопотребления перспективных
регулируемых асинхронных электроприводов на основе транзисторных преобразователей напряжения с
широтно-импульсной модуляцией.
Поскольку основная часть общих потерь мощности в электроприводах с параметрическим управлением
рассеивается непосредственно в асинхронном двигателе (особенно при относительно низких частотах
коммутации силовых вентилей), то вопросы их исследования, получения соответствующих расчетных
зависимостей, разработки методик экспериментального определения данных потерь при питании от
полупроводниковых преобразователей представляются важными и актуальными.
Цель работы. Получение расчетных зависимостей, учитывающих влияние гармонического состава
питающего напряжения на потери в асинхронном двигателе при питании от преобразователя с ШИМ.
Материалы и результаты исследования. Анализ посвященной данной тематике литературы [1, 2]
показывает, что в настоящее время общепринятая методика расчета потерь мощности в асинхронных машинах
существует только для режимов синусоидального питания. При этом такие расчеты выполняются с
использованием эмпирических выражений. В то же время не существует единой общепризнанной методики
расчета потерь мощности от высших гармоник в асинхронных двигателях [2].
В основании предлагаемой в работе методики расчета модуляционных потерь мощности в обмотках АД
лежит эквивалентная схема замещения двигателя для высших гармоник (рис. 1).
x ′э,k

u1,k

rэ′, k

Рисунок 1 - Эквивалентная схема замещения для расчета потерь
мощности в АД при питании от преобразователя напряжения с ШИМ
Суммарные потери мощности двигателя при питании от источника напряжения с ШИМ будут определяться
суммой потерь от основной гармоники [3], которые определяются по Т-образной схеме замещения, и
модуляционными потерями.
Модуляционные потери мощности в обмотках фазы асинхронного двигателя находятся по выражению [3]:
2



U m,k
 ⋅ r′ ,
Pм.Σ = ∑ 
(1)
э, k

′ k 
k >1 2 ⋅ x ′э,k + rэ,
– эквивалентное индуктивное сопротивление фазы асинхронного двигателя для k-й
n

(

′k
где x ′э, k = 2 ⋅ π ⋅ f k ⋅ Lэ,

)

гармоники, определяемое суммой индуктивных сопротивлений рассеяния статора и ротора;
rэ′,k – эквивалентное активное сопротивление фазы асинхронного двигателя для k-й гармоники, определяемое
суммой активных сопротивлений статора и ротора;
U m,k – амплитудное значение напряжения для k-й гармоники;
n – номер последней высшей гармоники, учитываемой при расчете потерь.
На основании выражения (1) расчет модуляционных потерь в асинхронном двигателе следует производить в
три этапа:
– определение гармонического спектра питающего напряжения;
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определение эквивалентных параметров схемы замещения двигателя в зависимости от частоты
гармоники;
– расчет потерь мощности по каждой гармонике с использованием схемы замещения для высших
гармоник и последующее их суммирование.
В работе расчет модуляционных потерь мощности проводится па примере асинхронного двигателя
4А100S4, который использован в установке для экспериментального исследования работы транзисторного
преобразователя напряжения. Двигатель имеет следующие параметры:
номинальная мощность – Pном = 4,5 кВт;
–

номинальный ток – I1ном = 7,5 А;
Параметры Т-образной схемы замещения (в абсолютных единицах):
xµ = 78,13 Ом; r1 = 1,03 Ом; x1 = 1,11 Ом; r2 = 0,74 Ом; x2 = 2,26 Ом.
Питание асинхронного двигателя осуществляется от транзисторного преобразователя напряжения, в
котором реализована одпополярная синусоидальная ШИМ с несущей частотой 1000 Гц,
Численный расчет электрических потерь в двигателе удобно вести с использованием компьютерного
моделирования. С данной целью в программном пакете Matlab 6.5 были созданы модели эквивалентных схем
замещения для высших гармоник. Расчет электрических модуляционных потерь производился путем
вычисления функции Pk [4], определяющей среднюю за период мощность, выделяемую на активном
сопротивлении Rс схемы замещения асинхронного двигателя для высших гармоник:
T

Pk =

1
⋅ u1, k ⋅ i1, k ⋅ dt ,
T ∫0

(4)

где T – период k-й гармоники, с.
Результаты расчетов приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Расчетные значения потерь мощности в асинхронном двигателе, вызванных высшими
гармоническими составляющими напряжения при питании от преобразователя с ШИМ
Амплитуда
Частота
Частота
Амплитуда
∆Pм , Вт
∆Pм , Вт
гармоники,
гармоники,
гармоники,
гармоники,
(по
1
фазе)
(по
1 фазе)
Гц
В
Гц
В
550
650
850
950
1150
1250
1450

64,30
66,91
64,32
10,42
37,45
9,92
26,02

8,70
7,48
4,79
0,11
1,10
0,07
0,40

1550
1750
2050
2150
2450
2750

14,29
36,10
14,16
22,32
13,37
18,13

0,11
0,61
0,07
0,18
0,06
0,09

Суммарные модуляционные потери в фазных обмотках для трех фаз составили Σ∆Pм ≈ 71,3 Вт. Таким
образом, потери мощности в исследуемом асинхронном двигателе при номинальной выходной мощности в
условиях ШИМ питающего напряжения возрастают ориентировочно на 10 % по сравнению с работой двигателя
при синусоидальном напряжении питания [5]. По результатам расчетов были также получены зависимости
КПД исследуемого асинхронного двигателя от вращающего момента на его валу.
Выводы. В работе предложена методика определения потерь в асинхронном двигателе от действия высших
гармоник при питании от преобразователя напряжения с ШИМ. Сопоставление расчетов модуляционных потерь в
асинхронном двигателе показывает, что указанные потери практически не зависят от момента сопротивления на
валу и от частоты вращения (в исследуемом двигателе они составили порядка 10% от общих номинальных потерь).
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ВЛИЯНИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНЗИСТОРНОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ НА РАБОТУ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
М. Ю. Юхименко, ст. преп., А.И. Мисько, студ.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
E-mail: thistlethorn@ukr.net
Введение. Современный этап развития электроприводов переменного тока характеризуется широким
использованием преобразователей электрической энергии для управления асинхронными двигателями (АД).
Совершенствование устройств преобразовательной техники связано, в первую очередь, с использованием
полностью управляемых быстродействующих полупроводниковых приборов – запираемых тиристоров и
особенно высоковольтных биполярных транзисторов. Для осуществления регулирования питающего
напряжения АД по амплитуде и частоте широко используются преобразователи частоты (ПЧ) и напряжения
(ПН) модуляционного типа, использующие различные виды широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Формирование необходимой частоты и амплитуды переменного напряжения на зажимах нагрузки
обеспечивается при этом непрерывным циклическим изменением углов управления комплектами
преобразователей. В связи с этим представляет интерес исследование влияния несинусоидальности выходного
напряжения указанных преобразователей на работу асинхронного двигателя.
Цель работы. Определение влияния несинусоидальности питающего напряжения в условиях широтноимпульсной модуляции на характеристики асинхронных двигателей.
Материал и результаты исследованя. Анализ особенностей работы асинхронного двигателя от
несинусоидального напряжения обычно проводят, разлагая заданную форму кривой напряжения в
гармонический ряд и исследуя отдельно действие каждой гармоники [1].
Несинусоидальность напряжения полупроводниковых преобразователей, как правило, характеризуется
высоким уровнем нечетных гармоник с низкими частотами (номера гармоник 3, 5 и т.д.). При этом последние
обусловливают появление высших гармоник тока и магнитного потока, вследствие чего возникают
дополнительные потери в обмотках и стали магнитопровода. Кроме того, наличие высших гармоник приводит к
появлению вращающих и тормозящих моментов от взаимодействия токов и потоков одного порядка, а также
колебательных моментов от взаимодействия между собой гармоник разных порядков [1].
При этом каждая гармоника создает магнитное поле, вращающееся с частотой:
n1k = n1 ⋅ k ,
(1)
где n1 – магнитное поле основной гармоники, k – номер гармоники.
Исключение составляют третья и кратные трем гармоники, которые создают пульсирующее поле. При этом
третья гармоника считается наиболее неблагоприятной с точки зрения воздействия на работу двигателя, так как
она часто имеет наибольшую амплитуду при сравнительно небольшой частоте.
Различие в сдвигах по фазе приводит к тому, что направления вращения магнитных полей, созданных
высшими гармониками тока, будут различны, так как у них различно чередование максимума токов в фазах. В
табл. 1 приведены данные для магнитных полей низкочастотных гармоник.
Таблица 1 – Характер вращающегося магнитного поля для гармоник с 1-й по 15-ю
Номер
1
3
5
7
9
11
гармоники
Направление
+
0
+
0
вращения поля
Скольжение
0
1,20
0,86
1,09

13

15

+

0

0,92

-

Знаком «+» показано совпадение направления вращения поля с первой гармоникой, знаком «-» – обратное
направление вращения, «0» – неподвижное поле.
При расчете величины скольжения для высших гармоник по выражению

sk =

k ± (1 − s1 )
k

(2)

при номинальном режиме работы двигателя можно принять s1 ≈ 0 [1, 2].
Рассмотрению характеристик АД при питании от источников напряжения с ШИМ посвящено значительное
число работ. Наиболее известные методики, например, расчета электромагнитных процессов частотнорегулируемых АД, либо совсем не учитывают высшие гармоники фактических статорных напряжений (токов)
двигателя [3, 4 и др.], либо базируются на расчете гармонических составляющих токов с использованием
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классических схем замещения двигателя [5 и др.], не учитывая особенностей электромагнитных процессов в
области высших гармоник.
Расчет действия высших гармоник можно проводить по схеме замещения асинхронного двигателя,
представленной па рис. 1.
r1,k

r2,k

x1,k

rµ ,k

u1,k

x2, k

r2,k 1 − sk
sk

xµ ,k

Рисунок 1 – Схема замещения АД в условиях несинусоидального режима
питания (для низкочастотных гармоник)
Параметры схемы замещения:
r1,k , r2,k – активные сопротивления фазных обмоток статора и ротора с учетом поверхностного эффекта
(как правило, в расчетах для двигателей небольшой мощности поверхностным эффектом пренебрегают, а для
двигателей средней и большой мощности данные величины принимают пропорциональными номеру гармоники
k ⋅ r1,k и k ⋅ r2,k [1]);

x1,k , x2,k – индуктивные сопротивления, обусловленные потоками рассеяния и пропорциональные номеру
гармоники;
xµ ,k –

индуктивное

сопротивление,

учитывающее

действие

рабочего

магнитного

потока

и

пропорциональное номеру гармоники;
rµ ,k – активное сопротивление, учитывающее потери на гистерезис и вихревые токи в стали
магнитопровода для расчетной гармоники, Ом.
Часто в приближенных расчетах, ввиду относительной малости потерь в стали, сопротивлением rµ
пренебрегают.
В ряде работ [2, 4 и др.] обосновывается, что высшие гармоники кривой напряжения с ШИМ не оказывают
существенного влияния на формирование момента асинхронного двигателя, поэтому можно полагать, что
действие этих гармоник направлено на создание дополнительных потерь мощности (так называемых
модуляционных потерь) в двигателе.
Расчет вращающих и тормозящих моментов от низкочастотных гармоник производится так же как и по
основной гармонике:

I 22k ⋅ r2′k
.
(3)
ωk ⋅ s k
При этом знак момента определяется согласно табл. 1. Величины указанных моментов, как правило,
относительно малы (например, при питании АД напряжением прямоугольной формы момент пятой гармоники
не превышает 0,2 % от номинального [5]) и для высокочастотных гармоник ими можно пренебрегать.
Выводы. При питании асинхронного двигателя от преобразователя напряжения с ШИМ знакопеременные
колебательные моменты, частота которых значительно выше основной частоты, а среднее значение равно
нулю, возникают в результате взаимодействия токов одних частот с потоками других частот. Общее количество
колебательных моментов велико, так как взаимодействие возникает между всеми гармониками. Такие моменты
имеют малые величины, и на практике, как правило, достаточно рассматривать колебательные моменты от
низкочастотных гармоник, например, пятой - седьмой и одиннадцатой – тринадцатой.
M k = ± m1 ⋅
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Введение. Повышение безопасности и производительности труда на промышленном электровозном
транспорте – двуединая главная задача, требующая своего решения
Основным видом транспорта на предприятиях с подземными видами работ являются двухосные
промышленные электровозы, где их эксплуатация сопряжена с повышенной опасностью для обслуживающего
персонала. Особенно этот факт относится к погрузочно-разгрузочным операциям [1].
Реальным решением проблемы безопасности в выше отмеченных моментах технологии транспортных
операций является применение дистанционного телеуправления электровозосоставом в местах погрузки
(разгрузки). Известные в анализируемом вопросе исследования относятся к электровозам с тяговыми
энерготехническими комплексами (ТЭТК) постоянного тока с резисторными системами управления [2] и не
могут быть реализованы на новых поколениях двухосных электровозов со структурой IGBT – инвертор –
тяговый асинхронный двигатель. Более того, для современных реалий комплектации электровозосоставов
следует учитывать, что система должна функционировать в условиях как для одиночного электровоза в составе,
так и при управлении по системе многих единиц, когда два и более электровоза располагаются в одном составе
[2].
Цель исследований. Разработка системы дистанционного управления тяговым электротехническим
комплексом двухосных промышленных электровозов.
Материал и результаты исследования. При построении системы управления для современных ТЭТК
возникла необходимость объединения одного значения задатчика интенсивности для двух независимых систем,
находящихся на разных электровозах. Главными условиями для решения такой задачи являются:
- устойчивая работа ТЭТК в локальном и объединенном вариантах, независимо от функционального
состояния каждого комплекса;
- надежность работы тягового комплекса при сложных электромагнитных помехах;
- осуществление режима управления электровозами по системе многих единиц;
- необходимость временного и быстрого объединения двух систем управления отдельными электровозами в
единый комплекс.
При детальной проработке данных по возможным вариантам каналов управления было принято решение
использовать радиосвязь с разрешенным диапазоном частот, что позволит электровозу работать в различных
условиях эксплуатации (тоннелях, шахтах и т.п.). Использование радиомодема при его размерах позволило
производить монтирование на разработанный тяговый комплекс как простую доработку и подключение в канал
связи. При построении общей структуры ТЭТК такая возможность была заложена [2].
За основу для радиотрансивера была выбрана модель RC104 фирмы “Radiocrafts”, диапазон рабочих частот
от 433.05 до 434.79 МГц соответствует разрешенной полосе. Уровень выходной мощности до 9 dBm, что
позволяет проводить уверенный информационный обмен между несколькими аналогичными системами на
расстоянии до 200 метров. Количество частотных каналов – 5. Эта модель имеет встроенный протокол связи
RC 232, реализованный в целом ряде модулей RADIOCRAFTS.
Пакетный протокол передачи данных с полностью реализованным уровнем в среде доступа MAC
(Medium Access Control) обеспечивает такие показатели:
–''прозрачный'' и буферизированный режимы передачи данных;
– адресация;
– физический радиоканал (нижний уровень);
– несколько схем пониженного энергопотребления;
– возможность реализации аппаратного управления потоками данных;
– реализацию различных топологий для передачи данных;
– точка-точка;
– точка - несколько модулей (звезда);
– рeer-to-peer (P2P).
Протокол RC 232 позволяет организовать работу нескольких модулей в одной зоне при условии
''радиовидимости''. Количество одновременно работающих в зоне тяговых модулей электровозов может
достигать 65536 – 256 кластеров по 256 модулей в каждом кластере. При этом модули могут работать в
следующих режимах:
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– пакетном режиме – ''буферизированном'', при этом передаваемые через последовательный порт байты
накапливаются во внутреннем буфере, а затем передаются в эфир пакетом определенного формата;
– прозрачном асинхронном режиме – ''небуферизированном'', заявленный режим возможен как частный
случай пакетного режима с числом байтов, данных в пакете, равным единице.
Параметр PACKET_LENGTH изменяет размеры внутреннего буфера, по заполнении которого данные
передаются в эфир. Передача данных может быть инициирована также при обнаружении символа окончания
пакета – параметр PACKET_END_CHARACTER или по ''тайм-ауту'' – паузе в передаче байтов через
последовательный порт – параметр PACKET_TIMEOUT.
Адресация передаваемых данных определенному модулю в кластере или всем модулям в кластере. Каждый
модуль имеет адрес кластера SYSTEM_ID и собственный адрес в кластере. Значения UNIQUE_ID должны быть
различными у модулей в одном кластере. Для передачи данных необходимо задать адрес модуля, которому они
предназначены, – DESTINATION_ID. Таким образом, DESTINATION_ID должен содержать UNIQUE_ID
адресуемого модуля.
Небольшие размеры позволяют монтировать его внутри системы ТЭТК в виде небольшой платы,
расположенной в любом удобном месте. Программно блок радиомодема подключается на зарезервированное
адресное пространство, что позволяет системе обнаруживать его при подключении и использовании в работе.
При его отсутствии система работает в стандартном режиме. Необходимо отметить, что каждая система
управления ТЭТК имеет свой фиксированный на заводе - изготовителе логический адрес. Это дает возможность
строгой идентификации каждого электровоза в общем адресном пространстве.
Для машиниста электропоезда в режиме “нейтраль” в информационной строке выводится свой адрес
системы, это дает возможность двум системам управнения электровозами подключаться в режим постоянной
''спарки'' двух тяговых приводов. При необходимости системы могут быть отключены из режима ''спарки'', а
также просто машинистом в режиме “нейтраль”, когда скорость движения электровоза равна 0 км/час.
Алгоритм обмена в сети, предусматривает автоматическую подстройку синхронизации пакета в его начале.
Каждый пакет обмена состоит из нескольких частей:
– начало посылки для подстройки алгоритма самосинхронизации;
– информационный блок.
Скорость обмена между системами не более 19200 бод/сек, но общая скорость обмена данными не может
превышать 9600 бит/сек. Алгоритм записан таким образом, что позволяет изменять время участка для
самосинхронизации, но это влияет на общий уровень электромагнитных помех в месте работы системы.
Вывод. Применение дистанционного управления тяговыми электротехническими комплексами
электровозосоставов в местах погрузки (разгрузки) с применением радиомодемов позволяет повысить
безопасность и производительность труда обслуживающего персонала.
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ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

ЕЛЕКТРОПРИВОД ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВЛАСТИВОСТЯМИ СЛАБКОЇ
ЧУТЛИВОСТІ ДО ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ
М. Я. Островерхов, к.т.н., доц., Д. О. Зайцев, студ., Д. М. Левицький, студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: serggtm@gmail.com
Вступ. Сучасний період розвитку електромеханічних систем характеризується постановкою і вирішенням
технологічних задач, які враховують неточність знань про об’єкти керування й зовнішні збурення, що діють на
них. Задачі синтезу регулятора й оцінки стану з урахуванням невизначеності в моделі об’єкта і характеристиках
вхідних збурень є одними з основних у сучасній теорії керування. У результаті параметричних збурень умови
оптимізації порушуються, що призводить до погіршення динамічних показників системи. В електроприводі
постійного струму може змінюватися електричний опір кола якоря внаслідок нагрівання та момент інерції в
результаті зміни рухомих мас чи умов їх приведення [1].
Мета роботи. Забезпечення якості керування системи підпорядкованого регулювання швидкості в умовах
зміни сумарного опору якірного кола та сумарного моменту інерції шляхом розробки законів керування на
основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих
значень енергії руху, що забезпечує слабку чутливість до параметричних збурень [2].
Матеріал і результати дослідження. Математична модель двоконтурної системи керування швидкості
двигуна постійного струму представлена на рис.1.
cФН

u3Ш

u3C

MC
kпр
Tµ p + 1

1

RЯ ∑ I
Tя p + 1

cФН

M

1
J∑ p

ω
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kω

Рисунок 1 – Структурна схема системи підпорядкованого керування
На рис. 1 позначено: UЗШ – напруга завдання швидкості; UЗС – напруга завдання струму; WРШ(p) , WРС(p) –
передаточні функції регуляторів швидкості та струму; kпр – коефіцієнт передачі перетворювача; Tµ – мала
некомпенсована стала часу; RЯΣ – сумарний опір якірного кола; TЯ – електромагнітна стала часу якірного кола;
сФН – коефіцієнт кола збудження; JΣ – сумарний момент інерції електропривода; kw – коефіцієнт зворотного
зв’язку за швидкістю; kC – коефіцієнт зворотного зв’язку за струмом якоря; MC – момент опору на валу двигуна;
I , M , ω – відповідно струм, момент та кутова швидкість двигуна. Система керування включає внутрішній
контур регулювання струму якоря та зовнішній контур регулювання швидкості. Вихідний сигнал регулятора
швидкості є завданням для контуру регулювання струму.
Синтез починається з внутрішнього контуру струму. Якщо знехтувати некомпенсованою сталою часу Тµ та дією
ЕРС, то об'єкт керування регулятора струму описується диференційним рівнянням першого порядку ɺI + a0 I = b0 u ,
(1), де a0 = 1 / Tя ; b0 = k пр / ( R Я Σ Tя ) . Бажана якість керування замкнутого контуру струму двигуна
також задається диференційним рівнянням першого порядку, яке забезпечує монотонний перехідний процес з
*
астатизмом першого порядку [3] ɺz + γ 0 z = γ 0 I . За допомогою коефіцієнту γ 0 = 3 / t пп задається тривалість
аперіодичного перехідного процесу струму якоря tпп. Ступінь наближення реального процесу до бажаного оцінюється
функціоналом, який характеризує нормовану за індуктивністю енергію першої похідної магнітного поля
2
1
G( u ) = ɺz( t ) − ɺI( t,u ) . Мінімізація функціоналу здійснюється за градієнтною схемою першого порядку [2]
2

du( t )
dt

= − λi

dG( u )

, де λi>0 – константа. Після чого закон керування струмом якоря приймає вигляд:

du
u( t ) = k i ( z − I );
*
z = γ 0 ∫ ( I − I )dt .
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На основі (1) побудована структурна схема регулятора струму, що показана на рис. 2. Аналогічно
синтезується регулятор швидкості з астатизмом другого порядку при мінімізації функціоналу, що характеризує
кінетичну енергію.

1
p
Рисунок 2 – Структурна схема регулятора струму
Дослідження якості перехідних процесів проведено шляхом моделювання традиційної системи з
ПІ регуляторами струму й швидкості та запропонованої системи. Для регулятора струму нової системи
встановлено параметр γ0=110, коефіцієнт підсилення k=1000, а для регулятора швидкості – γ0=400, γ1=70 та
k=2000. Після плавного пуску до швидкості 200 рад/с за час 0,5 с здійснювалося навантаження двигуна на
номінальний момент на 1,5 с процесу. На рис. 3 а представлено похибки керування швидкості традиційної
системи при розрахунковому значенні сумарного опору якірного кола та при зміні його значення у два рази
більше та в два рази менше (суцільна, пунктирна та штрих-пунктирна лінії відповідно). Запропонована система,
на відміну від традиційної, забезпечує слабку чутливість до параметричного збурення (рис. 3 б).
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Рисунок 3 – Графіки похибок при зміні сумарного опору якірного кола
На рис.
сумарного
пунктирна
забезпечує
(рис. 4 б).

4 а представлено похибки керування швидкості традиційної системи при розрахунковому значенні
моменту інерції та при зміні його значення в два рази більше та в два рази менше (суцільна,
та штрих-пунктирна лінії відповідно). Запропонована система, на відміну від традиційної,
слабку чутливість до параметричного збурення. Отримані графіки похибок зливаються між собою
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Рисунок 4 – Графіки похибок при зміні сумарного моменту інерції
Висновки. Представлена система підпорядкованого регулювання швидкості на основі концепції зворотних
задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів енергій руху забезпечує в умовах зміни
сумарного опору якірного кола та сумарного моменту інерції високу якість керування без застосування
громіздких алгоритмів ідентифікації параметрів чи адитивного керування.
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ЗАВДАННЯ БАЖАНОЇ ЯКОСТІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ
ЗВОРОТНОЇ ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ
М. Я. Островерхов к.т.н., доц., І. В. Канівець, студ.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
E-mail: serggtm@gmail.com
Вступ. Традиційно в науці пріоритетною є пряма задача динаміки, коли на підставі математичної моделі
об'єкта, його початкового стану та відомому законі керування потрібно знайти траєкторію руху системи
(графіки перехідних процесів) [1]. Ця задача зводиться до аналітичного або чисельного рішення систем
диференціальних рівнянь, що з розвитком моделюючих комп'ютерних програм втратили свою гостроту.
Розвиток зворотної задачі динаміки обумовлений сучасною проблемою керування складними об'єктами, у
ході якого необхідно знайти керуючу дію за відомою математичною моделлю об'єкта, його початковим станом
й заданою траєкторією руху. Таким чином, змістом зворотної задачі динаміки є відшукання закону керування,
при якому система мала б наперед задані динамічні й статичні властивості [2, 3]. Пошук керуючих функцій
здійснюється при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій руху, у ролі яких виступають
повна механічна або кінетична енергія, а також їхні похідні, що представлені в теоретичній механіці поняттям
"узагальнена енергія". Характерною рисою оптимізації є досягнення не абсолютного мінімуму функціонала
якості, що характерно для традиційних систем, а деякого мінімального значення, яке відповідає допустимій за
технологічними умовами динамічній похибці системи. Це забезпечує слабку чутливість до параметричних й
координатних збурень об'єкту керування та динамічну декомпозицію взаємнозв'язаної системи на локальні,
відносно незалежні підсистеми.
Таким чином, важливою та актуальною задачею при синтезі законів керування на основі концепції
зворотних задач динаміки є завдання бажаних динамічних властивостей замкнутих контурів керування
електромеханічних систем.
Мета роботи. Покращення способу завдання бажаних динамічних властивостей замкнутих контурів
керування типових об'єктів електромеханічних систем шляхом створення номограм показників якості
керування.
Матеріал і результати дослідження. Бажана якість замкнутого контуру керування координатою
електромеханічної системи (струм, швидкість тощо) за концепцією зворотних задач динаміки задається
диференційним рівнянням наступного виду:

dn z
dt n

n −1

+ ∑ αi
i =0

di z
dt i

=

m

d j x*

j=0

dt j

∑ βj

.

(1)

Коефіцієнти рівняння αi та βj визначають характер та тривалість перехідного процесу вихідної координати z
при русі по заданій траєкторії х*. Якщо задати коефіцієнти α0=β0, то система матиме астатизм першого
порядку, а при α0=β0 та α1=β1 – другого порядку. Порядок n рівняння (1) може бути різним для кожного
контуру керування у відповідності до вимог якості та порядку моделі об’єкту. Структура та параметри моделей
бажаної якості задаються такими, щоб їх збурений рух був асимптотично стійким. Для моделі третього порядку
ця умова відповідно до критерію Гурвиця виконується, якщо α0>0; α1>0; α2>0 та α1α2>α0, а для моделі другого
порядку – при додатних коефіцієнтах α0>0; α1>0. Зв’язок між коефіцієнтами моделей та показниками якості
керування, такими як час регулювання, вид перехідного процесу, перерегулювання, встановлюється за
допомогою кореневих чи частотних методів, з уточненням шляхом моделювання на ЕОМ. Характеристичні
рівняння систем 1-го та 2-го порядку для типових налаштуваннях мають вид:
s + ω0 ;
(2)

s 2 + 2ω0 s + ω0 2 ;
2

2

s + ω0 s + ω0 ;
2

(3)
(4)

2

s + 1, 4ω0 s + ω0 ,
(5)
де (2) – системи першого порядку; (3) – біномінальна стандартна форма для систем другого порядку; (4) –
стандартна форма мінімуму інтегралу від квадрату похибки ; (5) – стандартна форма Баттерворта.
Шляхом моделювання встановлено залежності часу перехідного процесу від параметру ω0 для
характеристичного рівняння першого порядку та

ω0 2

для другого. Результати досліджень наведено на рис. 1.

Ліворуч номограми виду та часу перехідних процесів для системи першого порядку, праворуч – для систем
другого порядку. За допомогою номограм легко встановлюється значення коефіцієнту рівняння від необхідного
часу перехідного процесу замкнутого контуру керування для різних типових настроювань.
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Рисунок 1 – Номограми виду та часу перехідних процесів:
а, б – графіки перехідних процесів для систем першого та другого порядків відповідно;
в, д, ж – графіки залежності часу перехідного процесу від коефіцієнту рівняння першого порядку;
г, е, з – графіки залежності часу перехідного процесу від коефіцієнту рівняння другого порядку
Висновки. Отримані номограми дозволяють покращити спосіб завдання бажаних динамічних властивостей
замкнутих контурів керування типових об'єктів електромеханічних систем, що синтезуються на основі
концепції зворотних задач динаміки. За допомогою всього одного коефіцієнта задається час та вид перехідного
процесу систем першого та другого порядку.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ
Б. І. Приймак, к.т.н, ст. викл., До Нгок Лам, студ
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
E-mail: bp-08@ukr.net
Вступ. Системи автоматичного регулювання (САР) швидкості, зокрема на основі двигуна постійного
струму (ДПС), часто будуються за принципом підпорядкованого керування з пропорційно-інтегральними (ПІ)
регуляторами струму та швидкості, що налаштовані відповідно на модульний оптимум (МО) та симетричний
оптимум (СО) [1]. Проте дані стандартні налаштування регуляторів не завжди забезпечують потрібну якість
керування, особливо при стабілізації швидкості за умов різких та значних змін навантаження двигуна. У цій
роботі для поліпшення якості роботи САР при змінах навантаження двигуна застосовано генетичний алгоритм
(ГА) [2], який на сьогодні є одним з найкращих методів оптимізації багатопараметричних задач.
Мета роботи. Метою праці є поліпшення за допомогою ГА динамічних властивостей САР швидкості ДПС
при компенсуванні змін момента навантаження двигуна.
Матеріал і результати дослідження. Структурна схема САР швидкості ДПС з незалежним збудженням
представлена на рис. 1, де ω – кутова швидкість привода; ω * – завдання швидкості ; е – помилка системи; u
– сигнал керування; I – струм якоря двигуна; M H – момент навантаження двигуна (збурення САР); J –
сумарний момент інерції привода; CФ – коефіцієнт пропорційності; ki , kω – коефіцієнти передачі давачів
струму та швидкості відповідно. На структурній схемі ряд ланок описано передатними функціями (ПФ),
*

ε

ω

Wrω ( p )

−

Wri ( p )

u

Wа ( p )

Wu ( p )

−

I

MH
−
CФ

−

1
Jp

ω

CФ
ki
kω

де

Ra−1

(Ta p + 1) , Wu ( p ) = Ku (Tu p + 1) – ПФ якірного кола двигуна та силового перетворювача напруги
відповідно; Wri ( p ) = K pi p + Kii p , Wrω ( p ) = ( K pω p + Kiω ) p – ПФ регуляторів струму та швидкості.

Wa ( p ) =

Параметри цих ПФ є наступними: Ra , Ta – активний опір та стала часу якірного кола двигуна; Ku , Tu –
коефіцієнт передачі та стала часу силового перетворювача напруги; K pi , Kii , K pω , Kiω – коефіцієнти
пропорційної та інтегральної компонент регуляторів струму та швидкості відповідно.
На рис. 2 представлено процес оптимізації САР швидкості ДПС. підпорядкованої структури з ПІрегуляторами швидкості та струму якоря двигуна за допомогою ГА. Перед оптимізацією налаштування САР
було стандартними – регулятор струму був налаштований на МО, а регулятор швидкості – на СО. Вектором
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оптимізації
був
вектор
Best: 0.050596 Mean: 0.05097

T

P =  K pω , Kiω , K pi , Kii  ,

0.3

Fitness value

Best fitness
Mean fitness

0.15

0.1

0.05

0
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Generation
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Рисунок 2- Процес оптимізації САР

елементами

є

коефіцієнти регуляторів швидкості та струму якоря
двигуна.
При застосуванні ГА були задані наступні опції:
розмір популяції – 10 особин; максимальна кількість

0.25

0.2

де

10

генерацій – 10; точність оптимізації - 10−7 . Як видно з
рис. 2, у процесі оптимізації електромеханічної
системи ГА здійснює налаштування ПІ-регуляторів
швидкості та струму якоря двигуна за критерієм
мінімізації цільової функції ℑ ⇒ min при створенні
шести нових генерацій особин.
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Для розрахунків використано ДПС з незалежним збудженням із наступними номінальними даними:
потужність – 10 кВт; частота обертання – 500 об/хв; момент навантаження – 191 Нм; струм якоря – 52 А;
напруга якоря – 220 В.
При стандартних налаштуваннях регуляторів вектор параметрів оптимізації дорівнював Ps=[1,5·102,
1,88·104, 5,35, 7,09]Т; а в оптимізованій за допомогою ГА системі цей вектор дорівнював Po=[2,14·102,
9,14·104, 3,14, 2,58]Т (тут індексами "s" та "o” будуть позначатися параметри та змінні у САР із стандартним
та оптимізованим налаштуваннями регуляторів відповідно). Для визначення якості САР шляхом моделювання
були отримані реакції системи на стрибкоподібний накид момента навантаження двигуна від 0 до 50 Н·м. На
рис. 3, 4 представлені перехідні процеси струму якоря та швидкості двигуна.
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Рисунок 4 – Перехідні процеси швидкості

Рисунок 3 – Перехідні процеси струму якоря

Як видно з рис. 3 в оптимізованій системі струм якоря I o зростає та встановлюється швидше, а також має
менше амплітудне значення у порівнянні зі струмом I s . Аналізуючи рис. 4 можна зазначити, що максимальне
динамічне відхилення швидкості при стрибкоподібному накиді момента навантаження для стандартно
налаштованої САР дорівнює ∆ωs = −0, 0863 рад с , а для оптимізованої – ∆ωo = −0, 0382 рад с . При цьому час
компенсування системою збурення, що визначається моментом часу входження кривої швидкості у зону ±5 %
ts = 0, 023 c , а для другої –
від максимального динамічного відхилення, для першої САР складає

to = 0, 0153 c . Отже бачимо, що в оптимізованій САР швидкості досягнуто істотного поліпшення динамічних
показників компенсування змін момента навантаження двигуна, зокрема, максимальне динамічне відхилення
швидкості зменшилося в ∆ωs ∆ωo = 2, 25 рази, а час компенсування збурення – в ts to = 1,5 рази.
Важливим аспектом при синтезі та параметричній оптимізації САР є забезпечення бажаного рівня
робастності системи, що значною мірою визначається її запасами стійкості за модулем та за фазою. При
застосованих нами вище стандартних налаштуваннях регуляторів у контурі швидкості САР запас стійкості за
модулем дорівнює ∆Ls = 9,55 дБ , а за фазою – ∆ϕ s = 32,8° . У оптимізованій САР ці запаси стійкості
складають ∆Lo = 7, 75 дБ , ∆ϕo = 38,9° . Як бачимо, у процесі оптимізації запаси стійкості змінилися
різноспрямовано – запас за модулем дещо зменшився, а запас за фазою дещо збільшився. Проте отримане
нами значення ∆Lo можна вважати цілком прийнятним, оскільки воно перевищує рекомендований в теорії
автоматичного керування мінімум – шість децибел.
Висновки. Застосування генетичного алгоритму для оптимізації характеристик електромеханічних САР
має значні перспективи. Для САР швидкості ДПС підпорядкованої структури зі стандартними налаштуваннями
регуляторів за допомогою генетичного алгоритму отримано істотне поліпшення динамічних показників при
змінах навантаження двигуна. Зокрема, завдяки оптимізації максимальне динамічне відхилення швидкості
зменшилося в 2,25 рази, а час перехідного процесу при компенсуванні збурення – в 1,5 рази. При цьому умови
стійкості оптимізованої САР відповідають рекомендованим значенням.
1.
2.
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ЦИФРОВІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ СИМЕТРІЇ
С. А. Сергієнко, к.т.н., доц., О. П. Скриль, магістр.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: spqr777@i.ua
Вступ. Інтенсифікація виробництва та підвищення якості продукції на основі впровадження передових
технологій, сучасних машин, механізмів та приладів потребують забезпечення граничної точності, швидкодії та
узгодження обертання електроприводів, які є силовими елементами замкнутих електромеханічних систем.
Зі зростанням вимог до динамічних і статичних показників електромеханічних систем усе більш істотним
виявляється вплив різного роду дестабілізуючих факторів, які можна умовно розділити на параметричні (зміна
параметрів чи структури об'єкта керування) і координатні (сили опору, що долаються електроприводом). Для ряду
промислових електромеханічних систем характерним є значна зміна сталих часу системи (5-10 разів), а для
електроприводів із двозонним регулюванням частоти обертання ці значення збільшуються ще в 3-5 разів. Крім того,
зміна параметрів електромеханічної системи відбувається також внаслідок температурного і часового дрейфу [1].
Використання цифрових пристроїв керування, разом з новітніми методами керування, дають можливість
створювати високоточні системи керування з малою чутливістю до збурюючих факторів та високими
показниками якості перехідних процесів [2]. Тому актуальним є знаходження нових методів синтезу цифрових
систем керування.
Мета роботи. Аналіз особливостей побудови цифрових систем керування на основі принципу симетрії та
дослідження якісних показників синтезованих систем.
Матеріал та результати дослідження. Для аналізу перехідних процесів у системах автоматичного керування
використовується запис об’єкта керування (ОК) у відносних одиницях. Електропривод постійного струму у системі
«керований перетворювач – двигун» може бути представлений системою диференційних рівнянь:
 py 1 = b12 y 2

(1)
 py 2 = b21 y 1 + b22 y 2 + b23 y 3 ,
 py = b y + m ⋅U
33 3
3
 3
де

b12 =

−1
−1
−1
1
1
1
; b21 =
; b22 =
; b23 =
; b33 =
; m3 =
Тм
Тe
Тe
Тe
Тп
Тп

електропривода (швидкість, струм, ЕРС відповідно).
Переведемо ОК до форми Фробеніуса
pηi = ηi +1 ;

–

коефіцієнти

системи;

yi –

координати

(i = 1,...,n − 1),

n

pη n = ∑ − ai ηi + M nU .

,

(2)

i =1

де a 1 = b12 b 21 b33 ; a 2 = b 22 b33 − b12 b 21 ; a 3 = −b22 − b33 ; M 3 = m 3 b12 b 23 .
Відповідно до принципу симетрії [1], закон керування для даного об’єкту матиме наступний вигляд:
1
(3)
u (η1 ) =
p 3 + a3 p 2 + a2 p + a1 η1*
M3
Для моделювання цифрової системи керування використовується z-перетворення. На сьогодні найбільшого
поширення набула пряма заміна аналогових елементів моделі системи керування на цифрові. Наприклад, закон
керування (3) реалізується в цифровій формі після заміни аналогових диференційних ланок ( p ) на цифрові

(

)

 z −1
 . При використанні даного методу отримаємо ОК в наступному вигляді:

 Tz 
2
 *
  z − 1 3
 z −1 
 z −1
(4)
a
⋅
+
⋅

 + a2 ⋅ 
 + a1  ⋅ η1
3 

 T ⋅ z 
T
z
T
z
⋅
⋅






При моделюванні використаємо електропривод з двигуном типу 4ПБ160L з паспортними даними:
Pном =4 кВт, U я =220 В, I я =24 А, n ном =900 об/хв, R e =1,4 Ом, J=0,246 кг.м2. Як видно з отриманих
характеристик при малому значенні T (рис. 1, крива 3), система має достатньо високі якісні показники , які при
збільшенні інтервалу дискретності погіршуються – більше, ніж у два рази зростає перерегулювання і час
регулювання (рис. 1, крива 2).

u (η1 ) =

1
M3
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Представимо об’єкт керування у цифровій формі,
для чого скористаємося різними методами
програмування:
прямим,
послідовним
та
паралельним.
Передатні
функції
ОК
при
T = 0 ,001 c виглядатимуть наступним чином:

η1

2 ,56 ⋅ 10 −5 z 2 + 9 ,32 ⋅ 10 −5 z + 2 ,12 ⋅ 10 −5

W пр ( z ) =

Wпо ( z ) =

Рисунок 1 – Графік залежності η1 = f ( t ) ЦСК в
канонічному фазовому просторі:
1 – сигнал завдання; 2, 3 –вихідний сигнал системи
при T = 0,01 с та T = 0,001 с, відповідно
0.7

η1

1

4

0.6
0.5
3

0.4

0.2

t, c
0

0.5

1

1.5

Рисунок 2 – Графік залежності η1 = f ( t ) для
цифрового об’єкта керування:
1 – сигнал завдання; 2 – пряме, 3 – послідовне,
4 – паралельне програмування.
η1

Рисунок 3 – Графік залежності η1 = f ( t ) ЦСК при
традиційному синтезі та паралельному
програмуванні з різними періодами квантування
( T = 0,001 с та T = 0,01 с).

1,48 ⋅ 10 −3 79 ,8 ⋅ 10 −3 78 ,4 ⋅ 10 −3
−
.
+
z − 0 ,7165 z − 0 ,9742 z − 0 ,9808

, (5)

(6)

(7)

Отримані результати (рис. 2) показали, що ОК
перетворений
в
цифрову
форму
методом
паралельного програмування, найточніше відтворює
вхідний сигнал. У подальшому використовуватимемо
даний метод при створенні цифрової системи
керування (ЦСК).
Відповідно до принципу симетрії пристрій
керування для об’єкту (7) матиме вигляд:
W( z ) =

2

0 ,85 ⋅ 10−3 0 ,9871 ⋅ 10−3 0,9904 ⋅ 10−3
,
⋅
⋅
z − 0,7165 z − 0 ,9742
z − 0,9808

W па ( z ) =

0.3

0.1

z 3 − 2 ,67 z 2 + 2 ,356 z − 0 ,6847

z 3 − 2,6715z 2 + 2 ,356 z − 0 ,6846
2,4 ⋅ 10 −5 z 2 + 9 ,4081 ⋅ 10 −5 z − 2б135 ⋅ 10 −5

,

(8)

При зміні періоду Т змінюються коефіцієнти
об’єкта керування і, відповідно, системи керування.
Так для Т=0,01с:
W( z ) =

z 3 − 1,63 z 2 + 0.6917 z − 0.02265
0,013 z 2 + 0,024 z − 2,048 ⋅ 10 -3

,

(9)

Графіки перехідних процесів ЦСК з пристроями
керування (8) та (9) зображені на рис. 3.
Як видно з перехідних характеристик, при малому
значенні Т=0,001 с результати ЦСК з алгоритмами (4)
та (8) практично співпадають (рис. 3, крива 1). Але за
рахунок урахування періоду квантування на етапі
синтезу навіть при збільшенні Т в 10 разів якість
перехідних характеристик в системі з алгоритмом (9)
змінюється не суттєво (рис. 3, крива 2).
Висновки.
Отже,
використання
методу
паралельного програмування, при переведенні ОК в
цифрову форму, та методу симетрії, при синтезі ЦСК,
дозволяють отримати системи керування з високими
показниками якості. Необхідно зазначити, що
система розглядалася як ідеальна: абсолютно лінійна
та без впливу зовнішніх збурюючи факторів.
У подальшому планується розглянути зазначений
принцип симетрії та його модифікацію для реальних
електромеханічних систем.
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КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ ПРОХІДНИЦЬКОГО
ЩИТА
В. М. Сліденко, к.т.н., доц., Т. М. Кривенко, студ, Я. С. Кузьменко, студ., Я. О. Рубан, студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: yanylic@i.ua
Вступ. Багатоланкові маніпулятори екскаваторного типу широко застосовуються в гірничих машинах. Так
на прохідницьких щитах "WIRTH" (Німеччина), які експлуатуються в Україні, застосовується маніпулятор
екскаваторного типу "зворотна лопата". У процесі експлуатації щита ВАТ ”Киівметробуд” виявлено значний
рівень реактивного тиску в гідроциліндрі рукояті, що негативно вплинуло на роботу прохідницького щита [1].
Мета роботи. Розробка комп’ютерної моделі на прикладі робочого обладнання прохідницькогог щита
«WIRTH», з можливістю обгрунтування раціональних параметрів гідроприводу та визначення траєкторій руху
ковша робочого обладнання з мінімізацією тиску в штоковій порожнині гідроциліндра приводу рукояті.
Матеріал і результати дослідження. НТУУ «КПІ» та ВАТ «Київметробуд» проведені аналітичні та
експериментальні дослідження гідроприводу прохідницького щита ”WIRTH”. У процесі аналітичних
досліджень розроблена комп’ютерна модель робочого обладнання щита з програмуванням інтерактивної
оболонки мовою С++ Bilder. Зображення інтерфейсу оболонки на дисплеї ЕОМ наведено на рис.1.

Рисунок 1 – Зображення на дисплеї ЕОМ комп'ютерної моделі робочого обладнання щита ”WIRTH”:
Т1, Т2, Т3 – траєкторії можливого руху відповідно при повороті ковша, рукояті, стріли; Д1, Д2, Д3 – точки для
визначення тисків в цилідрах відповідно ковша, рукояті, стріли; 1, 2, 3 – графіки залежності тисків в
гідроциліндрах відповідно ковша, рукояті, стріли від руху за траєкторіями Т1, Т2, Т3 з n розрахунковими
точками; 4 – графік залежності тиску в гідроциліндрі рукояті для модернізованого робочого обладнання
Для визначення максимальних навантажень проведено векторно-скалярний аналіз кінематичної системи
робочого обладнання та розроблена методика розрахунку реактивних тисків, за умови активної дії циліндра
приводу ковша, коли ковш опирається об тверду опору. Тоді, в залежності від кінематики, в гідравлічних
циліндрах рукояті і стріли виникає реактивний тиск, який за величиною повинен знаходитись в межах рівня
настроювання запобіжних клапанів гідроапаратури. Визначено раціональні параметри робочого обладнання та
рекомендовані раціональні траєкторії копання, які доцільно використати при автоматизації процесу копання.
Висновки. Дослідженнями за допомогою розробленої комп’ютерної моделі підтверджено високий рівень
реактивного тиску в гідроциліндрі рукояті, обґрунтовано раціональні параметри та запропонована модернізація
кінематичної системи робочого обладнання з переустановкою гідроциліндра рукояті. Розроблені рекомендації
по раціональним траєкторіям копання та модернізації робочого обладнання дозволяють підвищити надійність
прохідницького щита ”WIRTH”.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
1. В.М. Сліденко, С.П. Шевчук Стабілізація функціонування гірничої машини з імпульсним виконавчим
органом: монографія. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2010. – 192 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ МЕХАНІЧНОЇ ЧАСТИНИ
ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЗАТВОРУ ЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ
О. А. Хребтова, ас.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: 34092@ukr.net
Вступ. Переважна кількість електромеханічного та технологічного обладнання, що експлуатується у
сучасному вітчизняному виробництві, досить часто характеризується незадовільними показниками
довговічності та надійності. Довгострокова післяремонтна експлуатація морально та фізично застарілих
механізмів або їх окремих складових (робочих органів, електромеханічних трансмісій, безпосередньо
електроприводу) призводить до таких негативних явищ як збільшення люфтів та виникнення мертвого ходу в
механічних передачах, тобто, до непродуктивного руху тягових ланок при нерухомості ведених під час пуску
або реверсування.
Малодослідженим залишається ступінь впливу люфтів на динаміку дводвигунних синхронізованих
електроприводів при наявності неоднакових зазорів у передачах, що виникають при нерівномірному
спрацьовуванні або неодночасній заміні елементів кожної з двох електромеханічних систем. До такого класу
механізмів належить електропривод механізмів підйому затвора зливної греблі. Це складна електромеханічна
система, механічна частина якої містить редуктори, зубчасті муфти та підіймальні лебідки. Враховуючи
тривалий строк експлуатації та доцільність модернізації електроприводу затвору зливної греблі в умовах
Кременчуцької ГЕС, виникає потреба в дослідженні впливів зазначених факторів на режими роботи
електромеханічної системи [1].
Мета роботи. Розробка математичної моделі механічної частини електропривода механізму підйому
затвору зливної греблі з урахуванням зазорів в зубцевих передачах, дослідження впливу люфтів і наявних
розбіжностей в електричних та механічних параметрах двох ідентичних комплектів обладнання дводвигунного
електропривода затвору греблі на процес керування координатами електропривода.
Матеріал і результати дослідження. Досліджуваною електромеханічною системою є механізм козлового
крану 2х150 т, що здійснює підіймання та встановлення затвору зливної греблі. Механізм підйому приводиться
у рух за допомогою двох електроприводів лебідок, що мають електричний зв'язок та можуть працювати як в
системі синхронного обертання, так і автономно. Кінематична схема механічної частини одного з двох
електроприводів лебідок приведена на рис.1 та складається з наступних редукторів:
– двоступеневий редуктор типу 1Ц2У з передатковим відношенням i = 17,695, номінальним обертальним
моментом на вихідному валу 630 Н ⋅ м, моментом інерції (0,2÷0,3)Jдв.;
– одноступеневий редуктор типу 1ЦУ-200 з передатковим відношенням 4,6, номінальним обертальним
моментом на вихідному валу 2000 Н ⋅ м, моментом інерції 6 кг ⋅ м 2 ;
– барабанний редуктор з передавальним числом 7,125, моментом інерції (без урахування частини, яка
знаходитися на барабані) 0,1 кг ⋅ м 2 .

Рисунок 1 – Кінематична схема механічної частини одного з двох електроприводів:
1 – редуктор 1Ц2У; 2 – редуктор 1ЦУ–200; 3 – редуктор барабану
Кінематична похибка багатоступеневого механізму при односторонній роботі зубів дорівнює сумі
приведених до тягового валу n кінематичних похибок зубчастих коліс механізму:
n ∆ϕ
n 6,88 F
n 4,8 F
Кj
irj
irj
∆ϕ Кп = ϑ ⋅ ∑
= 0,7 ⋅ ∑
=∑
,
(1.1)
j =1 i jn
j =1 z j ⋅ m ⋅ i jn
j =1 z j ⋅ m ⋅ i jn
де Firj – значення кінематичної похибки, що припускається для j-го циліндричного прямозубого або вузького
косозубого колеса за ГОСТ 9178–81, мкм; ϑ - коефіцієнт, що враховує зменшення дійсної похибки у по
рівнянні з Firj , приймають n=0,7; m - модуль, мм; z - число зубців колеса, d = zm; ijn – передаткове відношення
від валу j до валу n [2].
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В роботі розрахована математична модель дводвигуннного електроприводу як багатомасової системи з
люфтами в режимі частотного пуску з лінійним зростанням напруги та частоти за законом U / f = const .
Значення кінематичної похибки для редуктора 1Ц2К ∆ϕ Кп = 1° , для редуктора 1ЦУ-200 ∆ϕ Кп = 2,2° . За
технологічними вимогами бажаний кут неузгодження між валами електричних машин складає 20°÷30°, а
критичний ≤ 90  [3]. Математична модель реалізована в пакеті MatLAB. Результати моделювання представлені
при наступних умовах:
- порівняння вихідної координати електропривода без урахування зазорів та при урахуванні зазорів (рис.1);
- штучне збільшення зазору в редукторі барабану однієї з лебідки на 50 % (рис. 2) [4];

Рисунок 1 – Результати моделювання
Рисунок 2 – Кут неузгодження дводвигунного приводу
процесу пуску дводвигунного електропривода з
при збільшенні значення зазору редуктора барабану на
урахуванням зазору (2) та без нього (1)
50% (∆φ1) та збільшені зазору на редукторі на 50% (∆φ2)
- збільшення зазору в двоступеневому редукторі однієї з лебідки на 50 % (рис. 2);
- введення пульсуючої складової моменту опору для однієї з лебідки, що складає +10 % від номінального
значення (рис. 3) ;
- зміна параметрів схеми заміщення асинхронного двигуна однієї з лебідки (рис. 4).

Рисунок 3 – Кут неузгодження дводвигунного приводу: Рисунок 4 – Кут неузгодження дводвигунного приводу
при зміні параметрів одного з двигунів:
∆φ1 – при Мопр1=1,1Мном; ∆φ2 – 1,2Мном;
∆φ1 при 1,3Rд1; ∆φ2 при 1,1Rд1;
∆φ3 та ∆φ4 – при наявності пульсуючої складової
∆φ3 при 1,3Lд1; ∆φ4 при 1,1 Lд1
опору, що дорівнює 1,1Мном та 1,2Мном відповідно
Результати математичного моделювання з урахуванням люфтів в зубчастих передачах вказують, що
невідповідності та розбіжності в електричних та механічних параметрах двох комплектів електроприводів
значно впливають на формування кута неузгодження. Зокрема, кут неузгодженості (∆φ) перевищує бажаний
при різниці активних опорів двигунів на 2 %, індуктивних опорів на 1 % та при різниці Mc на 6 %. При різниці
активних опорів двигунів на 6 %, індуктивних опорів на 4 % та різниці Mc на 12 % кут неузгодженості
перевищує критичний.
Висновки. Наявність розбіжностей в електричних та механічних параметрах двох ідентичних комплектів
обладнання дводвигунного електропривода затвору греблі негативно впливає на ступінь неузгодження валів в
динамічних режимах та призводить до збільшення коливальності електромеханічної системи, що необхідно
враховувати в процесі модернізації існуючої системи електропривода.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
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СИНТЕЗ ПАРАМЕТРИЧНО-ОПТИМІЗУЮЧОГО РЕГУЛЯТОРА ШВИДКОСТІ
В. Г. Шебітченко, к.т.н., доц., О. І. Ломіга, студ. С. І. Федіна студ.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
E-mail: alex01me@mail.ru
Вступ. В електроприводах обладнання з ЧПК, коли пружно-в’язкими властивостями механізму можна
знехтувати, як правило застосовують параметрично-оптимізуючі регулятори послідовного типу [1]. При цьому
стає можливим, за рахунок мікропроцесорної реалізації, синтезувати цифрові регулятори, які дозволяють
одержати бажану форму перехідного процесу за рахунок зменшення впливу запізнення на характеристику
контура. Розглядається методика синтеза регулятора послідовного типу.
Мета роботи. Створення структури з заданими типологічними властивостями.
Матеріал і результати дослідження. Для забезпечення рівномірності руху на низьких швидкостях, привід подачі
обладнання з ЧПК мусить мати астатизм в регуляторі швидкості. З урахуванням астатизму в незмінній частині та
еквівалентного запізнення, бажана дробно-частотна характеристика (ДЧХ) може бути записана у вигляді:
К (τ j λ + 1) (1 − j λ ⋅ Т / 2) q1
,
(1)
Wш ( jλ ) = ш ш 2
⋅
( jλ )
(1 + jλ ⋅ T / 2) q2
де Кш− коефіцієнт передачі розімкненого контуру; τш=М/λш·(М-1); М − заданий показник коливальності; λш −
частота зрізу розімкненого контура. На рис. 1. наведені залежності граничної частоти зрізу від параметра М та
показника запізнення q=q1+q2, одержані при розв'язанні рівняння
θ ш (λ q ) − θ м (λ ) = 0
(2)
Ці залежності пов’язують фазову характеристику
розімкненого контуру швидкості та фазову характеристику,
що відповідає заданому показнику коливальності [2].
θш (λ q) = −π + arctgM ⋅ λ / ( M − 1) ⋅ λш
(3)
− q ⋅ arctg λ ⋅ T / 2;

 (d + λш2 / λ 2 ) 
,
 (2d ⋅ λш / λ ) 

θ м (λ ) = −π + arccos 

Рисунок 1 − Залежність граничних значень
частоти
зрізу від параметру М

(4)

де d=М2/(М2-1).
Граничне значення λш при заданих М та q відповідає
випадку, коли криві (3) та (4) дотичні в одній точці, а
рівняння (2) має єдиний розв’язок.
Значення λш, визначене за кривими (рис. 1), використане
для розрахунку коефіцієнта ДХЧ регулятора. В режимі
непереривного струму (РПС) ДЧХ має вид:

К
W ( jλ ) =
p

(τ j λ + 1) ⋅ (Т jλ + 1)
р.ш ш
я
,
τ j λ (1 + j λT / 2)
ш

(5)

М
. Це відповідає цифровому ПІ-регулятору. Виразивши j λT / 2 через Z, з
λш М − 1
урахуванням (5) можна одержати ДПФ ПІД-регулятора:
z +1
z -1
+ K3
W ( z ) = K1 (1 + z -1 ) + K 2 (1- z -1)
,
(6)
p
z -1
z
де К1 , К2, К3 –коефіцієнти, які зв’язані з параметрами ДЧХ (5) співвідношеннями:
К р.ш
К р .ш
Т
К1 =
⋅ (τ ш + Т я − Т ); К 2 =
⋅ Т ; К 3 = К р.ш ⋅ я .
(7)
Т
τш
τш
При переході в РПС необхідна зміна структури регулятора. Це можна досягти прийнявши в (6) К3 =0.
В приводах обладнання з ЧПК, де як правило Тя < 2Т, одержаний таким переходом ПІ-регулятор забезпечує
розрахункові динамічні характеристики як в РПС, так і в РНС.
Висновки. Такий регулятор може використовуватись в контурі швидкості тиристорного ЕП, що працює в
РПС, коли Tя → 0. При цьому застосування контуру струму необов’язкове.
де

К р.ш = λш / К нш , τ ш =

1

⋅

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
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ПОРІВНЯННЯ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З РІЗНИМИ
ТИПОВИМИ CТРУКТУРАМИ РЕГУЛЮВАННЯ КООРДИНАТ
С. М. Бондзік, магістр., В. М. Пижов, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: agent_serg_007@ukr.net
Вступ. У електромеханічних системах (ЕМС) для керування декількома координатами, наприклад,
швидкістю та струмом, можуть використовуватись типові структури. Згідно з [1], такими структурами є: з
сумуючим підсилювачем, з послідовним керуванням (система з підпорядкованим регулюванням) та з
незалежним (паралельним) керуванням. Їх загальний опис, переваги та недоліки можна знайти у відповідних
публікаціях. Наприклад, порівняння статичних властивостей наведено у [2].
У той же час викликає інтерес більш детальне та комплексне порівняння типових структур за різними
критеріями, наприклад, за динамічними показниками, за об’ємом необхідних технічних і програмних ресурсів
та інше.
Мета роботи. Порівняти дві типові системи за критерієм динамічних властивостей. Зробити аналіз шляхом
моделювання [3] для режимів пуску та навантаження-розвантаження.
Матеріал та результати дослідження. У роботі проводиться дослідження динамічних властивостей систем
підпорядкованого та незалежного регулювання координат.
Система підпорядкованого регулювання (СПР). Типова структурна схема СПР наведена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Система підпорядкованого регулювання (СПР)
Налаштування регуляторів проводиться за спрощеною схемою без урахування внутрішнього зворотного
зв’язку за ЕРС двигуна згідно методики, яка наведена в [1].
Промоделювавши дану СПР у середовищі MathLAB, отримаємо графіки перехідних процесів швидкості та
струму двигуна, які наведені на рис. 2.
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Із графіків визначаються наступні показники якості перехідних процесів СПР:
ω -ω
175.6 -158.8
перерегулювання σ = max H × 100% =
×100% = 10.6 % ; час перехідного процесу – tпп = 0.7 c ;
ωH
158.8
динамічне падіння швидкості при накиданні навантаження – ∆ωдин % = 4.6% ; час встановлення швидкості –
tвст = 0.7 c .
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ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ
Системи з незалежним керуванням (СНК). У цій системі, як і в системах підпорядкованого регулювання,
кількість регуляторів відповідає кількості регульованих координат. Але, на відміну від СПР, регулятори тут
з’єднані не послідовно, а паралельно, і в будь – який інтервал часу може працювати лише один регулятор.
Структурна схема СНК з паралельним вмиканням регуляторів наведена на рис. 3.
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Рисунок 3 – Структурна схема СНК з паралельним вмиканням регуляторів
На відміну від СПР контури струму та швидкості настроюються окремо. Перемикання між контурами
здійснюється за допомогою ланки вибору режиму (ЛВР). Оскільки, необхідно регулювати швидкість двигуна
для виконання функції ЛВР, вибирається логічна ланка «вибір меншого сигналу». Ланка вибору режиму
пропускає сигнали керування від того регулятора, який має менше значення вихідного сигналу. Налаштування
проводиться згідно методики, що наведена у [1].
Моделювання системи СНК з паралельним вмиканням регуляторів у середовищі MathLAB дає отримати
графіки перехідних процесів швидкості та струму двигуна, які наведені на рис. 4.
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Рисунок 4 - Перехідні процеси швидкості (а) та струму (б) двигуна для СНК з паралельним вмиканням
регуляторів
Із графіків визначаються наступні показники якості перехідних процесів СПР:
ω − ωH
160 − 158.8
перерегулювання σ = max
⋅100% =
⋅100% = 0, 75 % ; час перехідного процесу – tпп = 0.412 c ;
ωH
158.8
динамічне падіння швидкості при накиданні навантаження – ∆ωдин % = 3.5% ; час встановлення швидкості –
tвст = 0.6 c .
Досліджувані системи було дискретизовано у [4], і проведено аналогічні досліди. У результаті моделювання
було отримано ті ж самі показники якості, що й для неперервних систем.
Висновки. Порівнюючи показники динаміки системи підпорядкованого регулювання (СПР) та системи з
незалежним керуванням координат (СНК), можна зробити висновок, що якість перехідних процесів у другій
системі краща, ніж у СПР, а саме: час перехідного процесу майже у два рази менший, майже відсутнє
перерегулювання, на відміну від СПР. У режимах навантаження-розвантаження СНК також має кращі
показники порівняно з СПР.
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ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

РЕАЛІЗАЦІЯ ФАЗНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З УРАХУВАННЯМ
ЗМІННИХ ПАРАМЕТРІВ СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ БЛОКАХ
В.О. Олєйніков, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: istominanm@yandex.ru
Вступ. Найбільш розповсюдженою електричною машиною є асинхронний двигун (АД) [1]. На сьогоднішній
день більшість інженерних розрахунків перевіряється спочатку на математичних моделях. Найчастіше для
моделювання АД використовують ортогональні й фазні моделі. Недоліком ортогональних моделей є менша
точність при описанні процесів, які проходять в АД.
У [2] представлена система диференційних рівнянь, що описує перетворення енергії в АД. Рівняння
електромагнітного балансу статора і ротора для фазної моделі:
(1)
dψ a
dψ A 

− Ea = ia Rr + dt
U A = i A Rs + dt

dψ b
dψ B 
, − Eb = ib Rr +
.
U B = i B Rs +
dt
dt


U = i R + dψ C − E = i R + dψ c
 C C s
 c c r
dt
dt
Дана модель може бути реалізована, як показано в [3]. У представлених моделях параметри схеми
(індуктивності й активні опори) заміщення прийнято сталими. Тому актуальною задачею є розробка
уніфікованої моделі з можливістю завдання змінних параметрів.
Мета роботи. Удосконалення реалізації фазної моделі АД з урахуванням змінних параметрів.
Матеріал і результати дослідження. Головну ідею реалізації моделі можна візуально представити
наступною блочною схемою.

Рисунок 1 – Блок-схема моделі АД
Відповідна реалізація цієї схеми в пакеті Matlab приведена на рис. 2. Як видно, у моделі реалізовано
зовнішнє завдання параметрів схеми заміщення АД. Такий підхід дозволяє задавати функціональні залежності
вхідних параметрів (нелінійна індуктивність), а також параметри окремо за кожною фазою. Для врахування
несиметричного режиму роботи в даному випадку у блоці утворення напруги живлення враховується нульова
напруга.

Рисунок 2 – Загальний вигляд моделі АД у трифазній системі координат
Особливістю представленої моделі являється отримання уніфікованих рівнянь, що описують перетворення
енергії у фазах статора і ротора АД. Запишемо порядок перетворення рівнянь, що описують фазну модель, у
функціональні блоки. Відповідно рівняння кожної фази у загальному вигляді через вхідні-вихідні функції
можна представити у вигляді:
− рівняння електромагнітного балансу статору/ротору,

dψ f
dψ f
,
= U f − R f I f : шина вхідних даних → u [ 1 ] − u [ 2 ] u [ 3 ] →
dt
dt
де U f , u[1] – напруга живлення фази; R f , u[2] – активний опір фази; I f , u[3] – струм фази;
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− рівняння фазного струму статору/ротору,

If =

ψ f − ψ ef
L f + Lµ

: шина вхідних даних → (u[1] − u[2]) (u[3] − u[ 4]) → I f ,

(3)

де ψ f , u[1] – потокозчеплення фази; ψ ef , u[2] – наведене потокозчеплення фази; LS , u[3] – індуктивність
фази; Lµ , u[4] – індуктивність намагнічування;
−

рівняння наведеного потокозчеплення статора і ротора,

(

ψ efs = 2i fr − ( for k ≠ f
де ψ efs , ψ efr

∑ (iks + ikr )))

Lµ

(

, ψ efr = 2i fs − ( for k ≠ f

∑ (iks + ikr )))

Lµ

(4)
2
2
– наведені потокозчеплення фази статора і ротора відповідно; k – номер (назва) фази; у

звичайному вигляді для фази А,
Lµ
ψ eA = (2 ⋅ ia − ib − ic − I B − I C ) ⋅
: шина вхідних даних → (2 ⋅ u[ 2] − u[3] − u[ 4] − u[5] − u[6]) ⋅ u[1] 2 → ψ ef , (5)
2
де u[2] – власний струм фази, u[3] , u[4] , u[5] , u[6] – струми фаз статора і ротора, номера яких не співпадають
із цією фазою k ≠ f ; u[1] – індуктивність намагнічування;
− для ротора додатково рівняння утвореної ЕРС, на прикладі фази а,
ω
E a = (ψ B − ψ C )
: шина вхідних даних → (u[2] − u[3]) ⋅ u[1] 3 → E f ,
(5)
3
де ω , u[1] – кутова швидкість АД, u[2] , u[3] – потокозчеплення необхідних фаз
Детальніше представимо розв`язання диференційних рівнянь, що описують фази статора і ротора.

Рисунок 3 – Блок розв’язування рівнянь перетворення енергії на прикладі фаз А статора і ротора
(
– блоки вхідних даних,
– блоки вихідних даних)
Висновки. У результаті роботи на базі елементів «From» і «GoTo» отримані уніфіковані функціональні блоки,
що дозволять спростити створення фазної моделі асинхронного двигуна у пакеті Matlab. Як видно з рис. 3 ці блоки
для відповідних фізичних величин описуються однаковими виразами для статора і ротора. При використанні даної
моделі робота оператора зводиться до завдання вхідних даних. Також використання даної моделі спрощує
розв’язання задачі моделювання асинхронних двигунів з параметричною несиметрією та нелінійними параметрами
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
1. Доливо-Добровольский М.О. Асинхронный электродвигатель трехфазного тока. – М. Энергия, 1988 – 335 с.
2. Копылов И.П., И.П. Копылов Математическое моделирование электрических машин. – М.: Высшая школа,
1987. – 248 с.
3. О.П. Чорний, А.В. Луговой, Д.Й. Родькін та ін. Моделювання електромеханічних систем: Підручник –
Кременчук, 2001. – 376 с.
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АЛГОРИТМ СИНТЕЗУ СТРУКТУРНИХ СХЕМ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИХ
МАШИН
В. В. Онушко, к.ф.-м.н., доц., М. М. Гонтар, асп., С. О. Руденко, магістр
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
E-mail: amaneshi@yandex.ru
Вступ. В роботах [1-4] розглянуті питання синтезу векторних систем автоматичного керування (САК)
асинхронного електропривода (АЕ) з різним ступенем узагальнення та деталізацією окремих положень, проте в
них не досягнуто оптимального співвідношення між ступенем узагальнення та глибиною висвітлення окремих
питань.
Мета роботи. Cпроба подання методики синтезу САК АЕ у вигляді алгоритму із чітким розмежуванням
окремих етапів та достатньою глибиною висвітлення кожного із них.
Матеріал і результати дослідження. Алгоритм синтезу структурних схем керування асинхронної машини
складається із таких етапів:
1.Вибір необхідної системи координат (СК). Тут можливі такі варіанти:
– СК u, υ, яка обертається із довільною швидкістю Ωк;
– α, β-нерухома СК, яка жорстко зв’язана із статором АД;
– x, y-СК АД, яка обертається із синхронною кутовою швидкістю обертового магнітного поля статора АД;
– d, q-СК, яка жорстко зв’язана із ротором АД і обертається із кутовою швидкістю ротора Ω відносно
статора АД.
Усі СК двофазні та ортогональні і можуть бути використані для моделювання трифазних АД лише за умови
симетричної системи напруг та струмів АД і мережі живлення. Вибір СК диктується головним чином
максимальним спрощенням системи рівнянь, яка описує роботу АД, а також умовами розв’язуваної задачі.


2. Задання керуючих сигналів у якості яких можуть бути напруга статора U s або ротора U r струм статора


I s або ротора I r , частоти струмів статора ω1 або ротора ω2 або їх довільна комбінація. Вибір керуючих
сигналів визначається переважно технічними особливостями розв’язуваної задачі.
3. Задання регульованих координат та вибір формули для електромагнітного моменту АД. Регульованими


координатами найчастіше є проекції векторів потокозчеплення статора Ψs та ротора Ψr , проекції векторів


струмів статора I s і ротора I r або їх довільна комбінація.
4. Орієнтація будь-якого вектора, що визначає електромагнітний момент по опорній координатній вісі
(α,х,d,u). Тоді проекція цього вектора на іншу вісь координат буде дорівнювати нулю і вираз для
електромагнітного моменту АД спроститься і буде мати вигляд аналогічний виразу електромагнітному моменту
двигуна постійного струму. Вибір вектора, за напрямом якого орієнтується координатна система, довільний і
визначається тільки простотою й можливістю реалізації моделі керування АД. У науково-дослідницьких
задачах цей етап може бути відсутній.
5. Запис рівнянні електричної рівноваги статора та ротора і рівняння руху ротора у вибраній системі
координат.
6. Розв’язок операторних рівнянні відносно регульованих координат і виключення непотрібних змінних,
використовуючи закон Ампера.
7. Складання структурної схеми керування АД. Зазвичай отримана структурна схема АД містить внутрішні
перехресні зворотні зв’язки (ВПЗЗ), статичні нелінійності та параметри асинхронного двигуна, які змінюються
в досить широких межах в залежності від температури та режиму роботи. У науково-технічній літературі
запропоновано багато методів компенсації ВПЗЗ, компенсації нелінійностей, розв’язки каналів керування та
методів побудови адаптивних регуляторів САК, проте загально признаних методів поки що немає, що частково
можна пояснити багатовимірністю розв’язуваних задач. Тому наступні етапи синтезу САК сформульовано в
узагальненому вигляді.
8. Виключення внутрішніх перехресних зворотних зв’язків та розв’язки каналів керування САК.
9. Компенсація статичних нелінійностей.
10. Визначення та введення передаточних функцій адаптивних регуляторів електрорушійної сили, струму
або швидкості.
11. Розв’язок задачі аналізу та визначення параметрів та характеристик САК.
У залежності від величини розбіжностей отриманих результатів синтезу та потрібних характеристик
можливе повернення до більш пізніх етапів синтезу.
Запропонований алгоритм синтезу САК АЕ зображено на рис. 1.
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Звичайно алгоритм синтезу САК АЕ повинен мати більш детальні зворотні зв’язки, розгалуження та
перевірки отриманих параметрів окремих ланок САК і, в разі невідповідності отриманих результатів
поставленим вимогам, повернення до попередніх етапів. Але в більш детальному вигляді представлення
алгоритму САК АЕ на нинішньому рівні розвитку науки та техніки не представляється можливим.

Рисунок 1 - Алгоритм синтезу системи керування асинхронного електроприводу
Висновки. Запропоновано алгоритм синтезу САК АЕ, який по мірі розвитку науково-технічного рівня і
розробки більш досконалих моделей асинхронних двигунів та методів керування повинен також
удосконалитися і доповнитися зворотніми зв’язками.
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СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
З ВЛАСТИВОСТЯМИ СЛАБКОЇ ЧУТЛИВОСТІ ДО ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ
М. Я. Островерхов, к.т.н., доц., М. В. Будішевська, магістр.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
E-mail: ostroverkhov@fea.kpi.ua
Вступ. Асинхронний двигун як об'єкт керування представляє собою взаємозв'язану, нелінійну систему,
параметри якої можуть змінюватися внаслідок нагрівання обмоток, насичення магнітної системи та ефекту
витіснення струму при зміні частоти основної гармоніки напруги живлення. Тому для синтезу якісної системи
векторного керування швидкістю двигуна необхідно застосовувати методи, які забезпечують слабку чутливість
до параметричних збурень та просту декомпозицію системи.
Мета роботи. Підвищення якості керування швидкістю асинхронного двигуна шляхом синтезу регуляторів
векторної системи керування швидкістю на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з
мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергії руху [1, 2]. Отримані закони керування мають
забезпечувати прийнятні статичні та динамічні показники, а також надавати системі властивостей слабкої
чутливості до параметричних та координатних збурень.
Матеріал і результати дослідження. Об’єктом досліджень є універсальна система векторного керування
швидкістю асинхронного двигуна, функціональна схема якої зображена на рис.1. Вона містить двигун М, що
живиться від силового перетворювача частоти. За допомогою датчика струму ДС вимірюються тризмінні
струми i a , i b , i c у фазах обмотки статора, які у перетворювачі фаз ПФ2 перераховуються в еквівалентні
двофазні змінні струми i1a , i1b нерухомої системи координат (a-b). Спостерігач компонентів потокозчеплення
СП являє собою систему четвертого порядку та має вид моделі електромагнітної системи АД. У вектор-фільтрі
∧

∧

ВФ сигнали ψ 2 а , ψ 2 b з трифазної системи перераховуються у еквівалентні сигнали двофазної нерухомої
системи координат (a-b) та обчислюється модуль потокозчеплення ротора ψ 2 і тригонометричні функції.
Сигнал модуля потокозчеплення ψ 2 використовується як сигнал від’ємного зворотного зв’язку в замкнутому
контурі керування з регулятором потокозчеплення РП. Входом регулятора є похибка між заданим
потокозчепленням ψ 2 * та поточним значенням ψ 2 , а виходом – сигнал завдання складової струму

*
i1d та i1q*

відповідно для контуру швидкості.

Рисунок 1 – Функціональна схема системи прямого векторного керування швидкості АД
із спостерігачем потокозчеплення ротора
Для контурів керування компонентами струму статора

i1d , i1q

та модулем потокозчеплення ψ 2 рівняння

бажаної якості цих контурів задається першого порядку:

zɺ + α 0 z = β 0 x* ,

(1)

а для контуру швидкості другого порядку:

ɺɺ
z + α1 zɺ + α 0 z = β1 xɺ * + β 0 x* .
Для астатизму системи необхідно, щоб коефіцієнти β1 = α1 і β 0 = α 0 .
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На рис. 2. зображено структурні схеми регуляторів компонент струму статора

i1d , i1q ,

модуля

потокозчеплення ψ 2 типу 101, рис. 2 а), та швидкості типу 212 рис. 2 б), які побудовані по рівнянням (1) та (2)
відповідно.

Рисунок 2 – Структурні схеми регуляторів
Дослідження розробленої системи проведемо шляхом моделювання на прикладі асинхронного двигуна з
короткозамкненим ротором типу 4А160S6Y3, який має наступні параметри: Рн=11кВт – потужність двигуна;
ωH =101,9 рад/с – номінальна кутова швидкість двигуна; R1 =0.688 Ом – активний опір статора; R2 =0.2732 Ом
приведений активний опір ротора;

L1 =0.0965 Гн – індуктивність статора; L2 =0.0976 Гн – приведена

індуктивність ротора. Синтезовані регулятори мають наступні коефіцієнти: регулятор потоку РП α0=50, kψ=550;
регулятор струму РС1: α0id =1000, kid =260; регулятор струму РС2: α0iq =1000, kiq =260; регулятор швидкості РШ:
α0 =600, α1=250, kw =180.
На рис. 3 а) представлено перехідний процес швидкості до виходу на усталене значення 101,9 рад/с за час
0.3с та накидання в момент часу 3 с номінального навантаження. На рис. 3 б) зображено графіки трьох похибок
керування швидкістю при дії параметричного збурення у вигляді зменшення та збільшення моменту інерції
двигуна (J= 0.14; 0.7; 0.047 кг·м²). Як видно з графіка, зміна моменту інерції не призводить до значного
погіршення якості керування (криві перехідних процесів майже зливаються), на відміну від традиційних
систем.

Рисунок 3 – Графіки перехідних процесів швидкості та її похибки, моменту та струму двигуна
Висновки. Представлена система векторного керування швидкістю асинхронного двигуна із синтезованими
на основі концепції зворотних задач динаміки регуляторами потокозчеплення, швидкості та струму забезпечує
задану якість керування даної нелінійної та взаємозв’язаної системи в статичному та динамічному режимах в
умовах параметричних збурень у вигляді 15-кратної зміни моменту інерції та координатних збурень без
застосування декомпозиційних зв’язків, громіздких алгоритмів ідентифікації параметрів чи адаптивного
керування.
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СИНТЕЗ СПОСТЕРІГАЧА КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО КУТОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
С. М. Пересада, д.т.н., проф., О. О. Білецький, магістр., О. Ю. Луців-Шумський, магістр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: shumskyi@ukr.net
Вступ. У сучасних системах керування рухом інформація про кутову швидкість отримується шляхом
цифрового диференціювання з фільтрацією інформації про кутове положення. У багатьох випадках
завадостійкість такого методу розрахунку кутової швидкості не є задовільною. Додаткове фазове запізнення
при фільтрації знижує досягнуті значення полоси пропускання контуру регулювання кутової швидкості. У
багатьох публікаціях ([1, 2]) для вирішення цих проблем пропонується оцінювати кутову швидкість за
допомогою спостерігачів Люенбергера зі зворотнім зв’язком за кутовим положенням.
Мета роботи. У даному дослідженні надана проста й конструктивна процедура синтезу спостерігача кутової
швидкості та розрахунку налагоджувальних коефіцієнтів зворотних зв’язків для специфікації його динамічних
властивостей. Запропонований спостерігач гарантує асимптотичність оцінювання кутової швидкості та
невідомого постійного моменту.
Матеріал і результати дослідження. Синтез алгоритму спостерігача. Розглянемо стандартну модель ДПС
з постійними магнітами:
θɺ = ω ;
(1)
ωɺ = J −1 ⋅ (ci − M c );
ɺi = L−1 ⋅ (u − Ri − cω ),
де θ , ω – кутове положення і кутова швидкість, i – струм якоря, u – напруга якоря, M c – момент
навантаження, c, J – коефіцієнт моменту і момент інерції, L, R – індуктивність та опір якірного кола.
Нехай для моделі ДПС з постійними магнітами виконуються наступні припущення: вимірюється кутове
положення θ і струм якоря i; момент навантаження Mc , невідомий і сталий; параметри ДПС, відомі і сталі.
Розглянемо наступний спостерігач механічних координат ДПС:
ɺ
θˆ = ωˆ + k3eθ ;
(2)
ωɺˆ = µ ⋅ i − Mˆ c + k2 eθ ;
ɺˆ
M c = − k1eθ ,
де e = θ − θˆ – похибка оцінювання кутового положення, Mˆ – оцінка моментної компоненти M J ,
θ

c

(k1 , k2 , k3 ) – коефіцієнти зворотних зв’язків, µ = c J .
Рівняння динаміки похибок оцінювання формуються з (1) при підстановці (2) у наступному вигляді:
eɺθ = eω − k3eθ ;
eɺ = − Mɶ − k e ;
ω

c

2 θ

c

(3)

Mɺɶ c = k1eθ ,
де Mɶ c = ( M c J ) − Mˆ c – похибка оцінювання моментної компоненти M c J .
Для встановлення умов стійкості системи (3) представимо її в канонічній формі
eɺθ = x1 ;

xɺ1 = x2 ;
xɺ2 = −k3 x2 − k2 x1 − k1eθ .

(4)

Система третього порядку (4) містить три налагоджувальні параметри k1 , k2 , k3 , тому за рахунок їх вибору
можливо не тільки забезпечити стійкість системи, але й придати спостерігачу бажані динамічні властивості.
Налагодження коефіцієнтів алгоритму при використанні біноміального розподілу коренів
характеристичного рівняння (4), налаштувань на «модульний» (при коефіцієнті демпфування ξ = 1 ) та
«симетричний» оптимуми наведені у таблиці.
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Таблиця – Налагодження коефіцієнтів алгоритму
Біноміальний розподіл
«Модульний» оптимум

k1 = τ −3

k1 = ω03
k2 = ω02

k2 = 3τ −2

«Симетричний» оптимум

k1 = 1 8τ 3

4

k2 = 1 2τ 2

k3 = 2ξω0
k3 = τ −1
k3 = 3τ −1
Дослідження динамічних показників. Математичне моделювання було виконано для ДПС, що має такі
номінальні параметри: J = 0, 01 кг ⋅ м 2 , с = 1 Нм/А, in = 5 А, ωn = 100 рад/с, R = 1 Ом, L = 0, 005 Гн . У
відповідності до тесту, що розглядається, від ненавантаженого ДПС вимагається здійснити розгін до
номінальної швидкості з динамічним моментом, що відповідає подвійному номінальному. У момент часу
t = 0, 2 c при русі з постійною швидкістю прикладається момент навантаження M c = 5 Нм, що дорівнює
номінальному значенню. Графіки перехідних процесів оцінювання змінних наведені на рисунку:
1
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Рисунок - Перехідні процеси при оцінювання кутової швидкості (1 – біноміальний розподіл, 2 – «симетричний»
оптимум, 3 – «модульний» оптимум)
З графіків перехідних процесів витікає, що при відсутності початкових умов ( eω (0) = eθ (0) = Mɶ c (0) = 0 )
оцінювання кутової швидкості відбувається без похибок (інтервал часу 0-0,2 с). При t = 0, 2 с до двигуна
прикладається постійний момент навантаження M c = 5 Нм , який оцінюється асимптотично за інтервал часу
приблизно 0,1 с.
Висновки. Для стандартної моделі двигуна постійного струму з постійними магнітами надано просту й
конструктивну процедуру синтезу спостерігача кутової швидкості на основі інформації про кутове положення,
а також наведено співвідношення розрахунку налагоджувальних коефіцієнтів зворотних зв’язків для
специфікації його динамічних властивостей. Запропонований спостерігач гарантує асимптотичність
оцінювання кутової швидкості та невідомого постійного моменту. Головний результат цього дослідження може
бути розповсюджений на інші типи електричних двигунів.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
1. G. Elis. Observers in Control Systems. A practical Guide. Academic Press, 2002.
2. Толочко О.І. Аналіз та синтез електромеханічних систем зі спостерігачами стану: навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів. – Донецьк: Норд-Прес, 2004. – 298 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСКРЕТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДИФІКОВАНОГО РЕГУЛЯТОРА
ПОЛОЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПІДПОРЯДКОВАНОЇ СТРУКТУРИ
Б. І. Приймак, к.т.н., ст. викл., Ю. С. Гаман, студ., О. А. Клименко, студ.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
E-mail: bp-08@ukr.net
Вступ. Електромеханічні системи автоматичного регулювання (САР) положення в наш час
використовуються у роботах, металообробних верстатах, прокатних станах, телескопах тощо. Традиційно такі
системи будуються за принципом підпорядкованого керування. Зокрема, комплектний електропривод з
контурами регулювання струму та швидкості, що налаштовані відповідно на модульний оптимум (МО) та
симетричний оптимум (СО), доповнюється контуром керування положення. При цьому сучасні САР часто
реалізуються на мікропроцесорній елементній базі. Для такого класу систем в [1] на основі z-перетворення було
отримано дискретний аналог модифікованого регулятора положення.
Мета роботи. Отримання за методом Боксера-Талера дискретної передатної функції модифікованого
регулятора положення електромеханічної САР підпорядкованої структури, а також порівняння цього
дискретного регулятора з отриманим раніше на основі z-перетворення.
Матеріал і результати дослідження. Узагальнена структура САР положення представлена на рис.1, де ω ,
ϕ – кутові або лінійні швидкість та положення

ϕ∗

ε

Wr ( p )

ω∗

Wω ( p )

1
p

ω

−

ЕМС; ω* , ϕ∗ – завдання швидкості та положення

ϕ

відповідно; е – помилка системи; M н – момент
навантаження двигуна; Wω ( p ) – передатна

MH

функція (ПФ) замкненого контура регулювання
швидкості; Wr ( p ) – ПФ регулятора положення;
p = d dt ; kϕ – коефіцієнт передачі давача

kϕ

Рисунок 1 – Структура САР положення

положення. Якщо контур струму налаштувати на
МО, а контур швидкості – на СО, то, згідно з [1],
ПФ модифікованого регулятора положення матиме вигляд:

(

) ((

))

)(

Wr ( p ) = kr 16Tµ2 p 2 + 4Tµ p + 1 / 8Tµ p + 1 bTµ p + 1 ,
де kr = kω

( 8Tµ kϕ )

(1)

– коефіцієнт передачі регулятора, kϕ – коефіцієнт передачі давача положення; kω –

коефіцієнт передачі давача швидкості; Tµ – мала некомпенсована стала часу у контурі струму. Параметр b
визначає міру відмінності між ідеальним та фізично реалізованим регулятором і вибирається як 0,1≤ b ≤ 1,2 .
Отримаємо ПФ дискретного регулятора за методом Боксера-Талера [2] в аналітичному вигляді:

(

)(

Wr1 ( z ) = kr b0 z 2 + b1 z + b2 / a0 z 2 + a1 z + a2
де

)

b1 = 10 ⋅ T02 - 384 ⋅ Tµ2 ;

b0 = 192 ⋅ Tµ2 +T02 + 24 ⋅ T0 ⋅ Tµ ;

(2)

b2 = 192 ⋅ Tµ2 +T02 - 24 ⋅ Tµ ⋅ T0 ;

a0 = 96 ⋅ b ⋅ Tµ2 + 48 ⋅ Tµ ⋅ T0 +6 ⋅ b ⋅ Tµ ⋅ T0 +T02 ; a1 = 10 ⋅ T02 - 192 ⋅ b ⋅ Tµ2 ; a2 = 96 ⋅ b ⋅ Tµ2 +T02 - 48 ⋅ T0 ⋅ Tµ - 6 ⋅ b ⋅ Tµ ⋅ T0 .
В [1] за допомогою z-перетворення неперервної ПФ (1) була отримана дискретна ПФ регулятора як

(

)(

)

Wr2 ( z ) = kr b0 z 2 +b1 z +b2 / a0 z 2 + a1 z + a2 ,
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(
)

) (

)

b1 = -16+10b-b2 -d1 ( 16+4b ) -d 2 2b-b 2  8b-b2 ;
a0 = 1 ;
a1 = -d1 - d 2 ;


-T 8T
-T bT
b2 =  8b − b 2 d1d 2 + 16 − 4b + b 2 d1 − 6bd 2  8b − b 2 ; d1 = e 0 µ ; d 2 = e 0 µ .



де

b0 = 2 b ;

(

)

(

)

(

a2 = d1 d 2 ;

Дослідимо чисельним способом залежність T0 = f(Tµ ,b) при відхиленні між перехідними характеристиками
неперервної та дискретної САР в межах 9-10 % з регуляторами Wr1 (z) та Wr 2 (z) . Чисельні значення
залежностей для обох регуляторів показані в табл.1.
Таблиця 1 – Залежності T0 = f(Tµ ,b) при відхиленні реакцій неперервної та дискретної САР в межах 9-10 %
b

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,2

Tµ
Система з регулятором Wr 1 ( z )
0,0001
0,001
0,01

-5

23·10

-5

27·10
-4

-4

27·10

23·10
-3

23·10

-5

-5

27·10

27·10
-4

-4

27·10
-3

27·10

-5

27·10

27·10
-3

-4

27·10
-3

27·10

27·10

-5

27·10
-4

27·10
-3

27·10

-3

27·10

Система з регулятором Wr 2 ( z )
0,0001
0,001
0,01

-6

-6

24·10

9·10
-5

-5

24·10

9·10
-4

9·10

-6

60·10
-5

-6

80·10
-5

40·10
-4

24·10

-6

40·10

60·10
-4

-5

80·10
-4

40·10

60·10

-5

11·10
-4

11·10
-4

80·10

-3

11·10

З табл. 1 видно, що регулятор Wr2 (z) потребує істотно меншого такту квантування для забезпечення
заданого відхилення між реакціями дискретної та неперервної САР. Побудуємо графіки перехідних процесів
виходу САР для безперервного та обох дискретних регуляторів. На рис. 2 наведено перехідні функції при
b = 0,1 ; Tµ = 0,001 c ; T0 = 2, 7 ⋅10−4 c , а на рис. 3 – при b = 0,5 ; Tµ = 0,001 c ; T0 = 2, 7 ⋅10−4 c .

Висновки. Система з дискретним регулятором, який отриманий за методом Боксера-Талера має кращі якісні
показники, ніж система з регулятором, що отриманий за допомогою z-перетворення. Другий з цих регуляторів
для забезпечення заданого відхилення між реакціями дискретної та неперервної САР потребує значно меншого
такту квантування (приблизно в 2÷20 разів). При цьому його такт квантування суттєво залежить від параметра
b неперервного регулятора.

1.

2.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ НЕЙРОНІВ МЕРЕЖІ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНО ОПТИМАЛЬНОГО ПОТОКУ РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
Б. І. Приймак, к.т.н., ст. викл., В. П. Федіна, магістр., М. І. Шпортенко, студ.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
E-mail: bp-08@ukr.net
Вступ. Одним із найважливіших параметрів архітектури нейронної мережі (НМ), який визначає її
обчислювальну потужність, є кількість нейронів S у захованому шарі мережі. На жаль, на сьогодні в теорії
штучного інтелекту не розроблено досить точних методів визначення цього параметру. На практиці потрібне
значення S треба визначати емпірично і воно має являти собою результат компромісу між точністю
функціонування НМ, яка при збільшенні S зростає але тільки до тих пір, поки не виникне явище перенавчання
мережі, а також між обчислювальними затратами на реалізацію НМ, які знижуються при зменшенні S. НМ
знаходять застосування в сучасних енергоощадних асинхронних електроприводах (АЕП), зокрема вони з
успіхом використовуються для обчислення енергетично оптимального потоку двигуна [1, 2, 3].
Мета роботи. Дослідження точності роботи нейромережного обчислювача оптимального потокозчеплення
ротора асинхронного двигуна (АД) та визначення раціональної кількості нейронів у захованому шарі мережі.
Матеріал і результати дослідження. При побудові АЕП з мінімізацією сумарних втрат перспективно
використовувати НМ для визначення оптимального потоку двигуна. Тут добре підходить НМ з прямим
поширенням сигналу (багатошаровий персепторон). Процес проектування НМ у загальному випадку вимагає
вибору кількості нейронів у захованому шарі, тобто у шарі, що розташований між входами та вихідним шаром
нейронів мережі, а також потребує навчання мережі.
Електромагнітні втрати потужності в двигуні P включають в себе електричні втрати в активних опорах
статора та ротора, магнітні втрати в залізі статора і ротора, а також додаткові втрати у двигуні. Оптимальне
значення
модуля вектора потокозчеплення ротора 𣗄ro (верхнім індексом "о" та нижнім індексом "n"
позначатимуться відповідно оптимальні та номінальні значення величин) в сенсі мінімуму втрат потужності
P ⇒ min для усталених процесів його роботи при постійних електромагнітному моменті та швидкості ротора
M E = const , ω = const буде розв'язком рівняння:

∂P (𣗄r 綆 , 耑 E )
∂𣗄r

=0.

(1)

ω, M E

В системі векторного керування АД з точки зору простоти реалізації алгоритму енергоощадного керування
доцільно перейти від незалежної змінної M E до залежної – моментної компоненти вектора струму статора

I q . Оптимальне значення I qo можна визначити як [1]:
I qo = M E

((3 2) z p𣗄ro 耎m

( 耎m + 耎rσ ) ) .

(2)

Для досягнення високої точності мінімізації втрат в АД взаємну індуктивність Lm у формулі (2) слід розглядати як
функцію основного потокозчеплення Lm = f (𣗄m ) на основі кривої намагнічування АД. Індуктивність розсіювання
Lrσ реально значних змін не зазнає, а тому вважається постійною. У виразі (2) параметр z p – це кількість пар полюсів
АД.

Поверхня 𣗄ro

(

)

綆翮 qo , що представлена в [1], є досить простою, вона не має екстремумів і є монотонною.

Ці характеристики поверхні засвідчують те, що в принципі для її апроксимації може бути задіяна НМ з досить
помірною обчислювальною потужністю.
Запропонуємо наступну методику дослідження точності нейромережного обчислювача оптимального
потокозчеплення ротора АД та вибору потрібної кількості нейронів у захованому шарі мережі.
1. За допомогою моделі втрат формуються навчальна і контрольна множини даних. Із навчальної
множини отримуємо низку модифікованих множин, де на вихідну змінну накладається адитивна
похибка випадкового характеру із декількома значеннями дисперсії.
2. На модифікованих навчальних множинах відбувається навчання НМ з низкою значень нейронів у
захованому шарі S.
3. Досліджується точність роботи отриманих варіантів мереж на контрольній множині даних.
4. За критерієм найкращої точності оптимізації втрат вибирається раціональне значення параметра S.
Нижче дослідження здійснювались для типового двигуна потужністю 1,5 кВт при зміні величин M E та ω
в інтервалах, що відповідають множині

Ω = {ω ∈ [10−2 ,1.0]ωn ; M E ∈ [10−2 ,1.5]M En }.
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навчальної множини даних на Ω було вибрано по 11 градацій M E та ω . Утворивши із них всі можливі пари
та визначивши відповідні значення залежної вхідної змінної I qo , були сформовані навчальні масиви векторів
входу та виходу мережі обсягом N = 121. Для формування контрольної множини даних на Ω було вибрано по
25 градацій M E та ω . Із них були сформовані контрольні масиви векторів входу та виходу мережі .
o
Щоб отримати модифіковані навчальні множини у дослідженні формувалося приблизне значення ψ r
o
оптимального потокозчеплення ψ o , що спотворювалося адитивною похибкою як ψ = ψ o + ξψ , де ξ –
r

r

r

rn

випадкова величина з нормальним законом розподілу, яка має середньоквадратичне відхилення σ . Всього було
утворено 5 модифікованих навчальних множин відповідно до 5-ти значень σ
із множини
σ ∈ {0.015, 0.03, 0.045, 0.06, 0.075} . У дослідах використовувалося 5 значень кількості нейронів S із множини

S ∈ {1, 2,3, 4,5} . Кожен дослід полягав у тому, що відбувалося тренування НМ з S нейронами у захованому шарі
при використанні модифікованої навчальної множини із неточним значенням оптимального потокозчеплення
o
ψ , що визначалося при певному значенні σ . Далі, для контрольної множини даних визначалися показники
r

точності δψ r , δ P , що являють собою відносні відхилення потокозчеплення та втрат потужності від
оптимальних значень. При цьому було застосовано статистичний підхід до обробки отриманих результатів.
Зокрема для кожного Si (i = 1,5) та σ j ( j = 1,5) дослід повторювався 5 разів і за отриманими даними
визначалися мінімальне та усереднене значення показників δψ r , δ P .
На рис. 1 зображено усереднене значення δψ r . На рис. 2 зображено усереднене значення δ P . На цих
рисунках номер кривої відповідає кількості нейронів у захованому шарі S.
δP
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Рисунок 2 – Помилка мінімізації
втрат потужності δ P

Рисунок 1 – Відхилення
потокозчеплення ротора δψ r

Аналізуючи графіки на рис. 1, можна відмітити, що зі збільшенням величини σ значення
помилок δψ r зростають. Найгірший результат дає мережа з п’ятьма нейронами в захованому шарі, найкращу
точність дає мережа з двома нейронами у захованому шарі. З графіка усереднених значень помилки мінімізації
втрат потужності на рис. 2 видно, що зі збільшенням σ значення δ P зростає, тобто точність оптимізації втрат
суттєво зменшується.
Варто зазначити, що відсутність знань про особливості роботи НМ, як свідчать літературні джерела, нерідко
призводить до помилкового вибору параметра S. Наприклад, в [2] автори вибрали S=9, а в [3] – S=8. Проте,
завдяки проведеному нами дослідженню стає ясним, що така кількість нейронів не є раціональною.
Висновки. Запропоновано методику дослідження точності роботи нейромережного обчислювача
оптимального потокозчеплення ротора АД та вибору кількості нейронів S у прихованому шарі мережі. Точність
мінімізації втрат внаслідок впливу ефекту перенавчання для НМ з S=4 та S=5 при зростанні σ різко
погіршується. Проведені дослідження показали, що при нейромережному відтворенні поверхонь класу

𣗄ro = 舡 (ω , 翮 qo ) доцільно розташовувати у захованому шарі мережі три (при σ < 0, 03 ) або два (при σ ≥ 0, 03 )
нейрони. Запропонована методика може застосовуватися і для НМ іншого призначення.

1.
2.
3.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ
ТРАВЛЕННЯ
М. В. Пугач, ст. викл.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
E-mail: Nvpugach@ukr.net
Вступ. Створення автоматизованої системи керування процесом виготовлення струмовводів дугових
ртутних ламп методом електрохімічного травлення потребувало досконалого вивчення впливу різних факторів
на якість готового струмовводу. Встановлено, що найбільш вагомим фактором є швидкість травлення, яку слід
підтримувати під час обробки на технологічно заданому рівні. Тому питання вимірювання швидкості травлення
є актуальним.
Мета роботи. Дослідження працездатності розробленої системи вимірювання швидкості травлення [1] при
автоматизації керування процесом виготовлення струмовводів.
Матеріал і результати дослідження. Аналіз теоретичного вивчення та експериментальних досліджень
механізму і кінетики процесу електрохімічного травлення показав складність процесу виготовлення
струмовводів пальників ламп, який описується значною кількістю взаємопов’язаних параметрів. Так, умови
протікання реального процесу анодного розчинення деталі відрізняються від розрахункових через зміну
питомої провідності, витрати електричної енергії на побічні реакції, утворення газів, нагрів розчину, через
зміну концентрації розчину в дифузійній частині подвійного шару і ін. [2-4]. Тому для перевірки працездатності
розробленої системи вимірювання швидкості травлення була розроблена модель технологічного процесу
електрохімічної обробки. Схема моделі процесу травлення (рис. 1) дозволяє імітувати процес обробки
струмовводу шляхом примусового його переміщення за допомогою електромеханічної передачі. При цьому
забезпечується еталонна швидкість переміщення поверхні струмовводу, тобто імітується еталонна швидкість
травлення.

Рисунок 1 – Схема моделі процесу електрохімічного травлення
Швидкість переміщення поверхні відрізка молібденового струмовводу 4, яку задає шток 5
електромеханічного механізму 6, визначає обчислювальний пристрій 8. На обчислювальний пристрій
надходить сигнал з фотоприймача 7, який фіксує інтенсивність інтерференційної картини, що утворюється в
результаті накладання двох когерентних променів. Когерентність променів досягається шляхом розділення
променя лазера 1 напівпрозорим дзеркалом 2. Інтенсивність сигналу на фотоприймачі змінюється при
накладанні двох когерентних променів лише тоді, коли змінюється різниця пройденого шляху променя від
опорного дзеркала 3 і пройденого шляху другого променя, відзеркаленого від поверхні струмовводу.
Для відтворення переміщення фольги був підібраний електромеханічний механізм, що забезпечує постійне
переміщення рухомого штоку зі швидкістю 74 мкм/хв. Для спрощення експериментальних досліджень
середовищем вимірювання було повітря і лазерне випромінювання направлялось до поверхні фольги під
прямим кутом. Результати вимірювань занесені до таблиці 1.
Таблиця 1 – Значення швидкості переміщення струмовводу при дослідженні системи вимірювання
Задана швидкість переміщення фольги, мкм/хв

1,23

Отримані значення вимірювання швидкості переміщення, мкм/хв
1,08
1,18
1,21
1,23
1,29

1,10
1,18
1,21
1,24
1,31

1,11
1,18
1,21
1,24
1,32

1,13
1,18
1,22
1,25
1,32
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1,14
1,19
1,22
1,25
1,33

1,15
1,19
1,22
1,26
1,34

1,15
1,19
1,23
1,27
1,35

1,16
1,20
1,23
1,27
1,35

1,17
1,20
1,23
1,28
1,37

1,17
1,21
1,23
1,28
1,39
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Застосовуючи статистичні методи в задачах обробки даних [5], доведено, що отримані результати
вимірювань відповідають нормальному розподілу. Знайдено середньоквадратичне відхилення результату
вимірювань у = 0,01 .
Для оцінки похибки вимірювань визначався довірчий інтервал (межа) випадкової похибки результату
вимірювання Шp [6]:

Шp = t p у ,

(1)

де t p – P -процентна точка розподілу Стьюдента із числом степенів свободи f = n − 1 .
Із статистичних таблиць [7] буде знайдено значення коофіцієнта Стьюдента t p , який при довірчий
ймовірності 0,99 та f = 49 дорівнює 2,576 .
Довірча межа

Шp = 2,576 ⋅ 0,01 = 0,026 .
Результат вимірювання
наступному вигляді:

X 0 , границі випадкової похибки і довірчої імовірності було представлено у

X 0 = ( X ср ± Шр ) , ( P = ...) ,
де X ср – середнє значення вимірювань, що за результатами дорівнює X ср = 1,23 .

(2)

X 0 = ( 1,23 ± 0,026 ) мкм/хв, ( P = 0,99 ) .
Відносна похибка вимірювання:

е=

Шp
X ср

⋅ 100% ;

0,036
⋅ 100% = 3% при ( P = 0,99 ) .
1,23
Висновки. Проведені дослідження розробленої системи контролю швидкості травлення на створеній моделі
технологічного процесу підтверджують її працездатність. Визначена відносна похибка системи вимірювання,
що складає 3 % при швидкості травлення в 74 мкм/хв. Таким чином, розроблену систему вимірювання
швидкості травлення з успіхом можливо використовувати при створінні автоматизованої системи керування
процесом виготовлення струмовводів дугових ртутних ламп, а також можливо використати її при вирішенні
задач вимірювання мікропереміщень в агресивних середовищах.
е=
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКОЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКУЮ
МЕХАНИЧЕСКУЮ МОЩНОСТЬ ТУРБИНЫ
С. А. Санкевич, магистр., А. М. Треш, асп.
Белорусский национальный технический университет
E-mail: sanches-korn@tut.by
Введение. На современном этапе развития ветроэнергетики старые способы преобразования энергии ветра
вытесняются новыми, основанными на применении силовой преобразовательной техники. При проектировании
ветроэнергетических установок (ВЭУ) по схеме «генератор-выпрямитель-инвертор», работающих без
регулирования частоты вращения ротора ветроколеса, возникает вопрос о максимизации коэффициента
преобразования турбины.
Цель работы. Разработка и исследование на имитационной моделе алгоритма управления,
обеспечивающего максимально высокую мощность ВЭУ в схеме «генератор-выпрямитель-инвертор», с
переменной частотой вращения генератора.
Материал и результаты исследования. Ниже приведены соотношения для построения математической
модели ВЭУ:

dω

Рмех = Рнг + Мтр + ω ⋅ J ⋅ dt ;

,
Рнг = Рэл

η
где

(1)

Рмех – механическая мощность турбины; Рэл – выходная электрическая мощность системы; Рнг –

нагрузка турбины;

М тр – момент трения; ω – угловая скорость турбины; J – момент инерции турбины; η –

КПД преобразователя электрической энергии имеет вид [1]:
Пренебрегая моментом трения М тр , механическая часть турбины может быть представлена в виде [2]:

dω

 М т − М нг = J dt ;

 Р − Р = ω J dω ;
нг
 мех
dt
,

 Р = 0,65С ( λ ) Au 3 ;
p
 мех
ω

λ = Rт u .
где

(2)

М т – момент турбины; М нг – момент нагрузки; u – скорость ветра; A – площадь ротора турбины; С p –

коэффициент преобразования турбины;

λ

– коэффициент скорости турбины;

Rт – радиус лопасти

ветроколеса.
Система уравнений [2] представляет собой математическую модель ВЭУ. Полагается, что
известны; зависимость

u и Рнг

С p (λ ) строится на основе полевых испытаний данного вида турбины или расчетных

соотношений.
Разработанная имитационная модель отражает характеристики преобразования энергии ВЭУ, однако в ней
не учитываются аэродинамические характеристики системы. Модель ВЭУ [2] служит для поиска алгоритма
управления, обеспечивающего максимально высокую мощность ВЭУ в схеме, включающей: генератор,
выпрямитель, инвертор. В качестве первого приближения использован поисковый алгоритм (ПА).
Максимизируем Р мех путем измерения Рнг – выходной мощности инвертора и U dc – напряжения в звене
постоянного тока.
Суть ПА представлена в таб. 1.
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Таблица 1 – Алгоритм поиска максимума

∆ (U

∆Рнг

dc

⋅ dU

dc

Рмех

dt

)

∆Р мех

Выход

≥0

≥0

≥0

∆I dm = const

≤0

≤0

≤0

− ∆I dm

>0

<0

-

∆I dm = 0

<0

>0

-

∆I dm = 0

Основные соотношения

U dc = k ( I в ,I д ) ω
Если период квантования
интервале

Т системы управления (СУ) достаточно мал, изменением U dc можно пренебречь в

n ⋅ Т ≤ t ≤ (n + 1) ⋅ T , так что k (I в , I д ) = k , внутри интервала Т и M т ⋅ ω неизменны.

На основе вышесказанных положений из (1) получим:
dU
d
1 d
d 
( Рмех ) = ⋅ ( Рнг ) + J ⋅ k 2 ⋅ U dc ⋅ dc
dt
η dt
dt 
dt
Откуда

∆Р мех =


.


dU dc 

⋅ ∆Рнг + J ⋅ k 2 ⋅ ∆U dc ⋅
,
η
dt 

1

где

∆Рнг = Рнг (n + 1) − Рнг (n ) ;
dU dc 
dU dc

(n + 1) − U dc (n ) ⋅ dU dc (n ) ;
∆U dc ⋅
 = U dc (n + 1) ⋅
dt 
dt
dt

U ( n + 1) − U dc ( n )
dU dc
;
( n + 1) = dc
dt
tn + 1 − tn
U ( n ) − U dc ( n − 1)
dU dc
;
( n ) = dc
dt
tn − tn −1

∆Рнг = Рнг (n + 1) − Рнг (n − k ) ;


∆  U dc ⋅


dU dc
dt

dU dc
dU dc

 = U dc ( n + 1) ⋅ dt ( n + 1) − U dc ( n − k ) ⋅ dt ( n − k ) , где ( k = 0,1,2...) .


Имитационное моделирование проведено в программе Matlab 7.0 в среде Simulink. Были иследованы
ветроколеса с разными функциями коэффициента преобразования С p .
Выводы. В результате проделанной работы была построена и исследована ИМ для ВЭУ, работающей по
схеме «генератор-выпрямитель-инвертор» с переменной частотой вращения генератора. Разработан алгоритм
поиска максимума механической мощности турбины.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ
З УРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОСТІ КРИВОЇ НАМАГНІЧУВАННЯ
Свистун А.В., магістрант, Огарь В.О., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: profi268@mail.ru
Вступ. Для дослідження характеристик асинхронного двигуна (АД) при живленні від перетворювача
частоти (ПЧ) досить часто нехтують реальними фізичними процесами, які відбуваються в електричній машині.
До таких фізичних процесів відносять втрати в сталі асинхронного двигуна, ефект насичення магнітного
ланцюга, ефект витіснення струму ротора та інші [1]. Деякі задачі експлуатаційного характеру потребують
більш точного знання параметрів і характеристик двигуна з урахуванням нелінійності кривої намагнічування
сталі двигуна. В зв’язку з цим актуальність задачі дослідження полягає в розробці математичного апарату для
дослідження характеристик АД при живленні від перетворювача частоти з урахуванням нелінійності кривої
намагнічування [2]. При лінеаризації кривої намагнічування, швидкість двигуна пропорційна його потоку.
Проте, для АД, котрі живляться від ПЧ, зазвичай передбачають, що кратність вихідних струмів в робочих
режимах приводу обмежена (складає не більше 2—3 значень номінального струму двигуна) і ефектом
насичення ланцюгів розсіяння можна нехтувати. Тим більше що, як показують дослідження [3], ці зміни
несуттєво впливають на динамічні процеси. Набагато істотніше позначається ефект насичення ланцюга
намагнічування [1]. Зокрема, в робочих режимах приводу з двигунами серії 4А індуктивність намагнічування
L µ може змінюватися до 30% [4,5]. На сьогоднішній день перспективним напрямком для реалізації
високоточних швидкодіючих систем керування електроприводом є векторні системи (із слідкуючими,
адаптивними та звичайними алгоритмами роботи). Для отримання адекватних моделей систем векторного
керування асинхронним двигуном варто врахувати нелінійноість кривої намагнічування у такій системі та
поєднати ці два принципи для загальної мети застосування векторних систем – керованості двигуна, його
чіткого позиціювання, швидкодії та високоточної роботи АД.
Мета роботи полягає в розробці математичного апарату для дослідження режимів роботи і характеристик
асинхронного двигуна при векторному керуванні з урахуванням нелінійності кривої намагнічування.
Матеріали та результати дослідження. За матеріалами досліджень, котрі представлені в [1,6-10], та на
основі Т-подібної схеми заміщення з урахуванням нелінійності кривої намагнічування розрахуємо векторну
систему керування, в координатах U-V-0. Для отримання опису нелінійності кривої намагнічування
скористаємось апроксимацією функцій, де за допомогою відомих чисельних методів підбирається аналітичний
вираз для нелінійності [5]. У роботах [2,10] запропоновані методи одержання нелінійної залежності Lµ ( I µ ) , на
підставі яких експериментально отримана крива намагнічування і залежність індуктивності контуру
намагнічування від струму намагнічування для досліджуваного АД. Ця нелінійність описується
поліноміальною залежністю L( I ) = a0 + a1 I 2 + a2 I 4 + a3 I 6 + a4 I 8 + a5 I 10 – де а0-а5 коефіцієнти апроксимації.
З урахуванням нелінійної залежності індуктивності контуру намагнічування від току, запишемо
диференційні рівняння для системи векторного керування в координатах U-V-0, відповідно для активного і
реактивного каналу:

Lµ ( I µ )
 dΨ ru
Ψ
I su ;
= − ru +

Tr
Tr
 dt
Kr
I
U
 dI su
Ψ ru − su + su ;
=

TsT`1 R`
T1 T`1 R`
 dt
 dU
U
K
 su = − su + П u y .
 dt
TП
TП

 dω 3 N 2 K
rΨ I ;

=
ru sv
2J
 dt
KΨ
1
1
 dI sv
= − r ru ω −
I sv +
U sv ;

T`1 R`
T`1
T`1 R`
 dt
 dU sv
U
K
= − sv + П u y .

 dt
TП
TП

Математичний опис регуляторів системи керування за вектором потокозчеплення ротора наступний.
Передатна функція регуляторів реактивного струму і потокозчеплення буде:
T`1 R`
Tr K P
KP
R`
1
1
; W PΨ ( p ) =
WPCP ( p ) =
+
+
2Tµcp K П K P 2Tµcp K П K P p
2TµΨ Lµ ( I µ )KΨ 2TµΨ Lµ ( I µ )KΨ p
Аналогічно для регуляторів активного струму і швидкості отримаємо:
T`1 R`
R`
1
JK a
JK a
1
; W pш ( p ) =
+
WPCA ( p ) =
+
2Tµш KK ш 16Tµ2ш KK ш p
2Tµca K П K a 2Tµca K П K a p
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Коефіцієнти зворотних зв’язків розрахуємо за наступними співвідношеннями:
TRU RU + Lµ I SU

U + RR K R I SV
+ Nω ;
;ω k = RV
Ψ RU =
U ЗЗ .max
U ЗЗ .max
Ψ RU
1 + T1 p


;
K
K
=
=
a
 P 2I

2 I SV .Н
L`S
3

SU .Н
(4)
;

M = NK RΨ RU I SV ; Jpω = M − M C ;T =
U
U
N
R`
2
 K = ЗЗ .max ; K = ЗЗ .max 
Ш
LR
 Ψ Ψ RU .Н

ω
2
 L` S = LSσ + K R LRσ ; R` = RS + K R RR ;TR = R
R

З урахуванням отриманих регуляторів побудуємо структурну схему для системи векторного керування з
урахуванням нелінійності кривої намагнічування (рис. 1)

KП
TП p + 1

1/ R
1 + T1` p

Ls`
KПKШKP

1
1 + Tr p

1
Jp

3NKr
2

Ls`
KПKШKP

1/ R
1 + T1` p

KП
TП p + 1

Рисунок 1 – Структурна схема для системи векторного керування з урахуванням нелінійності кривої
намагнічування для асинхронного двигуна в координатній системі U-V-0.
Для АД типу 4А100L4У3, потужністю 4 кВт, з паспортними даними (табл. 1) побудуємо характеристики
системи векторного керування з урахуванням нелінійності кривої намагнічування (рис. 2, 3).
Таблиця 1 – Паспортні дані двигуна 4A100L4У3
Ωn,рад/с
150,5
Мкр,Нм
58,48
Sкр
0,2
Мн, Н·м
26,6
Iн, A
8,61
Rs,Ом
1,75
Мп, Н·м
55,8
Sn
0,042
Rr,Ом
1,142

Xs, Ом
Xr, Ом
Xm, Ом

2,28
3,15
57,4

Ls, Гн
Lr, Гн
Lm,Гн

0,19
0,193
0,183

Ks
Kr
σ

0,961
0,948
0,0883

В таблиці прийняті наступні позначення:
Ωn – номінальна частота обертання ротора; Мн – номінальний момент; σ – коефіцієнт розсіювання машини;
Мкр – критичний момент; Ін – номінальний струм статора; Sn – номінальне ковзання;
Sкр – критичне ковзання; Rs – активний опір статора; Rr – активний опір ротора –; Xs – реактивний опір
статора; Xr – реактивний опір ротора; Xm – опір взаємоіндукції; Ls – повна індуктивність статора;
Lr – повна індуктивність ротора; Lm – взаємна індуктивність статора и ротора; Мп – пусковий момент;
Ks – коефіцієнт магнітного зв’язку статора; Kr – коефіцієнт магнітного зв’язку ротора.
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а)
б)
Рисунок 2 – Перехідний процес пуску АД для системи векторного керування в координатних осях U,V,0:
а) струмів I u та I v без урахування нелінійності (2,4) та з її урахуванням (1,3),
б) моменту без урахування нелінійності (2) та з її урахуванням (1)

а)
б)
Рисунок 3 – Перехідний процес пуску АД для системи векторного керування в координатних осях U,V,0:
без урахування нелінійності (1) та з її урахуванням (2) – а) швидкості, б) потокозчеплення
Висновок. У даній роботі розглянуто і проаналізовано векторну систему керування з системою відліку,
орієнтованою за потокозчепленням ротора. Аналіз перехідних процесів векторної системи свідчить про вплив
нелінійності кривої намагнічування асинхронного двигуна на пусковий момент АД, час перехідного процесу,
коливальність системи, розгін двигуна, що, в свою чергу, змінює показники якості замкненої системи
частотного регулювання, а саме: перегулювання на 9.8%, час першого узгодження на ~29%, час регулювання на
~38% та досягнення першого максимуму на ~6.3%.
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ГЕНЕРАТОР КОЛИВАНЬ РЕЗОНАНСНОЇ ДІЇ НА ПРИВИБІЙНУ ЗОНУ НАФТОВОЇ
СВЕРДЛОВИНИ
В. М. Сліденко, к.т.н., доц., М. П. Калюш, магістр., Є. В. Галба, студ., О. В. Максютенко, студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: uamo@ukr.net
Вступ. Сьогодні актуальна задача підвищення продуктивності нафтових свердловин, які перебувають в
тривалій експлуатації і продуктивність яких поступово падає. Ця задача вирішується застосуванням
різноманітних засобів дії на привибійну зону пласта нафтової свердловини і зокрема – динамічними
навантаженнями [1].
Мета роботи. Обґрунтування структури та параметрів генератора коливань резонансної дії на привибійну
зону нафтової свердловини.
Матеріал і результати дослідження. В НТУУ ”КПІ” в межах міжнародного договору з ЗАО ”Ренфорс”
(Росія) розроблений генератор коливань резонансної дії та проведено моделювання його функціонування.
Конструкція генератора, в складі комплексу ”Імпульс”, захищена патентами України і Росії. Генератор містить
вихровий модуль 1, резонатор 2 та хвилевід 3 (рис. 1). Вихровий модуль 1 містить розташовані в трубчатому
корпусі вихрову камеру та клапанний блок. Резонатор 2 містить розташований в корпусі, підпружинений
золотник обтікаючої форми. В корпусі для витікання потоку розташовані радіальні отвори.

0

Рисунок 1 – Генератор коливань резонансної дії на привибійну зону нафтової свердловини: 1 – вихровий
модуль; 2 – резонатор; 3 – хвилевід; 4 – обсадна колона; 5 – перфораційні отвори; 6 – привибійна зона;
7 – клапанний блок; 8 – вихрова камера; 9 – підпружинений золотник; 10 – камера інжекції;
11 – тангенціальні отвори; 12 – вихідні отвори; 13 – пружні елементи
В процесі роботи генератора потік рідини з поверхні у вихровому модулі розпадається на два потоки: один з
яких потрапляє у вихрову камеру через тангенціальні отвори і розкручується в ній, досягаючи швидкості до 130
м/с, а інший, через клапанний блок, всмоктується в камеру інжекції і далі надходить у вихрову камеру. При
зустрічі вихрового і інжекційного потоків вихор розпадається, швидкість рідини падає до 35 м/с і, відповідно,
тиск у вихровій камері збільшується, рідина виштовхується через вихідні отвори у хвилевід. Кількість рідини у
вихровій камері зменшується, що призводить до нового вихроутворення і далі цикл повторюється з частотою
f г , яка залежить від геометричних, кінематичних та динамічних параметрів вихрового модулю і складає 42...53
Гц.

Частота

fр =

власних коливань підпружиненого золотника резонатора визначається функцією
F (lхв , ρ , cз , mз ) , де lхв , ρ , cз , mз – довжина хвилевода, густина рідини, жорсткість та маса

підпружиненого золотника відповідно. Діапазон власних частот резонатора регулюється вибором пружних
елементів і знаходиться в межах 23-54 Гц, що практично співпадає з діапазоном частот вимушених коливань
тиску, які генеруються вихровим модулем.
Висновки. Запропонована конструкція та її параметри, внаслідок взаємодії вихрового модуля і резонатора,
забезпечують резонансний режим коливань тиску в рідині, що викликає збільшення амплітуди коливань і,
відповідно, підсилює репресивну дію тиску на колектор привибійної зони. Це викликає збільшення
проникливості колектора і сприяє підвищенню продуктивності нафтової свердловини.
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ПІДТРИМКА ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ В НОРМАТИВНИХ МЕЖАХ ЯК ЗАСІБ
СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ПРАЦІ
С. В. Сукач, ст.викл., М. М. Авраменко, магістр.
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Вступ. Повітря є тим середовищем, без якого неможливе життя людини. Від складу повітря залежать
самопочуття й здоров'я людини та його працездатність. Необхідними умовами для збереження комфортного й
безпечного повітряного простору є своєчасне видалення шкідливих чинників та підтримка параметрів
повітряного середовища в нормативних межах. Вирішення цих питань вимагає створення спеціальних
пристроїв управління повітряним середовищем.
Мета роботи. Розробка математичної моделі та дослідження мікрокліматичних параметрів у приміщеннях
під час динамічних режимів роботи вентиляційного комплексу.
Матеріал і результати дослідження. Створення здорових умов праці – процес складний і залежить від
цілого комплексу чинників: зовнішніх атмосферних (температури, тиску, сонячної активності), організаційних
(активності проведення робіт, годинного проміжку, кількісного складу), мікрокліматичних (концентрації
кисню, вологості й таке інше), фізіологічних (самопочуття, стан здоров'я, психологічний стан).
Одним з головних факторів створення комфортних та безпечних умов праці є забезпечення оптимальних
параметрів мікроклімату, коли значення цих показників, під час тривалої і систематичної дії на людину,
забезпечують нормальний тепловий стан організму.
Відчуттю комфорту людини відповідає визначений діапазон температури (T), відносної вологості (φ) і
швидкості повітря (υ), що наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Діапазон комфортних значень температури, відносної вологості й швидкості повітря.
Т, °С
υ, м/с
φ, %
18
0-0,1
60 - 75
19
0-0,12
39-73
20
0-0,15
38-72
21
0-0,2
37-69
22
0 - 0,25
35-67
23
0-0,3
34-57
24
0,19-0,36
35-40
У цілому поняття комфортності не має чіткого подання, особливо в тих випадках, коли параметр
комфортності залежить не від одного, а від ряду факторів.
Аналіз літературних джерел довів, що відсутній математичний апарат, за допомогою якого можна виразити
параметри комфортності від сукупності факторів. У такій постановці задача зводиться до застосування методів
планування експерименту [2].
При плануванні експерименту необхідно вибрати критерій оптимізації – параметр, за яким оцінюється
досліджуваний об'єкт і який зв'язує чинники в математичну модель. При дослідженні параметрів повітряного
середовища як основний критерій оптимізації прийнята комфортність, запропоновано введення додаткового
параметру – коефіцієнту комфортності ( K k ).
Таблиця 2 – Основні фактори, що впливають на комфортність
Межі
Фактори
Позначення
досліджень
Т
14-28
1. Температура, ⁰С
2. Вологість, %
φ
10-100
Математична обробка даних дозволила встановити спільний вплив температури, вологості повітря на
коефіцієнт комфортності. Як спосіб здобуття поліноміальної моделі було застосовано двофакторне
рототабельне планування другого порядку (РЦКП) [1].
Отримано рівняння регресії, залежності коефіцієнта комфортності від параметрів повітряного середовища:
K = −6,5536 + 0,5916 ⋅ T + 0, 05038 ⋅ φ − 0.01293 ⋅ T 2 − 0.000872 ⋅ T ⋅ φ − 0.000307 ⋅ φ 2 .
(1)
Створення оптимального складу мікроклімату в приміщенні може здійснюватися шляхом видалення тепло-,
газо- і вологонадлишків, пилу й додаванням необхідної кількості свіжого повітря для досягнення оптимальних
параметрів повітряного середовища усередині приміщення. Ці процеси забезпечуються за допомогою систем
вентиляції (СВ), завданням яких є підтримка таких параметрів повітряного середовища, при яких людина могла
б відчувати себе комфортно й не помічати впливу цього середовища.
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З метою дослідження та аналізу динамічних режимів роботи розроблено математичну модель
вентиляційного комплексу в процесі стабілізації мікрокліматичних параметрів, дана модель представлена у
вигляді блок-схеми (рис. 1) та наведено математичний опис елементів [3], що входять до складу моделі.
ω

Рисунок 1 – Блок-схема системи управління вентиляційним комплексом з розгалуженою аеромережею
Прийняті в блок-схемі системи управління повітряним середовищем приміщення позначення, які наведені
на рис. 1: СУ – система управління параметрами повітряного середовища; ПЧ – перетворювач частоти;
АД – асинхронний двигун; В – вентилятор з аеродинамічним пристроєм регулювання; ТМ – трубопровідна
аеромережа; З – засувка; ППК – приміщення підвищеної комфортності; Д – датчик параметрів повітряного
середовища; РТ – регулятор температури; РВ – регулятор вологості; КК – коефіцієнт комфортності.
Результати досліджень свідчать про доцільність використання запропонованої моделі в процесі нормалізації
інших чинників повітряного середовища приміщень.
Висновки. Створена регресійна модель, що забезпечує керування по ряду чинників, які впливають на
показники комфортності. Дана модель дозволяє контролювати мікрокліматичні фактори згідно нормативних
показників.
Розроблено блок-схему вентиляційного комплексу, що дозволяє підтримувати мікрокліматичні параметри у
приміщеннях згідно санітарно-гігієнічних норм.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЕМКОСТНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННОМ
РЕЛЬСОВОМ ТРАНСПОРТЕ
А. А. Сулим, асп.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
E-mail: saue05e@polytech.poltava.ua
Введение. В связи с развитием мощных силовых конденсаторов (ионисторов) и относительно невысокой их
стоимостью по отношению к другим накопителям перспективными являются емкостные накопители энергии
[1-3]. Область применения электромеханических систем с емкостными накопителями – промышленные и
транспортные системы с резко переменной и знакопеременной нагрузкой. Перспективы применения
электропривода с накопителями энергии существует в электрофицированном рельсовом транспорте в силу
особенностей его эксплуатации: частых пусков и остановок, замедления и ускорения.
Цель работы. Рассмотрение вопросов применения емкостных накопителей энергии на
электрофицированном рельсовом транспорте (метрополитен, электропоезда и т. д.).
Материал и результаты исследований. Схемные решения по применению емкостных накопителей
электроэнергии известны давно, однако реализация стала возможна только при техническом прогрессе в
развитии силовой (ионисторы с возможностью сохранения значительного количества запасаемой энергией) и
преобразовательной (IGBT – транзисторы) технике. Освоение емкостных накопителей энергии позволяет
решить задачу экономии электроэнергии в двух направлениях: рекуперации энергии или ее накопления для
последующего использования. На сегодняшний день режим рекуперации широко используется в транспортных
системах тяговых электроприводов [3, 4]. Режим рекуперации по сравнению с реостатным торможением
позволяет значительно снизить пиковые нагрузки и потребление электроэнергии, а также повысить
комфортные условия для пассажиров. Однако для режима рекуперации следует отметить и недостатки:
– техническая невозможность тяговой подстанции принять электроэнергию одновременно от нескольких
подвижных составов, работающих в режиме рекуперации энергии;
– для контактной сети переменного тока необходимо преобразовывать постоянное напряжение в трехфазное
переменное, синхронизированное с контактной сетью по частоте и амплитуде.
Указанные недостатки можно устранить, оснастив тяговые подстанции емкостными накопителями энергии,
которые аккумулировали бы избыточную энергию с последующим возвратом ее в контактную сеть при пуске и
разгоне поездов [3, 5]. Однако накапливать энергию можно непосредственно на рельсовом подвижном составе
(метро, электропоезд) без генерации ее в контактную сеть. При этом энергию, выделяющуюся при торможении,
накапливают на емкостном накопителе, вместо того, чтобы рассеивать ее в виде тепла на тормозных
резисторах. Применение емкостных накопителей энергии на электрофицированном рельсовом транспорте
позволит решить следующие вопросы:
– возможность транспортного средства использовать собственную энергию торможения для разгона в
режиме тяги или на собственные нужды;
– не оказывать негативное влияние на качество напряжения контактной сети генерируемыми
гармоническими составляющими;
– сэкономить до 25 % электроэнергии;
– повысить коэффициент полезного действия по сравнению с применением емкостных накопителей на тяговой
подстанции за счет передачи энергии на менее длительное расстояние (уменьшение потерь на нагрев проводников).
Выводы. Следует отметить, что в начале процесса торможения напряжение на зажимах двигателя многократно
превышает номинальное напряжение ионисторов. Таким образом, очевидно, что между батареей ионисторов и
двигателем должен быть прерыватель, который бы при сравнительно высоком напряжении на двигателе регулировал
бы среднее значение зарядного тока емкостного накопителя. Также немаловажным вопросом является выбор по
емкости и мощности накопителя с учетом времени торможения и количества энергии, выделяющейся при этом.
Поэтому эффективное управление процессами заряда и разряда между двигателем и накопителем, а также выбор
емкостного накопителя по мощности и емкости являются вопросами дальнейших исследований.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ
И. М. Филь,студ., М. В. Чашко, к.т.н, доц., В. Ф. Сивокобыленко, д.т.н., проф.
Донецкий национальный технический университет
E-mail: iron.ivan1991@gmail.com
Введение. На сегодняшний день проблемы ограниченности энергоресурсов и загрязнения окружающей
среды являются актуальными. Человечество осознает необходимость использования возобновляемых
источников энергии и постепенно начинает их эксплуатировать для обеспечения электроэнергией предприятий
и жилых домов. Для питания потребителей от нескольких источников энергии целесообразно применять
своеобразную форму электрических систем «Smart Grid» с использованием цифровых технологий для
управления электроэнергетическими процессами.
Возобновляемыми источниками энергии являются солнечная энергия, энергия ветра и течение воды. Для
обеспечения этой энергией потребителей можно использовать ветровые электростанции и дома (Smart Home) с
солнечными батареями. В таких домах также подогрев воды может осуществляться от солнечного тепла.
Использовать те виды электрических систем, которые применяются на сегодняшний день, и управлять при этом
энергетическими процессами будет затруднительно, поскольку сейчас потребители питаются в основном от
двух источников энергии. Smart Grid – это та форма электрических сетей, которую следует применять для
питания потребителей от большого числа разнородных источников энергии.
Структура Smart Grid заключается в следующем: потребители разных мощностей потребляют энергию от
разнородных источников энергии. Все элементы системы связаны между собой электрически, а источники
электроэнергии также связаны сетью управления и работают, передавая в сеть разную мощность. Источниками
могут являться тепловые, атомные, ветровые, гидроэлектростанции, а также солнечные батареи и топливные
элементы.
При питании потребителя мощность, отдаваемую источниками питания, можно распределить по-разному.
При этом мощность потерь при передаче (потери в ЛЭП, трансформаторах) изменяется. Следовательно,
возникает необходимость решить задачу оптимизации – рассчитать, при каком распределении отдаваемых
мощностей потери при передаче энергии будут наименьшими.
Цель работы. Представить методику расчета, обеспечивающую минимальные потери энергии в
электропередаче при питании объекта от нескольких источников.
Материал и результаты исследования.
На рисунке 1 представлена расчетная схема питания потребителя четырьмя источниками. Пренебрегая
несимметричностью нагрузок, схема построена для расчета на одну фазу. Считаем, что реактивные потери
скомпенсированы. Источники заданы значениями ЭДС E1, E2, E3, E4. Проходя через сопротивления R1, R2,
R3, R4, токи I1, I2, I3, I4 питают нагрузку, которая имеет сопротивление Rn.

Рисунок 1 – Расчетная схема питания потребителя
По первому закону Кирхгофа ток на нагрузке In равен:
4

In = ∑ I i .

(1)

i =1

Активная мощность потерь равна:
4

P p = ∑ I i2 Ri → min .
i =1

Нужно вычислить такие токи I1, I2, I3, I4, при которых мощность потерь Pp минимальна.
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Рассмотрим решение данной задачи на примере. Параметры элементов сети приведены к номинальному
напряжению линий электропередач. Потребитель потребляет активную мощность P = 75МВт на напряжении
U=220кВ. Активные сопротивления R1, R2, R3, R4 (см. рис. 1) равны 10 Ом, 17 Ом, 12 Ом, 25 Ом
соответственно.
Фазное напряжение на шинах потребителя
220
U
Uф =
=
= 127,02 кВ.
(3)
3
3
Ток на нагрузке In (см. рис. 1):
75
P
=
= 0,197 кА.
In =
(4)
3U ф 3 ⋅127,02
Для того, чтобы рассчитать токи на источниках ЭДС (рис. 1), при которых потери при передаче
электроэнергии будут минимальны, составим систему, состоящую из условий (1), (2).
 4 2
∑ I i Ri → min;
 i =1
(5)

4
 In = I .
∑
i

i =1
Решая данную задачу оптимизации в свободном математическом пакете Scilab, получаем значения токов на
источниках ЭДС (см. рис.1).
I1=69,76 А,
I2=41,03 А,
I3=58,13 А,
I4=27,90 А.
Проверим условие (1):
In = I1 + I 2 + I 3 + I 4 = 69,76 + 41,03 + 58,13 + 29,9 = 198,82 ≈ 197 А.
(6)
Фазные ЭДС источников напряжения находим по второму закону Кирхгофа. Так как потери мощности при
передаче электроэнергии минимальны, эти ЭДС равны между собой:
Eф = E1 = E 2 = E3 = E4 = U ф + R1 ⋅ I1 = 127,02 + 10 ⋅0,06976 = 127,7 кВ.
(7)
Мощности, отдаваемые источниками энергии:
Pi = 3 ⋅ Eф ⋅ I i кВ.

(8)

Рассчитав мощности по формуле (8), получаем P1=26,73МВт, P2=15,72МВт, P3=22,27МВт, P4=10,69МВт.
Активная мощность, вырабатываемая источниками энергии, составляет:
Pист = P1 + P2 + P3 + P4 = 26,73 + 15,72 + 22,27 + 10,69 = 75,41 МВт.
(9)
Активная мощность, затрачиваемая на передачу электроэнергии:
Pp = Pист − P = 75,41 − 75 = 0,41 МВт.
(10)
Выводы. 1. Задача минимизации потерь мощности при передаче энергии от нескольких генерирующих
устройств одному объекту является актуальной для технологии Smart Grid.
2. Задача легко решается в математическом пакете Scilab.
3. Решая подобные задачи, можно так распределить мощности, отдаваемые несколькими источниками
питания, чтобы потери на передачу электроэнергии были наименьшими. Это позволит максимально сэкономить
природные ресурсы полезных ископаемых и затратить меньше средств на производство электроэнергии.
БИБЛИОГРАФИЧНЫЕ ДАННЫЕ
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНОГО
МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕГО ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
А. М. Халимовский, доц. к.т.н., Д. В. Максимов, студ.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
E-mail:dima-kpi@yandex.ru
Введение. Оценка оптических свойств расплава на выходе из фильеры экструдера позволяет определить
качество конечного продукта. Отклонение параметров технологического процесса от заданных приводит к
изменению этих свойств. Лабораторные методы исследования качества материала связаны со значительными
затратами времени. Контроль его оптических свойств в режиме Inline даёт возможность [1] целенаправленно
корректировать дозировку состава гранулята непосредственно в процессе экструзии. Непрерывное управление
дозировкой состава гранулята на основе оценки оптических свойств расплава обеспечит получение нетканого
материала с заданными свойствами, а также снизит процент брака выпускаемой продукции.
Цель работы. Разработка системы управления качеством производства нетканых материалов.
Материал и результаты исследования. Контроль качества нетканого материала на сегодняшний день
осуществляется лабораторными методами. Пробы выпускаемого продукта отбираются периодически и
доставляются в лабораторию. Для оценки свойств материала формируют образцы требуемых размеров. На
основании лабораторных исследований устанавливают соответствие свойств полученного материала заданным.
Далее аналитически определяют зависимость показателей качества от дозировки состава гранулята экструдера.
Эти процедуры занимают значительное количество времени. Кроме того, “привязывают” полученные
результаты к конкретным условиям эксперимента.
Оценка оптических свойств расплава [2, 3] при помощи вмонтированного спектрофотометра на выходе
экструдера позволяет непрерывно контролировать
свойства, а следовательно, и качество нетканого
материала
в
процессе
производства.
Спектрофотометр определяет область спектра в
диапазоне от 360 до 780 Нм.
Использование лабораторных методов в этом
случае не требуется.
Функциональная схема системы управления
качеством производства нетканого материала
представлена на рис. 1. Данные полученные от
спектрофотометра (Д) поступают на вход ЭВМ.
ЭВМ формирует управляющие воздействия для
дозировки пропорций состава гранулята.
Гранулят требуемого состава подается через
дозирующее устройство (ДУ) в экструдер (Э).
Скорость вращения экструдера и температурный
режим
нагревательных
элементов
остаются
постоянными.
Разрабатываемая
система
имеет
Рисунок 1 – Функциональная схема
некомпенсируемую постоянную времени, что
системы управления
обусловлено распределённым характером материала
в экструдере.
Выводы. Разрабатываемая система управления позволит:
− осуществить непрерывный контроль качества нетканого материала;
− отказаться от лабораторных методов контроля свойств конечного продукта;
− поддерживать параметры материала в заданном диапазоне, изменяя дозировку состава исходного сырья
на основании оценки оптических свойств расплава;
− обеспечить качество производства нетканого материала;
− снизить процент брака выпускаемой продукции.
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА СИСТЕМИ ПОСАДКИ ЛІТАКА ПРИ
ПОВНІЙ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ’ЄКТ КЕРУВАННЯ
С. О. Шматок, д.т.н., проф., О. В. Кононський, магістр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: Kononskyy@i.ua
Вступ. Посадка літального апарату (ЛА) є найбільш відповідальним і складним етапом, який
характеризується зміною режиму польоту, психофізіологічними навантаженнями і швидкоплинністю. Успішне
вирішення задачі безпечного заходу на посадку вимагає:
– чіткого визначення екіпажами правил і порядку виконання заходу на посадку;
– обладнання аеродромів, майданчиків приземлення спеціальними технічними системами;
– вироблення методик, рекомендації екіпажам по використанню систем посадки, а також дій в особливих
випадках.
Дослідження, які постійно проводяться такими організаціями як Flight Safety Foundation (FSF), International
Civil Aviation Organization (ICAO) та інші показують, що етап виконання посадки займає за часом близько 4 %
від загального часу польоту. Але майже половина всіх авіакатастроф відбувається саме при виході на цей етап.
Доказом цього на рис. 1 приведено співвідношення кількості подій і польотного часу на різних етапах польоту .
Захід на посадку
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Рисунок 1 – Співвідношення кількості подій і польотного часу на різних етапах польоту
Проблема оптимізації автоматичної системи посадки літака вивчалася Еллертом, Мерріамом та Юліусом Ту
і детально представлена в [1]. В запропонованій роботі на відміну від [1], синтез оптимального управління
виконується з використанням ППП MatLab та метода динамічного програмування [2].
Лінеаризоване рівняння поздовжньо-вертикального переміщення літака має вигляд [1]:

d 4 h(t )
dt

4

+ 2 ⋅ξ ⋅ω ⋅
0

d 3h(t )
dt

3

+ω 2 ⋅
0

d 2 h(t )
dt

2

= K ⋅ v ⋅ ω 2 ⋅ δ (t ) ,
0

(1)

де ξ – коефіцієнт демпфування короткоперіодичних коливань, ω0 – резонансна частота коливань, K –
коефіцієнт підсилення короткоперіодичних коливань, ν – коефіцієнт демпфування, h(t) – коефіцієнт
пропорційності Лапласа, δ (t) – залежність висоти відхилення руля від часу.
Мета роботи. Синтезувати за допомогою ЕОМ оптимальний лінійний регулятор для об’єкта – літака, що
виконує посадку при повній інформації про умови польоту (стан об’єкта керування).
Матеріал та результати досліджень. На основі даних з [1], запишемо матриці векторно-матричного
рівняння об’єкта керування у просторі стану:
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Нехай ζ = 0, 5; ω0 = 1 pад / c; k = −0, 95c ; T0 = 2, 5c; v = 78 м / с
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В результаті синтезу оптимального регулятора при повній інформації про стан детермінованого об’єкту
методом динамічного програмування за допомогою MatLab отримали наступні значення матриці підсилення
(К) та розв’язки рівняння Ріккаті (S), при одиничних вагових матрицях в функціоналі якості керування:

1, 49
0, 56
K = [-1 -1, 32 -17,15 - 3, 68] , S = 
3, 94
0, 42

0, 42

0, 56

3, 94

0, 64

4, 8

0, 56 

4, 8

50, 9

7, 22



0, 56
7, 22
1, 55 
При цьому оптимальна автоматична система посадки літака відповідає наступній структурній схемі, рис. 2:

1
p

1
p

1
p

1
p

Рисунок 2 - Структурна схема оптимальної системи посадки літака
На схемі К1, К2, К3, К4 – елементи матриці підсилення пропорційного регулятора (К), а22, а23, а42 ,а43,
а44 – відповідні елементи матриці стану А.
Використовуючи ППП MatLab, знаходяться полюси системи, які мають значення :
poles1 = - 4, 3575 ; poles 2 = -2,1976 + 3, 4904i; poles 3 = - 2,1976 - 3, 4904i; poles 4 = - 0, 9996.
Оскільки полюси системи розміщені зліва, відносно уявної вісі, то система є стійкою.
Для отримання перехідного процесу оптимальної системи посадки літака необхідно на вхід структурної
схеми рис. 1 подати одиничний сигнал, в результаті чого отримується перехідний процес, зображений на рис. 3.
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Графік перехідного процесу автоматичної системи посадки літака закінчується за t p = 7 c, що співпадає з
тривалістю перехідного процесу системи посадки, отриманої за допомогою традиційного методу синтезу
Еллертом, Мерріамом та Юліусом Ту [1].
Висновки. Отже, використання ППП MatLab значно полегшує синтез оптимального управління,
спрощуючи розв’язання рівнянь Ріккаті. Для розглянутої системи спроектовано оптимальний регулятор при
повній інформації про стан детермінованого об’єкту методом динамічного програмування. Замкнувши систему
зворотнім зв’язком через матрицю підсилення (К), отримали нову систему, полюси якої розміщені зліва,
відносно уявної вісі, а отже система є стійкою.
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ОПТИМІЗАЦІЯ КВАЗІУСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ НАФТОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОЇ
СТАНЦІЇ
І. І. Яремак, ас.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
E-mail: yaremak_iryna@ukr.net
Вступ. Нафтоперекачувальні станції (НПС) забезпечують роботу нафтопровідної системи. НПС України
працюють у недовантажених режимах роботи, тому виникає наднормове споживання електроенергії й
збільшення собівартості перекачування. У таких умовах оптимізація квазіусталених режимів роботи НПС
набуває особливої актуальності.
Сучасна НПС – це складна енергоємна система, що містить електричну та гідравлічну підсистеми. Однією з
властивостей цієї системи є керованість, яка обумовлює розв’язання задачі оптимального керування її роботою.
Оптимізація режимів роботи НПС дозволить зменшити споживання електроенергії, підвищити надійність і
коефіцієнт корисної дії насосних агрегатів (НА) та НПС загалом.
Мета роботи. Комплексний аналіз роботи НА на основі системного підходу та побудова цільової функції
для визначення оптимального режиму роботи НПС при дотриманні об’ємів перекачування нафти.
Матеріал і результати дослідження. Для вибору оптимального режиму роботи НПС необхідно оцінити
надійність та ефективність роботи НА у різних режимах. Оскыльки режим роботи НА за подачею і напором
визначається гідравлічним опором мережі, у складі якої він працює, та фізико-хімічними властивостями нафти,
то аналізувати роботу гідротранспортної системи потрібно комплексно. Саме такий підхід дасть можливість
урахувати взаємозв’язок електричної та гідравлічної підсистем.
У випадку відхилення робочого режиму від точки оптимального навантаження насоса, його ККД
знижується, в наслідок чого збільшуються затрати електроенергії на транспортування нафти. Слід врахувати,
що електродвигун для насоса вибирається так, щоб його номінальні параметри відповідали оптимальним
параметрам насоса. Отож, неоптимальний режим роботи насоса зумовлює зниження ефективності приводного
електродвигуна – погіршення його ККД та коефіцієнта потужності, появу додаткових втрат в елементах
електромережі. На НПС для приводу відцентрових насосів (ВН) застосовують синхронні двигуни (СД).
Основні режими та характеристики СД наведено в [1], аналіз втрат активної потужності в усталених
режимах роботи СД запропоновано в [2]. У роботі [3] формалізовано такі важливі цілі (критерії) керування, як
максимальні значення ефективності та стійкості роботи СД, проте не враховано ККД ВН. Тому для визначення
оптимального режиму роботи НПС здійснимо комплексний аналіз електричної та гідравлічної підсистем.
Цільову умову ϕ1 – забезпечення максимального значення ККД СД при різних значеннях навантаження на
валу – представимо у вигляді [3]:
ϕ1 =

P
2

P + C + Dβ + Aα 2 + Bα

⇒ max ,

(1)

де Р – корисна потужність на валу СД; β = P1 P1н , α = Q1 Q1н – відносні значення навантаження статора СД
відповідно за активною та реактивною потужностями; С – складова втрат, що не залежить від активної та
реактивної потужності; D – складова втрат, що змінюється пропорційно квадрату активної потужності; А –
складова втрат, що змінюється пропорційно квадрату реактивної потужності; В – складова втрат, що
змінюється пропорційно реактивній потужності.
Цільва умова ϕ 2 – забезпечення максимального значення статичної стійкості СД згідно [3] – матиме вигляд:
ϕ2

(a I
=

)

2
1 f

+ a2 I f + a3 U Ш
N С xd

− 1 ⇒ max ,

(2)

де а1, а2, а3 – коефіцієнти апроксимації характеристики неробочого ходу СД; xd – синхронний індуктивний опір
СД; N С – потужність ВН НА; I f – струм збудження СД.
Повну потужність, яку НА споживає з мережі, можна визначити згідно формул [3] та [4]:
N
S= C ,

η СД

(3)

де η СД – коефіцієнт корисної дії СД;

S =U ⋅I ,
де I – струм статора при номінальній напрузі:
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I = I н β 2 cos 2 ϕ н + α 2 sin 2 ϕ н .
Отож, цільова умова

ϕ2

(5)

матиме вигляд:

ϕ2 =

(a I

2
1 f

+ a 2 I f + a3

)

− 1 ⇒ max .

(6)

2

η СД I н x d β cos 2 ϕ н + α 2 sin 2 ϕ н

Шляхом зміни струму збудження встановимо чотири режими роботи СД:
- режим з постійним коефіцієнтом корисної дії cos φ =1 (Q=0, α = 0 );
- режим з номінальним струмом збудження ( I зб = I зб .н );
-

режим з постійним коефіцієнтом потужності ( cos ϕ = cos ϕ н );

- режим сталої реактивній потужності ( Q = Qн , α = 1 ).
Аналіз запропонованих режимів дасть можливість оцінити ефективність та стійкість роботи СД. Проте для
комплексного аналізу гідротранспортної мережі необхідно врахувати роботу гідравлічної підсистеми. У [4]
встановлено, що ККД СД та ККД ВН досягають максимуму при різних значеннях витрати нафти, відмінних від
паспортного для насоса. Тому цільову умову поліоптимального керування квазіусталеними режимами роботи
НА НПС, залежно від навантаження на валу варто представити в адитивному вигляді:
(7)
M = M 1φ1 + M 2φ2 + M 3φ3 ⇒ max,
де M 1 , M 2 , M 3 – вагові коефіцієнти, які визначаються згідно експертних оцінок; ϕ 3 – ККД ВН [4].
Висновки. На основі запропонованих досліджень визначено цільові умови оптимального керування
квазіусталеними режимами роботи НА НПС. Шляхом зміни струму збудження встановлено чотири режими
роботи СД. Доведено необхідність застосування системного підходу для комплексного аналізу режимів роботи
НА НПС, побудовано цільову функцію, яка дає можливість врахувати взаємозв’язок електричної та
гідравлічної підсистем і визначити оптимальний режим роботи НПС.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ:
ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ MATLAB
Б. І. Приймак, к.т.н., ст. викл., О. Ю. Сівак, студ.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
E-mail: bp-08@ukr.net
Вступ. Система Matlab була створена як мова програмування високого рівня для різних технічних
обчислень. Вона увібрала в себе не тільки передовий досвід розвитку і комп’ютерної реалізації чисельних
методів, накопичений за останні десятиліття, але і весь досвід становлення математики за всю історію. Одним з
найважливіших рис системи Matlab являється можливість її використання для найрізноманітніших науковотехнічних задач [1, 2]. Зокрема, великі можливості надає Matlab для вирішення питань аналізу та синтезу
систем автоматичного керування (САК).
Мета роботи. В цій статті ставиться за мету на конкретних прикладах показати практичне застосування
системи Matlab для задач дослідження дискретних САК.
Матеріал і результати дослідження. Для написання прикладів використаємо систему, структурна схема
якої зображена на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурна схема дискретної САК

де W ( s ) =

K
z −a
1 − e −st
; D (z ) = K 1
; W f (s ) =
, де K , K 1, T , a - параметри передатних функцій; s –
z
s (Ts + 1)
s

параметр перетворення Лапласа; z - параметр z-перетворення; T 0 - такт квантування. Надамо чисельні
значення константам у командному вікні Matlab: K=8; K1=4;Kzz=1; a=0.9; T=0.1; T0=0.05.
Приклад 1. Сформувати у середовищі Matlab дискретну передатну функцію D ( z ) . Для розв’язання цього
прикладу використовуємо команду (функцію) tf. Текст програми матиме вигляд: D=tf([K1 –K1*a],[1 0],T0);
В результаті отримаємо передатну функцію D ( z ) = ( 4 z − 3.6 ) z для T 0 = 0.05.
Приклад 2. Отримати дискретну передатну функцію неперервного об’єкта. Для розв’язання прикладу
використаємо функцію c2d. Якщо на вході неперервної частини немає фіксатора, то програма матиме вигляд:
W=tf([K],[T 1 0]);
D0=c2d(W,T0,'imp').
3.148z
Отримано передатну функцію D 0 ( z ) =
. Якщо на вході об’єкта розташовано фіксатор
2
z − 1.607z + 0.6065
нульового порядку, то програма має вигляд:
W=tf([K],[T 1 0]);
D1=c2d(W,T0,'zoh').
0.08522 z + 0.07216
.
Отримано передатну функцію D 1 ( z ) =
z 2 −1.607z + 0.6065
Приклад 3. Знайти передатну функцію розімкнутої системи. Для розв'язання прикладу використаємо
формулу D roz ( z ) = D ( z ) ⋅ D 1 ( z ) . Програма у Matlab матиме вигляд:
Droz=D*D1;
Отримана передатна функція Droz ( z ) =

0.3409 z 2 − 0.01816 z − 0.2598

.
z 3 − 1.607 z 2 + 0.6065 z
Приклад 4. Знайти передатну функцію замкнутої системи. Для розв’язання цього прикладу використаємо
функцію feedback: Dz=feedback(Droz,Kzz).
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Отримано передатну функцію Dz ( z ) =

0.03409 z 2 − 0.01816 z − 0.2598

.
z 3 − 1.266 z 2 + 0.5884 z − 0.2598
Приклад 5. Дослідити стійкість дискретної системи кореневим методом. Для розв’язання цього прикладу
використаємо функції pole та abs. Імпульсна система n-го порядку стійка [3], якщо полюси її передатної
функції (корені характеристичного рівня) |zi|<1, і=1...n. Програма у Matlab матиме вигляд: poles=abs(pole(Dz));
У результаті отримаємо вектор poles значень модулів коренів характеристичного рівняння, елементи якого
дорівнюють: z 1 = 0.9335; z 2 = 0.5275; z 3 = 0.5275. Отже досліджувана система стійка.
Приклад 6. Знайти z-перетворення у символьному вигляді. Для розв’язання цього прикладу сформуємо
передатну функцію у вигляді зображення Лапласа. Тоді відшукаємо зворотне перетворення Лапласа за
допомогою функції ilaplace. Після цього виконаємо заміну t = nT 0 . Потім здійснимо z-перетворення за
допомогою функції ztrans. Програма матиме вигляд:
syms K T s
W=K*(1/(T*s^3+s^2)); L=ilaplace(W);
L1= K*(n*T0-T*(1-exp(-n*T0/T)));
Ds=ztrans(L1).

K

1
−
T

KT0 z

KTz
KTz
+
;
( z − 1) z − e−T0 T
( z − 1)
Ts + s
Якщо сюди підставити чисельні значення, то результат співпаде з отриманим вище у прикладі 2.
Як відомо [3], в задачах синтезу дискретних регуляторів широке застосування знайшов метод
псевдочастотних логарифмічних характеристик. Розглянемо характерні приклади.
Приклад 7. Отримати для об’єкта керування амплітудно фазову псевдочастотну характеристику R ( j λ ) , де
У підсумку отримаємо: W ( s ) =

3

2

; L (t ) = K (t −T +T e

); Ds ( z ) =

2

−

λ – абсолютна псевдочастота. Для розв’язання цього прикладу використаємо команду d2c та визначену в
прикладі 2 дискретну передатну функцію D1 ( z ). Текст програми: R=d2c(D1, 'tustin').

(

У результаті матимемо вираз R( s ) = −0.004065s 2 − 1.797 s + 78.37

) ( s2 + 9.797s ) , який, після заміни

s=jλ,

являтиме собою амплітудно фазову псевдочастотну характеристику об’єкта.
Приклад 8. Побудувати частотну й псевдочастотну логарифмічні амплітудні характеристики (ЛАХ) об’єкта
керування. Для цього прикладу використаємо команду bodemag. Програма має вигляд: bodemag(W,'r',R,'b--').
У результаті отримаємо частотну йпсевдочастотну ЛАХ, які зображені на рис. 2, де крива 1 визначається як
20 lg W ( jω ) , а крива 2 – як 20 lg R ( j λ ) .
Bode Diagram
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Рисунок 2 – Частотна й псевдочастотна ЛАХ об’єкта керування
Висновки. Наведено розв’язання за допомогою програмного комплексу Matlab низки прикладів, що
стосуються питань аналізу та синтезу дискретних САК. Ці приклади можуть бути корисними як при вивченні
теорії дискретних САК, так і при розробленні та дослідженні систем цифрового керування.

1.
2.
3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОФАЗНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕМКОСТНОГО ТОКА
АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
Ченчевой В.В., асп., Хребтов Е. О., студент
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского
E-mail: haostime@gmail.com
Введение. Автономные источники электроэнергии (АИЭ) становятся все более популярными при решении
вопросов электроснабжения бытовых и промышленных потребителей. АИЭ должны отвечать целому ряду
требований: экономичность, надежность, большой срок службы, простота и удобство эксплуатации, малые
масса и габариты. В связи с этим перспективной выглядит замена традиционно используемых в автономных
электростанциях синхронных генераторов на асинхронные. Несмотря на специфические особенности
асинхронных генераторов (АГ), такие как наличие верхней и нижней критической скорости самовозбуждения,
минимальное и максимальное критические значения емкости возбуждения, возможность автономной работы,
высокая прочность и устойчивость к пиковым нагрузкам. Преимуществами асинхронных генераторов с
конденсаторным возбуждением на базе асинхронного двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором являются
простота конструкции и технологии изготовления, высокая эксплуатационная надежность, значительная
распространенность асинхронных машин. Долгое время считалось, что использование асинхронного генератора
в автономном режиме связано с большими сложностями, а потому не является целесообразным. Если проблема
значительной массы и большой стоимости конденсаторов возбуждения в настоящее время решена, то вопрос
создания простой и надежной системы стабилизации выходного напряжения асинхронного генератора остается
открытым. Все известные на сегодняшний день способы регулирования напряжения асинхронного генератора
имеют определенные недостатки, в результате, область применения таких генераторов ограничена. Одна из
основных проблем при разработке автономных источников электроэнергии на базе асинхронного генератора
состоит в выборе рациональной системы его возбуждения и стабилизации выходного напряжения,
обеспечивающие оптимальные эксплуатационные характеристики [1]. Несимметричные режимы работы
асинхронных генераторов обусловлены чаще всего неравномерным распределением приемников по фазам сети.
Несимметрия нагрузки приводит к несимметрии токов, напряжений и мощностей в фазах генератора. Многие
аварийные режимы, например, обрыв провода линии электропередач, несимметричные короткие замыкания,
также относят к несимметричным режимам.
Цель работы. Исследование режимов работы асинхронного генератора при пофазном регулировании
емкостного тока.
Материал и результаты исследования.
Нарушение режима симметрии напряжений трехфазной системы изменит энергетические характеристики
симметричных по емкости ветвей конденсаторных батарей (КБ). Вследствие неравномерного распределения
реактивной мощности (РМ) ветвей КБ направление тока компенсации в отдельных фазах сети может оказаться
противоположным требуемому, что снизит его пропускную способность, приведет к дополнительным потерям
мощности и увеличит уже имеющийся дисбаланс напряжений.
Актуальным является исследование автономной асинхронной генераторной установки в несимметричных и
аварийных режимах работы, например, аварийное отпирание одной фазы нагрузки, которую тяжело
реализовать не только на промышленной установке, но и на физической модели. Созданная математическая
модель автономного асинхронного генератора [2] дает значительно более широкие возможности относительно
исследований разных режимов, которые могут возникнуть в реальных установках. При исследовании
несимметричных и аварийных режимов принято допущение, что скорость вращения АГ остается постоянной.
Принципиальная схема асинхронного генератора при однофазной нагрузке представлена на рис. 1, а.

АГ
Uн
Uс

С возб
Zн

б)

а)
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Рисунок 1 - Принципиальная схема асинхронного генератора при однофазной нагрузке а) и зависимость
действующего значения напряжения (б)
На рис. 1, б представлены результаты исследования автономного асинхронного генератора в
несимметричном режиме - включении одной из фаз на индуктивную нагрузку (фаза В) в момент времени t = 2
с. Скачкообразное уменьшение нагрузки в одной из фаз приводит к деформации амплитуды фазных
напряжений на выходе автономного источника. Относительная стабильность выходного напряжения
обеспечивается перераспределением составляющих тока намагничивания асинхронного генератора: тока
нагрузки и тока в цепи регулирования емкостного тока.
Анализ зависимостей напряжения U(t) (рис. 2, а) в автономном режиме работы АГ при нессиметричной
нагрузке показал, что использование схемных решений с использованием одного релейного регулятора,
управляемого на все три фазы генератора, не обеспечивает требуемые показатели качества стабилизации
параметров генерируемой электроэнергии. В случае нессиметричной нагрузки целесообразнее использовать
пофазное регулирование выходного напряжения (рис. 2, б), т. е. на выход каждой фазы АГ подключен
соответствующий измерительный преобразователь и релейный регулятор.
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Рисунок 2 - Временные диаграммы выходного напряжения АГ с релейным регулятором емкостного тока при
однофазной индуктивной нагрузке: при использовании 3х фазного релейного регулятора а) и пофазном
релейном регулировании б)
Применение системы пофазного регулирования емкостного тока позволяет повысить качество
электроэнергии за счет симметрирования трехфазной системы выходного напряжения по амплитуде и по фазе.
Такая система обладает тем преимуществом, что при компенсации реактивной мощности и стабилизации
напряжения на заданном уровне в каждой фазе обеспечивается симметрование трехфазной системы
напряжений нагрузки и повышается качество электроэнергии. Указанное повышение качества электроэнергии
достигается за счет автоматического регулирования двух параметров – параметров релейного регулятора
(величины ширины зоны гистерезиса) и угла управления тиристорным коммутатором α в зависимости от
величины реактивного тока и величины напряжения в каждой фазе.
Выводы. Проведенные исследования несимметричных и аварийных режимов подтвердили
работоспособность автономных асинхронных генераторных установок, в которых применены различные
системы управления емкостного тока на базе релейного регулятора, в режимах, которые являются наиболее
характерными при их эксплуатации.
В случае несимметричной нагрузки лучшей за регулирующими свойствами является вариант схемы
пофазного релейного регулирования напряжения, который обеспечивает высокую точность регулирования
напряжения на зажимах АГ и хорошие динамические характеристики при широких изменениях значения
нагрузки.
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INDUCTION MOTOR VIBRATION POWER ANALYSIS
O. Bratash, post-grad., Zh. Romashihina post-grad., A. Kalinov, Cand. of Sc.(Tech.), Assoc. Prof.
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University
Pershotravneva str., 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine
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Introduction. Energy conversion in electrical machines and technological mechanisms is invariably associated
with variable forces and moments causing the vibration. When there is some damage in the electric machine, the
vibration level rises. Losses caused by the increase in the vibration power make an effect on the total loss of
consumed power, as they are a part of the overall energy balance of the engine. The investigation of the vibration
power of the electromechanical system makes it possible to improve analyze the distribution of energyof induction
motor (IM) flows in the time and frequency domain [1].
Objective. Development of mathematical apparatus for calculating the harmonic components of the
instantaneous vibration power based on the harmonic components of acceleration and velocity and its quantitative
analysis.
Material and research result. Existing approaches to measuring and calculating the vibration power are
described in the publications [2]-[4]. Instant vibration-power is obtained on the basis of vibration velocity and
vibration acceleration signals, measured in the desired direction. In general case, the instantaneous vibrationpower calculated as follows:
(1)
pv (t ) = vv (t ) f (t ) , W

vv (t ) - instantaneous value of the vibration velocity along one of the three axes, mm/s; f (t ) - instantaneous
value of force directed at one of the axes, N.
The most rational way to determine the vibration power is a technique in which only one of vibration
parameters are measured directly. Since the most frequently used instruments for measuring the vibration is the
accelerometer, then the vibration acceleration can be used as a directly measured signal.
From Newton's second law, the expression for calculating the total vibration power is as follows:
PV k =  mr AV k + mr g  VV k , W,
(2)


2
mr – reduced mass, kg; g - free fall acceleration, m/s .
To convert the acceleration into the velocity, the integration should be applied. It requires more complex
equipment that results in additional errors. Moreover, the measurement accuracy of low-frequency vibration may
decrease due to the fact that these measurements are carried out near the lower scope of resolving ability of
devices that inevitably leads to distortion of the results [2].
As mentioned above, the most rational way to determine the vibration power is a technique in which only one
of vibration parameters are measured directly. Since the most frequently used instruments for measuring the
vibration is the accelerometer, then the vibration acceleration can be used as a directly measured signal.
The errors of instantaneous vibration velocity calculation can be avoided if instead of the instantaneous value we use the harmonic
composition of the vibration acceleration. In this connection the operation of integration is replaced by the calculation of harmonic
components of vibration velocity VV k across the harmonic components of vibration acceleration AV k :
VVk =

VVk

( k / T ) ⋅ 2π

, mm/s,

(3)

T - time interval at which the signal is analyzed, s; k - number of harmonics in the expansion of acceleration

signal in a Fourier series.
In addition to the dynamic component of the vibration power transmitted to the supports, the method of determining
which is described in [2]-[4], there is a static component PV st k = mr gVV k , caused by the machine weight effect on the
supports. It should be taken into account. To calculate the instantaneous vibration power, based on orthogonal
harmonic components of vibration velocity and vibration acceleration we use the algorithm [5], [6], which is
based on the theorem of convolution of the discrete series. The algorithm is implemented in the MathCad package
using the symbolic computation subsystem.
For the numerical analysis of electric engine vibration power by the proposed method the experimental studies of vibration
signals were carried for MF-11-16 -type engine with the parameters of Pn = 1.4 kW, In = 9.3 A, n = 886 rpm, m = 70 kg [7].
Experiments was carryed out at work IM from the symmetric (K(unsymmetry) = 1,1%) and asymmetric
(K(unsymmetry) = 20,8%) power supplies. The analysis is performed by three spatial axes (X, Y, Z). The assessment of
vibration power is conducted by the parameter of RMS for four frequency ranges: 12.5-87.5 Hz - low-frequency
vibration, 87.5-400 Hz and 400-1000 Hz - vibration in central frequency band 1000-3000 Hz - high frequency vibration,
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and for the entire frequency range. Such a separation is necessary because the reasons causing the increase in vibration
on these frequency ranges are of different nature.
During the study of the vibration power spectrum formation, the calculations were carried out by the full spectra and
selected, the most important, components of the spectra of vibration velocity and vibration acceleration. When
comparing the spectra of original and recalculated vibration power, it has been found that in the first case, RMS =
50,63W, and in the second - RMS = 34.325 W (Fig. 1-3).
These results show that the vibration power RMS is significantly affected with the intermediate, not major,
harmonic components of vibration acceleration and vibration velocity. The analysis of experimental data shows that for
IM symmetric mode the total vibration power RMS by three axis is 79,37 W, ie 8.2% of the average three-phase power
consumption. For the asymmetric mode the total effective vibration-power 114,1 W, ie 3,55 % of the average power
consumption. With respect to the nominal electric power of IM, the total effective vibration power is 5,67% and 8,16%
respectively for symmetric and asymmetric modes.
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Conclusion. The analysis of the data shows that the vibration power makes up a significant part of the IM power
consumption that should be taken into account in the overall energy balance when performing engines diagnostics. The
complex analysis of the IM power consumption, the power of heat losses in its components, and the vibration power
make it possible to evaluate the distribution of energy flows of different physical nature. The developed method allows
us to estimate the energy component of the vibration power for diagnostics and assessment of life time of IM
mechanical components.
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Вступ. Однією з проблем сучасного електроприводу (ЕП) є питання визначення показників режиму роботи
електромеханічного обладнання з метою подальшого діагностування та моніторингу його поточного технічного
стану. Особливого значення також набувають проблеми визначення та контролю енергоефективності роботи
потужних ЕП енергоємних механізмів, компенсація змінних складових у трифазній миттєвій потужності
електричних мереж. Вирішення вказаних проблем неможливе без точного визначення множини параметрів, що
характеризують систему. Існуючі теорії миттєвої потужності, які використовуються в системах компенсації [1],
потребують чіткої та достовірної інформації про складові сигналу потужності для вірного розрахунку сигналів
завдання на активні компенсатори. Ці сигнали розраховуються на основі отриманих за допомогою
вимірювальних систем (ВК) миттєвих векторів струму і напруги в режимі реального часу.
При розробці ВК виникає проблема, вирішення якої досить часто є взаємовиключним: вимірювальний
комплекс, з одного боку, повинен бути універсальним і забезпечувати достатню точність виміру
електромеханічних параметрів, але з іншого боку, повинен мати прийнятну вартість і габарити. У підсумку
виникає ряд підзадач, пов'язаних з необхідністю розробки методів підвищення точності ВК, як на етапі вимірів,
так і на етапі обробки даних і розрахунку параметрів [2]. При розв’язанні вказаних проблем ставляться жорсткі
вимоги до точності вимірювальної апаратури, в тому числі і до АЦП як основної їх складової. Перетворення
сигналу призводить до появи певних похибок у параметрах, що були розраховані на основі сигналів, отриманих
з АЦП. Причому ці похибки мають адитивний характер, а їх величина в кожному конкретному випадку
залежить від типу перетворювача, що застосовується. Тому при виконанні розрахунків постає необхідність
урахування похибок вимірювальної апаратури.
Мета роботи. Кількісна оцінка похибки, що спричинена часовою затримкою в АЦП при послідовному
опитуванні аналогових каналів, на результати розрахунку трифазної миттєвої активної потужності трифазних
електротехнічних систем.
Матеріал і результати дослідження. Незважаючи на широке розповсюдження АПЦ із послідовним
опитуванням каналів, їх застосування при вирішенні задач компенсації має ряд проблем. Так, при дослідженні
роботи трифазних систем основні характеристичні параметри розраховуються на основі миттєвих сигналів
струмів та напруг фаз статора двигуна [3]. Таким чином, при роботі послідовного АЦП опитування інформації з
аналогових каналів відбувається із певною затримкою часу ∆t між опитуванням кожного каналу. Тобто, при
записі послідовно сигналів фаз двигуна, початок відліку періоду струму фази С зсувається на проміжок 5 ⋅ ∆t
відносно початкового моменту відліку напруги фази А. Такий випадок назвемо «послідовна реєстрація фаз», а
випадок, коли послідовно зчитуються сигнали напруг ( u A (t ), u B (t ), u C (t ) ) і струмів ( i A (t ), i B (t ), iC (t ) ) –
«послідовна реєстрація сигналів».
Для аналізу впливу вказаної часової затримки доцільно провести моделювання розрахунку миттєвої
активної потужності для трифазної системи зі з’єднанням у зірку з нулем та без нуля:

p(t ) = u A (t )i A (t ) + u B (t )iB (t ) + uC (t ) C (t ) =
(1)
1
[u AB (t )(iA (t ) − iB (t ) ) + u BC (t )(iB (t ) − iC (t ) ) + uCA (t )(iC (t ) − iA (t ) )] .
3
Визначення потужності проводилося для обох вказаних варіантів налаштування АЦП згідно з (1). Для цього
в ідеальні сигнали струмів та напруг фаз статора штучно вводиться затримка ∆t , що визначається частотою
дискретизації АЦП. Розрахунки проводились для кутів навантаження ϕ = 30о , що відповідає номінальному
режиму роботи потужного асинхронного двигуна (АД), та ϕ = 80о – режиму неробочого ходу АД.
Як показують результати проведеного моделювання, така затримка часу вносить у розрахований сигнал
миттєвої активної потужності суттєву змінну складову (рис. 1). Гармонічний аналіз розрахованої кривої
показав, що в спектрі потужності з’являється друга гармоніка, причому її амплітуда залежить не тільки від
частоти дискретизації АЦП, а й від коефіцієнта потужності навантаження (рис. 2). Ця гармоніка зазвичай
свідчить про наявну несиметрію параметрів електричної машини або мережі живлення, але в даному випадку
вона є уявною, тобто з’являється лише як похибка розрахунку.

=
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Рисунок 1 – Миттєва трифазна активна потужність АД при різному налаштуванні каналів АЦП:
«–––» – послідовна реєстрація фаз; «-----» – послідовна реєстрація сигналів
При аналізі похибки розрахунку миттєвої активної потужності трифазних кіл для більш наочного аналізу
змінна складова в спектрі сигналу Р2 співвідносилась із постійною складовою потужності Р0. Як видно із
графіків, із зменшенням частоти дискретизації АЦП та зменшенням коефіцієнта потужності Р2 збільшується і
досягає майже 40% від постійної складової активної потужності (рис. 2).
Р2
,%
Р0

Р2
,%
Р0

а)
б)
Рисунок 2 – Залежність значення 2-ї гармоніки трифазної активної потужності від частоти дискретизації АЦП
при різних кутах навантаження: а) ϕ = 30о ; б) ϕ = 80о :
«–––» – послідовна реєстрація фаз; «-----» – послідовна реєстрація сигналів
Р2
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Р0

Рисунок 3 – Залежність значення 2-ї гармоніки трифазної активної потужності від кута навантаження при частоті
дискретизації АЦП f = 100 кГц :
«–––» – послідовна реєстрація фаз; «-----» – послідовна реєстрація сигналів
Висновки. Проведені дослідження показали, що затримка часу при послідовному опитуванні каналів АЦП
суттєво впливає на спотворення результатів розрахунку миттєвої активної потужності трифазних кіл. У деяких
випадках, при «послідовній реєстрації фаз», значення «уявної» другої гармоніки потужності може досягати
40%, тому доцільніше проводити опитування аналогових каналів за схемою «послідовна реєстрація сигналів»,
оскільки такий порядок вносить менш значну похибку в розрахований сигнал потужності. Результати
моделювання свідчать про те, що використання АЦП з максимальною частотою дискретизації до 100 кГц без
корекції сигналів є неприпустимим в задачах компенсації змінних складових трифазної потужності.
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Введение. Рассматриваемый объект автоматизации – электротехнический комплекс подготовки шихтовых
материалов. Основная технологическая задача отделения дозирования - выдача каждого компонента в таком
соотношении, которое обеспечивало заданный химический состав шихты, и в таком общем количестве, которое
задается отделением спекания. При решении задач оптимизации процесса дозирования необходимо с
достаточной точностью определять соотношение шихтовых материалов с учетом их химического состава,
влажности, фракции, включенных примесей. В связи с этим разработка автоматизированного программного
средства расчета основных параметров дозирования шихтовых материалов является актуальной.
Системы весового дозирования и транспортировки материалов характеризуются применением в своем
составе механических вращающихся узлов, преобразователей частоты, электродвигателей. Внедрение
автоматических систем управления подготовкой материалов должно сопровождаться применением алгоритмов
диагностики оборудования и функционирования системы для достижения максимальной эффективности.
Цель работы. Реализация системы управления электротехническим комплексом подготовки шихтовых
материалов с интегрированной системой диагностирования отдельных элементов.
Материал и результаты исследования. Сложные производственные процессы характеризуются
случайным характером возмущений. Не исключением является и агломерационный процесс, в том числе и
такая часть агломерационного процесса, как операции подготовки шихты. Вопросы применения
автоматических систем для сложного объекта, которым является шихтовое отделение цеха агломерации,
связаны с необходимостью наличия точного математического описания. Полное описание шихтового
отделения, как объекта автоматизации, отсутствует, но в работе [1] заложены основы для разработки
комплексных подходов к решению проблемы получения сырья для доменного процесса, каким является
агломерат заданного качества.
С целью повышения качества агломерата разработана аналитико-экспериментальная модель
прогнозирования свойств и управления качеством агломерата, учитывающая динамику процесса агломерации и
информационных потоков. Предложенная система, разработанная на основе исследований, описанных в [2],
имеет модульную структуру и состоит из:
− блока подготовки исходных данных;
− блока расчета и прогнозирования.
Система управления представляет собой двухуровневую систему, на верхнем уровне выполняется расчет
массовых долей компонентов шихты, которые подаются на нижний уровень – локальные системы
регулирования компонентов. Базовым расчетным блоком системы является балансовая модель расчета шихты,
основанная на системе из трех уравнений материального, теплового баланса и баланса основности, а также
уравнения зависимости основности агломерата от расхода флюса в шихту:
A1 ∗ X + B1 ∗ Y + C1 ∗ Z = D1 
(1)

A2 ∗ X + B 2 ∗ Y + C 2 ∗ Z = D 2  ,
A3 ∗ X + B 3 ∗ Y + C 3 ∗ Z = D 3 

где D1 – материальный баланс, D2 − баланс основности, D3 − тепловой баланс.
Решение системы уравнений материального баланса, баланса основности, теплового баланса позволит
определить расходы железорудных материалов, флюса и твердого топлива для получения агломерата заданного
состава. Разработанная модель позволит управлять содержанием углерода в шихте при ее дозировании с целью
достижения заданного содержания FeO в агломерате.
Целевой функцией системы поддержки принятия решений (СППР) диагностики металлургического
оборудования является сбор текущей информации
о надежности функционирования оборудования,
поступающей из АСУ нижнего уровня, ее многоуровневый анализ и синтез, по критерию «уровень надежности
технических средств», комплекса корректирующих и предупреждающих действий (мероприятий) по
поддержанию уровня надежности [4].
Электротехнический комплекс как объект диагностирования (ОД) может быть описан с использованием
диаграммы прохождения сигналов на основе структурной схемы. Используя функциональную схему объекта,
составим логическую модель, представленную на рис. 1:
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Рисунок 1 – Логическая модель комплекса
Логическая модель является правильной, если любой блок системы имеет только один выход. Тогда
модель рассматриваемого комплекса может быть представлена в виде совокупности блоков Qi с входами Zj .
Основная цель интеграции модуля диагностики в систему управления − реализация системы обслуживания
оборудования по фактическому техническому состоянию, в соответствии с которым обслуживание проводится
только в том случае и в том месте, где оно оказывается абсолютно необходимым.
Разработанный алгоритм реализован с использованием возможностей программного пакета системы
визуализации Wonderware InTouch 8.0. Используя информацию от датчиков и оперативную диагностику в
режиме реального времени, оператор может предсказать возникновение неисправностей, выхода оборудования
из строя и нарушение технологического процесса, что снижает время простоев технологического оборудования
и возникновение аварийных ситуаций. Программная реализация базируется на базе использования стандартных
систем визуализации.
Внедрение системы управления электротехническим комплексом дозирования материалов позволит
достигнуть экономии за счет повышения качества готовой продукции и снижения содержания мелочи в
агломерате.
Выводы. Предложена
реализация системы поддержки принятия
решений с использованием
микропроцессорной техники и СКАДА, позволяющая производить дозирование материалов с заданной
производительностью и химическим составом.
Функционирование системы обеспечивается за счет
применения математической модели, включающей в себя материальный баланс и исключающей влияния
запаздывания. Интегрированный в СППР модуль диагностирования позволяет проводить оценку технического
состояния электротехнического комплекса на основе использования диаграммы прохождения сигналов.
Дальнейшим направлением исследований может быть разработка математической модели системы весового
дозирования на основе использования предиктора Смита и оценка состояния электротехнического комплекса
на основе анализа таблицы чувствительностей функций неисправностей.
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Вступ. Несправності електроустаткування електротранспорту за місцем їх виникнення класифікуються
таким чином:
- несправності в силових ланцюгах;
- несправності в ланцюгах управління;
- несправності в службових і допоміжних ланцюгах.
За даними статистики, основна частка пошкоджень електротранспорту соціального призначення (тролейбус,
трамвай) або відхилень від нормальних режимів функціонування відбувається з вини електроустаткування та
складових тягових електротехнічних комплексів [1].
Аналіз розподілу несправностей в електричних ланцюгах показав, що в силових елементах, при своєчасному
та якісному обслуговуванні, відсоток несправностей складає не більше 1 % від загальної кількості. Причому
при виході з ладу будь-якого з елементів, що складають силовий ланцюг, як правило, в більшості випадків
залишається можливість продовжити рух і тим самим доставити тролейбус у депо для ремонту.
Значна частина відмов припадає на частку несправностей з вини комутаційної апаратури схеми управління.
Так, за даними міськтранспорту м. Кременчука за період 2001-2007 рр. відсоткова частка цих неполадок склала
23,4 %. Тобто є реалії для консатації важливості проблеми забезпечення безвідмовної роботи
електрообладнання тягових систем електротранспорту.
Основними електричними апаратами і компонентами системи управління тягового електродвигуна
тролейбуса є контролер водія, реле, силові контактори, напівпровідникові елементи (діоди, що замикають
зворотне протікання струму в ланцюгах), серводвигун (двигун постійного струму), реостатний контролер і
джерело живлення. Несправності релейно-контакторної системи управління (РКСУ) можна розділити на
наступні:
– несправності комутаційних апаратів (реле, контакторів);
– несправність контролера водія;
– несправності в сполучних лініях.
Мета роботи. Виявлення та оцінка причин відмов електроустаткування тролейбуса при розпізнаванні станів
об'єктів діагностування в процесі їх експлуатації шляхом застосування ймовірнісно-статистичних методів.
Матеріал і результати дослідження. Як об'єкт управління розглядається система управління тролейбусом
(СУТ), яка використовується в процесі експлуатації, що утворює безліч D станів, пов'язаних з нею системою
ознак К [3]. Статистична інформація отримана в результаті обробки вимірювань графіків тимчасових рядів по
відмовах елементів системи управління, що супроводжують роботу СУТ.
Одним з важливих завдань діагностування стану об'єктів є використання ознак (критеріїв) з найбільшою
діагностичною цінністю або вагою. Відомо декілька підходів до оцінки діагностичної цінності ознаки [2].
У діагностуванні часто використовується таке поняття, як діагностична вага реалізації ознаки Кj.
Якщо в результаті обстеження СУТ ознака Кj має реалізацію ознаки Кjs, то діагностичну вагу можна
визначити так:
P ( K jS / Di )
(1)
,
Z Di ( K jS ) = log 2
P( K jS )
де P(Kjs/Di) – вірогідність попадання ознаки До в інтервал «S» для СУТ із станом Di;
P(Kjs) − вірогідність появи цього інтервалу у всіх об'єктів з різним технічним станом.
На момент обстеження СУТ, за наслідками статистичних даних попередніх досліджень, приймаємо наступні
імовірнісні характеристики про значення контрольованої ознаки Кj, наприклад, для амплітуди спектру коливань
тиску контакту (S), справного D1 і несправного D2:
Р(D1)=0,63 і P(D2)=0,37.
У більшості випадків область можливих значень вимірюваної діагностичної ознаки розбивається на
інтервали, для нашого прикладу:
P(Kj1)=0,17; P(Kj2)=0,27; P(Kj3)=0,55.
Діагностичні ваги для цієї ознаки:
P( K j1 / D1 )
0.10
= log
= −0.7612,
Z Di ( K j1 ) = log 2
0.17
P( K j1 )
відповідно
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Z (K) = -0,4344; Z (K) = -0,3448; D1 j2 D1 j3Z ;
(K) = 0,8155; Z (K ) = 0,5655; Z (K) = -0,8889. D2 j1 D2 j2 D2 j3.
Діагностична цінність обстеження визначається:
3

∑ P( K jS / Di ) ⋅ Z Di ( K jS ).

Z Di ( K j ) =

(2)

S =1

Використовуючи вираз (2), можна визначити діагностичну цінність, що вноситься всіма реалізаціями
ознак: Kjs при обстеженні СУТ для js станів D1 і D2.
Як випливає з вищенаведених результатів, найбільшою діагностичною цінністю при обстеженні СУТ
володіють наступні ознаки: ентропійний аналіз (Фp) і число викидів (νp) коливань тиску контактів, а також
коефіцієнт Джіні (ДжG) биття валу контролера.
При перевезенні пасажирів тролейбусами КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» були отримані
наступні експертні оцінки для 100 відмов тролейбуса: для 63 відмов контролери водія опинилися в справному
стані (D1), а в інших 37 випадках спостерігався підвищений знос контактів контролера водія (стан D2).
При діагностуванні контролера водія область можливих значень вимірюваного критерію в більшості
випадків розбивається на інтервали, і характерною є наявність значення параметра в даному інтервалі. У зв'язку
з цим результат кількісного визначення вимірюваного параметра може розглядатися як ознака, що приймає
декілька можливих станів.
Обчислимо середню інформацію про стан контролера водія за наслідками контролю спектру коливань тиску
контактів:
2 3
P( Di ⋅ S j )
0,10
0,20
0,33
1
I D ( S ) = ∑ ∑ P( Di ⋅ S j ) ⋅ log 2
=
+ 0,20 ⋅ lg
+ 0,10 ⋅ lg
+
[0,33 ⋅ lg
P( Di ) ⋅ P( S j ) lg 2
0,63 ⋅ 0,34
063 ⋅ 0,39
0,63 ⋅ 0,36
i =1 j =1

0,24
0,10
0,10
+ 0,10 ⋅ lg
+ 0,24 ⋅ lg
] = 0,218.
0,37 ⋅ 0,34
0,37 ⋅ 0,30
0,37 ⋅ 0,36
Інформативність амплітуди спектру коливань тиску контактів як діагностичної ознаки несправного стану
контролера водія:
3
P ( Di ⋅ S j )
0,33
0,20
1 0,33
0,10
0,20
0,10
I D1 ( S ) = ∑ P( S j / D1 ) ⋅ log 2
=
⋅ lg
+
⋅ lg
+
⋅ lg
] = 0,132.
[
P
D
P
S
⋅
⋅
⋅
0
,
63
⋅ 0,34
0
.
63
0
,
30
0
,
63
0
,
63
0
,
36
0
,
63
0
,
63
(
)
(
)
lg
2
i
j
j =1
+ 0,03 ⋅ lg

Оцінимо значення інформації щодо технічного стану контролера водія, якщо відоме значення амплітуди
спектру коливань тиску контактів.
Якщо S = 10…15 с, то
2

I D ( S1 ) = ∑ P( Di / S1 ) ⋅ log 2
i =1

P ( Di ⋅ S1 )
0,03
0,33
0,03
1 0,33
=
⋅ lg
+
⋅ lg
] = 0,284.
[
P ( Di ) ⋅ P( S1 ) lg 2 0,36
0,37 ⋅ 0,36
0,63 ⋅ 0,36 0,36

Якщо S = 15…30 с, то
2

I D ( S 2 ) = ∑ P ( Di / S 2 ) ⋅ log 2
i =1

P ( Di ⋅ S 2 )
0,10
0,20
0,10
1 0,20
=
⋅ lg
+
⋅ lg
] = 0,046.
[
P ( Di ) ⋅ P ( S 2 ) lg 2 0,30
0,37 ⋅ 0,30
0,63 ⋅ 0,30 0,30

Якщо S = 30…60 с, то
2

I D ( S3 ) = ∑ P ( Di / S3 ) ⋅ log 2
i =1

P ( Di ⋅ S3 )
0,24
0,33
0,24
1 0,10
=
⋅ lg
+
⋅ lg
] = 0,965.
[
0,63 ⋅ 0,34 0,34
P ( Di ) ⋅ P ( S3 ) lg 2 0,34
0,37 ⋅ 0,34

Таким чином, найбільшою інформацією про стан об'єкту управління можна володіти, коли значення
амплітуди спектру коливань S =1000-1500 ч.
Висновки.
1. При рівні достовірності діагнозу PD = 0,9 можна зробити висновок, що вибрана сукупність діагностичних
ознак для оцінки технічного стану контролера водія в процесі експлуатації не є оптимальною, оскільки
дозволяє з необхідною достовірністю визначити тільки середній знос (D3) контролера.
2. Для отримання достовірніших відомостей про настання передаварійного стану контролера водія (D5)
необхідне використання додаткових діагностичних ознак, які володіють меншою інформативністю.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
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СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
НАФТОВИДОБУТКУ
С. П. Шевчук, д.т.н., проф., Р. В. Гранкін, асп., В. М. Сандул, асп.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: bondd2006@yandex.ru
Вступ. На сьогодні перспективи розвитку нафтовидобувної промисловості України пов’язуються з
інтенсифікацією нафтовидобутку. Одним із напрямів інтенсифікації є застосування пристроїв імпульснохвильової дії на нафтову свердловину без зупинки процесу видобутку [1]. При цьому важливим є проведення
безперервного контролю процесу інтенсифікації і проведення корекції параметрів інтенсифікації.
Мета роботи. Розробка системи технічного діагностування для контролю параметрів інтенсифікації
видобутку нафтової свердловини та тиску і температури рідини в гідроприводі пристрою інтенсифікації.
Матеріал і результати дослідження. НТУУ «КПІ» (Україна) та ЗАТ «Ренфорс» (РФ) для підвищення
видобутку нафти розробили й успішно випробували пристрій депресійно-хвильової дії на привибійну зону
пласта (ПЗП) на добувних і нагнітальних свердловинах з використанням як кислотних, так і вуглеводневих
розчинів поверхнево-активних речовин (ПАР). Пристрій інтенсифікації розташовується на поверхні й
обладнаний системою технічного діагностування (СТД), яка в реальному масштабі часу проводить
вимірювання та аналіз параметрів. Обв’язка обладнання наведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Технологічна схема обв’язки нафтового обладнання, пристрою інтенсифікації та елементів
СТД:
1 – колона головна, 2 – промивна головка, 3 – планшайба, 4 – центральна засувка, 5 – вертлюг,
6 – елеватор для підйомної установки А-50, 7 – бурова ємність, 8 – фільтр, 9 – насосна установка
ЦА-320, 10 – блок доливу, 11 – якір, 12 – депресійно-хвильовий пристрій, 13 – система
технічного діагностування (СТД), 14 – жолобна ємність
СТД, за допомогою датчиків та програмних засобів на ЕОМ у режимі інтелектуального керування,
контролює фізико-технічні параметри рідини, яка виноситься із свердловини за допомогою пристрою
інтенсифікації, а також тиск і температуру рідини в приводі пристрою. У програмному режимі здійснюється
погодження частотних та амплітудних характеристик для забезпечення резонансного режиму й максимальної
дії на пластову систему. В результаті інтенсифікації із свердловини видаляються шкідливі емульсії та
кальматанти, а також збільшується проникливість пористого середовища нафтового колектору.
Висновки. Експериментальними дослідженнями підтверджено, що система технічного діагностування
визначає поточний стан пристрою інтенсифікації нафтової свердловини, дозволяє коректувати параметри
інтенсифікації та прогнозувати ефективність обробки свердловини, визначаючи притік флюїдів з нафтового
колектору свердловини та коефіцієнт відновлення тиску (КВТ).
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ АСИНХРОННОЙ
МАШИНЫ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ПОЛЯ
ВОЗБУЖДЕНИЯ
А. В. Босак, асс., Л. В, Била, студ., В. С. Чермалых, студ.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
E-mail: alla_koz@ukr.net
Введение. Применяемые в промышленности вентильные двигатели (ВД) реализуются на основе синхронной
машины с возбуждением постоянным током: в цепь статора включен преобразователь частоты по схеме «выпрямитель – инвертор» со звеном постоянного тока. Коммутация всех тиристоров преобразователей естественная: в выпрямителе она осуществляется напряжением сети (сетевая коммутация), в инверторе – напряжением
(ЭДС) машины (машинная коммутация).
Главный недостаток такой схемы – отсутствие машинной коммутации вентилей инвертора при пуске и работе на малых частотах вращения.
Цель работы. Разработка системы управления ВД на основе асинхронной машины с фазным ротором и переменной частотой поля возбуждения, устраняющий указанный недостаток ВД с возбуждением постоянным
током.
Материал и результаты исследования. ВД с возбуждением трехфазным переменным током легко реализуется на основе серийной асинхронной машины (АМ) с фазным ротором (рис. 1). Якорем двигателя служит
ротор АМ, в цепь которого включен преобразователь (ПВ). В качестве индуктора используется статор, который
питается трехфазным напряжением от источника низкой частоты (ПНЧ). В данной схеме магнитное поле возбуждения вращается, благодаря чему в роторе индуцируется ЭДС даже при нулевой скорости двигателя. Этим
обеспечивается машинная коммутация зависимого инвертора во всем диапазоне частот вращения, в том числе
при пуске.
Развиваемый двигателем электроL
магнитный момент в относительных
единицах [1, 2]:
M
12
M* =
= ( A + A 2 ) cos 2 β ,
Mk
π

ПНЧ

АД
ПВ

380 В; 50 Гц

где
Mk
– критический момент
асинхронного
двигателя
в
нормальной
схеме
включения;
A = ( S 0 − S ) /( S (1 + r1*ε ) + r2*ε ) ;
S0 скольжение ВД при идеальном холостом
ходе; S
– текущее скольжение;

Тр

( )

r1* = 2r1'π 3 x p ;

(

)

r2* = 3 xтp + 2πr2 + 2πrтp + πrdp 3 x p ; x p
– номинальное индуктивное сопротивРисунок 1 – Схема вентильного двигателя
ление фазы статора, приведенное к ротору; ε = f1н f1 – отношение номинальной частоты к частоте поля возбуждения; β – угол опережения отпирания тиристоров инвертора относительно коммутирующей ЭДС.
Для данной системы привода весьма важным является определение оптимальной частоты возбуждения,
обеспечивающей наименьшую мощность преобразователей в статоре и роторе.
Представляет интерес использование реверсирования направления поля возбуждения на ходу. Вращающееся поле возбуждения необходимо только при пуске ВД и работе на малых скоростях. После того, как скорость
двигателя достигнет 15-20% номинальной, поле возбуждения может быть остановлено и, более того, реверсировано, т. е. оно будет вращаться в ту же сторону, что и ротор. При этом частота магнитного поля относительно
ротора уменьшится и, следовательно, уменьшится и индуктируемая в роторе ЭДС, что в свою очередь позволит
уменьшить требуемое напряжение выпрямителя для получения заданной скорости.
Энергетические диаграммы для случая, когда направления вращения поля и ротора совпадают, показаны на
рис. 2, а (двигательный режим) и рис. 2, б (режим рекуперативного торможения). В двигательном режиме электромагнитная мощность Р12 , равная сумме мощностей, потребляемых из сети ротором Р2 и статором Р1 за
6 кВ; 50 Гц
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вычетом потерь ∆Р1 , ∆Р2 , преобразуется в механическую Р мех . Следовательно, полезная мощность на валу

Р П = Р мех − ∆Р мех , где ∆Р мех – механические потери.
В тормозном режиме имеет место рекуперация энергии в сеть как через ротор, так и через статор.
На рис.3 изображена функциональная схема замкнутой системы управления ВД, в которой вблизи номинальной скорости реализован режим ре∆Р2
верса на ходу направления магнитного
∆ Рмех
∆ Р2
∆ Рмех
поля машины. Силовая часть системы
идентична показанной на рис. 1. ТириP2
сторный возбудитель ТВ работает в реСеть
Pп
Pм ех
Pп
P2
жиме источника напряжения низкой
Pм ех
Сет ь
частоты f1 . Использована стандартная
P1
схема подчиненного регулирования с
регуляторами скорости РС и тока РТ.
P1
∆ Р1
∆ Р1
Управление инвертором производится в
функции ЭДС фаз двигателя.
а
б
Формирование сигнала f1 з заданной

Рисунок 2 - Энергетические диаграммы ВД для двигательного (а)
и то рмозного (б) режимов

частоты осуществляется по частоте
вращения двигателя на входе нелинейного блока НЭ. Сигнал ω гр формирует-

ся на выходе элемента ПЭ; знак этого сигнала определяется знаком сигнала ω з , то есть направлением вращения двигателя. Величину ω гр рекомендуется принимать равной ω гр = ωн (1 − 1 / ε ) .
Если заданная скорость превышает значение ω гр (1 − 2 / ε ) , НЭ выходит из насыщения и задание на частоту
поля уменьшается. При ω з = ω гр частота f1 становится равной нулю, поле возбуждения останавливается и
рассматриваемая система работает как классический ВД с возбуждением постоянным током. Дальнейшее увеличение ω з приводит к тому, что сигнал f1з изменяет знак и, следовательно, изменяется направление вращения поля – оно начинает вращаться в ту же сторону, что и ротор. Поскольку блоки НЭ и ПЭ имеют симметричные характеристики, порядок работы всех узлов электропривода не засвистит от направления вращения ВД.
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Рисунок 3 - Функциональная схема замкнутой системы электропривода на основе ВД

Выводы. 1. Реверсирование на ходу поля возбуждения позволяет уменьшить мощность силового трансформатора примерно на 20%. 2. Использование переменного тока возбуждения исключает необходимость в датчике положения ротора.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ АСИНХРОННИХ
ДВИГУНІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СПОЖИВАНОЇ ПОТУЖНОСТІ
А. П. Калінов, к.т.н., доц., Д. Г. Мамчур, ас.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: scenter@kdu.edu.ua
Вступ. При діагностиці асинхронних двигунів (АД) малої потужності економічно недоцільно
використовувати дороге діагностичне обладнання. Тому актуальною є задача створення й удосконалення
методів діагностики АД малої потужності безпосередньо у виробничому процесі на основі характеристик, які
досить просто виміряти й оцінити. Такими характеристиками є сигнали струмів і напруг АД. Тому на даний
момент широке розповсюдження отримали методи діагностики АД на основі аналізу струмів фаз та споживаної
потужності [1]. Слід зазначити, що діагностика на основі аналізу сигналу потужності є більш інформативною,
оскільки дозволяє враховувати вплив якості напруги живлення на характеристики машини, а спектр сигналу
потужності містить додаткові гармонійні складові, що дозволяє уникати помилкового діагнозу внаслідок
впливу завад [2]. На даний момент теоретичні розрахунки діагностичних ознак дефектів АД потребують
експериментальної перевірки, що вказує на актуальність даної роботи.
Мета роботи. Експериментальне підтвердження ефективності діагностики АД на основі аналізу сигналу
споживаної потужності.
Матеріал і результати дослідження. У дослідженнях [3] на основі даних математичних моделей АД з
дефектами обґрунтовано діагностичні коефіцієнти на основі аналізу сигналу споживаної потужності та
розроблено логічні вирази для визначення несиметрій та виткових замикань обмоток статора, дисбалансу
ротора, обривів стрижнів ротора та неякісних кріплень АД до основи. Для перевірки теоретичних досліджень
проведено експерименти для АД зі штучно внесеними пошкодженнями. В якості досліджуваного
використано АД типу АО90S-4 (1,1 кВт; 1410 об/хв; 2,8 А), який має можливість імітації обриву від одного
до чотирьох стрижнів ротора та виткових замикань 2,74 %, 10 % та 17,6 % витків обмотки однієї з фаз.
Експериментально було отримано сигнали струмів та напруг фаз і розраховано сигнал потужності за фазами і
сумарний.
За результатами аналізу проведених дослідів можна зробити наступні висновки. При імітації обриву
стрижнів ротора, тобто при викручуванні почергово болтів, спостерігається зростання у спектрі сигналу
сумарної миттєвої потужності трьох фаз бічних смуг гармоніки частот 50 n ± 25 Гц, де n = 1, 2 , 3... . Це добре
видно при порівняні спектру потужності трьох фаз досліджуваного АД АО90S-4, що має набуті дефекти, зі
спектром потужності аналогічного АД, до структури якого не було здійснено зовнішнього втручання.
Гармоніки частот 50 n ± 25 Гц пояснюються наявністю пошкодження контакту стрижнів ротора з
короткозамкненою обмоткою. У даному випадку, згідно результатів математичного моделювання,
з’являється низькочастотна складова у сигналі струму фаз на частоті близько 25 Гц. Дана складова, завдяки
перехресним зв’язкам при формуванні складових гармонік миттєвої потужності на основі складових струмів
та напруг, проявляється у сигналі потужності на частотах, кратних 25 Гц. На частотах, кратних частоті
мережі живлення (50 Гц), дана складова може бути мало помітною завдяки невеликій амплітуді. Таким
чином, про наявність обривів стрижнів ротора можна судити за значенням амплітуд гармонік 50 n ± 25 Гц
(рис. 1).

Рисунок 1 – Спектри сумарної потужності трьох фаз досліджуваного
АД АО90S-4 (1) та аналогічного АД без пошкоджень (2)
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Для даного АД також характерне зростання амплітуди гармоніки частотою 300 Гц при дослідженні
обривів стрижнів ротора (рис. 2). Зміна значення амплітуди даної гармоніки пояснюється зміною ступеня
дисбалансу при викручуванні болтів.
При розвитку виткових замикань, як і при несиметрії обмоток статора, значно збільшується амплітуда
гармонік частотою 100 Гц (рис. 3). Розділення цих дефектів можливе при врахуванні значення коефіцієнту
потужності полігармонійних сигналів: за наявності виткових замикань, на відміну від несиметрії обмоток
статора, збільшується кут зсуву фази струму і напруги, тобто збільшується значення даного коефіцієнту.

Рисунок 2 – Спектральний склад потужності трьох фаз непошкодженого АД (дослід 1) та для дослідів з
імітацією обриву від одного до чотирьох стрижнів ротора (досліди 2, 6, 7, 8 відповідно)

300

200

100

0

50

100

150

200

250

300

Рисунок 3 – Спектральний склад потужності трьох фаз непошкодженого АД (дослід 1) та для дослідів з
імітацією розвитку замикань 2,74 %, 10 % та 17,6 % витків обмотки фази С (досліди 3, 4, 5 відповідно)
Висновки. Таким чином, експериментальна перевірка методу діагностики АД на основі аналізу сигналу
споживаної потужності показала придатність методу для виявлення найбільш поширених дефектів АД, у
тому числі і за наявності одночасно кількох дефектів. Також показана можливість оцінювання ступеню
розвитку дефекту за величиною амплітуди відповідної гармоніки.
1.
2.

3.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМ БЕЗДАТЧИКОВОГО ВЕКТОРНОГО
КЕРУВАННЯ ПРИ ПАРАМЕТРИЧНІЙ НЕСИМЕТРІЇ ОБМОТОК СТАТОРА
АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
В. О. Мельников, асп., А. П. Калінов, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: cifirka2008@mail.ru
Вступ. Одним із пріоритетних напрямів розвитку сучасних частотнорегульованих електроприводів
змінного струму є розробка бездатчикових систем керування [1]. Поняття “бездатчикові” має на увазі
відсутність в системі любих датчиків окрім тих, що можуть бути встановлені всередині силового
перетворювача частоти. В зв’язку з цим в останні десятиріччя приділялася велика увага розробці алгоритмів
векторного керування при використанні лише датчиків струму та напруги в колах статора асинхронного
двигуна (АД), чи, взагалі, при використанні лише датчиків струму [2, 3]. В свою чергу відмова від датчиків
швидкості, потокозчеплення та моменту на валу обумовлює необхідність використання спостерігачів стану
двигуна, які на основі виміряних сигналів струмів та напруг статора розраховують невідомі параметри за
допомогою спеціальних алгоритмів ідентифікації [4].
При розгляді векторних систем керування важливим питанням є дослідження режимів їх роботи з
двигунами, що мають вихідну або надбану несиметрію. Аналіз літературних джерел показав, що дослідженню
процесів перетворення енергії АД при несиметрії параметрів фаз не приділяється істотної уваги, в той час як
наслідки роботи в таких режимах можуть бути доволі значними як для двигуна, так і для робочого механізму,
оскільки можуть з’явитись незгасаючі коливання швидкості та моменту. Тому актуальною є задача дослідження
динамічних та енергетичних показників векторного керування електроприводів з несиметричними АД.
Мета роботи. Оцінка впливу параметричної несиметрії обмоток статора АД на динамічні та енергетичні
характеристики привода в системах з бездатчиковим векторним керуванням.
Матеріал і результати дослідження. Дослідження режимів роботи бездатчикових систем векторного керування
(БСВК) з несиметричним АД проводилися на математичних моделях, в яких АД описується диференційними
рівняннями в трифазній системі координат [5], а структура системи керування побудована в ортогональній системі
координат при напрямі осі d за просторовим вектором потокозчеплення ротора [6]. В якості спостерігачів векторних
змінних було обрані наступні методи непрямого визначення потоку двигуна: за рівняннями статорного і роторного
кіл [7] та за “моделлю потоку” [8]; в якості методів непрямого визначення кутової частоти обертання ротора було
розглянуто два типи спостерігачів. Перший ґрунтується на визначенні швидкості через частоту напруги живлення в
нерухомій системі координат, та частоту роторної ЕРС в обертовій системі координат при орієнтації осі d за вектором
потокозчеплення статора [9]; другий тип передбачає розрахунок частоти роторної ЕРС та частоти напруги живлення з
проекцій просторових векторів напруги та струму на вісь, яка зв’язана зі статором нерухомої системи координат x− y [10].
Дослідження БСВК з прямою орієнтацією за вектором потокозчеплення ротора були проведені для двигуна
серії 4A100L2У3 з параметрами: Pn = 5,5 кВт; nn = 3000 об/хв; cosϕ=0,91 ; η=0,875 ; Rs = 0,728 Ом;
Rr = 0,437 Ом; Ls = 0,00209 Ом; Lr =0,004249 Ом; Lµ =0,147 Ом. Оцінка енергетичних та механічних
характеристик проводилася на основі запропонованих в роботі [11] критеріїв оцінювання.
Дослідження БСВК зі спостерігачем вектора потокозчеплення ротора (СВПР) за рівняннями статорного кола
та двома структурами спостерігачів швидкості (СШ) при 0,6 % несиметрії фаз статора АД показали:
– в системі з першим типом СШ (рис. 1, а) спостерігається зменшення коефіцієнту потужності ( cos ϕ ) на 40 %,
коефіцієнт корисної дії ( η ) зменшується на 25 %, сумарні втрати ( δPΣ ) збільшуються у 7 раз, споживана
потужність ( δP ) збільшується на 1,25 рази, а змінна складова електромагнітного моменту при номінальному
навантаженні ( δM n ) складає 22 %;
– в системі з другим типом СШ (рис. 1, б) cos ϕ зменшується на 40 %, η зменшується на 20 %, δPΣ
збільшуються в 3,5 рази, δP збільшується в 0,75 раз, а δM n складає 28 %.
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Рисунок 1 – Відхилення критеріїв оцінювання в СВК зі спостерігачем потокозчеплення за рівняннями статорного
кола та при використанні спостерігачів кутової швидкості: а) першого типу, б) другого типу
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Математичні дослідження БСВК зі СВПР за рівняннями
δP ,в .o.
δM ,%
роторного кола та двома структурами СШ при 3 % несиметрії
δPΣ ,в .o.
δPΣ
фаз АД показали:
– система з першим типом СШ (рис. 2) характеризується
δM xx
δM n
зменшенням cos ϕ на 2 %, η зменшується на 1,5 %, δPΣ та δP
δP
незначно збільшуються, змінна складова електромагнітного
моменту в режимі неробочого ходу ( δM xx ) збільшується до 5 %,
%
а δM n складає 20 %;
δcos
ϕ
– в системі з другим типом СШ спостерігається лише поява
δcosϕ,%
δη
змінної складової моменту як у режимі неробочого ходу, так і
δη,%
при номінальному навантаженні, що складає 5 %.
Рисунок 2 – Відхилення критеріїв
Результати математичного моделювання БСВК з “моделлю
оцінювання в БСВК зі СВПР за рівняннями
потоку” та за двома структурами СШ при 2 % параметричної
роторного кола та з першим типом СШ
несиметрії фаз АД показали:
– в системі з першим типом СШ (рис. 3, а) спостерігається зменшення cos ϕ на 2 %, η зменшується на 1,5
%, δPΣ та δP незначно збільшуються, δM xx збільшується до 20 %, а δM n складає 10 %;
– в системі з другим типом СШ (рис. 3, б) cos ϕ зменшується на 4 %, η зменшується на 2 %, δPΣ та δP
збільшуються в 0,1 та 0,3 рази відповідно, δM xx збільшується до 25 % а δM n складає 75 %.
δM ,%

δM ,%

δPΣ ,в .o.

δPΣ

δP ,в .o.
δPΣ ,в .o.

δP

δM n

δM xx

δM n

%

δM xx

%

δcosϕ,%
δη,%

δPΣ

δcosϕ

δcosϕ
δη

δcosϕ,%
δη,%

δη

а)
б)
Рисунок 3 – Відхилення критеріїв оцінювання в СВК з “моделлю потоку” та при використанні спостерігачів
кутової швидкості: а) першого типу, б) другого типу
Результати математичних досліджень розглянутих структур СВК показали, що наявність параметричної
несиметрії обмоток статора АД призводить до втрати працездатності системи в цілому. Така ситуація
спостерігається в системі з СВПР за статорним колом та першим типом СШ при 0,6 % несиметрії та другим
типом СШ при 1 %, в системі з СВПР за роторним колом та першим типом СШ при 3 %, а другим типом СШ
при 7 %, в системі при визначенні вектора потокозчеплення за “моделлю потоку” та першим типом СШ при 2
% та в системі з другим типом СШ при 5 %.
Виходячи з проведених досліджень можна судити, що в БСВК з АД, котрі мають параметричну несиметрію за фазами статора,
доцільно використовувати СВПР за роторним колом та СШ, в яких частота роторної ЕРС та частота напруги живлення
розраховується з проекцій просторових векторів напруги та струму на вісь, яка зв’язана зі статором нерухомої системи координат.
Висновки. Використання в СВК непрямих методів визначення потокозчеплення та кутової частоти обертання
ротора з двигунами, що мають параметричну несиметрію обмоток статора, призводить до суттєвого погіршення
енергетичних та динамічних характеристик даних систем чи взагалі до втрати працездатності системи електропривода.
Таким чином в БСВК актуальною являється задача розробки алгоритмів компенсації несиметрії фаз АД.
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Введение. Наиболее распространенным видом эксплуатирующихся электрических машин являются
асинхронные двигатели (АД), которые по различным причинам выходят из строя и поступают на электроремонтные
предприятия и в цеха для проведения ремонтных операций [1]. Ежегодный выход АД в капитальный ремонт по
различным отраслям составляет в среднем 20-30 %, хотя по некоторым отраслям может доходить до 50 %.
Асинхронные двигатели, поступившие в ремонт, содержат дефекты и неисправности, такие как витковые и
межвитковые замыкания, распушивание листов стали, повреждение поверхности электротехнической стали,
нарушение балансировки ротора, наличие эксцентриситета и т.д., которые приводят к отклонению параметров и
характеристик ЭМ от тех, что заложены заводом-изготовителем [2]. Все это обуславливает необходимость учета
дефектов и неисправностей в математическом аппарате для определения параметров и характеристик АД.
Существенное внимание следует уделять определению электромагнитных параметров (ЭМП), на основании которых
рассчитывают пусковые и рабочие характеристики, потери в ЭМ и т.п. Одним из современных методов
идентификации ЭМП АД является энергетический метод, основанный на использовании уравнений баланса
составляющих мгновенной мощности [1].
Цель работы. Оценка устойчивости решения уравнений при использовании энергетического метода.
Материал и результаты исследований. Решение системы идентификационных уравнений при
определении ЭМП АД возможно только с использованием численных методов. В настоящее время
используются разнообразные численные методы, которые обладают различной скоростью сходимости,
точностью определения глобального и локальных минимумов, различными подходами к выбору целевой
функции и т. д. Задачу идентификации ЭМП АД с помощью энергетического метода можно отнести к классу
задач, решения которых неустойчивы к изменениям исходных данных. Они характеризуются тем, что
изменения исходных данных могут приводить к изменениям решений. Задачи подобного типа принадлежат к
классу некорректно поставленных задач. При этом о точной системе известно лишь то, что для коэффициентов
левой и правой частей системы уравнений выполняются неравенства:

u/ −u ≤ δ ,
где u – точное значение параметра; u / – приближенное значение параметра; δ – заданная точность.
Систем с такими исходными данными бесконечно много, и в рамках указанной погрешности δ они трудно
различимы. Поскольку вместо точной системы используется приближенная, то и решение такой системы также
будет приближенным. Причем каждому элементу системы при заданных начальных условиях отвечает
единственное решение из рассматриваемого пространства.
Задача решения приведенной системы уравнений идентификации ЭМП АД является некорректно
поставленной, т.к. не выполняется одно или несколько условий [2, 3]:
– для всякого элемента u существует решение z из рассматриваемого пространства;
– решение определяется однозначно;
– задача устойчива на рассматриваемом пространстве.
Возможность определения приближенных решений некорректно поставленных задач, устойчивых к малым
изменениям исходных данных, основывается на использовании дополнительной информации относительно
решения. Возможны различные типы дополнительной информации.
В первом случае дополнительная информация, носящая количественный характер, позволяет сузить класс
возможных решений, например, до компактного множества, и задача становится устойчивой к малым
изменениям исходных данных. Во втором случае для нахождения приближенных решений, устойчивых к
малым изменениям исходных данных, используется лишь качественная информация о решении (например,
информация о характере его гладкости).
Широко распространенным в вычислительной практике способом приближенного решения уравнения
является метод подбора (метод квазирешений). Он состоит в том, что для элементов z некоторого заранее
заданного подкласса возможных решений М в качестве приближенного решения берется такой элемент z0 из
множества М, на котором невязка достигает минимума. Если уравнение имеет единственное решение, то
элемент z0 определен однозначно. В случае множества решений необходимо ограничить множество возможных
решений и использовать начальные приближения, которые лежат в области глобального минимума
функционала. При этом выбранный метод поиска решений должен обеспечить максимальное приближение к
искомому точному решению. Таким образом, целевая функция определяет решение систем нелинейных
уравнений при заданном векторе начальных приближений путем поиска нулей или минимумов
среднеквадратичной погрешности.
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Наиболее часто используемыми методами решения систем нелинейных уравнений являются метод простой
итерации, метод Ньютона и производные от этого метода, метод сопряженного градиента. Метод простой
итерации легко реализуем и прост, но имеет ряд недостатков:
– неоднозначность при выборе целевой функции;
– медленная сходимость (линейная скорость сходимости);
– необходимость близких к истинному значению начальных приближений;
– уменьшение области сходимости с увеличением числа неизвестных;
– отсутствие решения, если исходные приближения лежат за пределами области сходимости.
Эти недостатки показывают невозможность использования метода при решении систем нелинейных
уравнений при идентификации ЭМП АД.
Метод сопряженного градиента является наиболее эффективным для решения задач минимизации, причем
скорость сходимости существенно зависит от точности вычисления градиента. Этот метод чувствителен к ошибкам,
возникающим в процессе счета, и требует начальные условия при решении систем нелинейных уравнений.
Наиболее эффективным и одним из наиболее распространенных методов решения систем нелинейных
уравнений является метод Ньютона, имеющий высокую скорость сходимости [3]. К недостаткам метода можно
отнести малую область сходимости и необходимость расчета производных. Поэтому зачастую полезно
начинать поиск решения с помощью другого метода, а завершать быстрым уточнением полученного
приближения по методу Ньютона. В случае, если целевая функция является квадратичной, то, независимо от
начального приближения и степени овражности, с помощью метода Ньютона ее минимум находится за один
шаг. Если же функция не квадратичная, но выпуклая, метод Ньютона гарантирует ее монотонное убывание от
итерации к итерации. При минимизации овражных функций скорость сходимости метода Ньютона более
высока по сравнению с градиентными методами. Это объясняется тем, что вектор не указывает направления в
точку минимума функции, однако имеет большую составляющую вдоль оси оврага и значительно ближе к
направлению на минимум функции, чем антиградиент. Существенным недостатком метода Ньютона также
является зависимость сходимости для невыпуклых функций от начального приближения. Если начальные
приближения находятся достаточно далеко от точки минимума, то метод может расходиться, т. е. при
проведении итерации каждая следующая точка будет более удаленной от точки минимума, чем предыдущая.
Сходимость метода, независимо от начального приближения, обеспечивается выбором не только направления
спуска, но и величиной шага вдоль этого направления.
Решение приведенных уравнений является известной задачей и решается известными методами. В
подавляющем большинстве случаев для решения систем нелинейных уравнений используются итерационные
методы или методы Ньютона. В настоящее время получили развитие методы решения систем нелинейных
уравнений, которые объединяют несколько методов и используют совершенные алгоритмы составления
целевой функции и нахождения минимума и искомых параметров. В качестве таких методов могут выступать
комбинированные методы (составные нелинейно-линейные методы, методы минимизации и т. д.).
При решении систем нелинейных уравнений в задачах идентификации ЭМП АД использовался численный
метод квази-Ньютона. Использование более совершенных и современных методов позволит уменьшить ошибку
идентификации ЭМП АД при решении систем нелинейных уравнений.
С целью проверки работы энергетического метода на практике рассматривалась идентификация ЭМП АД
типа 4АП100L4У3 с номинальной мощностью 4 кВт, типа АО51-4 – с номинальной мощностью 4,5 кВт. Для
АД типа 4АП100L4У3 ЭМП были выбраны заводские данные, для остальных АД – рассчитаны по Т-образной
схеме замещения. Результаты идентификации ЭМП АД показывают, что погрешность не превышает 5 % для
АД типа 4 А. Высокая погрешность для АД АО51-4 (до 15 %) объясняется тем, что сравнение найденных ЭМП
проводилось с параметрами, рассчитанными с использованием паспортных данных. Параметры для первых
двух АД определялись экспериментально, для вторых двух – на основании результатов моделирования.
Достоверность идентифицированных ЭМП для АД определялась на основании совпадения кривой тока статора,
измеренной и рассчитанной по определенным параметрам. Коэффициент детерминации при этом составил 0,98.
Выводы. Результаты анализа показали, что при идентификации параметров АД необходимо использовать
численный метод решения систем нелинейных уравнений, который обладает высокой сходимостью, и определять
параметры АД при найденном глобальном минимуме функции. С целью увеличения точности решения системы
идентификационных уравнений необходимо вводить начальные приближения, которые могут быть рассчитаны на
основании каталожных данных или из опытов холостого хода и короткого замыкания.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Родькин Д.И. Энергодиагностика асинхронных машин / Д.И. Родькин, Ю.В. Ромашихин // Вісник
Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДУ, 2010. –
Вип. 3(62), Ч. 2. – С. 128-137.
2. Ортега Дж. М. Итерационные методы решения нелинейных систем уравнений со многими неизвестными /
Дж. М. Ортега , В. С. Рейнбольдт. – М.: Мир, 1975. – 560 с.
3. Заварыкин В. М. Численные методы / В. М. Заварыкин, В. Г. Житомирский, М. П. Лапчик. –
М.: Просвещение, 1991. – 176 с.

266

ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО
ГЕНЕРАТОРА
Є. В. Ромашихін, магістр., В. В. Ченчевой, асп., А. І. Гладир, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: Romashihin_Yuriy@mail.ru
Вступ. Протягом останніх років, як у нашій країні, так і за кордоном, теоретичні дослідження і практичний
досвід вказують на перспективи застосування в системах автономного електропостачання асинхронних
генераторів (АГ) з конденсаторним самозбудженням як автономних джерел електроживлення малої та
середньої потужності (до 200 кВт). Привабливість використання АГ як автономного джерела електроживлення
пояснюється, перш за все, простотою його конструкції, надійністю і більш низькою вартістю, значною
поширеністю асинхронних машин. Суттєвою технічною проблемою, що стримує широке використання АГ, є
складність підтримки заданого значення вихідної напруги асинхронного генератора. Одним із шляхів
вирішення цієї проблеми є застосування різноманітних схем регулювання ємнісного струму. Створення
ефективних схем регулювання ємнісних струмів неможливе без досконалого знання властивостей та
характеристик АГ.
Мета роботи. Експериментальне дослідження характеристик асинхронних генераторів при наявності
системи комутації ємнісного струму.
Матеріал і результати досліджень. Для вибору алгоритму керування релейним регулятором і визначення
раціональних режимів роботи системи комутації ємнісного струму асинхронного генератора проведено
експериментальні дослідження, зокрема, аналіз впливу процесу підключення додаткової ємності до збудженого
АГ на вихідну напругу та час перехідного процесу. Для дослідження обрано асинхронний двигун серії
АОЛ-22-43 з наступними паспортними даними: Pн = 400 Bт, f = 50 Гц, Uн = 220/380 B, nн = 1500 об/хв.
Результати експериментального дослідження асинхронного генератора наведено на рис. 1 та рис. 2.
Pн=0.67Pном

t, c
0.6
0.5

Pн=0,56Pном
0.4
0.3
Pн=0.37Pном
0.2
Pн=0.18Pном
0.1

0

Рисунок 1 – Залежність напруги
від значення ємності, що комутується
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Рисунок 2 – Залежність сталих часу при зміні вихідної
напруги АГ від значення ємності, що комутується

Як видно з результатів дослідження, представлених на рис. 1, комутація ємностей до 12 мкФ
супроводжується значним зростанням напруги, але в діапазоні ємностей від 10 до 24 мкФ спостерігається
підтримання постійного значення напруги на статорі АГ. Це досягається за рахунок стабілізації частоти
обертання вала АГ. Комутація ємностей понад 24 мкФ не є доцільною у зв’язку з тим, що не вдається досягти
підвищення напруги, а спостерігається лише її подальше зниження. При побудові регулятора також необхідно
враховувати швидкодію комутаційних процесів. Для визначення сталих часу була проведена реєстрація
миттєвих значень напруги АГ при комутації додаткової ємності із застосуванням різних за потужністю
навантажень. Як видно з рис. 2, при побудові релейного регулятора необхідно враховувати значення
навантаження, яке буде підключаться до статора АГ. Таким чином, при підключенні більшої ємності та
більшого навантаження спостерігається зростання часу перехідного процесу.
Висновки. Аналіз результатів експериментальних досліджень вказує , що при побудові ефективних систем
стабілізації напруги АГ необхідно враховувати залежність вихідної напруги та сталих часу АГ від значення
ємності та потужності навантаження при комутації додаткових ємностей.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
1. Вишневский Л.В. Системы управления асинхронными генераторными комплексами / Л.В. Вишневский,
А.Е. Пасс. – К.: Лыбидь, 1990. – 168 с.
2. Балагуров В.А. Проектирование специальных электрических машин переменного тока / В.А. Балагуров. –
М.: Высшая школа, 1982. – 272 с.

267

ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРИФАЗНИХ
АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗА СКЛАДОВИМИ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ
Ю. В. Ромашихін, ас., В. В. Ящук, студ., Р. Г. Ребрик, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: Romashihin_Yuriy@mail.ru
Вступ. Асинхронні двигуни (АД) на даний час є найпоширенішим видом електродвигунів в промисловості і
сільському господарстві. Аналіз енергопроцесів, які відображають поведінку електромеханічного комплексу,
який включає в себе електромеханічну систему та виробничий механізм з передавальним пристроєм, слід
проводити з використанням рівнянь балансу потужностей або енергій. Ефективне застосування такого підходу
можливе за наявності сукупності рівнянь для складових миттєвої потужності всіх елементів електротехнічного
комплексу.
Мета роботи. Дослідження методу ідентифікації електромагнітних параметрів трифазних асинхронних
двигунів з використанням складових миттєвої потужності.
Матеріал і результати дослідження. Для розгляду енергопроцесів у трифазному асинхронному двигуні
застосуємо енергетичний метод ідентифікації електромагнітних параметрів [1]. Трифазний АД необхідно
розглядати за допомогою діаграми формування потужностей за фазами з урахуванням електричної та
механічної частин електричної машини [2, 3]. При аналізі енергопроцесів у трифазному АД з урахуванням
дефектів і несправностей слід розглянути потужність на елементах схеми заміщення для кожної з фаз:
pелA ( t ) = p R A ( t ) + p X A ( t ) + p R A ( t ) + p X A ( t ) + p R A ( t ) + p X A ( t ) ; 
1
1
2
2
µ
µ

pелB ( t ) = p R B ( t ) + p X B ( t ) + p R B ( t ) + p X B ( t ) + p R B ( t ) + p X B ( t ) ; 
1
1
2
2
µ
µ

pелC ( t ) = pR C ( t ) + p X C ( t ) + p R C ( t ) + p X C ( t ) + p R C ( t ) + p X C ( t ) ,
1
1
2
2

µ
µ
де
pелA ( t ) , pелB ( t ) , pелC ( t )
–
миттєві
потужності
електричної
частини
АД
за
фазами;

pR1 A ( t ) , pRµ A ( t ) , pR2 A ( t ) , pR1B ( t ) , pRµ B ( t ) , pR2 B ( t ) , pR1C ( t ) , pRµC ( t ) , pR2C ( t )

– миттєві потужності на

активних
опорах
статора,
кола
намагнічування
та
ротора
за
фазами
відповідно;
p X1 A ( t ) , p X µ A ( t ) , p X 2 A ( t ) , p X1B ( t ) , p X µ B ( t ) , p X 2 B ( t ) , p X1C ( t ) , p X µC ( t ) , p X 2C ( t ) – миттєві потужності на
індуктивних опорах статора, кола намагнічування та ротора за фазами відповідно.
Миттєва потужність джерела живлення:

pд ( t ) = pдА ( t ) + pдВ ( t ) + pдС ( t ) ,
де pдА ( t ) , pдВ ( t ) , pдС ( t ) – миттєві потужності джерела живлення за фазами відповідно.
Миттєва потужність трифазної системи [3]:

pдА ( t ) + pдВ ( t ) + pдС ( t ) = pелA ( t ) + pелB ( t ) + pелC ( t ) + p мех ( t ) ,
де p мех ( t ) – миттєва механічна потужність:
K

K

k =1

k =1

p мех ( t ) = Pмех 0 + ∑ Pмехka cos ( k Ωt ) + ∑ Pмехkb sin ( k Ωt ) ,
Pмех0 – постійна складова миттєвої механічної потужності; Pмехka , Pмехkb – косинусні та синусні складові
миттєвої механічної потужності; k – номер гармоніки миттєвої
потужності.
Механічну потужність можна представити у вигляді:
2
2

p мех ( t ) =  i2/ A ( t ) R2/ A + i2/ B ( t ) R2/ B +


(

)

(

)

потужності; K – число гармонік миттєвої

(i2/C (t ))

2

 1− s ( t )
,
R2/ C 
 s (t )

ω − ω (t )
де s ( t ) = інх
– ковзання АД; ωінх – швидкість ідеального неробочого ходу.
ωінх
Ковзання у вигляді ряду Фур’є:
V

V

v =1

v =1

s ( t ) = S0 + ∑ Sva cos ( vΩt ) + ∑ Svb sin ( vΩt ) ,
де S0 – постійна складова ковзання; Sna , Snb – косинусні та синусні складові ковзання.
Тоді механічна потужність має вигляд:
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V
V


1 −  S0 + ∑ Sva cos ( vΩt ) + ∑ Svb sin ( vΩt ) 

2
2
2

 
v =1
v =1
 . (1)
p мех ( t ) =  i2/ A ( t ) R2/ A + i2/ B ( t ) R2/ B + i2/ C ( t ) R2/ C  
V
V


S0 + ∑ Sva cos ( vΩt ) + ∑ Svb sin ( vΩt )

(

)

(

)

(

)

v =1

v =1

За приведеними виразами можна розрахувати невідомі електромагнітні параметри, складові гармонік
струмів за фазами та ковзання АД. За складовими гармонік ковзання розраховуються складові гармонік кутової
швидкості.
Виходячи зі співвідношення
d ω(t )
ω ( t ) + mc ( t ) ω ( t ) ,
p мех ( t ) − ∆p мех ( t ) − ∆pд ( t ) = J
(2)
dt
де ∆p мех ( t ) , ∆pд ( t ) – втрати механічні та додаткові відповідно; J – момент інерції АД;
розраховуються момент інерції та складові гармонік статичного моменту АД.
Таким чином, система рівнянь для ідентифікації електромагнітних параметрів з використанням трифазної
моделі миттєвих потужностей має вигляд:
PдА0 + PдВ0 + PдС0 = PелA0 + PелB0 + PелC0 + Pмех 0 ;


PдА2 a + PдВ2 a + PдС2 a = PелA2 a + PелB2 a + PелC2 a + Pмех 2 a ;

PдА2b + PдВ2b + PдС2b = PелA2b + PелB2b + PелC2b + Pмех 2b ; 
(3)

...

PдАka + PдВka + PдСka = PелAka + PелBka + PелCka + Pмех ka ; 

PдАkb + PдВkb + PдСkb = PелAkb + PелBkb + PелCkb + Pмех kb . 
Поділ рівнянь балансу складових миттєвої потужності за постійними складовими дозволяє розширити
кількість ідентифікаційних рівнянь:
PдА (1) + PдВ (1) + PдС (1) = PелA (1) + PелB (1) + PелC (1) + Pмех (1) ;

0
0
0
0
0
0
0

PдА ( 3) + PдВ ( 3) + PдС ( 3) = PелA ( 3) + PелB ( 3) + PелC ( 3) + Pмех ( 3) ;

0
0
0
0
0
0
0

...

PдА ( N ) + PдВ ( N ) + PдС ( N ) = PелA ( N ) + PелB ( N ) + PелC ( N ) + Pмех ( N ) ,
0
0
0
0
0
0
0

де індекс у дужках вказує на те, від яких складових гармонік напруги та струму утворюється розглянута
постійна складова миттєвої потужності.
Для оцінки ефективності трифазної моделі миттєвих потужностей використовувався АД серії 4А100L4У3
потужністю 4 кВт. Сигнали напруги та струму отримані при використанні моделі АД в трифазній системі
координат при полігармонійній напрузі живлення. З використанням гармонійних складових напруг та струмів
фаз при розв’язанні системи ідентифікаційних рівнянь (3) визначаються ЕМП АД (активні опори та
індуктивності кіл намагнічування, статора і ротора), струми відповідних кіл; складові гармонік механічної
потужності. Звідки за виразом (1) визначаються складові гармонік ковзання, а відповідно і швидкості. За
допомогою відомих складових гармонік швидкості за виразом (2) розраховуються момент інерції та складові
гармонік моменту АД. Результати розрахунків показують, що найбільша похибка ідентифікації ЕМП АД не
перевищує 5 %, похибка при визначенні постійної складової швидкості не перевищує 1 %.
Висновки. Використання складових миттєвої потужності при ідентифікації електромагнітних параметрів
АД дозволяє аналізувати процеси в симетричних та несиметричних двигунах за допомогою трифазної моделі
миттєвих потужностей. Похибка ідентифікації ЕМП АД, на відміну від існуючих методів, не перевищує 5 %.
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ДІАГНОСТИКИ
ПОШКОДЖЕНЬ СТРИЖНІВ РОТОРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
Ж.І. Ромашихіна, асп., А.П. Калінов, к.т.н., доц., О.В. Браташ, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: bratashka2009@mail.ru
Вступ. У сучасній науковій практиці у сфері діагностики пошкоджень стрижнів роторів асинхронних
двигунів (АД) використовується значна кількість методів. В роботі [1] запропоновано класифікацію методів
діагностики за різними класифікаційними ознаками відповідно до висунутих критеріїв, одним із яких є ступінь
витрат часу на процес обробки отриманої в результаті досліджень інформації та прийняття рішення стосовно
наявного пошкодження.
Значна кількість методів діагностики пошкоджень обмоток роторів АД спирається на спектральний аналіз
електричних величин [2-4]. У сфері діагностики обмоток роторів АД дедалі частіше набувають розвитку методи
з використанням вейвлет-функцій [5].
Вейвлет-перетворення (ВП) завдяки можливості аналізу як у частотній, так і в часовій областях, дозволяє
аналіз та обробку сигналів і функцій, нестаціонарних у часі або ж неоднорідних у просторі. Базовими
функціями вейвлет-перетворення можуть виступати різноманітні функції з компактним носієм - модульовані
імпульсами синусоїди, функції зі стрибками рівня і т.д. Вони забезпечують хороше відображення і аналіз
сигналів з локальними особливостями, в тому числі зі стрибками, розривами та перепадами значень з великою
крутизною [6].
В основі вейвлет-перетворення в загальному випадку лежить використання двох безперервних,
взаємозалежних і інтегрованих за незалежною змінною функцій [7]:
– вейвлет-функції ψ(t), як psi-функції часу з нульовим значенням інтегралу та частотним Фур'є-образом
Ψ(ω). Цією функцією виділяються локальні особливості сигналу;
– масштабуючої функції φ(t) як скейлінг-функції phi з одиничним значенням інтегралу, на основі якої
виконується грубе наближення (апроксимація) сигналу.
Мета роботи. Обґрунтування вейвлет-перетворення для діагностики пошкоджень стрижнів роторів АД.
Матеріал і результати дослідження. У роботі запропоновано використовувати режим відключення
двигуна від мережі живлення для діагностики обривів стрижнів ротора, оскільки це дозволяє уникнути
негативного впливу неякісних параметрів мережі живлення на результати досліджень та виключає вплив інших
чинників (коливання навантаження та ін.). Фіксація спотворення магнітного поля при цьому здійснюється за
аналізом миттєвих значень електрорушійної сили (ЕРС), яка наводиться в обмотках статора експоненційно
загасаючими струмами ротора при відключенні АД від мережі живлення [8].
Для того, щоб виявити можливості ВП при аналізі сигналу ЕРС двигуна, запропоновано провести ряд
досліджень для таких сигналів:
– ідеальний сигнал – синусоїда, модульована періодичними високочастотними коливаннями;
– сигнал, наближений до реального сигналу ЕРС при відключенні АД від мережі живлення, – синусоїда з
експоненційно загасаючою амплітудою та частотою, модульована загасаючими високочастотними
коливаннями зі штучно накладеним збуренням.
Сигнали, які підлягають аналізу, у загальному випадку є синусоїдами, які модульовані періодичними або
загасаючими високочастотними коливаннями. ВП при цьому можна виконати за допомогою симетричних
вейвлетів. До таких вейвлетів відносяться вейвлети Гауса, Морле, вейвлет типу Мексиканський капелюх,
вейвлет Мейера [9]. Перші три вейвлети мають мінімальний набір властивостей, при цьому основними
позитивними властивостями є безперервний розклад, симетрія та явне вираження вейвлет-коефіцієнтів.
Для дослідження наведених сигналів необхідно вибрати функцію вейвлету, яка забезпечить ефективний
аналіз діагностичного сигналу. Найбільш часто для аналізу сигналів у частотно-часовій області
використовується вейвлет Морле. Він визначається як добуток комплексної синусоїди на функцію нормованого
розподілу Гауса [10]. Аналітична функція вейвлету Морле має наступний вигляд:

ψ (t ) = ei⋅Ω0t ⋅ e−t

2

/2

,

(1)

де Ω 0 – частота необхідної гармоніки.
Вейвлет Морле має головну особливість, яка відрізняє його від інших базисів, що також є похідними
функції Гауса. Вейвлет Морле налаштовується на необхідну частоту гармоніки, а Гаусова експонента лише
надає загасаючого характеру вейвлету.
Неперервне вейвлет-перетворення (НВП) синусоїди, модульованої періодичними високочастотними
коливаннями, відображає інформацію як про основну (низькочастотну) складову, так і про високочастотну
складову сигналу (рис. 1). Вейвлет-спектр за вертикальними перерізами відображає компонентний склад
сигналу для кожного моменту часу. Отже, ВП синусоїди, модульованої періодичними високочастотними
коливаннями за допомогою вейвлету Морле, виявилося ефективним.
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При аналізі сигналу, наближеного до реального сигналу ЕРС при відключенні АД від мережі живлення,
необхідно враховувати, що обмотки статора двигуна розподілені у просторі. При цьому ЕРС кожної з обмоток
однієї фази двигуна зсунуті у просторі на деякий кут. Сигнали ЕРС цих обмоток двигуна можна розрахувати за
допомогою наступних виразів:
Analyzed Signal (length = 1001)
1

e1 (t ) = A1 (t ) ⋅ cos(2γ (t )); e2 (t ) = A2 (t ) ⋅ cos(2γ (t ) + θ ); e3 (t ) = A3 (t ) ⋅ cos(2γ (t ) + 2θ ),

0
-1
100
248
235
222
209
196
183
170
157
144
131
118
105
92
79
66
53
40
27
14
1

200
300
400
500
600
700
800
Ca,b Coefficients - Coloration m ode : init + by scale + abs

900

1000

де A1 (t ), A2 (t ), A3 (t ) – синусоїдні функції, якими задано
зубчатість ротора з прийнятим значенням зубців на роторі N=25
(кількість зубців вибрана довільно); γ (t ) = ∫ ω (t ) dt – кут

обертання ротора відносно статора; θ – кут зсуву у просторі
обмоток статора. Функції A1 (t ), A2 (t ), A3 (t ) враховують
наявність у сигналі ЕРС збурень, які викликані обривами стрижнів
Scale of colors from M IN to MAX
Coefficients Line - Ca,b for scale a = 128 (frequency = 0.006)
ротора АД. На рис. 2 представлено вигляд цих функцій для кожної
з ЕРС. Сумарна ЕРС обмотки статора при цьому розраховується за
Рисунок 1 – НВП синусоїди, модульованої
виразом:
періодичними високочастотними
(2)
eΣ = e1 (t ) + e2 (t ) + e3 (t ) .
коливаннями

Рисунок 2 – Синусоїда, що враховує зубчату
поверхню ротора та функцію накладеного збурення

Рисунок 3 – НВП експоненційно згасаючої
синусоїди при максимальному масштабному
коефіцієнті а = 2048

З отриманих результатів можна зробити висновок, що загасаючий характер синусоїди відображається на
вейвлет-спектрі лише при великих значеннях масштабу, а тому не впливає на виявлення збурень, оскільки
останні проявляються при малих значеннях масштабу (рис. 3).
Висновки. В роботі обґрунтовано використання вейвлету Морле для визначення пошкоджень обмоток
роторів асинхронних двигунів за аналізом синусоїди, модульованої періодичними високочастотними
коливаннями та змодельованого сигналу ЕРС зі штучно накладеними збуреннями для імітації пошкодження.
Вейвлет-аналіз вказаних сигналів дозволяє дослідити як низькочастотні складові сигналів, так і високочастотні.
Останні містять інформацію про зубцеві гармоніки поля та про пошкодження обмоток ротора двигуна.
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КОНТРОЛЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ
І. В. Гладь, к.т.н., доц., М. Й. Федорів, к.т.н., доц., О. І. Кіянюк, ас.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
E-mail: kiyanyuk@ukr.net
Вступ. Сучасна економіка України створює умови для зменшення собівартості вітчизняної продукції та
скорочення енерговитрат. Електропривідні відцентрові насоси застосовуються в багатьох галузях народного
господарства: циркуляційні системи технологічних установок, напірні системи водопостачання,
нафтоперекачувальні станції тощо. Режим роботи насосних агрегатів – тривалий. Перекачувальний агрегат
складається з насосу, сполучної муфти і привідного електродвигуна. Потужності насосу і двигуна вибираються
за умови номінальної продуктивності насосу і, відповідно, номінальної потужності двигуна. При цьому
забезпечується найвищий коефіцієнт корисної дії (ККД) агрегату в цілому, який є добутком ККД двигуна і
насосу. Однак фактичний режим роботи насосу (отже і привідного електродвигуна) зазвичай менший від
номінального. Імовірними причинами є нерівномірний графік споживання води в системах водопостачання,
загрублений коефіцієнт запасу при розрахунку потужності агрегату, погіршені показники якості напруги
живлення двигуна. Ці фактори спричинюють зменшення ККД агрегату, перевитрату електроенергії, отже
здорожчання собівартості перекачування рідини. Протягом життєвого циклу (зазвичай 10 років) вартість
нераціонально спожитої насосним агрегатом електроенергії в кілька разів перевищує його закупівельну ціну.
Мета роботи. Розробка пристрою для контролю енергоефективності електропривідних насосних агрегатів
термодинамічним методом.
Матеріал і результати дослідження. Відцентрові насоси є термодинамічною системою, втрати потужності
в якій виділяються у вигляді тепла. Оскільки насос прокачує через себе робочу рідину, то утворене тепло майже
повністю витрачається на нагрівання потоку рідини. Так як рідина постійно прокачується, то й теплота
відноситься в навколишнє середовище і втрати енергії візуально непомітні. Якщо закільцювати вихідний і
вхідний патрубки насосу, то через деякий час температура рідини, яка циркулює, буде помітно підвищуватися.
Гідравлічний ККД відцентрового насосу можливо визначити термодинамічним методом (1):
1
1
1
ηГ =
=
=
,
(1)
∆T
∆T
TВИХ − TВХ
1+ С
1+ С
1 + ρC
∆P
gH
PВИХ − PВХ

ρ

де С – теплоємність рідини;

ρ

– густина рідини;

TВИХ – температура вихідного потоку; TВХ – температура

вхідного потоку; PВИХ – вихідний тиск; PВХ – вхідний тиск.
Для вимірювання температури вхідного і вихідного патрубків застосовано накладні платинові
термоперетворювачі опору типу Pt-100 марки ТСП-2-8 з номінальним опором 100 Ом при температурі 0 ° С.
Термоперетворювачі і давачі тиску приєднані до гальванічно ізольованих аналогових входів індикатора
технологічного мікропроцесорного ІТМ-22М, виробництва Івано-Франківської фірми МІКРОЛ, через релейні
комутатори. Індикатор ІТМ-22М має клас точності 0.2 і сполучений з ЕОМ з виконаним у середовищі LabVIEW
авторським програмним забезпеченням за допомогою інтерфейсу RS-485 за протоколом ModBUS, по якому
здійснюється зчитування значень тиску і температури та надсилається сигнал на перемикання реле.
Перемикання необхідне для забезпечення вимірювання одним каналом, налаштованим на діапазон аналогового
сигналу 0-10 В, значення тиску почергово від обох давачів тиску. Інший аналоговий вхід індикатора
сконфігуровано на приєднання термоперетворювачів опору за трипровідною схемою. Канал вимірювання
температури забезпечує роздільну здатність ± 0,01 ° С при похибці ± 0,02 ° С. Оскільки термоперетворювачі
опору мають деякі розбіжності у характеристиках перетворення, то необхідним є застосування методики їх
приведення. Для цього перемикають канал на термоперетворювач 1 і калібрують його як взірцевий,
встановлюючи найменше і найбільше взірцеві значення температури і вимірюючи їх. Далі перемикають реле на
термоперетворювач 2 і вимірюють ним найменше і найбільше взірцеві значення температури (покази каналу з
термоперетворювачем 2 будуть інакші, ніж з прийнятим за взірцевий термоперетворювачем 1). Знаходять
коефіцієнт і сталу рівняння прямої, що характеризує термоперетворювач 2:

k2 =

T2 ВИМ − T1ВИМ
;
T2 ВЗІРЦ − T1ВЗІРЦ

b2 = T2 ВИМ − k 2T2 ВЗІРЦ .
Тоді перетворювальна характеристика термоперетворювача 2:
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(2)

(3)
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T2 = k 2T + b2

(4)

В процесі науково-дослідної роботи в програмі LabVIEW [2] розроблено віртуальний прилад для
вимірювання температури вхідного та вихідного потоків рідини насосу.

Рисунок 2 – Блок-діаграма приладу вимірювання температури рідини
Віртуальний прилад працює, почергово перемикаючи канали вимірювання, індикує числові значення
температури та записує їх у файл текстового формату для подальшого аналізу та побудови часових діаграм.
Висновки. В результаті експериментальних досліджень розроблено пристрій контролю гідравлічного ККД
відцентрового насосу термодинамічним методом. Виявлено, що технологічний індикатор ІТМ-22М має
достатню чутливість вимірювання, але недостатню термостабільність. Тому при конструюванні інформаційновимірювальної системи, яка включатиме також канал вимірювання електричної потужності, необхідно
забезпечити як мінімум хорошу теплоізоляцію, а як максимум – термостатування корпусу вимірювача
температури. Перспективою подальших досліджень є підвищення точності пристрою визначення гідравлічного
ККД відцентрового насосу та розробка методики його метрологічної повірки.
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Вступ. Сучасний рівень технічного розвитку та прагнення до створення максимальних виробничих
потужностей, призвело до високого ступеня насичення промислових об’єктів електротехнічними системами, і,
як наслідок, все більш актуальним стає створення систем керування процесами споживання енергії з метою
підвищення ефективності її використання промисловими об'єктами.
Мета роботи. Розробка системи економічного споживання електричної енергії на прикладі Полтавського
гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК).
Матеріал і результати дослідження. У залежності від пріоритетів та особливостей роботи промислових
об’єктів доцільно розглядати два основних критерії споживання енергоресурсів:
1) мінімізація використання ресурсів:
(1)
∫ Y (t )dt → min,
де Y(t) – часова залежність обсягів ресурсів, що споживаються в процесі функціонування промислового
об’єкту;
2) мінімізація витрат у грошовому визначенні:
(2)
∫ P(t )dt → min,
де P(t) – часова залежність грошових витрат.
Функціонування за першим критерієм є актуальним для автономних систем електропостачання, в яких
більш критичним є раціональне використання грошових коштів. У об’єктах другого типу актуальною є задача
оптимального вибору режимів роботи генераторів та навантажень, що входять до складу системи, відповідно
до вимог мінімізації вартісних витрат та з урахуванням важливості, потужності споживання, часу та тривалості
роботи.
Полтавський ГЗК робить закупівлю електроенергії у ДП «Енергоринок», тому він не є автономною
системою електропостачання і повинен функціонувати за другим критерієм.
За основу розробки системи керування електроспоживання на гірничо-збагачувальному комбінаті
приймемо уніфіковану структуру інтегрованих систем керування електротехнічними об’єктами [2], в якій
виділені три основні складові: об’єкт керування (ОК), комунікаційне середовище (КС) та центр керування
(рис.1).

Рисунок 1 - Уніфікована структура інтегрованих систем керування
В якості об’єкта керування виступають кінцеві споживачі електроенергії ГЗК, центр керування,
представлений програмованою системою управління, що функціонує за обраним критерієм ефективності. Щодо
комунікаційного середовища, то існуючі підходи до його реалізації базуються на двох основних принципах –
централізованого (рис. 2 а) та децентралізованого (рис. 2 б) керування або їх комбінаціях (рис. 2 в), які
найчастіше виявляються найбільш доцільними [3].
Централізований підхід передбачає наявність центрального керуючого блоку, який отримує дані про
поточний стан пристроїв, які обмінюються інформацією тільки з центральним блоком. У децентралізованій
системі обмін інформацією, узгодження та зміна робочих режимів здійснюється на підставі обміну
інформацією між окремими пристроями. Найбільш ефективним є комбіноване керування, яке містить елементи
централізованої і децентралізованої стратегій.
Cпособи керування окремими навантаженнями, в залежності від типу пристрою та його функціонального
призначення, можуть бути наступними: 1) штучна зміна моменту вмикання навантаження після надходження
запиту на вмикання – пристрій вмикається з деякою затримкою або раніше за запрограмований час; 2) зміна
часу виведення навантаження на заданий режим споживання; 3) мінімізація енергії, що витрачається на
перехідний процес вмикання навантаження, без зміни часу перехідного процесу; 4) зміна рівня споживання
навантаження в процесі роботи – у випадку наявності ступінчатого режиму електроспоживання; 5) переривання
роботи навантаження з подальшим його вмиканням в інші інтервали часу у випадку, якщо це припустимо та
поточне значення споживання перевищує задане обмеження, а зміни рівня споживання недостатньо для
усунення цього перевищення.
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а)

б)

в)
Рисунок 2 – Структурні схеми систем керування електроспоживачами промислового підприємства:
а) централізована; б) децентралізована; в) комбінована
Результатом успішної реалізації запропонованої системи повинно стати вирівнювання добового графіку
навантаження Полтавського ГЗК та зменшення споживання електроенергії за рахунок оптимізації роботи
кінцевих електроприймачів.
Висновки. 1. Розроблена система енергоекономічного споживання електричної енергії на прикладі
реального гірничо-збагачувального комбінату та запропоновані основні принципи її функціонування
рекомендуються для впровадження в практику роботи підприємств гірничо металургійного комплексу.
2. Впровадження системи дозволить підприємствам отримати соціальний та економічний ефект.
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Вступ. Останніми роками в енергетиці спостерігається тенденція послідовного переходу від системи
планово-попереджувальних ремонтів до ремонтів за дійсним технічним станом електроустаткування, як це
заведено у розвинених країнах [1].
Мета роботи. Аналіз і дослідження можливостей переходу від системи планово-запобіжних ремонтів до
системи обслуговування силових трансформаторів «за станом».
Матеріал і результати дослідження. На сьогоднішній день в електроенергетиці для ведення виробничої
експлуатації та підтримки технічного стану електрообладнання, у тому числі і силових трансформаторів,
відповідно до вимог нормативно-технічної документації застосовують систему планово-запобіжних ремонтів
(ПЗР). Основним техніко-економічним критерієм системи ПЗР служить мінімум простоїв обладнання на основі
жорсткої регламентації ремонтних циклів. Відповідно до цього критерію, періодичність і обсяг робіт за
технічного обслуговування і ремонту визначаються заздалегідь встановленими для всіх видів обладнання
типовими нормативами.
У нових економічних умовах система ПЗР не забезпечує у багатьох випадках прийняття оптимальних
рішень. Це пояснюється наступними причинами і обставинами:
- призначення профілактичних робіт здійснюється за регламентом і не залежить від фактичного стану
обладнання на момент початку ремонту;
- плани-графіки профілактичних робіт не встановлюють пріоритету виводу в ремонт різних видів
електрообладнання;
- при складанні планів-графіків не враховується ряд обмежень (технологічних, матеріальних, часових,
трудових), а також не передбачається їхня оптимізація з позиції раціонального керування станами процесу
експлуатації і більш повної витрати ресурсу кожної одиниці електрообладнання.
Крім того, система ПЗР має більшу трудомісткість профілактичних робіт. Пропорційно росту кількості
електрообладнання підвищується і загальна трудомісткість ремонтних робіт, що вимагає значного збільшення
чисельності ремонтного персоналу. При проведенні профілактичних робіт через отримані статистичним
шляхом усереднені періоди, навіть при наявності поправочних коефіцієнтів на умови і режими експлуатації, без
точного визначення технічного стану, не можна гарантувати, що в міжремонтний період не будуть виникати
відмови електрообладнання. При цьому більшості відмов передує той або інший вид накопичених пошкоджень,
а фактичний час роботи електрообладнання, що перебуває в структурі ремонтних циклів, як правило, не
враховується. Тому без урахування технічного стану, обумовленого методами технічної діагностики, не можна
забезпечити надійну експлуатацію електрообладнання при існуючій системі ПЗР.
Удосконалювання системи технічного обслуговування і ремонту електрообладнання стає однією з основних
проблем енергетичної галузі на сучасному етапі її розвитку. Тому процес реформування енергоремонтного
виробництва виділяється як пріоритетна задача реструктуризації електроенергетики.
На сьогоднішній день розроблена ціла гама інформаційних систем, методів і засобів контролю технічного
стану і діагностики електрообладнання. Їхнє широке впровадження створює умови для реалізації нової
технології експлуатації електрообладнання з урахуванням технічного стану.
Тому виникає актуальна наукова проблема забезпечення експлуатаційної надійності електрообладнання
об’єктів енергетики на основі розробки нової технології керування технічним станом. Основним принципом є
стратегія технічного обслуговування і ремонту, заснована на індивідуальному спостереженні за реальними
змінами фактичного технічного стану електрообладнання в процесі експлуатації.
Дана технологія докорінно змінює систему обслуговування обладнання на підприємстві і дозволяє:
- контролювати реальний поточний технічний стан механізмів;
- технічно обґрунтовано визначати терміни і зміст ремонтних та налагоджувальних робіт, контролювати
якість їх виконання;
- зменшити фінансові і трудові витрати на експлуатацію обладнання;
- подовжити міжремонтний період і термін служби електрообладнання;
- скоротити потребу в запасних частинах, матеріалах і обладнанні;
- позбутися раптових поломок обладнання і зупинок виробництва;
- підвищити загальну культуру виробництва і кваліфікацію персоналу.
Пошкодження або відхилення від нормального режиму роботи можуть бути викликані різними причинами:
недоробкою конструкції, прихованими дефектами виготовлення, порушеннями правил перевезення, технології
монтажу або правил експлуатації, неякісним ремонтом. У більшості випадків пошкодження проявляється не
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відразу, а після більш-менш тривалого впливу несприятливого фактора. Своєчасне виявлення виникаючого
дефекту дозволяє вжити заходів по попередженню його розвитку і збереженню працездатного стану
трансформатора.
Для переходу від системи ПЗР до обслуговування «за станом» необхідна достатньо точна система
діагностування поточного технічного стану обладнання.
Аналіз схем побудови ізоляційних конструкцій показує, що для різного виду електрообладнання набір
діагностичних методів різний. Однак при цьому виникає колізія, коли, з одного боку, надійність діагностики
вимагає збільшення числа методів і періодичності, з іншого боку, економічний аспект змушує зменшувати
обсяг робіт. В останні роки в різних регіонах і країнах відпрацьований підхід, називається
«багатопараметричною діагностикою» (БПД) [2].
БПД визначає оптимальний набір діагностичних процедур залежно від виду обладнання.
Для всіх видів ізоляції найбільш надійним методом діагностики стану є вимірювання характеристик
часткових розрядів (це і для обертових машин, і силових трансформаторів, і кабельних ліній і т.д.). Для
маслонаповненого обладнання ефективним є аналіз масел (по розчинених газах, вологовмісту, концентрації
фуранових з’єднань і антиоксидантів). Об’єктивну інформацію про дефекти із тепловиділенням дає
тепловізійний контроль.
При використанні підходу БПД виникає необхідність оцінки результатів діагностики ізоляції. Нормовані
показники для кожного методу різні, тому немає можливості безпосередньо порівнювати дані, отримані за
різними методиками. З огляду на це запропоновано процедуру класифікації, що дозволяє розділити технічний
стан обладнання на декілька класів залежно від наведеного типу виміряної характеристики (табл.1).
Таблиця 1 – П’ятирівнева система класифікації технічного стану ізоляції силових трансформаторів
Технічний стан ізоляції
Ступінь розвитку дефекту ізоляції
Ремонтно-профілактичні заходи
Неприпустимий
дефект,
необхідне Демонтаж із заміною обладнання на
Предаварійне
негайне відключення.
нове.
Небезпечний
дефект,
експлуатація Підготовка
і
планування
Погіршене
можлива при прискореному контролі.
капітального ремонту
Експлуатація
з
наступним
зі
значними Розвинутий дефект, характеризується
(планованим) ремонтом. Можливий
відхиленнями прискореним темпом розвитку.
ремонт на місці.
зі
слабкими Вимірювана характеристика дефекту Експлуатація
при
дотриманні
Норма
відхиленнями перевищує рівень шумів.
профілактичних заходів
без зауважень
(сигнал
на Характеристики на рівні шумів.
Експлуатація без обмежень.
рівні шумів)
Коли виконані обстеження технічного стану, для висновку за результатами діагностики (при використанні
декількох методів) слід використовувати так звану «песимістичну оцінку», тобто у даній ситуації в цілому по
об’єкту приймається гірший діагноз.
Як правило, у високовольтній ізоляції довгостроково експлуатованого обладнання лише є декілька
дефектів, однак для практики необхідно відокремити інформацію для даного дефекту із загального потоку. Це
можна зробити за аналізом сигналів:
−
з високовольтних виводів об’єкта;
−
з датчиків, які встановлюються у різних точках його корпуса.
Кореляція структури обох сигналів дозволяє визначити місце дефектів в обладнанні, його характеристики і
ступінь небезпеки. Набір характеристик та місця розташування дозволяють зробити оцінку обсягу ремонту [2].
Висновки. Проведений у роботі аналіз показав, що сучасний розвиток методів технічної діагностики
силових трансформаторів дозволяє вірогідно виявити дефекти їх конструктивних елементів на ранній стадії
розвитку. Це, у свою чергу, дозволяє відмовитися від системи ПЗР і перейти до системи обслуговування
трансформаторів "за станом".
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Вступ. За даними НЕК «УКРЕНЕРГО» [1] втрати в електричних мережах складають 16-18 %. У
промислових мережах спостерігається не краща ситуація. Втрати електроенергії в електричних мережах
свідчать про проблеми, які потребують невідкладних рішень у розвитку та реконструкції електричних мереж,
вдосконаленні методів і засобів їх експлуатації та керуванні.
Мета. Створення систем автоматизованого обліку енергетичних показників, які б надавали можливість у
реальному часі спостерігати повну картину енергобалансу системи живлення.
Матеріал і результати дослідження. Проблеми
дослідження енергетичних показників в системах
групового електроприводу викликані причинами:
– енергетичні
показники
є
складними
величинами з погляду математичного подання;
– висока вартість промислового обладнання
систем обліку.
Для створення ефективної та швидкодіючої
системи контролю та обліку для системи живлення
групи електроприводів запропоновано використати
метод структурно-аналітичного моделювання [3, 2].
У
поданій
роботі
енергетичні
показники
розраховувалися
за
умови
прямокутної
апроксимації
струму.
Таке
припущення
обґрунтоване
низьким
значенням
похибки
розрахунків [4], особливо в межах 40 – 70º (менше
1,4 %), що спостерігається на таких промислових
установках, як прокатне виробництво.
Рисунок 1 – Структурна схема системи енергообліку
Апаратно
система
енергетичного
обліку
реалізується на базі багатоканального пристрою збору та обробки аналогової інформації TRITON 1255.
Плата TRITON 1255 працює з частотою вибірки 2,5 мГц для кожного каналу. Дані пересилаються з буферу
USB контролера Cypress, який є складовою плати TRITON 1255, до персонального компьютера через інтерфейс
USB. Розмір буферу з даними кратний 512 байтам (256 вибірок АЦП). Швидкість передачі даних USB
контролеру дорівнює приблизно 50 мБіт/с, що значно більше частоти вибірки АЦП. Це дозволяє реалізувати
пересилку даних у реальному часі та не припиняти вимірювання під час передачі даних. Практично
мінімальний час вимірювання одного каналу становить 0,102 мс (256 вибірок АЦП).
Вимірювальний пристрій з’єднується з об’єктом через мікросхему гальванічної розв’язки HCPL 7510.
Програма обробки даних написана на мові Visual C++ (MFC) Microsoft Visual Studio 2008. Оновлення екрану
відбувається через 1 секунду. Одночасно програма веде 40 графіків, 6 з яких відображаються на екрані.
Усі розраховані величини записуються до файлу Excel через драйвер бази даних у реальному часі.
Висновки. Спираючись на розроблені моделі розрахунку енергетичних показників групового
електроприводу [2, 3] була спроектована та реалізована система технологічного контролю показників
споживання електроенергії в системах живлення групи електроприводів, що працює у реальному часі.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО
ДВИГУНА БЕЗ СПЕЦІАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ
О. В. Батрак, магістр, Ю. В. Ромашихін, ас.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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Вступ. Проблема визначення електромагнітних параметрів електричної машини є важливою та актуальною
науково-технічною задачею. Найпоширенішими електричними машинами, що використовуються у
промисловості, є асинхронні двигуни (АД). Високий відсоток виходів АД з ладу обумовлюється декількома
причинами: брак у виготовленні; недоліки в експлуатації, включаючи неякісність споживаної енергії; неякісний
ремонт, неякісність пристроїв і систем захисту. Переважна кількість відремонтованих АД не є надійними і
довговічними в експлуатації і лише частково покривають потреби підприємства. Це положення обумовлюється
переважно двома чинниками: зміною якості замінюваних і не замінюваних матеріалів АД у процесі ремонтної
обробки та відсутністю можливості виявлення потенційних дефектів, набутих у ході передремонтної
підготовки і безпосередньо ремонту. Тому ідентифікація електромагнітних параметрів (ЕМП) є важливим
питанням. Про це неодноразово говорилося у вітчизняних та зарубіжних літературних джерелах [1].
Аналіз показує, що існує велика кількість методів ідентифікації ЕМП АД, для яких необхідна наявність
спеціального обладнання для проведення процедури діагностики. Але наявність додаткового обладнання
збільшує вартісні показники системи ідентифікації ЕМП АД. Тому виникає необхідність використання
нового виду живлення обмоток статора АД – псевдополігармонійного. Особливість такого живлення
полягає в тому, що на обмотки статора АД подається синусоїдальна напруга промислової частоти,
вимірюються сигнали напруги і струму, виконується розкладання в ряд Фур'є сигналів не на періоді
мережевої напруги, а на меншому або більшому періоді.
Мета роботи. Дослідження ефективності метода ідентифікації електромагнітних параметрів АД без
використання спеціальних джерел живлення.
Матеріал і результати дослідження. На даний момент існує велика кількість методів визначення ЕМП
АД. Одним із сучасних методів ідентифікації ЕМП АД є енергетичний метод, заснований на використанні
рівнянь балансу складових гармонік миттєвої потужності джерела живлення та елементів схеми
заміщення (СЗ).
Таким чином, розгляд Т-подібної схеми заміщення, яка
наведена на рис. 1, дозволяє отримати систему
енергобалансу у вигляді суми потужностей на джерелі
полігармонійної напруги і елементах схеми заміщення [2]:
P0иΣ = P0R1 + P0Rµ + P / ;
0R 2

PkaиΣ = PkaR1 + PkaRµ + P

+ PkaL1 + PkaLµ + P

PkbиΣ = PkbR1 + PkbRµ + P

+ PkbL1 + PkbLµ + P

kaR/2
kbR/2

де P0иΣ , P0R1 , P0R µ , P

/

0R 2

kaL/2

;

kbL/2

(1)

,

Рисунок 1– Т-подібна схема заміщення
асинхронного двигуна

– постійні складові миттєвої

потужності відповідного джерела полігармонійної напруги та активних опорів первинного кола, контуру
намагнічування і вторинного кола; PkaиΣ , PkbиΣ – косинусні та синусні складові миттєвої потужності джерела
полігармонійної напруги; PkaR , PkbR , PkaL , PkbL – косинусні і синусні складові миттєвої потужності на
активних та індуктивних опорах первинного кола, контуру намагнічування і вторинного кола.
Миттєва потужність визначається добутком сигналів несинусоїдальних напруг і струмів. Представимо
несинусоїдальні залежності напруги і струму у формі гармонійних рядів за допомогою перетворення
Фур'є:

U (t ) =

N

∑ U n cos ( nΩt − ϕn );
n=0

I (t ) =

M

∑

I m cos ( mΩt − ϕm ) ,

(2)

m =0

де U n – амплітудні значення складових напруги вищих гармонік; n – номер гармоніки напруги; N –
число гармонік напруги; Ω – частота мережі; ϕn – кут зсуву фаз між напругою та дійсною віссю "а";

I m – амплітудні значення складових струму вищих гармонік; m – номер гармоніки струму; M – число
гармонік струму; ϕm – кут зсуву фаз між струмом і напругою.
Псевдополігармонійне живлення можна отримати при модифікації синусоїдних сигналів напруги та
струму (рис. 2). При цьому можна розглянути декілька окремих випадків. Перший випадок відповідає
/
розгляду аналізованих сигналів напруги та струму (рис. 2) для періоду T (рис. 3, а). Розкладання в ряд
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Фур'є можна виконувати як для періоду модифікованого
сигналу, так і для періоду мережевої напруги. Недоліком
є те, що з'являється постійна складова в аналізованих
сигналах напруги та струму. Для того, щоб такого
уникнути,
модифікований
сигнал
доповнюють
сигналами, зображеними на рис. 3, б) - г).
Досліди були проведені для АД сериії 4АП1004:
Pн = 4 кВт, R1 = 1,35 Ом, R2 = 1,39 Ом, L1 = 0,00676 Гн,
Lµ = 0,246 Гн, L2 = 0,00673 Гн.
Рисунок 2 – Cигнали напруги та струму

а)

б)

в)

г)
Рисунок 3 – Модифіковані сигнали напруги та струму
За СЗ були складені рівняння балансу складових гармонік миттєвої потужності при використанні трьох
гармонік
напруги
та
струму
( m = n = 1, 3, 5 )
[3].
Оцінку
ефективності
використання
псевдополігармонійного живлення було проведено для вищезгаданого двигуна. Шляхом математичного
моделювання АД при живленні синусоїдальною напругою були виміряні сигнали напруги та струму для
періоду Т = 0,02 с (рис. 2). Сигнали напруги і струму на гармоніках були отримані при аналізі зазначених сигналів
на періоді, відмінному від мережевого. Було проаналізовано два періоди: T/ = T–2T1 та T// = T–2T2, де T1 = π / 6 ,

T2 = π / 4 . Результати ідентифікації електромагнітних параметрів АД зведені в табл. 1. Таким чином, похибки
ідентифікації ЕМП АД для Т-подібної СЗ при усіченому періоді напруги і струму не перевищують 9%.
Таблиця 1 – Похибки ідентифікації електромагнітних параметрів АД
Похибки ідентифікації ЕМП АД, %
Період
№ п/п
Період сигналу
розкладу
∆Lµ
∆R2
∆L1
∆L2
1
T/
T
0,75
7,41
14,94
7,24
2
T/
T/
0,57
5,01
8,68
4,13
3
T//
T
0,75
7,37
14,57
7,21
4
T//
T//
0,54
5,13
8,47
5,10
Висновки. 1. Розглянутий метод базується на рівняннях балансу складових гармонік миттєвої потужності,
які відповідають закону збереження енергії, і використовується при ідентифікації електромагнітних параметрів
схем заміщення асинхронних двигунів та інших електричних і електромеханічних систем.
2. Розглянутий метод визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів можна використовувати при
відсутності джерела спеціального живлення, що призводить до зниження собівартості та спрощення процедури ідентифікації.
3. Використання псевдополігармонійного живлення значно розширює можливості методу ідентифікації
електромагнітних параметрів АД за складовими миттєвої потужності.
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ
ДРОБИЛЬНО-ПОМОЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ
О. В. Мейта, к.т.н., А. І. Пухальський, студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
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Вступ. Якісне вирішення задачі контролю і обліку електроспоживання дробильно-помольним комплексом
спонукає до необхідності побудови і дослідження моделей систем моніторингу і автоматизованого керування
електроспоживанням[1].
Мета роботи. Побудова моделі дробильно-помольного комплексу, оптимального за електроспоживанням.
Матеріал і результати дослідження. Потужність, що споживає млин W, залежить від її завантаження та
швидкості обертання, тому модель електроспоживання млина можна представити у вигляді двох взаємодіючих
складових: швидкості n і внутрішньо-млинового заповнення M. Швидкісна складова однозначна, не нижче
деякого значення, при якому взагалі можливий помол, і легко управляється за допомогою регульованого
приводу. Внутрішньо-млинове заповнення ж, навпаки, є функцією багатьох змінних. Перш за все, ця величина
визначається заданими продуктивністю Q і якістю T, потім вона повинна враховувати по можливості якомога
більше число збурюючих впливів і, крім того, бути функцією часу – виконувати функції прогнозатора визначати вплив попередніх значень факторів на їх поточні значення. Таке уявлення про внутрішньо-млинове
заповнення дозволить врахувати багатофакторність об'єкта і усунути вплив його інерційності [1, 2].
Розглянута модель млину в якості складового елементу включається в схему багатостадійного помолу (і –
кількість стадій): послідовна робота двох млинів або комплексу дробарка – млин (рис. 1). У такому випадку ми
маємо систему з двох електроспоживаючих об'єктів і завданням вже буде підбір поєднання швидкостей, що
забезпечують мінімальне електроспоживання.
TN-1

T1
Q1

і1

іN-1

QN-1

TN
іN

QN

MN-1

M1

WN
WN-1
W1

W

min

+

Рисунок 1– Модель дробильного комплексу
Перший млин буде виконувати для другого функції живильника, але крім продуктивності тут буде
можливість регулювання тонини помолу і виникає додаткова умова: підбір ступеня подрібнення першого
млину для оптимальної роботи системи. Енерговитрати на подрібнення на порядок вище, ніж на дроблення [3],
а значить правильний розподіл ступеня подрібнення - подрібнення між агрегатами дозволить забезпечити
економію енергоресурсів.
Для N послідовно працюючих агрегатів загальний ступень подрібнення та електроспоживання визначається
виразами (1, 2):
N

i = ∏ iK ,

(1)

K =1

де

i – кількість стадій; K – порядковий номер агрегату; N – кількість послідовно працюючих агрегатів;
N

W = ∑ wК ,

(2)

K =1

де wK – електроспоживання окремої стадії; W – потужність, що споживає млин.
Тому оптимізаційна задача для дробильно-помольного комплексу має наступний вигляд:
W ( Q,i,k N ) → min;

Q = const ∈ [Qmin ,Qmax ] ;

i ≥ iдоп ,
де Q – продуктивність.
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На основі інформації про електроспоживання, завантаження та якість вихідного продукту будується
нейронна мережа для управління дробильно-помольним комплексом. Контрольовані параметри
відображаються вихідним вектором, а відповідні їм значення величин, що регулюються, параметрів обладнання
та речовини, що дробиться – вхідним вектором. Побудова нейронної мережі для керування доцільна не лише
для всього комплексу взагалі, але й для окремих його елементів, які за результатами енергоаудиту виявляться
найбільш енергоємними [4] .
Структура системи автоматичного управління дробильно-помольним комплексом може включати в себе
наступні блоки (рис. 2): блок збору первинної інформації (БЗПІ), базову модель системи, обчислювальний блок
(ОБ) для корегування параметрів моделі та вироблення керуючого впливу і виконавчий блок (ВБ ).

БЗПІ
Комплекс
ОБ
ВБ
Модель
Рисунок 2 – Структура системи мониторінгу і управління дробильно-помольним комплексом
Модель, побудована на первинній інформації про комплекс, буде налаштована на оптимальний режим
роботи по заданому критерію. Зміни, що відбуваються в системі, будуть зафіксовані датчиками блоку збору
первинної інформації або ж зазначені операторами на підставі отриманої інформації буде здійснено
перенастроювання параметрів моделі, в результаті чого, управляючі дії будуть вироблятися з урахуванням
постійних змін у системі.
Висновки. Економічний ефект буде забезпечуватися за рахунок того, що подрібнюючі агрегати мають
змінні енерготехнологічні характеристики для різної крупності речовини (кожен агрегат володіє максимальною
ефективністю тільки на певному діапазоні крупності) і тому для декількох стадій подрібнення робота
послідовно змінюючихся агрегатів більш ефективна, ніж робота одного агрегату.
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ДО ПИТАННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
М. П. Розводюк, к.т.н., доц., В. С. Бомбик, студ.
Вінницький національний технічний університет
E-mail: rozvodyukmp@mail.ru
Вступ. Розроблено ряд пристроїв для обробки теплограм, але практично всі вони працюють з тими даними,
які отримані при скануванні. Але в електричній машині розподіл магнітопроводу в різних ділянках
неоднаковий, через що перерозподіл тепла, що відображається на теплограмі не завжди відповідає реальності,
тобто практично завжди присутня деяка похибка у визначенні дійсної температури окремої ділянки.
Ще складнішим постає питання визначення центра ваги теплограми та його контуру максимального нагріву
за умови нерівномірного теплообміну в машинах.
При тепловізійній діагностики електрообладнання тепловізорами без урахування факторів, які впливають на
процес відтворення тепловізійної інформації, знижується якість діагностування.
При використанні даних засобів на основі різних таблиць, графіків і формул подальший розрахунок точних
значень контрольованих параметрів різко знижується оперативність проведення діагностичних заходів.
Мета роботи. Аналіз теплограм, отриманих у результаті експериментальних досліджень, для визначення їх
центру.
Матеріал і результати дослідження. Враховуючи вище наведені положення, для вирішення даної задачі в
якості математичного апарату перспективним є використання теорії нечітких множин та лінгвістичної змінної.
Це обумовлено тим, що мова звичайних множин виявляється недостатньо гнучкою для формалізації елементів
невизначеностей, присутніх в даній системі діагностуванні, оскільки у будь-якій теплограмі контури є не
чіткими, а розмитими.
Тому пропонується нова інформаційна технологія оцінки теплограми шляхом визначення її центру по
максимальній температурі, яка базується на теорії лінгвістичної змінної, визначеної на нечітких множинах.
В якості лінгвістичної змінної X (j i ) прийняті наступні критерії експертної оцінки: 1) контраст; 2) яскравість
теплограми; 3) температура навколишнього середовища; 4) відносна вологість; 5) швидкість вітру; 6) сонячна
активність; 7) відносна висота сонця над горизонтом; 8) кут азимуту зйомки по відношенню до сонця.
При цьому і – впорядковані по індексу (і) критерії, тобто i = 1, 8 . Індексом j = 1, n будемо позначати
порядковий номер точки, яка утворюється на перетині горизонтальної та вертикальної ліній теплограми.
З урахуванням властивості невзаємодії нечітких змінних, із теорії лінгвістичної змінної слідує, що [1]:

X (j i ) = X (j1i ) ∩ X (j 2i ) ∩ … ∩ X (jmi ) , i = 1,8

(1)

або

X (j i )



∑  µ ( i ) ( u ) ∧ µ ( i ) ( u ) ∧ … ∧ µ ( i ) ( u ) 
x
x
x jm
*
j2

= u∈U  j1

u

,

i = 1,8 ,

де U* – універсальна множина на відрізку [0, 1]; u – елемент цієї множини; µ

(i )( u )
xj

(2)
– функція належності

елементів u∈U* нечітким множинам x (j i ) , які є значеннями лінгвістичної змінної X (j i ) .
В роботі [2] доказано, що в якості функції належності зручно використовувати “дзвінницеву” функцію:
2

 u − m (i )  
 1


xj
µ ( i ) = exp − 
 ,
xj
 2  σ x( i )  
j


 
де mx(ji ) – середнє значення величини u; σ

(i)
xj

(3)

– середньоквадратичне значення відхилення випадкової

величини u від її середнього значення mx(ji ) , причому, якщо зробити переріз “дзвона” вздовж центральної осі,
то розмах його нижньої кромки буде дорівнювати 6σ

(i)
xj

.

Моделями (1) і (2) задаємо інтегральну оцінку точки з номером j по критерію з номером і. Для даної задачі
X (j i ) = X (j1 ) ∪ X (j 2 ) ∪ … ∪ X (j 8 ) , j = 1, n
(4)
або
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X (j i )
де µ

(i )( u )
xj



∑  µ ( 1 ) ( u ) ∨ µ ( 2 ) ( u ) ∨ … ∨ µ ( 8 ) ( u ) 
xj
xj
xj
*

= u∈U 

u

,

j = 1, n ,

(5)

– функція належності елементів u∈U* нечітким множинам x (j i ) , які є значеннями лінгвістичної

змінної X (j i ) .
Моделями (4) і (5) задаємо інтегральну нечітку оцінку Хj точкам з номером j за всім 8 критеріями, які
вважаємо рівноцінними.
Для перетворення нечіткої оцінки Хj в чітку Сj необхідно здійснити її дефазифікацію [3 – 6], яку у випадку
застосування методу “Centroid” необхідно виконати за формулою
s

∑ ul ⋅ µ ( ul )

Tj =

xj

l =1

s

,

(6)

∑ µ ( ul )

l =1 x j

де µ x j ( ul ) – значення функції належності елементів ul∈U*, l = 1, s нечітким множинам x j , які є значеннями
лінгвістичної змінної X j .

{ }

Послідовність чисел T j , j = 1, n задає інтегральну експертну вагу кожної точки теплограми і дозволяє
здійснити їх впорядкування у вибраній системі критеріїв, а як результат – знайти точку максимального нагріву
й відповідні їй координати.
Висновки. Здійснено центрування теплограми шляхом дефазифікації нечітких моделей.
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО СТРУМОЗНІМАННЯ ПАНТОГРАФОМ ТРАМВАЯ
М. П. Розводюк, к.т.н., доц., Д. Ф. Дворніцький, студ.
Вінницький національний технічний університет
E-mail: rozvodyukmp@mail.ru
Вступ. Одним із способів зменшення втрат у контактній мережі міського електротранспорту є забезпечення
оптимального процесу струмознімання пантографом трамвая.
Для забезпечення стійкого струмознімання контактний натиск повинен бути якомога більшим, а за умов
мінімального зносу контактуючих матеріалів – за можливістю якомога меншим (але не меншим значення, при
якому забезпечується стійке протікання струму) [1].
Відомий універсальний переносний пристрій для випробування струмоприймачів [2], однак недоліком його
є низька точність, неможливість керувати підйомом та опусканням струмоприймача, велика трудомісткість
отримання інформації, оскільки пристрій має громіздку розподілену структуру. Крім того пристрій не
придатний для вимірювання та корегування натиску струмоприймача на контактний провід під час руху
транспортного засобу.
У роботах [3, 4] запропоновано пристрій для підтримання оптимального натиску струмоприймача на
контактну мережу. Його недоліки – низька точність, неможливість врахування температури та вологості
навколишнього середовища, що зменшує ефективність процесу струмознімання.
Тож ставить ся задача розробки пристрою, який би усунув недоліки в існуючих аналогах.
Мета роботи. Створення пристрою для підтримання оптимального натиску пантографа на контактну
мережу, в якому за рахунок введення нових блоків та зв’язків між ними з’являється можливість більш
об‘єктивно оцінити та скорегувати параметри роботи струмоприймача, що підвищує точність роботи пристрою
та зменшує електричні втрати у перехідному контакті «контактний провід - струмоприймач».
Матеріал і результати дослідження. Розроблено структуру пристрою для підтримання оптимального
натиску на контактну мережу,яка пояснюється на рис. 1.
На даному рисунку: 1 – сенсор натиску; 2 – задавач приведених мас струмоприймача і контактної підвіски;
3 – сенсор швидкості; 4 – диференціатор; 5, 9, 13, 17, 18 – перший, другий, третій, четвертий та п’ятий
функціональні перетворювачі відповідно; 6 – блок задання верхнього рівня значення контактного натиску; 7,
19, 20 – перший, другий та третій аналого-цифрові перетворювачі відповідно; 8, 11 – відповідно перший і
другий компаратор; 10 – блок задання нижнього рівня значення контактного натиску; 12 – сенсор висоти
контактного проводу; 14 – індикатор; 15 – сенсор температури; 16 – сенсор вологості.

Рисунок 1 – Структура пристрою для оптимального струмознімання пантографом трамвая
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Запропонований пристрій працює наступним чином. Сенсор натиску 1 вимірює поточне значення натиску Рк
і передає на перший вхід першого функціонального перетворювача 5, на другий вхід якого подається значення
приведених мас струмоприймача і контактної підвіски від задавача приведених мас струмоприймача і
контактної підвіски 2. Швидкість руху вагона вимірюється сенсором швидкості 3 і після операції
диференціювання, що виконується диференціатором 4, подається на третій вхід першого функціонального
перетворювача 5, який здійснює пошук оптимального значення контактного натиску Рк.опт. Перший аналогоцифровий перетворювач 7 перетворює аналоговий сигнал Рк.опт в цифровий і передає на другий вхід першого
компаратора 8.
Значення температури навколишнього середовища, що вимірюється сенсором температури 15, а також
значення вологості, що вимірюється сенсором вологості 16, надходять на четвертий 17 та п’ятий 18
функціональні перетворювачі. На четвертий функціональний перетворювач 17 одночасно подається і
максимально допустиме значення контактного натиску Рк.маx від блоку задання верхнього рівня значення
контактного натиску 6, а на п’ятий функціональний перетворювач 18 – мінімально допустиме значення
контактного натиску Рк.мin від блоку задання нижнього рівня значення контактного натиску 10.
Четвертий функціональний перетворювач 17 в залежності від значень температури і вологості корегує
максимально допустиме значення контактного натиску Рк.маx до значення Рк.маx(кор.), яке через другий аналогоцифровий перетворювач 19 подається на перший компаратор 8.
Якщо Рк.опт > Рк.маx(кор.), то на виході першого компаратора 8 формується сигнал логічної одиниці, який
подається на перший вхід другого функціонального перетворювача 9. Якщо Рк.опт ≤ Рк.маx(кор.), то на виході
першого компаратора 8 формується сигнал логічного нуля.
П’ятий функціональний перетворювач 18 в залежності від значень температури і вологості корегує
мінімально допустиме значення контактного натиску Рк.мin до значення Рк.мin(кор.), яке через третій аналогоцифровий перетворювач 20 подається на другий компаратор 11.
Якщо Рк.опт < Рк.мin(кор.), то на виході другого компаратора 11 формується сигнал логічної одиниці, який
подається на другий вхід другого функціонального перетворювача 9. Якщо Рк.опт ≥ Рк.мin, то на виході другого
компаратора 11 формується сигнал логічного нуля.
Другий функціональний перетворювач 9 здійснює обробку вхідних сигналів від першого 8 та другого 11
компараторів і у випадку появи на його вході сигналу хоча б однієї логічної одиниці, видає сигнал в коло
керування електроприводом пружини струмоприймача для її послаблення або натягу (передбачається
встановлення додаткового електропривода керуванням натягу пружини струмоприймача; можливий і інший
вид привода).
Сенсор висоти контактного проводу 12 забезпечує вимірювання значення провисання контактного проводу і
його передачу на другий вхід третього функціонального перетворювача 13, на перший вхід якого подається
значення швидкості руху вагону з сенсора швидкості 3, а на третій вхід – поточне значення натиску Рк
пантографа на контактний провід із сенсора натиску 1. Третій функціональний перетворювач 13 забезпечує
пошук оптимальної швидкості руху вагону з точки зору оптимального контактного натиску, яка реєструється на
індикаторі 14 і передається в коло керування тяговим електроприводом трамвая для її забезпечення.
Висновки. Запропоновано пристрій, що дозволяє забезпечити оптимальне струмознімання пантографом
трамвая, зменшуючи при цьому втрати електроенергії в перехідному контакті «бугель пантографа – контактний
провід» та знос контактного проводу і вугільних вставок пантографа.
В залежності від параметрів навколишнього середовища (температури та вологості повітря) та руху
(швидкості, завантаження вагону, рельєфу дорожнього покриття) пристрій формує та подає керуючий сигнал до
кола електропривода пружини струмоприймача та корегуючий сингал до кола тягового електропривода
трамвая.
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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 двигателях (АД), 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 АД. Условия работы АД в энергосистеме или системе электропривода
определяются ее электромагнитными параметрами. Использование электромагнитных параметров (ЭМП) АД,
адекватно отображающих реальные физические процессы, позволит решать широкий спектр технических задач
прогнозирования, контроля, управления процессами в электромеханических и энергетических системах,
включающих асинхронные машины. На сегодняшний день существует большое количество систем
идентификации ЭМП АД.
Цель работы. Анализ существующих систем идентификации электромагнитных параметров асинхронных
двигателей.
Материал и результаты исследований. Учет дефектов и неисправностей можно проводить с помощью
различных систем. Среди современных систем идентификации параметров АД с учетом дефектов и неисправностей
можно выделить системы технического диагностирования, выполняющие непрерывные или периодические
диагностические замеры с необходимым интервалом в автоматическом режиме [1]. Методики выявления дефектов и
неисправностей систем технического диагностирования основываются на показаниях контрольно-измерительных
приборов и на результатах испытаний при проведении ремонтов электродвигателей. При этом различают
системы диагностирования по регламенту и по состоянию. Система диагностирования по регламенту основана
на системе планово-предупредительных ремонтов, недостатками которых являются необоснованная замена
узлов с большим остаточным ресурсом, снижение надежности работы ЭМ после разборки и замены деталей и
т.д. Системы диагностирования по состоянию технически достоверно определяют необходимые сроки и
объемы ремонтных и наладочных работ, контролируя качество их выполнения. В целом недостатком таких
систем является невозможность своевременно выявить дефекты и неисправности из-за относительно больших
сроков между испытаниями. Также применение таких систем не всегда оправдано, т.к. часто приводит к
необходимости отключать работоспособное оборудование, что, в свою очередь, вызывает рост материальных и
трудовых затрат, ухудшение технико-экономических показателей.
Распространенной системой технического обслуживания и ремонта в настоящее время является система,
которая базируется на индивидуальном наблюдении изменения технического состояния в процессе
эксплуатации путем проведения диагностики с периодичностью, установленной технической документацией.
Большое количество методов используют данные о мгновенных значениях напряжений и токов статора [2, 5].
Это связано с высокой информативностью и доступностью сигналов, возможностью проведения
диагностирования в ходе эксплуатации.
В настоящее время широкое развитие получают системы идентификации ЭМП АД с помощью
гармонического анализа напряжения и тока статора [2].
Также для обнаружения неисправностей могут быть использованы интеллектуальные системы диагностики
технического состояния АД с использованием нечеткой логики и нейронных сетей [3, 4].
Одним из перспективных направлений технического контроля и диагностики, определяющих повышение
качества информационных технологий контроля и диагностики следует считать интеллектуализацию
процессов обработки диагностической информации с использованием технологии экспертных систем. При
этом они должны обеспечивать повышение качества распознавания технологического состояния объекта.
Аппарат нечеткой логики позволяет оценивать техническое состояние и обоснованно принимать решение о
наличии дефектов и необходимости проведения ремонтных операций.
Нейронные сети широко применяются в задачах диагностирования. Существует большое количество устройств,
которые принимают решение о наличии неисправности на основании данных о токах, напряжениях и частоте
вращения вала двигателя с помощью системы нейронных сетей.
Значительное количество систем построено на основе контроля виброакустических сигналов. Источниками
колебательных сил асинхронных двигателей могут быть неисправности обмоток статора, неравномерности воздушного
зазора, неуравновешенности ротора, дефекты подшипников и др. Системы вибрационной диагностики осуществляют
оценку колебательных сил, связанных с наличием тех или иных дефектов. Имея обширную базу данных и
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результаты замеров для отдельно взятого двигателя, возможно идентифицировать неисправность и оценить степень ее
развития, в том числе и в автоматическом режиме. Системы вибродиагностики малоэффективны в обнаружении
неисправностей на ранних стадиях развития, в частности, витковых замыканий. Отсутствуют данные о возможности
влияния несимметрии питающей сети на вибрационный сигнал. Вибрации измеряются с помощью множества
дорогостоящих датчиков, чувствительных к помехам.
Можно выделить системы диагностирования, построенные на сравнении переходных процессов испытуемого АД
и полученных с модели [5]. В случае идеально симметричной машины обе модели дадут одинаковые результаты
расчета параметров состояния машины. Если ротор имеет один или более поврежденных стержней, то линейные
напряжения и токи будут искажаться. Более того, момент на валу и скорость ротора показывают двойную
модуляцию скольжения во временной области. Использование модели пространственных векторов выражают
различные входные количества и вычисляют различные переменные состояния, в которых также появляются
упомянутые модуляции. Определенные различия в моменте машины используются далее в зависимости от
распределения пространственного потока. Для выявления поврежденного ротора с помощью системы мониторинга
должны быть измерены линейные напряжения, токи и положение ротора. Эта задача выполняется с помощью
портативной измерительной системы, имеющей вспомогательные карты АЦП. Модель пространственного вектора
рассчитывается в автономном режиме после измерения зарегистрированных данных.
С использованием моделирования существуют системы, которые позволяют обнаружить единичный оборванный
стержень ротора во время работы АД с полной нагрузкой. Эти системы способны отличать конструктивную
несимметрию машины от действительного повреждения и позволяют выполнять две функции: обработку сигналов и
решение алгоритма для сообщения оператору информации о состоянии ротора. Обработка сигналов включает в себя
преобразование сигналов внешнего потока рассеяния и тока в спектр частот. Затем рассматриваются спектры,
которые характеризуют дефект в соответствии с заданным алгоритмом [6].
Отдельной группой выделяют системы диагностирования, построенные с использованием математических моделей
АД, позволяющих рассчитать характеристики исправного двигателя в определенных условиях, и сравнить их с
показателями реального двигателя. Математическая модель асинхронного двигателя представляет собой систему
дифференциальных уравнений, расчет которой требует применения промышленного контроллера.
В последние годы во многих странах мира наблюдается тенденция все более широкого применения
новейших информационных технологий с использованием интеллектуальных систем. К таким системам
относятся и экспертные системы, представляющие собой программные комплексы, которые обеспечивают
возможность приобретения знаний квалифицированных специалистов – экспертов в определенной проблемной
области и использовании этих знаний для оценки сложных ситуаций и выработки рекомендаций по
оптимальному выходу из них. Концепция построения автоматизированной экспертной системы для оценки
эксплутационного состояния энергетического объекта, состоящая из двух независимых систем (системы
централизованного контроля и собственно экспертной системы), предложена в работах [7, 8]. Выходные
параметры системы централизованного контроля являются входными параметрами экспертной системы,
которые используются при оценке эксплутационного состояния объекта. Выходные данные разработанной
системы технической диагностики также могут служить входными параметрами для соответствующей
экспертной системы.
Выводы. Существующие устройства идентификации ЭМП АД с учетом дефектов и неисправностей в
той или иной степени решают поставленные разработчиками задачи, однако целесообразной является
разработка системы, которая позволяла бы на ранней стадии обнаруживать дефекты.
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ
ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ФАКТОРНОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУ
О. М. Терентьєв, д.т.н., проф., А. Й. Клещов, студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: neforon@bigmir.net
Вступ. Збільшення обсягів транспортування і зростаюча технологічна складність небезпечних виробничих
об'єктів вимагає розробки незалежних багатокритеріальних універсальних систем моніторингу. Згідно Наказу
Міністерства транспорту та зв’язку України «Про затвердження Галузевої програми енергозбереження та
впровадження альтернативних видів палива на транспорті» від 09.02.2006 року № 114 [1], постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів»
від 7 березня 2006 р. № 257 [2], «Про затвердження Державної програми розвитку та реформування гірничометалургійного комплексу» від 28 липня 2004 р. № 967 [3], «Про схвалення Державної програми розвитку
промисловості» від 28 липня 2003 р. № 1174 [4], забезпечення збереження електроенергії, яку споживають
підйомно-транспортні системи, через запобігання аварійних режимів за допомогою створення систем
моніторингу керування електродвигунами є актуальною задачею.
Наявність безперервного моніторингу контрольованої інформації про стан усіх блокувальних пристроїв
підйомно-транспортного обладнання дозволяє скоротити час на пошук і відновлення несправностей. Цим
зводиться до мінімуму час простою. Вбудований в систему управління підйомно-транспортної одиниці
принцип ведення енергонезалежного електронного журналу дозволяє зберігати зміни режимів і спрацювань
блокувальних ланцюгів із зазначенням дати і часу. Обробка збережених даних дає можливість вести різного
роду статистичний аналіз поведінки (з прогнозом причин і місць відмов апаратури управління), давати
попередження про вироблення робочого ресурсу пристроїв, що входять до складу обладнання. Перевагою
існуючої системи контролю є безперервність потоку контрольованої інформації. Проте, основним недоліком є
неможливість моментального аналізу поступаючих даних.
Мета роботи. Технологія ефективного використання електроенергії, збереження її при експлуатації
підйомно-транспортних систем з використанням структурно-факторного аналізу роботи електродвигунів.
Матеріал і результати досліджень. При експлуатації підйомно-транспортних одиниць застосовуються
автоматичні технології попереджувального контролю (APC – Advanced Process Control). Вони базуються на
системах одноразового чи багаторазового введення та одноразового виведення даних [5, 6]. Нове покоління
систем моніторингу засноване на технології прогнозного контролю і оптимізації в режимі реального часу з
багатьма змінними (MPC – Multivariable Predictive Control). Функції систем MPC полягають у безперервному
контролі змінних: контрольованих (або обмежуваних) – CV, регульованих (або уставок) – MV, показників
продуктивності (KPIs – Key Performance Indicators), і визначенні проблемних областей технологічного процесу.
Проаналізувати весь об’єм даних незручно.
Надійність датчику контролю швидкості (ДКШ) залежить від системи супутніх показників швидкості
робочого полотна [Vi]. Наприклад, для стрічкових конвеєрів: при зміні швидкості руху конвеєра більше ніж на
10 % від номінальної [9], зміні напрямку руху конвеєра, що рухається на підйом («перекиді»),
самовільному русі конвеєра на спуск зі стану спокою («самоході») або при зникненні хоча б одного з сигналів
ДКШ спрацьовує пристрій управління, який забезпечує аварійне гальмування. Недоліком датчика є
неспроможність вказати причину спрацювання аварійного гальмування. За допомогою структурно-факторної
схеми, залежно від виду зміни зазначених показників визначається місце пошкодження обладнання. Завдяки
цьому зникають втрати електроенергії, що виникають при перевірці обладнання для пошуку несправностей.
Система моніторингу (контролю, оцінки, прогнозування) виконується через застосування методів
системного аналізу. Аналіз надійності проводиться за запропонованою структурно-факторною схемою, рисунок
1. З її допомогою визначається вид пошкодження. Структурно-факторна схема, на відміну від існуючої
структурної, характеризує не тільки комплексні показники надійності елементів, а й причини їх зміни.
Запропонована схема складається із двох рівнів. Перший з них – це критичні зміни контрольованих показників.
Другий рівень – це вид аварійної ситуації. Кожній аварійній ситуації відповідає визначена зміна
контрольованих параметрів. Для стрічкових конвеєрів другий рівень структурно-факторної схеми поділений на
чотири категорії причин виходу з ладу: перекид, самохід, критична зміна сигналу, зникнення хоча б одного з
сигналів.
Перший рівень кожної категорії поділений на два типи для окремого конвеєра – для двох напрямків руху.
Якщо встановлений тільки один конвеєр, то поділ необов’язковий. При появі сигналу про вихід обладнання з
ладу і спрацювання аварійного гальмування, структурно-факторна схема висвітлює у відповідних секторах
причини виходу з ладу. Суттєвою перевагою запропонованої схеми є факторне розбиття показників надійності:
кількість вхідних сигналів ДКШ, швидкості підйомно-транспортного обладнання, їх вектор руху. Ці показники
порівнюються з їх критичними значеннями. При досягненні контрольованими показниками критичних значень,
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які висвітлюються структурно-факторною схемою, визначається область і вид технічного втручання. Завдяки
цьому зникають втрати електроенергії, що виникають при перевірці обладнання для пошуку несправностей. Це
забезпечує автоматичне та об’єктивне визначення виду і місця виникнення аварійного стану.

Рисунок 1 – Схема структурно-факторного аналізу надійності системи
Запропонована схема розроблена на прикладі підйомно-транспортної системи із двома стрічковими
конвеєрами. Ще однією перевагою структурно-факторної схеми є можливість пристосування її до будь-якої
системи електроприводу, збільшення кількості важливих супутніх показників, в залежності від потреб.
Висновки. 1. Запропонована структурно-факторна схема системного аналізу роботи електродвигунів
конвеєрного обладнання відрізняється від існуючих тим, що враховує не тільки комплексні показники
надійності, а й причини зміни показників роботи обладнання.
2. Обробка збережених даних дозволяє контролювати робочий ресурс обладнання та апаратури. Це дає
можливість знизити енергоспоживання, запобігаючи простою обладнання та втратам електроенергії на пошук
місця несправності.
3. Гнучкість побудови структурно-факторної схеми забезпечує пристосування її до різного обладнання із
зміною кількості супутніх показників.
4. Структурно-факторна схема при використанні достовірних виробничих даних про можливі аварійні ситуації
та місце їх знаходження надає інформацію з надійністю, наближеною до 100 %.
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CИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА
НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ С ЕМКОСТНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ В ЯКОРНОЙ
ЦЕПИ
А. А. Сулим, асп., А. И. Ломонос, ст. преп., Е. Н. Данилейко, студ.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
E-mail: saue05e@polytech.poltava.ua
Вступление. Из работ [1-4] известно, что емкостные накопители энергии (ЕНЭ) нашли широкое применение
в различных электромеханических системах с резко переменной и знакопеременной нагрузкой. Также
перспективным является применение ЕНЭ в станциях испытаниях электрических машин [2], в частности машин
постоянного тока независимого возбуждения. Применение ЕНЭ позволит уменьшить мощность силового
оборудования (трансформатора, преобразователя), влияние на сеть и других потребителей в динамических
режимах нагружения, уменьшить стоимость эксплуатационных затрат на испытательные станции, в первую
очередь затраты на электроэнергию.
Цель работы. Синтез математической модели системы динамического нагружения (СДН) машин
постоянного тока независимого возбуждения (МПТ НВ) с ЕНЭ в якорной цепи.
Материал и результаты исследований. Схема замещения СДН МПТ НВ с ЕНЭ в якорной цепи
представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема замещения СДН МПТ с ЕНЭ
На основании этой схемы составлена система дифференциальных уравнений, описывающая физические
процессы, которые протекают между двигателем и накопителем:
di (t )
di (t )
U(t ) = i Σ (t ) ⋅ R Σ + L Σ ⋅ Σ + i я (t ) ⋅ R я + L я ⋅ я + kФ(t ) ⋅ ω(t ) ;
dt
dt
di Σ (t ) 1
U(t ) = i Σ (t ) ⋅ R Σ + L Σ ⋅
+ ∫ i k (t)dt;
dt
C
dU k
i Σ (t ) = i я (t ) + i k (t ); i k (t ) = C
;
(1)
dt
d
kФ1 = c1 (i в1 (t )) ; U в (t ) = i в (t ) ⋅ R в + {L в (i в (t )) ⋅ i в (t )};
dt
E(t ) = kФ(t ) ⋅ ω(t ) ;

dω(t )
.
dt
На основании системы (1) в пакете Matlab синтезирована математическая модель, которая позволяет
исследовать процессы обмена энергией между двигателем и накопителем при изменении параметров системы
(скважности импульсов управления, подаваемых на обмотку возбуждения; емкости накопителя и т.д.). С
использованием разработанной математической модели проведено исследование режимов работы МПТ НВ с
воздействием на магнитный поток. В качестве исследуемой выбрана машина П31М со следующими
номинальными параметрами: Рн=1,4 кВт; Uн=220 В; Ін=8,07 А; nн=1500 об/мин; ηн=91 %; RΣ=2,781 Ом; Lя=0.094
Гн; Uов=220 В; Rов=314 Ом; Lов=32 Гн; J=0,021 кг·м2. Энергия, выделяемая двигателем, во время торможения
определяется по формуле [5] и при скважности импульсов 0,5 для исследуемого двигателя равна:
i я (t ) ⋅ kФ(t ) = M 0 (t ) + J ⋅

J ⋅ (ω12 − ω22 ) 0,021 ⋅ (212 2 − 186 2 )
=
= 108,7 (Дж ),
2
2
где ω1 , ω2 − значение угловой скорости соответственно в начале и в конце торможения двигателя.
∆W =
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Емкость, необходимая для приема расчетного количества энергии определяется по формуле [1]:
2 ⋅ ∆W
2 ⋅108,7
С=
=
= 0,014 (Ф ),
2
2
(E1 − E 2 ) (2212 − 184 2 )
где E1 , E 2 − ЭДС, приложенная к ЕНЭ в начале и в конце торможения двигателя.
Среднезарядная мощность конденсатора при этом составляет [1]:
∆W 108,7
P=
=
= 982 (Вт ),
tз
0,11
где t з - время зарядного процесса.
Выводы. По результатам математического моделирования можно отметить следующее:
− можно добиться режима компенсации при применении емкостного накопителя в якорной цепи путем
изменения скважности импульсов управления, подаваемых на обмотку возбуждения исследуемого двигателя;
− определена емкость ЕНЭ, необходимая для исследуемой машины при скважности импульсов 50 %;
− необходимо определить режим, при котором будет наблюдаться наибольший эффект компенсации;
− необходимо создать замкнутую систему, которая позволит регулировать задающее воздействие на
широтно-импульсный преобразователь с поддержанием минимального эффективного значения источника тока.
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО КОМПЕНСАЦІЇ ВИЩИХ ГАРМОНІК СТРУМУ
ТА ПОТУЖНОСТІ В ТРИФАЗНИХ СИСТЕМАХ
А. В. Чумачова, асп., А. П. Калінов, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Email: cifirka2008@mail.ru
Вступ. На протязі останніх років у публікаціях багатьох вчених та інженерів багато уваги приділялось
питанню взаємного впливу динамічного нелінійного несиметричного навантаження та мережі живлення,
особливо в колах із вентильними перетворювачами. Як відомо, нелінійне та несиметричне навантаження
спричиняє появу вищих гармонік у мережі. На сучасному етапі розвитку перетворювальної техніки існує
декілька підходів до компенсації вищих гармонік активної та реактивної потужності у трифазних мережах, які
мають певні переваги та недоліки.
Мета роботи. Аналіз переваг і недоліків існуючих методів і систем компенсації вищих гармонік потужності
та струму в трифазних мережах.
Аналіз попередніх досліджень. За наявні методи та засоби можна класифікувати на пасивні та активні
фільтри або компенсатори. До першої групи можна віднести наступні засоби: 1. Включення лінійних дроселів;
2. Застосування пасивних фільтрів; 3. Застосування спеціальних розділових трансформаторів; 4. Застосування
магнітних синтезаторів.
Недоліком методів першої групи є те, що вони передбачають пасивний вплив лише на форми кривих, які
генеруються мережею живлення, не беручи до уваги зміну та несиметрію параметрів навантаження, що
приймається як симетричне та збалансоване.
Наразі найпоширенішим і найефективнішим засобом вирішення поставленої проблеми є активний
кондиціонер гармонік (Active Harmonic Conditioner - AHC), що підключається паралельно нелінійному
навантаженню. Принцип дії активного кондиціонера гармонік (АКГ) заснований на аналізі гармонік струму
нелінійного навантаження і генерування в розподільну мережу тих же гармонік струму, але з протилежною
фазою. Як результат цього, вищі гармонічні складові струму нейтралізуються в точці підключення АКГ. Це
означає, що вони не поширюються від нелінійного навантаження в мережу і не спотворюють напруги
первинного джерела енергії [1].
Очевидно, що для правильного налаштування та розрахунку струмів компенсації САФ необхідно мати чітку
та достовірну, фізично та математично обґрунтовану, інформацію про складові потужності в трифазних
електричних колах. Наразі є декілька теорій потужності, що пропонують математичний опис та тлумачення
складових потужності в електричних колах із вентильними перетворювачами. Їх класифікація та основний
зміст наведено в роботі [2]. На даному етапі можна виділити три теорії потужності, що найширше
використовуються для тлумачення складових трифазної потужності та, як наслідок, пропонують стратегії
компенсації вказаних небажаних гармонік. Незважаючи на те, що в літературі вже неодноразово проводився
аналіз вищевказаних теорій, доцільно буде вказати їх основні положення, переваги та недоліки.
1. p-q теорія миттєвої реактивної потужності була представлена в роботі [5] як фундаментальна теорія
для аналізу властивостей і фізичних процесів у трифазних системах, для застосування при вирішенні проблем,
пов’язаних з вищими гармоніками, реактивною потужністю та несиметрією, для розрахунку та керування
активними фільтрами.
Ця теорія передбачає перехід від стаціонарної системи координат А-В-С до стаціонарної системи координат
α-β на основі перетворень Кларка. Активна та реактивна потужності записуються у вигляді:
p = uα iα + uβ iβ ;
q = uα iβ − uβ iα .
Причому слід зазначити, що в даній теорії термін «миттєва уявна потужність» є синонімом терміну «миттєва
реактивна потужність» та визначається як частина добутку миттєвих трифазних напруг і струмів, що не
виконує будь-який перенос енергії від однієї системи до другої в будь-який момент часу. І фізичний зміст, що
надається цим величинам, є тотожним: це частина енергії, якою обмінюються фази системи [13].
У роботі [2] автор недоліками p-q теорії миттєвої реактивної потужності називає неможливість її
застосування при аналізі чотирипровідних мережах із нульовим проводом та, в ряді випадків, великі значення
коефіцієнтів несинусоїдності струмів після їх корекції САФ при несинусоїдній напрузі мережі. Однак у ряді
літературних джерел [3, 4] автор знаходить та вказує на інші недоліки розглянутої теорії та навіть на деякі
розбіжності з фізичним змістом.
Згідно з [3], миттєві активна та реактивна p-q потужності, в такому значенні, як їх пропонує [5], не дозволяють миттєво ідентифікувати усі процеси перетворення електричної енергії в трифазній мережі. По-перше,
миттєва активна потужність p є не що інше як миттєва потужність – значення потоку енергії від джерела живлення до навантаження. Автор [4] стверджує, що дві назви однієї й тієї ж самої величини можуть спричинити
деяку незрозумілість і, найголовніше, що величина p не має ніякого відношення до активної потужності Р0 навантаження. Тобто вона існує незалежно від того, має навантаження активну потужність чи ні. Такі ж незрозумілості виникають і при розгляді миттєвої реактивної потужності q та її фізичного змісту. Реактивні елементи в
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навантаженні не несуть відповідальності за появу q, оскільки, як показано в [3], вона виникає навіть у чисто
активному навантаженні. Результати проведеного моделювання свідчать про обґрунтованість цього зауваження до теорії: згідно із виразами, які пропонуються в [5], у трифазній системі із нульовим проводом з’являється
«уявна», тобто лише реактивна потужність, що не відповідає фізичному змісту. Взагалі, згідно з теорією електромагнітних полів, миттєва реактивна потужність q не може бути представлена як енергія, якою обмінюються
фази мережі.
У той же час автор [4] стверджує неправильність положення p-q теорії, що змінна складова активної потужності завжди є небажаною. Припускається, що якщо напруга джерела симетрична, але містить у собі основну і,
наприклад, п’яту гармоніки, то потужність, що в результаті передається до навантаження, буде містити в собі
постійну й змінну складові із частотою, вшестеро більшу за частоту мережі. Але оскільки навантаження є чисто
активним, то ця змінна складова ніяк не впливає на його коефіцієнт потужності, тобто активна потужність дорівнює повній (уявній) потужності, внаслідок цього необхідності в компенсації цієї змінної складової нема. Це
твердження не є повністю обґрунтованим, тому що:
−
при розрахунках складу миттєвої активної потужності не були враховані усі вищі гармоніки, які
з’являються у спектрі миттєвої активної потужності при живленні від полігармонічного джерела живлення [6];
−
доцільність компенсації змінних складових трифазної потужності потрібно оцінювати не тільки з позиції наявності реактивної потужності в системі, оскільки вищі гармоніки потужності можуть впливати не лише
на коефіцієнт потужності навантаження – вібрація та додаткові втрати в обертових машинах, збільшення втрат
у трансформаторах, погіршення роботи пристроїв захисту електросистем і т.ін. [7-10].
2. p-q-r теорія потужності була запропонована у [11] для трифазних чотирипровідних мереж. У цій теорії
використовуються три системи координат: a-b-c, α-β-0 та p-q-r, причому перші дві нерухомі відносно одна одної, а третя система p-q-r обертається навколо осі разом із площиною, що перпендикулярна площині α-β [2].
Миттєва активна потужність визначається як скалярний добуток просторових векторів напруги та струму:
p pqr = u pi p .
Миттєва реактивна потужність – векторний добуток просторових векторів напруги та струму:

[

]

T

q pqr = 0, − u pir , u piq .
Слід відмітити, що r-складова струму визначає миттєву реактивну потужність за віссю q - qq , а q-складова
струму визначає миттєву реактивну потужність за віссю r - qr.
Перевагою цієї теорії є той факт, що вона пропонує розрахунок потужностей, які лінійно незалежні одна від
одної. Зважаючи на це, три складові струму можуть бути компенсовані трьома незалежними регуляторами без
накопичувача енергії [11].
Основним недоліком даної теорії є те, що при спотворених та несиметричних напругах мережі
незкомпенсованою залишається частина змінних складових у миттєвій активній та реактивній потужностях
навіть за умови підтримання струмів мережі симетричними й синусоїдними [2].
3. Крос-векторна теорія, або «узагальнена теорія миттєвої реактивної потужності», може бути застосована
для розрахунку як синусоїдних, так і несинусоїдних, як симетричних, так і несиметричних трифазних систем, із
або без напруги/струму нульової послідовності [12]. Розглядається трифазна система із нульовим проводом.
Миттєву активну потужність трифазної системи можна записати як скалярний добуток цих векторів:
p = us is , p = ua ia + ubib + uc ic .
Згідно з цією теорією, вектор реактивної потужності є результатом векторного добутку просторових
векторів напруги та струму:
q = us × is .
Як показано в роботі [12], результати проведення моделювання свідчать про дієвість системи компенсації гармонік,
реактивної потужності і струмів у нульовому проводі за допомогою схем керування, побудованих на базі крос-векторної теорії.
Основні відмінності описаних теорій полягають в їх ефективності при компенсації струмів у нульовому проводі при несинусоїдних та несиметричних напругах мережі:
- крос-векторна теорія не дозволяє контролювати струми в нульовому проводі незалежно від фазних та
не забезпечує повну компенсацію струму в нульовому проводі, якщо напруги містять нульову послідовність;
- за допомогою p-q теорії є можливим незалежне регулювання нульового і фазного струмів, але для цього є необхідним накопичувач активної енергії, оскільки миттєві потужності p0 і pαβ взаємозалежні [2];
- система керування САФ, побудована на базі p-q-r теорії, дозволяє роздільно регулювати нульовий та
фазні струми без накопичувача енергії, але навіть якщо струми мережі є синусоїдними та симетричними, в миттєвій активній і реактивній потужностях залишається незкомпенсованою частина змінних складових [2].
Висновки. Існуючі теорії потужності пропонують алгоритми компенсації вищих гармонік активної, реактивної
потужності, струмів зворотної та нульової послідовності. Результативність їх застосування визначається як формою
сигналів мережі живлення, так і параметрами і ступенем нелінійності навантаження. Розглянуті методи компенсації
не забезпечують повну компенсацію вищих гармонік потужності при несиметричних і несинусоїдних напругах
мережі живлення та несиметрії і/або нелінійності параметрів навантаження.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІЗ
РЕЛЕЙНИМ ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ
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Вступ. Досліджується стійкість нелінійної електромеханічної системи кутової стабілізації. Дана структурна
схема представляє собою активну систему кутової стабілізації космічного апарату і досліджувалась в багатьох
роботах [1–4]. Але для даного типу нелінійностей існують деякі обмеження в застосуванні методу гармонічної
лінеаризації (визначення коефіцієнтів q(a), q’(a) при вузькому керуючому імпульсі здійснюється не тільки по
першій гармоніці, необхідно враховувати вищі гармоніки [5]). Тому здійснюється більш детальне і поглиблене
дослідження стійкості нелінійної системи на основі методу гармонічної лінеаризації тільки для першої гармоніки.
Мета роботи. Задано математичну модель системи кутової стабілізації у вигляді структурної схеми з
наступними вихідними даними T=0.07 c; K0=50 ÷ 70; b=15; m=0.8; c=1; τ =0. Необхідно здійснити синтез
регулятора системи методом ЛАХ для лінійної моделі без врахування нелінійної характеристики виконавчого
органу (ВО), забезпечивши необхідні запаси ∆L ≥15 дБ, ∆φ≥ 50о,дотримуючись наступних вимог σ = 20 ÷ 25 %
, t p ≤ 0, 35 c . Дослідити стійкість замкненої нелінійної системи методом Попова Є.П, на базі методу гармонічної
лінеаризації. В разі наявності періодичних рухів з’ясувати чи стійкі вони, і чи виконується гіпотеза фільтра. Для
підтвердження теоретичних розрахунків дослідити динаміку замкненої САК методом цифрового моделювання.
Матеріал та результати дослідження. Проведемо синтез
послідовного коригувального пристрою (КП) методом ЛАХ у
відповідністю з методикою, описаною в [5, 6]:
K0=60; 20 lgK0≈35,6; lg(1/T) =1,155.
Частота зрізу визначається з формули,

враховуючи, що k=2 (бо σ = 20 ÷ 25 % ), а час перехідного
процесу дорівнює tn =

3
= 3 / 3 60 / 0, 07 = 0,316 c , отже
Ω

ωзр ≈20 с-1 .
Для побудови ЛАХ і ЛФХ (Рис. 1) коригувального пристрою
використаємо вирази :
Lкп(ω)= Lбаж(ω)- Lвих(ω); φкп(ω)= φбаж(ω)- φвих(ω).
В результаті процедури синтезу, представленої на рис. 1,
отримаємо передатну функцію КП

де T1=0.3c; T2=0.07c; T3=0.003c; ξ=0.5.
Отримані запаси стійкості задовольняють умови
(∆L ≥22дБ; ∆φ≥63).
Дослідимо стійкість замкненої САК з врахуванням нелінійності
ВО застосовуючи метод гармонічної лінеаризації (зокрема метод
Попова Є.П.).

Рисунок 1 – Логарифмічні частотні
характеристика
Передатна функція нелінійної гармонічно-лінеаризованої частини системи і її коефіцієнти:

q (a ) =

2
2⋅c  2 2
−2⋅c⋅b
⋅ a −b + a 2 −(m⋅b)  ; q ′(a) =
⋅(1−m).

π⋅a 2 
π⋅a 2

А передатна функція лінійної частини системи має такий вигляд:
Звідси можна отримати характеристичне рівняння замкненої гармонічно-лінеаризованої нелінійної САК:
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q ′(a ) 3
⋅ p + K0 ⋅(T1⋅T2 ⋅q(a)+
ω
q ′( a) 2
q ′( a)
+(T1 +T2 )⋅
)⋅ p +(2⋅ξ⋅T3 + K0 ⋅(T1 +T2 )⋅q(a)+ K0 ⋅
)⋅ p + K0 ⋅q(a)+1= 0
ω
ω
Звідки при підстановці p = j ⋅ ω отримаємо годограф Михайлова
T ⋅T32 p5 +T32 p 4 + K0 ⋅T1⋅T2 ⋅

D( j⋅ω, a) =−ω 2 ⋅(T ⋅ j⋅ω +1)⋅(−T32 ⋅ω 2 +2⋅ξ⋅T3 ⋅ j⋅ω +1)+ K0 ⋅(T1⋅ j⋅ω +1)⋅(T2 ⋅ j⋅ω +1)⋅q(a)+q ′(a)⋅ω =0;
Виділимо дійсну та уявну частини системи рівнянь:
 X ( a, ω ) = T32 ⋅ ω 4 + (−K0 ⋅ T1 ⋅ T2 ⋅ q (a ) − T3 ) ⋅ ω 3 + (−K0 ⋅ T1 ⋅ T2 ⋅ q (a ) −1) ⋅ ω 2 + K0 ⋅ q ′( a ) ⋅ ω + K0 ⋅ q ( a ) = 0;


 Y ( a, ω ) = T ⋅ T32 ⋅ ω 5 − T ⋅ T32 ⋅ ω 4 − T ⋅ ω3 + ( K0 ⋅ T1 ⋅ q ′( a ) + K0 ⋅ T2 ⋅ q ′( a )) ⋅ ω 2 + ( K0 ⋅ T1 ⋅ q( a ) + K0 ⋅ T2 ⋅ q ( a ))⋅ ω = 0.


Розв’язок даної системи дає єдині потрібні тільки дійсні додатні значення: a0=15,0045; ω0=1,1707 c-1 .
Для стійкості автоколивань при даних значеннях a0 та ω0 повинна виконуватися нерівність.
∗
∗
∗
∗
 ∂ X   ∂Y   ∂ X   ∂Y 
 ∂ a  ⋅ ∂ ω  − ∂ ω  ⋅ ∂ a  > 0
∗ - частинні похідні обчислюються при підстановці визначених значень a0, ω0
Після проведення необхідних перетворень і розрахунків отримуємо: 595881,5-(-290283,6)>0, звідки видно, що
параметри задовольняють нерівність, отже автоколивання стійкі:
Перевіримо виконання гіпотези фільтра. Для перевірки гіпотези фільтра достатньо визначити модулі
характеристик першої і третьої гармонік A(3⋅ω 0 ) ≪ A(ω 0 ); A(ω0 ) = 46,4035788; A(3⋅ω0 ) = 7,0675802; та
визначаємо відношення A(ω0)/A(3ω0)=6,57.
Гіпотеза фільтра виконується, застосування методу гармонічної лінеаризації обґрунтовано.
Для підтвердження результатів дослідження застосуємо метод цифрового моделювання. склавши модель
системи у програмному забезпеченні Matlab (Simulink). Промоделювавши маємо наступний графік перехідного
процесу (Рис. 2), де U(t )– залежність на виході нелінійної ланки, а φ(t) – на виході системи. Графічно визначивши
параметри a0 = 15,1; ω0 = 1,18 c-1, видно, що похибка розрахунків незначна.
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Рисунок 2 – Графіки перехідного процесу
Висновки. У даній статті було досліджено нелінійну електромеханічну систему стабілізації. Результати
теоретичних розрахунків було підтверджено моделюванням замкненої САК із синтезованим регулятором. Метод
гармонічної лінеаризації працює ефективно з урахуванням визначених коефіцієнтів q(a), q'(a) тільки по першій
гармоніці . Це обумовлено хорошими фільтруючими властивостями лінійної частини замкненої системи і досить
широким керуючим імпульсом за рахунок наявності гістерезису.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ
АГРЕГАТІВ ГАЗОПОРШНЕВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
НА ВАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» МІСТА КРЕМЕНЧУК
Л. Г. Бойко, ас., А. В. Гайдай, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: boyko.l.g@mail.ru
Вступ. Газопоршнева електростанція – це газопоршневий двигун, на валу якого встановлений генератор.
Газопоршневі електростанції є основним і резервним джерелом електроживлення для промислових
підприємств. На сучасному етапі технологічного розвитку підвищення ефективності роботи підприємства
набуває виняткової актуальності тому, що в умовах ринкових відносин підприємство повинне забезпечити
безперебійне функціонування своєї роботи. Тобто підприємство, при підтримці високої якості своєї продукції і
раціональному використанні своїх ресурсів, забезпечує конкурентоспроможність своїх товарів на ринку.
Конкуренція сприяє впровадженню економічно ефективних технічних новинок на підприємстві. Слід
зазначити, що агрегати TCG 2032 V16 на сьогоднішній день найпотужніші з експлуатованих газопоршневих
двигунів на території України [1].
Мета роботи. Довести ефективність впровадження газопоршневих установок на ВАТ «Крюківський
вагонобудівний завод» міста Кременчук Полтавської області.
Матеріал і результати дослідження. Впроваджуючи енергозберігаючі технології на підприємстві, компанія
«Інтеренерго» здійснила будівництво газопоршневої електростанції електричною потужністю 8 МВт. Загальний
проект виконаний на 3 агрегати загальною потужністю 12 МВт. Як основне устаткування вибрані агрегати
німецької фірми MWM TCG 2032 V16 одиничною потужністю 4 МВт. Розроблена і впроваджена парова
теплова схема з інтеграцією в існуючі мережі ТЕЦ ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Розроблені
утилізатори на вихлопі ГПА з параметрами оборотної води Р = 60 кгс/см2 і Т=2200°С, що дозволить заводу
цілорічно використовувати скидне тепло електростанції на потреби підприємства [2].
Газопоршневі електростанції - це найбільш популярний тип газових електростанцій. Їм властиві хороші
екологічні характеристики. Двигуни газопоршневих станцій оснащуються системою електронного керування,
завдяки якій вміст чадного газу і з’єднань азоту у вихлопних газах значно знижується. Принцип роботи
газопоршневої електростанції в наступному: паливо, згораючи, розширюється і передає енергію поршню, який,
у свою чергу, за допомогою коленвала передає її далі. Таким чином, механічна енергія перетвориться в
електроенергію [3].
Вироблена електроенергія має відносно невисоку вартість. Причинами цього слугують не лише низька ціна
газу відносно бензину і дизпалива, але й високий коефіцієнт корисної дії газопоршневого двигуна. Відмінною
рисою електростанцій такого типа є їх когенераційні можливості. Тепло, що виробляється при спалюванні газу,
можна пустити на опалення. У цьому випадку газопоршнева електростанція виконує функцію ТЕЦ.
Агрегат TCG 2032 V16 призначений для вироблення електроенергії та тепла. Принцип роботи агрегату:
приведення в рух трифазного генератора і, таким чином, вироблення електроенергії за допомогою механічного
обертання колінчастого валу. Приводний двигун електрогенератора - поршневий двигун внутрішнього згорання
з примусовим запаленням. Паливо для газового двигуна - природний газ. Газовий двигун і генератор
створюють моноблок на рамі агрегату за допомогою з'єднання і додаткових вбудованих шаф власних потреб
або допоміжних систем.
До агрегату відносяться так само: електричні, теплотехнічні компоненти і компоненти керування.
Теплотехнічні компоненти − це теплообмінник з відповідними арматурами, устаткуванням, контрольновимірювальними приладами і приладами керування та насос. Теплотехнічні компоненти слугують для того,
щоб під час експлуатації двигуна внутрішнього згорання використовувати тепло, що виробляється при цьому
для цілей підприємства.
Електричні компоненти слугують для того, щоб передавати споживачам електроенергію, що виробляється,
або для живлення власних потреб.
Компоненти керування слугують для надійної, безпечної та безперебійної роботи усієї установки. Агрегат
працює як повністю автоматизована теплова електростанція [3].
Таблиця 1 – Технічна характеристика агрегату
Тип агрегату
TCG 2032 V16
Приводний двигун
Газовий, 16-ти циліндровий, V- образний
Електрична потужність агрегату
3916 кВт
Напруга генератора
6300 В, трифазний струм
Частота
50 Гц
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Рисунок 1 - Принципова схема роботи агрегату
Система ТЕМ EVO - система повного електронного керування (Total Electronic Management (ТЕМ)) включає
контроль і моніторинг усіх функцій газового двигуна і власних потреб двигуна в одному агрегаті. Система
регулює і оптимізує горіння газу в циліндрах. Вбудовані функції керування забезпечують оптимізовані
показники двигуна у всіх режимах роботи. Система TEM EVO складається з 3 компонентів: щит керування
агрегату, контролер вводу-виводу, робочий термінал.

Рисунок 2 - Конструктивне виконання системи повного електронного керування
Конструкція системи: силовий вимикач генератора, шафа власних потреб (НАS) (синхронізація та захист
генератора), трьохдротяний кабель (з’єднання шини абонентського доступу) до контролера вводу-виводу
(максимум 250 м), контролер вводу-виводу для керування агрегатами власних потреб, щит керування агрегату
(AGS), кабель ТЕМ до агрегату, послідовний канал передачі даних до блоку керування, канал передачі даних
100 м, повнографічний робочий термінал [4].
Висновки. Введення в експлуатацію газопоршневої електростанції на ВАТ «Крюківський вагонобудівний
завод» дозволить здійснити значну економію засобів підприємства на закупівлю електроенергії із зовнішньої
мережі, а також здешевити виробництво теплової енергії на технологічні потреби. Виконання всього комплексу
робіт дозволить підвищити надійність і економічність постачання підприємства теплової та електричної енергії
як для власних потреб, так і для міста.
Таким чином, газопоршнева електростанція є хорошим вибором як джерело електроенергії завдяки
високому коефіцієнту корисної дії, дешевизні та екологічності палива, а також можливості когенерації.
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АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ОДНОФАЗНОГО ІНВЕРТОРА
НАПРУГИ З КОНДЕНСАТОРНИМ НАКОПИЧУВАЧЕМ
Н. О. Колісник, студ., О. Ю. Давидов, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: davidoff4ik@bk.ru
Вступ. Енергія, і зокрема, електрична, є одним з найважливіших продуктів у індустріальному суспільстві
[1]. Виробництво та споживання електричної енергії в сучасній електроенергетиці потребує ефективного її
використання [2]. Значне місце у вирішенні виникаючих задач відводиться засобам та пристроям, що працюють
на принципах накопичення й виливання енергії та є важливими проміжними ланками між системами генерації,
системами розподілу й споживання енергії [1]. Це, у свою чергу, збільшує трудомісткість аналізу
електромагнітних процесів у перетворювачах і визначення на цій основі енергетичних показників пристрою.
Тому завдання знаходження енергооптимального алгоритму управління перетворювачем зазвичай підміняється
завданням знаходження допустимого алгоритму управління, що забезпечує отримання енергетичних показників
не гірше заданих [1]. Для вирішення цього завдання необхідно виконати дослідження режимів пристрою
компенсації.
Мета роботи. Дослідження енергетичних параметрів роботи однофазного інвертора напруги при зміні
керуючих впливів та параметрів накопичувачів.
Матеріал і результати дослідження. В якості новітніх досягнень в області компенсації реактивної
потужності та найбільш ефективних існуючих відомих технічних рішень для підвищення вхідного коефіцієнту
потужності споживачів змінного струму в останні роки стали застосовувати активні випрямлячі [2, 4] та активні
фільтри [3], які створюються на базі швидкодіючих напівпровідникових елементів. Питання аналізу потоку
енергії в пристроях підвищення коефіцієнту потужності споживачів електричної енергії змінного струму
потребує більш детального дослідження.
Для дослідження режимів роботи однофазного інвертора з індуктивним та ємнісним накопичувачами
проведено математичне моделювання. Силова частина моделі (рис. 1) складається з однофазного джерела
живлення з діючим значенням напруги 220 В, частотою 50 Гц з внутрішнім активно-індуктивним опором
мережі Rл = 0,01Ом , Lл = 0,001Гн , однофазного споживача електричної енергії (наприклад, індукційна піч, яка
по спрощеній схемі заміщення має активно-індуктивний характер з параметрами активного опору Rн = 10, 4Ом
та індуктивного опору Lн = 0,058 Гн ), а також пристрою компенсації на основі автономного інвертора напруги
(АІН). Керування АІН відбувається блоком широтно-імпульсної модуляції (БШІМ), до складу якого входять:
блок опорної синусоїдальної напруги (БОН), що генерує сигнал синусоїдальної форми з частотою, рівною
частоті мережі, та синхронізований із сигналом датчика напруги; блок генерації пилоподібної напруги (ГППН),
в якому задається частота модуляції управляючих сигналів для управління транзисторами; блок порівняння,
який порівнює пилоподібний сигнал з опорною напругою та на виході якого формується сигнал керування
транзисторами перетворювача. Для забезпечення симетричного режиму керування генератор БШІМ
синхронізує управляючі сигнали із сигналом блоку генерації опорної напруги та на основі результату подає
імпульси управління симетрично на групи транзисторів.
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Рисунок 1 – Схема - модель системи накопичення та генерації накопиченої енергії
Для розрахунку енергетичних параметрів у моделі додатково введено блоки, які на підставі електричних
параметрів: датчику напруги (ДН1), який контролює напругу мережі, з’єднаний з блоком визначення амплітуди
основної гармоніки (БВАОГ) та блоком визначення амплітуди вищих гармонік (БВАВГ), крім того, також з
блоком визначення фази основної гармоніки (БВФОГ), та датчику струм (ДС1), який контролює струм мережі,
з’єднаний з блоком визначення амплітуди основної гармоніки (БВАОГ) та блоком визначення амплітуди вищих
гармонік (БВАВГ), крім того, також з блоком визначення фази основної гармоніки (БВФОГ).
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Для визначення споживання активної, реактивної та повної потужностей у модель введено відповідні блоки
(БВСАП, БВСРП), які реалізують наступні вирази:
P = U1 ⋅ I1 ⋅ cos(ϕU1 − ϕ I1 );
Q = U1 ⋅ I1 ⋅ sin(ϕU1 − ϕ I1 ),

(1)
де U1 – амплітуда першої гармоніки напруги, I1 – амплітуда першої гармоніки струму, ϕU1 – фазовий зсув

напруги першої гармоніки, ϕ I1 – фазовий зсув струму першої гармоніки. Ці параметри визначаються
відповідними блоками та відповідно до матеріалів [1].
Для контролю коефіцієнта спотворення напруги мережі в математичній моделі введено блок визначення
коефіцієнту спотворення напруги (БВКСН), що реалізується наступним виразом :
40

∑U
Ku =

2
k

k =2

U1 .
(2)
Ємність конденсаторної батареї для накопичення електростатичної енергії та індуктивність реактору для
накопичення електромагнітної енергії вибираються у відповідності до викладених матеріалів [5]. Параметри
системи керування базувалися на матеріалах [5]. У процесі дослідження проведена ланка експериментів, у яких
змінювались параметри системи керування: частота модуляції керуючих імпульсів АІН ( f1 = 500 Гц ,
f 2 = 1000 Гц , f 3 = 1500 Гц ), величина шпаруватості керуючих імпульсів (від 0,1 до 0,9 в. о.), параметри
накопичувачів: індуктивність реактора L1 = 0,5 мГн , L 2 = 1,5 мГн , L1 = 3 мГн та ємність конденсатора
С1 = 100 мкФ .
У результаті проведених експериментів отримані залежності реактивної потужності від величини
шпаруватості (рис. 2). На рис. 2 побудовано споживання реактивної потужності, де Q − границя споживання

реактивної потужності без використання пристрою компенсації, QLf11 , QLf22 , QLf33 − графіки споживання реактивної
потужності. На рис. 3 − коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої напруги, де K u Lf11 , K u Lf22 , K u Lf33 .
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Рисунок 2 – Графік споживання реактивної потужності

Рисунок 3 – Графік коефіцієнту спотворення напруги

Виходячи з проведених досліджень, слід відзначити: параметр індуктивності реактора, в якому
накопичується електромагнітна енергія, впливає на спотворення кривої напруги, але крім цього на коефіцієнт
спотворення кривої напруги також впливає частота імпульсів модуляції системи керування, тому при
визначенні параметру індуктивності реактора необхідно враховувати частоту модуляції системи керування.
Залежності, що отримані в процесі досліджень споживання реактивної потужності, показують регулювальні
характеристики системи керування відповідно до величини шпаруватості.
Висновки. Дослідження енергетичних режимів однофазного інвертора з накопичувачами підтверджують
властивості пристрою компенсації реактивної потужності. Режими роботи компенсатора мають в основному
нелінійні регулювальні характеристики системи керування. Оцінка впливу на показники якості електричної
енергії підтверджує необхідність введення в структуру пристрою компенсації фільтруючого ланцюга, що
налаштований на частоту комутації транзисторів.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ПРОМИСЛОВОГО
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Вступ. Питання енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у
нашій країні завжди стояли на порядку денному. Але після підвищення цін на ресурси вони набувають
особливої актуальності.
У сучасних умовах функціонування промислового виробництва істотно змінюється підхід до управління
використанням енергетичних ресурсів підприємств. Якщо раніше в умовах збільшення обсягів випуску
продукції основною метою для забезпечення потреби в енергії являлося нарощування її виробництва, то тепер і
на найближчу перспективу першочерговим завданням є раціональне використання енергетичних ресурсів і
підвищення ефективності їх використання на всіх стадіях виробництва і споживання [1].
Тому в наш час актуальність теми енергозбереження набуває все більшого значення в діяльності
українських промислових підприємств. Виникає необхідність у проведенні енергетичного аудиту, направленого
на визначення джерел та об’ємів неефективного використання ПЕР, а також у розробці заходів щодо
енергозбереження на підприємстві.
Мета роботи. Аналіз типової схеми проведення енергетичного аудиту та розробка рекомендацій щодо її
вдосконалення.
Матеріал і результати дослідження. Традиційно під енергетичним аудитом підприємства розуміють
комплексне обстеження, що проводиться з метою визначення структури та ефективності енергетичних витрат
об’єкта, пошуку його найбільш енерговитратних вузлів, визначення причини втрат та підготовки рекомендацій
щодо їх усунення.
Енергоаудит промислового підприємства може включати як комплексне обстеження енергетичного
господарства, так і локальні обстеження окремих заводських систем енергозабезпечення за видами енергії, а
також найбільш енергоємних виробничих підрозділів і технологічних установок.
Енергетичний аудит будь-якого об’єкту господарювання характеризується циклічністю і має наступну
структуру [2]:
I етап. Одержання інформації про об'єкт енергоаудиту:
−
збір інформації про об’єкт дослідження, яка дозволяє судити про напрямки використання палива та
енергії, визначити тенденції у використанні паливно-енергетичних ресурсів, що є базою для визначення
техніко-економічних показників у цілому по об’єкту;
−
вивчення технології виробництва та побудова технологічної схеми. У склад схеми технології
виробництва входить вихідна сировинна база, послідовність окремих технологічних операцій та їх
взаємозв’язок. Складання схеми дає можливість вести облік енергоресурсів на кожному рівні процесу
виробництва та оцінити правильність прийнятих технологічних рішень;
−
визначення витрат енергоносіїв на одиницю випущеної продукції дозволяє оцінити питомі витрати
енергії на одиницю продукції основного та допоміжного виробництв.
II етап. Вивчення паливно-енергетичних потоків по об'єкту в цілому й окремим підрозділам:
−
аналіз структури енергоспоживання та затрат на енергію, що дає можливість визначити структуру
енергоспоживання і, як наслідок, сформулювати енергетичну стратегію підприємства;
−
складання та аналіз карти споживання енергії і енергетичного балансу, яка представляє собою
нанесення на план об’єкта у відповідності до масштабу споживачів різних видів енергії за окремими
підрозділами та дозволяє оцінити транспортні потоки різних видів енергії;
−
виявлення найбільш енергоємних споживачів підприємства та збір даних по ним. Даний вид діяльності
проводиться з метою визначення та оцінки ефективності використання енергоносіїв.
ІІІ етап. Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів об'єктом.
IV етап. Поглиблений енергетичний аудит окремих технологічних процесів і споживачів енергетичних
ресурсів.
V етап. Підведення підсумків енергетичного аудиту:
−
розробка енергозберігаючих заходів;
−
впровадження програми підвищення ефективності енергетичного господарства підприємства, яке
включає в себе впровадження енергозберігаючих заходів та служби енергетичного менеджменту.
Більшість проектів з енергозбереження мають низьку результативність, що пов’язано з формальністю
процедури аудиту та низьким рівнем професіоналізму виконавців, відсутністю достатньої кількості
методологічного забезпечення для підвищення результатів діяльності, а також впровадженням заходів з
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енергозбереження без повного та комплексного енергообстеження промислового підприємства, низьким рівнем
фінансування [3].
Раціоналізація енергоспоживання та підвищення ефективності енергозбереження повинні ґрунтуватися на
концепції розвитку всього виробництва і можливості структурної перебудови промислового підприємства.
Тому пропонується доповнити існуючу структуру енергоаудиту наступними етапами (рис. 1):
−
оцінка фактичної ефективності раніше впроваджених енергозберігаючих заходів, яка має на меті
виключити з практики впровадження малоефективних заходів, відповідно знизити капітальні затрати;
−
перевірка обґрунтованості та ефективності режимів експлуатації енерговикористовуючого обладнання,
метою якого є виявлення нераціонального впровадження енергії на технологічні процеси;
−
кількісна оцінка потенціалу енергозбереження за напрямом енерговикористання, який має бути
реалізований у повному обсязі при застосуванні запропонованих заходів з енергозбереження;
−
розробка практичних рекомендацій щодо створення ефективної системи енергетичного менеджменту,
завданням якої є розробка системи заходів зі зниження питомих показників виробництва на основі цільового
енергетичного моніторингу;
−
розробка принципів контролю виконання комплексної програми з енергозбереження на підприємстві.

Рисунок 1 - Структура енергетичного аудиту
Таким чином, корегування стандартної системи проведення енергетичного обстеження дозволить отримати
реальну картину потенціалу енергозбереження на підприємстві, дати точну оцінку енергозберігаючим заходам,
які були впроваджені на об’єкті, та виявити малоефективні заходи, внести пропозиції щодо зміни підходів до
організації енергетичного менеджменту, розробити програму підвищення ефективності використання
енергоресурсів з великою достовірністю прогнозування.
Висновки. Аналізуючи структуру проведення енергетичного обстеження підприємств, можна сказати, що
проведення енергоаудиту підприємства потребує подальшого вдосконалення. Тому було запропоновано
розширити структуру енергетичного аудиту підприємства, що дасть можливість більш точно й ефективно
проводити енергетичне обстеження підприємства та виявити недоліки в енергетичній політиці підприємства.
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Вступ. Проблема моніторингу та підтримки на необхідному рівні якості електричної енергії для
підприємств гірничорудної підгалузі з підземним і відкритим видами проведення робіт щороку з наростаючим
темпом призводить до необхідності її рішення.
Мета дослідження. Оцінка й розробка напрямків по підвищенню якості електричної енергії в електричних
приймачах гірничорудних підприємств.
Матеріал і результати дослідження. Суть проблеми полягає в різко зростаючому застосуванні імпульсних
перетворювачів для живлення електричних приймачів великою встановленою потужністю, низьким рівнем
напруги їх живлення, завищеною проектною потужністю трансформаторних підстанцій і постійному
збільшенні довжини низьковольтних електричних мереж. Проведені експериментальні дослідження в ряді
гірничорудних підприємств міста Кривий Ріг показали, що фактично за об'єктивними причинами в силу
передбачуваних проектом більших за реальні обсяги виробництв (видобутку копалин) сьогодні
використовується близько 1/3 встановленої потужності, передбаченої проектом на дільничних підстанціях,
трансформаторів. Завищена потужність трансформаторів призводить до перевитрати активної та реактивної
енергії, існує збільшення плати за використання електричної енергії. Для вдосконалення систем
електропостачання залізорудних підземних підприємств потрібна реконструкція дільничних підстанцій з метою
зниження встановленої потужності шляхом заміни силових трансформаторів на менш потужні.
Режимні показники оцінюються зміною рівнів напруги в характерних вузлах навантажень шахтної мережі. За
даними реєстрації, відхилення напруги δU i наприкінці дільничних розподільних мереж досягають значень
2,28÷10 % від номінального. Контроль якості напруги з одночасною оцінкою розподілу втрат напруги ∆U в шахтній
низьковольтній мережі показує, що, незважаючи на наявність завищеної трансформаторної потужності через велику
довжину кабельних мереж 0,4 кВ, мають місце значні відхилення напруги безпосередньо на блокових розподільчих
пунктах [1]. Тому найбільш прийнятним і технічно можливим рішенням оптимізації систем електропостачання з
урахуванням перспективних вимог є перехід дільничних мереж шахт на підвищену напругу 660 В.
На відміну від дільничних шахтних мереж систем електропостачання горизонтів шахт, кар'єрні розподільні
мережі (КРМ) 0,4 кВ виконуються гранично короткими, однак ∆U і величина напруги безпосередньо на
затискачах кар'єрних електроприймачів перебувають нижче гранично припустимого рівня відповідно до
ГОСТу 13109-67. Але домінуючий вплив на зниження режимних показників у КРМ робить не довжина, а
навантаження на ЛЕП [2]. Виконано комплексні дослідження по оцінці основних якісних показників у системах
електропостачання залізорудних кар'єрів, результати яких дозволили визначити технічні обмеження й дали
можливість розробити сукупність заходів, що підвищують надійність електропостачання електроприводів
кар'єрного устаткування.
Значні відхилення напруги наприкінці ЛЕП, обумовлені слабкою твердістю КРМ, призводять до зниження
напруги нижче припустимих меж під час пуску потужних двигунів. Тому для збільшення рівня напруги в КРМ
підвищується напруга на шинах живильних підстанцій ЦРП-35/6 до 6,6-6,7 кВ. Як показують результати
комплексних вимірів, на затискачах споживачів поблизу ЦРП-35/6 напруга досягає 112 % U ном при тривалості
цих відхилень понад 55 % за часом протягом циклу реалізації.
Висновки. 1. Для відстеження якості електричної енергії в розподільних мережах гірничорудних
підприємств необхідне створення та впровадження систем моніторингу із застосуванням комплексу
відповідаючих пристроїв підтримки даного на необхідному рівні.
2. Реальним напрямком підвищення якості електричної енергії варто вважати:
- у рудниках (шахтах) − перехід систем енергопостачання на підвищуючий рівень напруги живлення
електричних приймачів не нижче 660 В;
- у кар’ерах − використання поздовжньої компенсації втрат напруги з вибором місця підключення в
силових мережах на стороні 6 кВ.
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Вступ. Електровозний транспорт є основним видом транспорту промислових підприємств України. Від
ефективності його функціонування багато в чому залежить ефективність промислового виробництва в цілому
[1, 2].
Останні роки характеризуються очікуваним відродженням процесу створення нових ефективних тягових
електротехнічних комплексів (ТЕТК) на основі імпульсних напівпровідникових апаратів. При цьому наукові
напрямки роботи вчених розділилися на створення та розвиток ТЕТК на базі транзисторів та розробку ТЕТК на
базі тиристорів [3, 4]. Маючи переваги та недоліки, властиві кожній зі структур, у той же час вони мають спільну
проблему – наявність псевдоаварійних режимів роботи з подальшим переростанням їх в аварійні у разі збоїв
алгоритмів керування чи виходу з ладу окремих силових блоків. Тому зрозуміло, що ефективний рівень
функціонування ТЕТК не може бути досягнений без вирішення проблем превентивної оцінки та аналізу можливих
нештатних ситуацій, а також пошуку шляхів їх усунення.
Мета роботи. Побудова моделей для аналізу можливого виникнення псевдоаварійних режимів у ТЕТК
постійного струму з тиристорними перетворювачами електричної енергії.
Матеріал і результати дослідження. При експлуатації ТЕТК, особливо в умовах шахт, часто виникають
нестаціонарні режими роботи, які можуть бути викликані рядом причин різної природи й мати серйозні наслідки
для всього комплексу устаткування. Місцями виникнення й локалізації аварій можуть бути тягові електродвигуни
(ТЕД), перетворювальні установки, комутаційні апарати. Зупинимося докладніше на розгляді передаварійних
режимів роботи тиристорно-імпульсних перетворювачів (ТІП).
Як свідчать результати досліджень, найбільша частина несправностей силових напівпровідникових приладів
обумовлена пробоєм р-п переходів [5]. Крім того, спостерігаються обриви й перегоряння внутрішніх виводів,
розтріскування кристала. Такі відмови в більшості випадків є вторинним явищем, яким передують несправності в
інших ланцюгах ТІП.
Як установлено в [6], найбільш характерними несправностями елементів, що не призводять до негайної втрати
працездатності рухомого складу, але різко підвищують ймовірність відмов, є обриви захисних RC-ланцюгів,
порушення зворотного зв'язку за напругою в режимі електродинамічного гальмування через перегоряння
резисторів, пробій діодів з наступним порушенням теплового режиму дроселя. Даний вид несправностей може
бути виявлений тільки в процесі діагностування, оскільки вони не мають зовнішнього прояву. А у випадку
несвоєчасного їх виявлення й ліквідації може відбутися відмова дорогих елементів, що в остаточному підсумку
призведе до значних капітальних витрат.
При обриві RC-ланцюга на відповідному напівпровідниковому приладі силового блоку в момент комутації
збільшуються короткочасні (до 15 мкс) піки напруги, що перевищують номінальну напругу в декілька разів. Це
призводить до раптового виходу з ладу тиристора або діода й відмовам у роботі тягового рухомого складу.
Однією з серйозних несправностей, що не проявляється зовні, є зменшення ємності батарей згладжувального
фільтра через порушення герметичності, пробій, а потім перегоряння частини паралельно з'єднаних конденсаторів
або обриву їх зовнішніх з'єднань. У результаті значно зростає рівень пульсації напруги, що призводить до
підвищення робочих напруг на силових напівпровідникових приладах, а також інтенсифікує зношування ТЕД.
Окремим випадком виникнення аварійної ситуації в ТІП є виникнення помилкового імпульсу при роботі
системи керування ТЕТК. Зниження величини живлячої напруги або збільшення навантаження вище
припустимого рівня можуть призвести до перевантаження перетворювальної установки, у результаті чого
комутуючий контур буде не в змозі комутирувати струм навантаження.
Представлені в роботі дослідження були проведені для схеми ТЕТК рудничного електровоза з імпульсним
регулюванням з використанням математичного апарата мереж Петрі [7].
На рис. 1 наведена модель із захистом від помилкового імпульсу під час заряду комутуючого конденсатора. У
моделі прийняті наступні позначення подій та переходів: Р2 – відкритий головний тиристор; Р3 – сформований
імпульс на комутуючий тиристор; Р4 – іде процес перезаряду комутуючого конденсатора, комутація струму
навантаження; Р12 – струм навантаження перевищує комутаційну здатність регулятора; Р13 і Р14 – іде процес
формування заборонного впливу; Р15 – вироблений коригувальний вплив; t1 – системою керування вироблений
імпульс головного тиристора; t3 – системою керування вироблений імпульс комутуючого тиристора; t19 – струм у
навантаженні починає перевищувати комутаційну здатність ТІП; t20 – почався процес формування заборонного
впливу; t21 – кінчений процес формування заборонного впливу, t22 – коригувальний сигнал сформований.
Проаналізувавши дану модель, можна зробити висновок про те, що при підвищенні струму навантаження рівня,
припустимого по комутаційній здатності для ТІП, необхідно сформувати коригувальний сигнал і заборонити
проходження імпульсів керування на час зниження струму до рівня, при якому можлива комутація.
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Рисунок 1 – Модель тягового електротехнічного комплексу з імпульсним перетворювачем із захистом від зриву
комутації при перевищенні струмом навантаження величини, граничної по комутаційній здатності для імпульсного
регулятора
Зрив комутації тиристора може виникнути внаслідок приєднання пантографа до контактної мережі після
тривалого відриву, коли накопичувальні елементи блоку живлення перебувають у вирядженому стані. Виникнення
помилкового імпульсу в керуючому ланцюзі головного тиристора в проміжок часу від приєднання пантографа до
мережі й до часу, при якому в керуючому ланцюзі напруга живлення встановиться на заданому рівні, призведе до
зриву комутації. Виникнення помилкового імпульсу в керуючому ланцюзі комутуючого тиристора не спровокує
зриву комутації, тому що комутуючий конденсатор почне процес запирання, наприкінці якого комутаційна
здатність буде відновлена.
Модель захисту від зриву комутації наведена на рис. 2.

Рисунок 2 – Модель тягового електротехнічного комплексу із захистом від зриву комутації при помилковому
імпульсі в керуючих ланцюгах тиристора до готовності їх до роботи
Позначення умов і переходів у наведеній моделі: Р7 – утримання тиристорів у виключеному стані; Р8 – процес
заряду комутуючого конденсатора до величини напруги, що відповідає його комутаційній здатності; Р16 –
відбулася комутація комутуючого контуру; Р17, Р18 – час, протягом якого дозволяється проходження імпульсів на
головний тиристор; t23 – керуючий ланцюг головного тиристора почав підготовку до проходження імпульсів; t24 –
пройшов час, протягом якого керуючий ланцюг головного тиристора підготований до пропуску імпульсів; t25 −
закінчився час, протягом якого керуючий ланцюг головного тиристора підготований до пропуску імпульсів.
У випадку, коли комутація перетворювача була викликана виникненням у керуючому ланцюзі комутуючого
тиристора помилкового імпульсу, по закінченні часу, що задається таймером, позиція Р16 втрачає позначку й
ланцюг головного тиристора знову блокується.
Висновки. Запропонований на основі теорії мереж Петрі метод аналізу псевдоаварійних режимів
функціонування електротехнічних комплексів з контурами імпульсного регулювання напруги живлення ТЕД
дозволяє наочно оцінити ймовірність та прослідкувати протікання процесів у ТЕТК при псевдоаварійних режимах.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ТЯГОВОМУ
РУХОМОМУ СКЛАДІ
В. О. Чорна, ас., Т. Ю. Сухоніс, магістр
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: suhonosik@mail.ru
Вступ. Проблема раціонального використання енергоресурсів була й залишається важливим фактором
формування високого рівня показників ефективності діяльності залізничного транспорту промислових
підприємств. Тому вирішення питань вибору раціональних режимів керування та ефективного використання
електроенергії (ЕЕ) на тяговому рухомому складі (ТРС) є на сьогоднішній момент актуальною та стратегічно
важливою задачею.
Розв’язанням проблеми мінімізації втрат ЕЕ в складових тягових електротехнічних комплексах (ТЕТК)
електрифікованих видів транспорту займався ряд учених протягом останніх десятків років [1−3]. Проте
проблема лишається. При цьому важливо знайти ефективне рішення по оцінці втрат ЕЕ у функції режимів
роботи ТРС.
Мета роботи. Визначення енергоефективних режимів функціонування ТРС.
Матеріал і результати дослідження. Представлені на сьогоднішній день контакторно-резисторні системи
управління ТЕТК більшості рудників і шахт застаріли і характеризуються низькою ефективністю, високим
рівнем втрат ЕЕ в складових елементах (рис. 1) [1]. Основна частина енергії, споживана електрообладнанням
ТРС, витрачається на рух потягу. Під час електричної тяги енергія, яка споживається з контактної мережі,
дорівнює сумі енергії, яка витрачається на роботу тягових двигунів, втратам енергії при її перетворенні у
вузлах ЕРС та енергії, яка витрачається на власні потреби потягу. В процесі передачі цієї енергії від тягової
підстанції на ЕРС неминучі її втрати, які обумовлені електричним опором контактної мережі. Крім цього,
енергія втрачається в перетворюючих пристроях тягових підстанцій. Втрати енергії відбуваються також у
гальмах при підгальмовуванні, під час зупинок потягу та зниженні швидкості перед стрілками, перед станціями.
Неминучі втрати енергії також у тягових двигунах і тягових передачах, перетворювальних і пускових
пристроях ЕРС. Так, на електровозах постійного струму втрати ЕЕ в пускових реостатах складають приблизно
30% всієї енергії, яка витрачається на пуск [2].
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Рисунок 1 – Структурна схема тягового електроприводу з контакторно-резисторною системою управління:
КП – контактний провід; АВ – автоматичний вимикач; М – тяговий двигун; ОЗ – обмотка збудження;
R1-R3 – пускові реостати; 1-4 – контактори; I-IV – контактори
Сумарна енергія, спожита електрообладнанням ТРС під час руху, може бути розрахована за формулою:

A=

k нU

η1η 2

t2

∫ I ел dt ,

(1)

t1

де U – напруга живлення; η1 – ККД контактної мережі; η 2 – ККД перетворювальної установки; k н – коефіцієнт,
що враховує витрати енергії на власні потреби потягу; I ел – струм живлення електровозу.
При цьому вся спожита енергія витрачається на створення корисної роботи та на покриття витрат у
тяговому електродвигуні, в пускових резисторах, у допоміжному обладнанні.
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Згідно [3], втрати енергії в пускових реостатах розраховуються за виразом:
1
Ap =
2 I п2.ср Rк1t к + 2 I п2.ср Rк 2 t к ,
3600

(

)

(2)

де I п2.ср – середнє значення пускового струму; Rк1 – опір на k-ій позиції послідовного з`єднання; Rк 2 – опір на
k-ій позиції послідовно-паралельного з`єднання; t к – час пуску на k-ій позиції.
Втрати ЕЕ в тягових двигунах залежать від швидкості руху, довжини пройденого шляху, величини опору
тягових двигунів, тривалості протікання струму. ЕЕ, яка втрачається в тягових двигунах, характеризується ККД
( ηд ). При повному та послабленому збудженні, а також при різних швидкостях руху втрати ЕЕ будуть
залежати від часу протікання струму по двигуну ∆t :
At = UI (1 − ηд )∆t ,

(3)

де I – струм двигуна; U – номінальна напруга двигуна.
Для рудникового електровозу К-10 величина спожитої енергії за 1 рейс тривалістю 13 хв складатиме
A = 10,66 кВт ⋅ год , втрати електроенергії в тяговому двигуні Aд = 3,25 кВт ⋅ год , загальні втрати
електроенергії в контакторно-резисторній апаратурі електровозу становитимуть:
-

при тривалості пуску 10 с: A p = 1,6 кВт ⋅ год ;

-

при тривалості пуску 15 с: A p = 2,4 кВт ⋅ год .

Таким чином, час виходу тягового електродвигуна на природну характеристику впливає на загальні втрати
енергії. Так, при збільшенні часу виходу на безреостатну позицію з 10 с до 15 с втрати збільшуються приблизно
на 0,8 кВт, або 50 %.
Отже, неправильно обраний режим запуску та роботи електровозу негативно впливає на його енергетичні
параметри, зі зменшенням часу розгону та зниженні швидкості руху потягу під час виходу на безреостатну
характеристику скорочуються втрати електроенергії в пускових реостатах.
Крім того, зниженню витрат сприяють методи, пов`язані з раціональною конструкцією ЕРС, а саме:
перехід від низькоефективних реостатних систем управління до тиристорно-імпульсних;
застосування на рухомому складі сучасних типів гальмування, що дозволяє підняти обмеження по
швидкості на спусках і тим самим ліквідувати витрати на підгальмовування, а також підвищити гальмівне
сповільнення;
використання пускових та гальмівних втрат у реостатах для опалення салону;
застосування рекуперативного гальмування, яке дозволяє різко скоротити гальмівні втрати.
Висновки. У ході проведення наукової роботи було розраховано втрати ЕЕ в пускових реостатах та
тяговому електродвигуні рудникового електровозу.
З розрахунків видно, що чим менший час пуску ТРС, тим менша величина втрат ЕЕ, отже, якщо існує
можливість, слід зменшувати час перебування на кожній реостатній позиції контролера машиніста.

1.
2.
3.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КАРЄ’РНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ
Д. А. Шокарьов, ст. викл., О. О. Щербина, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: shokareff@ukr.net
Вступ. Вирішення питань підвищення енергоефективності підприємств на основі управління енергетичними
ресурсами дозволить не лише зменшити енерговитрати, але й забезпечити підвищення рівня керованості
виробництвом, залучення персоналу до рішення завдань енергозбереження й т. ін.
Для реалізації енергозбережної політики потрібні відповідні механізми, які дозволили б сформувати
державний пріоритет і створити економічну зацікавленість у підвищенні ефективності енерговикористання як у
споживачів, так і у виробників палива та енергії [1].
Особливо актуальна проблема для підприємств гірської промисловості, які є великими споживачами
паливно-енергетичних ресурсів [2].
Мета роботи. Підвищення надійності системи кар’єрного електропостачання, зменшення втрат потужності
в мережі, вибір раціональної кількості трансформаторів, враховуючи потужність та режими роботи
електрообладнання, встановленого в кар’єрі.
Матеріал і результати дослідження. Електричні навантаження кар'єрів залежать від технологічних
чинників, динаміки розвитку гірських робіт та інших чинників, які необхідно враховувати при визначенні
розрахункового навантаження. Залежно від стадії проектування й місця розташування навантажувального вузла
в схемі електропостачання, застосовуються спрощені або точні методи визначення електричних навантажень.
Використовувані в практиці розрахунків основні методи визначення електричних навантажень можуть бути
розділені на:
методи розрахунку навантажень за питомими показниками виробництва;
метод визначення розрахункового навантаження на базі встановленої потужності й розрахункових
коефіцієнтів;
методи визначення розрахункового навантаження за величиною середнього навантаження і
розрахунковими коефіцієнтами, які характеризують відхилення розрахункового навантаження від середньої.
Важливе значення для побудови схем електропостачання має правильний, технічно й економічно обґрунтований
розрахунок і вибір числа та потужності трансформаторів для дільничних підстанцій. При порівнянні економічно
рівноцінних варіантів слід віддавати перевагу варіанту, що більшою мірою забезпечує навантаження підприємства.
Цей вибір робиться на підставі розрахункового навантаження й категорії споживачів електроенергії. При
цьому мають забезпечувати надійність електропостачання, а капітальні витрати і втрати електроенергії в
процесі експлуатації мають бути мінімальними [3].
До основних етапів вибору трансформаторів дільничних підстанцій відносяться: визначення числа трансформаторів
з урахуванням категорії споживачів; визначення потужності трансформаторів, виходячи з розрахункового
навантаження; перевірка потужності вибраних трансформаторів за умовами здатності навантаження їх при аварійному
відключенні або ремонті; перевірка потужності трансформаторів з економічно доцільного режиму роботи.
При порівнянні економічно рівноцінних варіантів слід віддавати перевагу варіанту, що більшою мірою
забезпечує навантаження підприємства [4].
Висновок. За останні роки на гірських підприємствах досягнутий значний технічний прогрес в області
техніки і технології відкритих гірських розробок, створені й впроваджені нові, уніфіковані, потужні
транспортні машини і комплекси з поліпшеними енергетичними характеристиками, ефективні схеми розподілу
електричної енергії між електроприймачами гірських ділянок і горизонтів, нове родовище, прогресивні способи
й засоби захисту і раціональні проектні рішення. Впровадження нового устаткування, раціональних схем
розподілу електроенергії і інших технічних рішень зажадало подальшого вдосконалення роботи енергетичних
служб підприємств, підвищення надійності, ефективності й безпеки використовуваного устаткування, розробки
нових і перегляду ряду діючих нормативно-директивних документів по експлуатації електроустановок кар'єрів.
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КЕРУВАННЯ ДИНАМІЧНИМ РЕЖИМОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ ФУНКЦІЇ ЛЯПУНОВА
С.О. Гришанов, ст. викл., Г.Б. Побоков, студ.
Донецький національний технічний університет
E-mail: serg@elf.dgtu.donetsk.ua
Вступ. Для управління режимами роботи електричних систем використовуються автоматична система
протиаврійного та автоматизована система оперативного управління. Виникнення каскадних аварійних
процесів в електричних системах обумовлено як неправильною роботою і відмовами засобів протиаварійної
автоматики, так і ушкодженнями та відмовами в роботі устаткування, а також помилками оперативного
персоналу.
Забезпечення стійкої рівнобіжної роботи електричних станцій в електричній системі залежить від раннього
виявлення майбутнього стану системи. Чим скоріше буде визначене можливе порушення взаємної стійкості
електричних станцій, тим раніше можна введенням керуючих впливів не припустити винекнення подальшого
розвитку аварії, або принаймні, локалізувати аварію.
Таким чином, підвищення ефективності оперативного управління електричними системами пов'язано зі
своєчасним розпізнаванням режиму роботи системи. Для визначення стану системи можна використовувати
багато різних методів. Одним із таким методів є метод на основі функцій Ляпунова.
Мета роботи. Застосування методу на основі функцій Ляпунова для аналізу статичної і динамічної стійкості
в складних електроенергетичних системах.
Матеріал і результати дослідження. Метод Ляпунова відповідно до [1-2] використовується в інженерних
розрахунках, таких як стійкість простих динамічних переходів, визначення умов успішної синхронізації, оцінка
межі тривалості аварійного режиму (час короткого замикання, час автоматичного повторного включення), а
також для визначення межі статичної та динамічної стійкості в складній системі.
Застосування критеріїв Ляпунова дозволяє в розрахунках стійкості швидко оцінювати граничне значення
тих чи інших параметрів в аварійних режимах без перебору варіантів. Розрахунки статичної та динамічної
стійкості проводяться за одним алгоритмом.
Метод полягає в тому, що для оцінки стійкості енергосистеми знаходиться функція Ляпунова V(x) (деяка
скалярна функція вектора змінних стану системи), розраховується її значення V(x(te)) і порівнюється зі
значенням VL=V(xu). Якщо V(x(te)) < VL, то система стійка, в інших випадках система нестійка. Де під x(te)
розуміється значення, які приймають компоненти вектора змінних стану системи в момент часу te, який
відповідає часу зняття збурення. Вектор х и відповідає значенням змінних стану системи в крапці,
розташованої на фактичній, або якимсь образом оціненій границі області стійкості.
Рівність V= VL служить умовам для границі стійкості, тобто це або критичний час відключення для даного
значення потужності, або граничне значення потужності для даного часу відключення. Позитивна різниця VL-V
може служити як міра запасу стійкості, що характеризує, наскільки далеко від нестійкості знаходиться система
для заданих умов.
З погляду обчислень дана процедура вимагає:
− розрахунку значення V(x(te)), обсяг якого досить незначний за умови, що функція V(x) вже побудована
для даної моделі енергосистеми і що x(t e) відомо;
− однократного розрахунку перехідного процесу на інтервалі часу дії збурювання для обчислення x(te); зверху це
значення обмежене критичним часом відключення, тобто обсяг цього розрахунку складає лише малу частину
розрахунку, необхідного при обчисленнях методами аналізу у часі при однаковому моделюванні;
− розрахунку значення VL=V(xu), обсяг якого досить незначний для даного х и ; проблема тут полягає в тому,
як розрахувати значення х и , що дає граничне значення VL , яке представляє практичний інтерес.
Таким чином, відповідно до прямого методу Ляпунова дослідження стійкості енергосистеми зводиться до
побудови функції Ляпунова для динамічних рівнянь цієї системи і визначенню значення, що приймає ця функція на
границі області стійкості.
Метою багатьох розрахунків перехідних процесів електричної системи по [3] є визначення мір по
збереженню стійкості системи при збуренні. Використання існуючих програм для аналізу перехідних процесів
електричних систем потребує багато машинного часу і великого об’єму робіт при підготовці вихідних даних.
Тому розрахунок області синхронної динамічної стійкості складних багатомашинних електроенергетичних
систем є досить трудомістким.
Розглянемо формування функції Ляпунова для визначення межі динамічної стійкості.
При великих збуреннях енергосистеми необхідно визначити, як змінюються відносні кути е.р.с. електричних
станцій. Для функції Ляпунова вихідні диференційні рівняння збуреного руху енергосистеми системи у випадку
роботи генератора на шини нескінченної потужності будемо мати набагато простіший вигляд. Система
диференційних рівнянь для одно машинного еквіваленту буде такою:
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 dδ
 dt

T
 J

= s;
⋅

ds
= −( f (δ ) = PM післяав ⋅ cos(δ 0 ) ⋅ sin(δ ) - PM післяав ⋅ sin(δ 0 ) ⋅ (1 − cos(δ ))),
dt

де РМ післяав – потужність у післяаварійному режимі; δ0 – початкове значення кута вилиту ротора генератора.
Для цієї системи диференційних рівнянь функція Ляпунова буде мати вигляд:
T ⋅ s2
VR = J
+ PМ післяав ⋅ cos(δ 0 ) ⋅ cos(δ ) − PМ післяав ⋅ sin(δ 0 ) ⋅ (δ − sin(δ )),
2
VL = L(ε ) = PМ післяав ⋅ cos(δ 0 ) − PМ післяав ⋅ sin(δ 0 ) ⋅ (ε − sin(ε )),

ε max = 2 ⋅ arctg (ctg (δ 0 )) = π − 2 ⋅ δ 0 .
Для оцінки стійкості енергосистеми функція Ляпунова порівнюється з критичним значенням VL. Якщо VR <
VL, то система стійка, в інших випадках система нестійка. Якщо VR = VL, то система на границі стійкості, тобто
це або критичний час відключення для заданого значення потужності або граничне значення потужності для
заданого часу відключення. Позитивна різниця VL – VR може бути в якості міри запасу стійкості, яка
характеризує, наскільки далеко від нестійкості знаходиться система для заданих умов.
Кінцевим результатом є отримання графічних залежностей (фазових траєкторій руху ротору генератора). На
підставі цих залежностей робимо висновок про стійкість післяаварійного режиму. Були отримані залежності
зміни у часі таких параметрів режиму, як ковзання та кут δ. Вони отримані як для стійкого, так і для випадку не
стійкого післяаварійного режиму (рис.1).

Рисунок 1 – Залежність s(δ) (фазові траєкторії). (1 – аварійна характеристика, отримана при
розв’язанні системи диференційних рівнянь; 2 – післяаварійна характеристика, отримана при
розв’язанні системи диференційних рівнянь; 3 – післяаварійна характеристика, отримана за
На підставі цього графіку можна зробити висновок, що фазова траєкторія руху ротору генератора, отримана
на підставі застосування функції Ляпунова, менша за ту, яка отримана завдяки вирішенню системи
диференційних рівнянь у часі.
Висновки. На підставі виконаних розрахунків та їх аналізу можна зробити висновки:
− застосування критеріїв Ляпунова дозволяє в розрахунках стійкості, не прибігаючи до перебору варіантів,
швидко оцінювати гранично припустимі значення тих або інших параметрів в аварійних режимах (час
короткого замикання і безструмової паузи при автоматичному повторному включенні, умови синхронізації і
т.д.);
− критерії Ляпунова можуть бути рекомендовані для визначення меж статичної і динамічної стійкості в
складних електроенергетичних системах на ЦОМ. При цьому розрахунки статичної і динамічної стійкості
будуть вироблятися по тих самих алгоритмах.
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Вступ. Динамічна стійкість синхронних генераторів у реальних електроенергетичних системах
порушується, як правило, досить швидко слідом за збурюванням – протягом 1–3 с. Тому розрахунки перехідних
процесів, які мають за ціль аналіз динамічної стійкості електричних систем, використовують порівняно прості
математичні моделі, де кожен генератор описується диференціальним рівнянням другого порядку, а
обертаючий момент на його валу приймається незмінним. Частота в енергосистемі протягом усього перехідного
процесу вважається незмінною.
Мета роботи. Зіставний аналіз математичних моделей турбогенераторів, які широко використовуються у
програмному забезпеченні, на прикладі розрахунків асинхронного режиму генератора і зіставлення їх з
досвідченими даними.
Матеріал і результати дослідження. При математичному моделюванні, так само як і при чисельних
методах розрахунку перехідних процесів в обертових електричних машинах змінного струму, першим виникає
питання про форму вихідних рівнянь. Рівняння можуть бути взяті у вихідній неперетвореній формі або
перетвореними тим чи іншим засобом. Від виду рівнянь залежить не тільки кількість необхідної апаратури і її
складі, але і наочність рішень і, навіть іноді, точність. Чим менше нелінійних елементів, тим вище точність
рішень, тим легше налагоджується модель. Відомі лінійні перетворення вихідних рівнянь дозволяють
виключити періодичні коефіцієнти в рівняннях і тим набагато спростити рішення.
Найбільш універсальним є перетворення до обертового разом з ротором і жорстко з ним зв'язаним осям координат d і
q, що приводять до рівнянь Парку - Горєва. Вони придатні і для синхронних і для асинхронних машин, однак їхні переваги
особливо яскраво виявляються при дослідженні процесів машин, що мають магнітну несиметрію ротора. Таке бачення в
той же час і дуже “фізично”, оскільки процеси в подовжніх і поперечних контурах ротора слабко між собою зв'язані і
можуть часто взагалі розглядатися незалежно. Для машин із симетричним ротором ці переваги значною мірою зникають і
моделювання таких машин часто зручніше буває проводити при рівняннях, перетворених до осей, не зв'язаних жорстко з
ротором. Однак для багатоконтурних на роторі машин, навіть бездоганно симетричних, кращим є моделювання по
рівняннях, записаним в осях d і q, жорстко зв'язаних з ротором. При цьому практично одержати прийнятну точність
рішення при моделюванні в будь-якій іншій системі координат, крім d і q, виявляється неможливим.
При моделюванні можливі різні підходи до рішення задачі: можна безпосередньо розв'язувати вихідні рівняння Парку
- Горєва або ж користатися схемами заміщення.
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. Розглянемо даний метод на
прикладі порівняно простої електропередачі, зображеної на рис. 1, у
якій станція, що має місцевий вузол навантаження, зв'язана через
лінію передачі з прийомною системою нескінченної потужності.
Використання схем заміщення дозволяє застосовувати повні
рівняння Парку - Горєва [1]. Тут основними моделюючими
Рисунок 1 – Схема електричної мережі
елементами є пасивні схеми, що відповідають схемам заміщення
потокозчеплень машин. Виникаючі в схемах струми і напруги виявляються подібними моделюючим.
У роботі виконувались розрахунки перехідних режимів (асинхронного режиму генератора, який випав із
синхронізму завдяки втраті збудження) із використанням математичних моделей генератора різної складності.
Основний упор приділяється моделям, які формуються на основі рівнянь Парку-Горева. Розглянуті наступні
математичні моделі генератора: 1 – модель по повним рівнянням Парку-Горева із використання
багатоконтурних схем заміщення, 2 - модель по повним рівнянням Парку-Горева із використання схем
заміщення з одним контуром, 3 - спрощена модель (в основу якої покладені рівняння руху генератора із
використання асинхронного моменту, який отримано по багатоконтурній схемі заміщення).
Для опису динамічних властивостей масивних елементів ротора генератора використовувалися дві
різноманітні схеми заміщення генератора. Для моделі по повних рівняннях Парку-Горєва – звичайна схема
заміщення, а для спрощеної моделі – схема заміщення генератора з винесеним контуром намагнічування.
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Одна з основних відзнак схеми заміщення генератора з винесеним контуром намагнічування полягає в тому,
що необхідне урахування зовнішнього опору у всіх параметрах схеми. Параметри еквівалентних
багатоконтурних схем заміщення турбогенератора отримані по експериментальним частотним
характеристикам.
Порівнянний аналіз проводився на прикладі генераторів: ТВВ-200-2 при Р=152 МВт і замкнутої на
Rcc=3,5·Rf ОЗГ; ТГВ-200 при Р=124 МВТ і замкнутої на Rcc=7·R ОЗГ. У якості дослідних даних були прийняті
іспити турбогенератора ТГВ-200 на Бурштинській ГРЕС, наведені в [2] і ТВВ-200-2, наведені в [3].
Аналіз зіставлення даних виконаний у процентному співвідношенні. Результати зіставлення приведені в
табл. 1-2.
Таблиця 1 – Результати моделювання, що характеризують асинхронний режим турбогенератора ТВВ-200-2
Параметри синхронного режиму (межи коливань)
Моделі
різної PТ до ас.
Стан ОЗГ
Режиму,
складності
P, в.о.
Iст,в.о.
If, в.о.
S, %
МВт
Rcc=3,5·Rf
0,556÷0,4
0,916÷0,81
±0,19
0,81÷ 0,26
100
Rcc=3,Rf
0,548÷0,408 0,916÷0,8
±0,226
0,77÷ 0,24
Rcc=Rf
Багатоконтурна
0,789÷0,161 1,538÷0,712
±1,233
1,53÷ 0,63
схема заміщення
80
Rcc=Rf
0,565÷0,191 0,946÷0,616
±0,550
0,770÷ 0,321
120
Rcc=Rf
0,932÷0,246 1,342÷0,763
±0,793
1,11÷ - 0,468
152
Rcc=3,5·Rf
0,954÷0,487 1,45÷ 1,147
±0,334
1,69÷ 0,85
Rcc=3,5·Rf
0,69÷ 0,684
1,063÷0,995
±0,092
0,333÷0,267
Схема
152
заміщення
з
Rcc=Rf
0,848÷0,552 1,467÷0,835
±0,677
0,703÷0,154
одним контуром
100
Rcc=3,5·Rf
0,446÷0,442 0,74÷ 0,695
±0.068
0,186÷0,157
80
Rcc=Rf
–
Спрощена
1,096÷0,908 0,638÷0,298
1,181÷0,062
модель
152
Rcc=Rf
–
1,656÷0.427 1,194÷0,365
1,739÷ -0,109
Дослідні дані
152
Rcc=3,5·Rf
0,821÷0,509 1,385÷1,135
±0,280
1,296÷0,203
Таблиця 2 – Результати моделювання, що характеризують асинхронний режим турбогенератора ТГВ-200
Параметри синхронного режиму (межи коливань)
Моделі
різної PТ до ас.
Стан ОЗГ
Режиму,
P, в.о.
Iст,в.о.
складності
If, в.о.
S, %
МВт
Спрощена
1,125÷0,937
0,618÷0,334
100
Rcc=Rf
–
1,145÷0,048
модель
Rcc=3·Rf
0,99÷ -0,427
0,947÷0,907
0,184÷ -0,131 0,595÷0,354
100
Багатоконтурна
Rcc=Rf
0,507÷0,345
1,253÷0,444
0,592÷ -0,328 0,828÷ 0,046
схема заміщення
124
Rcc=7·Rf
0,729÷0,417
1,302÷ 1,05
±0,168
1,414÷ 0,757
124
Rcc=7·Rf
С-З з одним
0,548÷ 0,535
0,889÷0,786
±0,066
0,322÷0,231
контуром
100
Rcc=Rf
0,440÷ 0,431
0,8÷0,696
±0,09
0,262÷0,175
Дослідні дані
124
Rcc=7·Rf
–
0,494÷0,43
1,06÷0,9
±0,196
Як показує аналіз табл. 1-2 при ідентичному характері зміни режимних параметрів похибки розрахунку
складають 5÷50 %. Це обумовлено неточним визначенням параметрів ОЗГ при синтезі еквівалентних схем
заміщення по частотних характеристиках провідності синхронних машин із боку обмотки статора. А також не
завжди можна точно визначити величину базисного струму Iбf , через невірогідність у струмі Ifxx.
Збільшення похибки моделювання в режимних параметрах обумовлено неточною моделлю пристроїв АРШ,
а також тим, що не враховується насичення сталі синхронної машини. Слід зазначити, що насичення сталі
синхронної машини надає сильний вплив на зміну режимних параметрів під час перехідного процесу при
навантаженнях Р=0,4÷0,6 Рн.
Висновки. На підставі цього аналізу можна зробити висновок про недоцільність використання моделі
генератора з одноконтурними схемами заміщення. Хоча багато промислових програм використовують такі
моделі генератора і навіть більш спрощені, у яких фізичні процеси в роторі враховуються введенням
демпферного коефіцієнта (класична модель).
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
1. Соколов. Н. И. Применение аналоговых вычислительных машин в энергетических системах. Методы
исследования переходных процессов/ – М.: Энергия, 1970. – 400 с.
2. Технический отчет. Испытания турбогенератора ТГВ-200 ст. № 6 Бурштынской ГРЭС в асинхронном
режиме, Львов, 1968.
3. Коган Ф.Л. Анормальные режимы мощных турбогенераторов. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 192 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ЧОТИРЬОХ ВИБІРОК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
СИМЕТРИЧНИХ СКЛАДОВИХ У ТРИФАЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
Д. С. Долінський, студ., О. Є. Наумов, ас.
Донецький національний технічний університет
E-mail: oleg-nau80@yandex.ru
Вступ. Під час дослідження несиметричних режимів електричних систем часто використовується
розкладання фазних величин (струмів, напруг) на симетричні складові. Інформація про симетричні складові
використовується під час оцінки якості електроенергії, а також для перевірки чутливості релейних захистів. Для
визначення симетричних складових було запропоновано багато методів, які відрізняються складністю,
точністю, чутливістю до вищих гармонік тощо. Одним з них є так званий «метод чотирьох вибірок»,
запропонований у [1].
Метa роботи. Дослідження працездатності і ефективності методу чотирьох вибірок для визначення
симетричних складових напруг у трифазній електричній мережі 380 В.
Матеріал і результати дослідження. Метод оснований на вибірці чотирьох зразків досліджуваного сигналу
через інтервали часу ∆t = T / 4 , де Т – період; отже, для напруг промислової частоти (50 Гц) вибірки потрібно
робити через 5 мс. Якщо розглядати трифазну електричну мережу, то для визначення миттєвих значень
симетричних складових використовуються наступні формули [1]:
1

⋅ u A1 + u A2 + u B1 + u B2 + u C1 + u C2
u 0 =
ω ∆t
6 cos

2

. (1)

1
3
u
=
⋅ 2u A1 + 2u A2 − u B1 − u B2 − u C1 − u C2 ±
⋅ u B2 − u B1 − u C2 + u C1
 1( 2 )
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ω∆t
12
cos
12
cos

2
2

Якщо потрібні ефективні (діючі) значення симетричних складових, то вони згідно цього методу
визначаються наступним чином:
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У формулах (1) і (2) нижній цифровий індекс (1-4) позначає порядковий номер вибірки. Як видно з
вищенаведених формул, для визначення миттєвих значень симетричних складових достатньо зробити лише дві
вибірки; якщо ж необхідно розрахувати діючі значення, тоді потрібна інформація про всі чотири вибірки.
Перевірка працездатності і ефективності методу чотирьох вибірок проводилася шляхом виконання
розрахунків за формулами (1-2) у математичному редакторі MathCAD і порівняння результатів із результатами
безпосереднього обчислення симетричних складових досліджуваного сигналу за формулами методу
симетричних складових [2]. Під час виконання розрахунків приймалося, що частота досліджуваного сигналу
дорівнює стандартній промисловій частоті (50 Гц). Для розрахунків були обрані фазні напруги u A ( t ) , u B ( t ) ,

(

)

(

)

(

)

)]

) (

(

([

)]

(

(

)]

uC ( t ) у трифазній мережі із номінальною напругою 380 В.
Спочатку дослідження проводилися на прикладі синусоїдального сигналу, який має по фазам однакову
амплітуду і представляє собою систему прямої, зворотної або нульової послідовності (визначалося
початковими кутами зрушення фаз). Вибірки для розрахунку по (1) бралися у моменти часу t1 = 0,01 с і
t 2 = 0,015 с, вибірки для розрахунку по (2) – у моменти часу t1 = 0,01 с, t 2 = 0,015 с, t3 = 0 ,02 с, t 4 = 0,025 с, які
відстоять один від одного рівно на чверть періоду. Дослідження показали, що у формули (1) потрібно внести
корективи: домножити чисельники дробів на 2 і перед розрахунковим вираженням для u1 поміняти знак, тоді
результати розрахунку по них будуть вірними.
Для перевірки працездатності методу у випадку сигналів, що містять всі послідовності, були синтезовані
фазні напруги, які містили, крім прямої послідовності (ПП), також складові зворотної (ЗП) та нульової (НП)
послідовності. Амплітуди величин ЗП і НП змінювалися у межах від 0 до 50 % від напруги прямої
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послідовності. Розрахунки по (1-2) показали, що у всіх випадках формули методу дають вірні результати із
високою точністю: різниця між обчисленими і дійсними напругами окремих послідовностей не перевищує
похибки округлення. Також потрібно відзначити нечутливість методу до постійної складової: при штучному
доданні до фазових синусоїдальних напруг постійної напруги 50 В результати обчислень по (1-2) залишалися
незмінними.
Крім того, в рамках дослідження методу чотирьох вибірок була поставлена задача перевірки ще одного вихідного
положення з [1], а саме асинхронності метода, тобто незалежності результатів від миттєвого значення сигналу у
момент вибірки першого зразку. Для цього були виконані розрахунки миттєвих та діючих величин симетричних
складових для різних значеннь моменту часу першої вибірки. Результати обчислень наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Результати розрахунку симетричних складових для різних значеннь часу першої вибірки
Значення складових, В
Точне
Вибірки
значення, В
ПП
ЗП
НП
Розрахунок миттєвих значень по (1)
Випадок 1 ( t1 = 0,01 с, t 2 = 0,015 с)
283
62
31
ПП – 283
Випадок 2 ( t1 = 0,011 с, t 2 = 0,016 с)
356
78
39
ЗП – 62
Випадок 3 ( t1 = 0,012 с, t 2 = 0,017 с)
395
87
43
НП – 31
Випадок 4 ( t1 = 0,013 с, t 2 = 0,018 с)
395
87
43
Розрахунок діючих значень по (2)
Випадок 1 ( t1 = 0,01 с, t 2 = 0,015 с, t3 = 0 ,02 с, t 4 = 0,025 с)
Випадок 2 ( t1 = 0,011 с, t 2 = 0,016 с, t3 = 0 ,021 с, t 4 = 0,026 с)
Випадок 3 ( t1 = 0,012 с, t 2 = 0,017 с,
Випадок 4 ( t1 = 0,013 с, t 2 = 0,018 с,

200

44

22

200

44

22

t3 = 0,022 с, t 4 = 0,027 с)

200

44

22

t3 = 0,023 с, t 4 = 0,028 с)

200

44

22

ПП – 200
ЗП – 44
НП – 22

Аналіз результатів таблиці 1 свідчить про те, що положення про асинхронність методу чотирьох вибірок є
недійсним при розрахунку миттєвих значень симетричних складових за формулами (1). Правильний результат
забезпечується лише тоді, коли момент першої вибірки співпадає з переходом напруги через нуль у фазі А.
Розрахунок же діючих значень симетричних складових за формулами (2) дає правильні результати незалежно
від моменту першої вибірки, тобто у цьому випадку асинхронність методу підтверджується.
В останню чергу розглядався випадок несиметрії загального виду, коли неоднаковими є і модулі фазових
напруг, і кути зрушення між ними. У якості тестового сигналу була обрана наступна система напруг:

u ( t ) = 220 ⋅ 2 ⋅ sin(ωt )
 A

115 

⋅π 
(3)
u B ( t ) = 170 ⋅ 2 ⋅ sin ωt −
180




145 

⋅π 
u C ( t ) = 240 ⋅ 2 ⋅ sin ωt +
180 


Розрахунок діючих значень симетричних складових по (2) дав наступні результати:
U 1 = 205,97 В;
U 2 = 47 ,47 В;
U 0 = 17 ,05 В;
які повністю співпали із закладеними під час синтезу величинами симетричних складових і результатами
розрахунку по традиційних формулах методу симетричних складових.
Висновки. Виконані дослідження методу чотирьох вибірок показали, що він забезпечує високу точність при
будь-якому процентному вмісті складових зворотної та нульової послідовності та є нечутливим до постійної
складової вхідного сигналу. Розрахункові формули (1), наведені у першоджерелі [1], потребують наведеного
вище корегування. Формули (2) для обчислення діючих значень симетричних складових дають правильні
результати у будь-яких випадках, у тому числі і в загальному випадку несиметрії. Асинхронність методу
забезпечується лише при обчисленні діючих значень симетричних складових по (2). Завдяки високій точності і
простоті виражень метод може ефективно використовуватися для визначення симетричних складових напруг у
трифазних електричних мережах.
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Вступ. Інтенсивне впровадження в електроенергетику перетворювальних пристроїв великої потужності
викликає появу в електричній системі спотворень синусоїдальності струмів і напруг. Цей факт на сьогоднішній
день закріплений у державних стандартах з якості електроенергії та в інших документах [5]. Розширення
області фактичного існування в електричній системі режимів з спотвореними струмами та напругою потребує
поглибленого дослідження розподілу потужності в електричній мережі. Необхідність дослідження цієї
проблеми диктується як проблемами, виникаючими при зведенні балансів енергії та потужності в
енергосистемі, так і при аналізі енергетичних процесів у самих перетворювальних системах і приладах, а також
при аналізі процесів обміну енергії між ними і енергосистемою. Рішення енергетичних задач особливо важливе
при переході енергетики до ринкових відносин, які диктують необхідність всезагального скорочення
виробничих витрат, особливо втрат потужності та енергії, а також підвищення точності обліку на всіх стадіях
виробництва, передачі, розподілення та споживання електричної енергії.
Мета роботи. Метою роботи є розробка математичних моделей та дослідження на їх основі процесу
споживання електричної енергії двигунів постійного й змінного струмів у поєднанні з перетворювачами,
отримання результатів, які б дозволили порівняти рівень впливу кожної із систем на мережу живлення.
Матеріал і результати дослідження. Процеси перетворення і регулювання електроенергії в статичних
перетворювачах відбуваються за рахунок роботи напівпровідникових приладів у ключовому режимі, що є
причиною виникнення вищих гармонічних струмів і напруг на вході і виході перетворювачів. Генерація вищих
гармонічних струму викликає спотворення напруги в мережах живлення і підвищення втрати в каналі передачі
електроенергії, а також призводить до знакозмінних складових моменту, що негативно позначається на
працездатності електричної машини. У загальному випадку, коли в трифазному перетворювачі відсутня
симетрія навантаження, повна потужність перетворювача містить чотири складових: активну потужність P,
реактивну потужність Q, потужність спотворення T і потужність несиметрії H [2]. Величина і наявність тих чи
інших складових повної потужності визначаються схемою перетворювача, законом керування його вентилями і
характером зміни величини навантаження, залежно від величини вихідної напруги. Тому при визначенні
енергетичних показників і складових повної потужності необхідно враховувати конкретні особливості
розглянутої установки [3].
Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні задачі:
– аналіз загальних методів оцінки спотворень потужності в системах електроспоживання;
– дослідження особливостей споживання електричної енергії керованими перетворювачами з електричними
машинами змінного та постійного струму в сталих режимах.
З метою дослідження режимів енергоспоживання в системах перетворювач частоти – асинхронний двигун і
тиристорний перетворювач – двигун постійного струму [1, 2, 4], було синтезовано імітаційні моделі зазначених
систем.
Модель перетворювач частоти – асинхронний двигун включає в себе: джерело живлення у складі
трифазного трансформатора з напругою вторинної обмотки 0,4 кВ; лінії електропередач з параметрами
заміщення R=0,0411 Ом, L=2,42·10-5 Гн, трифазний вимірювальний блок, силові виходи якого з’єднані з
входами трифазного мостового випрямляча перетворювача частоти, а інформаційні ( Uabc , Iabc ) з’єднані з
підсистемами, які призначені для визначення енергетичних показників мережі; блок ШІМ – генератор імпульсів
– подає сигнал керуванняна блок інвертора напруги; блок імітатор навантаження; асинхронний двигун з
наступними параметрами Р=110 кВт, n=1750 об/хв. Передумовою вибору схеми перетворювача частоти з колом
постійного струму, який виконаний на основі трифазного мостового випрямляча, кола постійного струму,
інвертора напруги, є широке застосування даного схематичного рішення в промисловості.
Модель тиристорний перетворювач – двигун постійного струму включає в себе: джерело живлення у складі
трансформатора з напругою на вторинній обмотці 0,4 кВ; лінії електропередач з параметрами заміщення
R=0,0411 Ом, L=2,42·10-5 Гн трифазний вимірювальний блок, силові виходи якого (а, b, c) з’єднані з входами
тиристорного перетворювача, а інформаційні (Uabc, Iabc) з’єднані з підсистемою для визначення гармонічного
складу повної потужності; синхронізуючий 6-ти імпульсний генератор використовується як система керування
для відкриття тиристорів, в свою чергу генератор синхронізується з мережею живлення; двигун постійного

316

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ
струму ( P=110 кВт, n=1750 об/хв), що живиться випрямленою напругою тиристорного перетворювача; момент
на валу двигуна постійного струму задається блоком імітатор навантаження.
При проведенні експерименту досліджувані системи перетворювач частоти – асинхронний двигун та
тиристорний перетворювач – двигун постійного струму працюють в установлених режимах. Джерела живлення
та схеми заміщень ліній електропередач в імітаційних моделях обох систем ідентичні за параметрами, а
двигуни вибрані з одного ряду потужностей. Такі умови вибрані для кращого порівняння отриманих
експериментальних даних. Результати експерименту зображені на рис.1, 2.

Рисунок 1 – Активна та реактивна потужності
основної гармоніки в мережі з тиристорним
перетворювачем та двигуном постійного струму

Рисунок 2 – Активна та реактивна потужності
основної гармоніки в мережі з перетворювачем
частоти та асинхронним двигуном

Висновки. У ході роботи досліджено споживання електродвигунів змінного і постійного струмів у
залежності від частоти обертання та моменту навантаження. Розглянуто загальні методи оцінки споживання
потужностей у системах електроспоживання. Струм та наруги в обох експериментальних системах схожі за
формами, величиною та мають подібний характер спотворень (причина спотворень – комутація вентилів).
Лише в системі з тиристорним перетворювачем присутній зсув за фазою між центрами тяжіння кривих струмів
і напруг мережі, що зумовлено кутом керування та непропорціональною зміною миттєвого струму при миттєвій
зміні миттєвої напруги мережі. Отримані дані (рис. 1, 2) показують, що система тиристорний перетворювачдвигун постійного струму споживає удвічі більше реактивної потужності, зменшуючи пропускну здатність
ліній мережі. Гармонійний склад повної потужності, більшості гармонік, системи тиристорний перетворювач –
двигун постійного струму не перевищують зазначеного рівня. В обох системах домінують гармоніки за
номерами 0, 2, 4. Можна сказати, що система з перетворювачем частоти має менший негативний вплив на
мережу, ніж система тиристорний перетворювач – двигун постійного струму, а конденсатор, який знаходиться
в колі постійного струму та виступає в ролі потужного накопичувача енергії, виконує дві задачі: згладжує
випрямлену напругу і компенсує реактивну потужність.
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СПОСІБ ОЦІНКИ АКТИВНОЇ ТА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ КОНТАКТНОЇ
МЕРЕЖІ, ЩО ЖИВИТЬ ЕЛЕКТРОВОЗ ЗМІННОГО СТРУМУ
В. В. Корнієнко, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: solodk@email.ua
Вступ. Розрахунок параметрів електровоза і контактної мережі є дуже важливим, але й трудомістким, бо
електровоз рухається та постійно змінює своє місцезнаходження, тому й параметри мережі змінюються
відповідно до руху електровоза. Також потрібно враховувати кількість потягів, що одночасно рухаються в
межах однієї фідерної зони, їх режим руху, віддалення від тягової підстанції й інші фактори. Такий характер
тягових навантажень призводить до необхідності розрахунку електрифікованих залізничних доріг за
спеціальними методами розрахунку, що суттєво відрізняються від розрахунків мереж із постійним
навантаженням.
Мета роботи. Спосіб оцінки електроенергетичного режиму контактної мережі, що живить електровоз
змінного струму, який рухається.
Матеріал і результати дослідження. При розрахунку втрат напруги в тягових мережах змінного струму
необхідно зазначити, що всі активні й реактивні складові струмів при заданому куті зсуву фаз визначаються
відносно «своєї» напруги на струмоприймачі, а оскільки ця напруга зсунута одна відносно іншої по фазі у
результаті падіння напруги в мережі між потягами, то й активні та реактивні складові окремих потягів теж не
співпадають по фазі. Однак цей зсув по фазі досить невеликий, і тому при розрахунках його не враховують,
тобто приймають, що всі активні та реактивні складові навантаження співпадають по фазі [1].
Для розрахунків суттєвим є не падіння напруги, а її втрати ∆U, що визначають напругу у споживача. При
одному навантаженні втрати визначаються як
∆U = I(Rсosφ + Xsinφ) = I ' R + I" X ,
(1)
де I – сумарний струм; φ – кут зсуву фаз між струмом і напругою; I ' – активна складова струму; I" –
реактивна складова струму; R – активний опір; X – реактивний опір.
Втрата напруги дорівнює алгебраїчній сумі втрат напруги від активної складової струму в активному опорі і
від реактивної складової в реактивному опорі.
Можна виразити активну й реактивну складові струму через відповідні складові потужності Р і Q. При
цьому
(PR + QX) (Pra + Qx)
∆U =
=
l,
U
U
(2)
де P – активна потужність; Q – реактивна потужність; U – розрахункова напруга електровоза, при якій
визначені активна й реактивна потужності; ra – погонний активний опір мережі; x – погонний реактивний опір
мережі; l – довжина шляху.
Втрати потужності в лінії з одностороннім живленням і постійним опором по довжині може бути
представлено у вигляді суми втрат потужності на ділянці між навантаженнями:
m

m

k=1

k=2

∆U = ∑ I k l1ra + ∑ I k (l 2 - l1 )ra +,..., +Im (lm - lm-1 )ra .

(3)

Якщо знехтувати зсувом по фазі напруг у різних навантажень і кожний із струмів Ik розкласти на активну й
реактивну складові [1], то всі активні складові співпадуть за фазами і, відповідно, співпадуть і реактивні
складові. Тоді можна записати:
m
m

 m

 m
(4)
∆P ' = l1ra ∑ I k  ∑ I 'k + (l 2 - l1 )ra ∑ I 'k  ∑ I 'k +,..., + [ (l m - lm-1 )ra I m ] I 'm ,
k=2
 k=1  k=1

 k=2
де I k – струм електровоза з номером k; m – число електровозів у фідерній зоні.
Вирази, що знаходяться в квадратних дужках, є не що інше, як падіння напруги в активному опорі на ділянці
лінії від навантаження (k – 1) до навантаження k, викликане сумою активних складових струмів навантаження
[1]. Після перетворення отримаємо:
m

∆P = ∑ ∆U 'ak ∆I'k .

(5)

k=1

Для всіх схем ліній змінного струму втрати потужності визначаються аналогічно до втрат потужності в
лініях постійного струму, але опір повинен бути замінений на активний опір контактної мережі і рельсів.
Синтезована модель для дослідження роботи електровоза ВЛ80р [2], що враховує зміну відстані електровоза
від тягової підстанції та дозволяє оцінити рівень та форму втрат напруги і потужності в контактній мережі. Для
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дослідження динамічних втрат потужності при русі електровоза розглянемо дві ділянки руху електровоза.
Перша ділянка – АВ, на якій електровоз рухається по прямій ділянці без підвищень, на пониженій
швидкості, з віддаленням від тягової підстанції на 1000 м. Результати експериментів на першій ділянці
приведені на рис. 1, 2.

Рисунок 1 – Загальний графік активної і реактивної
потужностей на ділянці АВ

Рисунок 2 – Графік напруги і струму
на ділянці АВ
Друга ділянка – ВС, на якій електровоз рухається по ділянці з підвищенням на пониженій швидкості, з
віддаленням від тягової підстанції на 3000 м. Результати експериментів на другій ділянці приведені на рис.3, 4.

Рисунок 3 – Загальний графік активної і реактивної
потужностей на ділянці ВС

Рисунок 4 – Графік напруги і струму
на ділянці ВС

Висновки. Проведені дослідження дозволяють оцінити активну і реактивну потужність, напругу і струм
контактної мережі при різних режимах руху електровоза. Аналіз експериментальних даних показав, що зі
збільшенням відстані електровоза від тягової підстанції втрати потужності та енергії зростають, а графіки
напруги і струму відображають відхилення даних параметрів у контактній мережі.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ
ОДНОФАЗНИХ ЗАМИКАННЯХ НА ЗЕМЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ФАЗНИХ
КООРДИНАТ
С. М. Лебедка, ас.
Сумський державний університет
E-mail: lebedka_serg@ukr.net
Вступ. Однофазні замикання на землю (ОЗЗ) в мережах 6–35 кВ становлять не менше 70 % загального числа
ушкоджень і супроводжуються збільшенням ємнісних струмів і виникненням перенапруг. Ступінь прояву цих
ефектів залежить від ряду факторів – режиму нейтралі, довжини й навантаження мережі, початкових умов
комутації, віддаленості місць замикань від джерела живлення й ін.
Мета роботи. Отримання моделі перехідних процесів мережі у фазних координатах.
Матеріал і результати дослідження. Широкі можливості для виявлення характеристик перехідних
процесів забезпечуються на шляху розробки математичних моделей мереж і проведення обчислювальних
експериментів.
При наявності відповідної математичної моделі та її програмної реалізації забезпечується можливість
проведення розрахунків перехідних процесів, визначення статистичного розподілення можливих в процесі
експлуатації амплітуд перенапруг.
Для достатньо точного аналізу з використанням обчислювальної техніки процесів, що відбуваються при
замиканнях на землю, необхідні повні математичні моделі електричних мереж і їх елементів. Створення таких
моделей можливо на основі рівнянь в фазних координатах, які складаються на підставі законів Кірхгофа для
кожної з трьох фаз і які розв’язуються одночасно для усіх фаз.
Оскільки струми однофазних замикань на землю в розподільчих електричних мережах залежать від
сумарної довжини ліній і від способу заземлення нейтралі, то для оцінки ступеню впливу цих факторів в якості
розрахункових розглянуті чотири схеми кабельних мереж 6 кВ.
Сумарна довжина кабельних ліній у схемах становить відповідно 20, 40, 60 і 80 км, що охоплює діапазон
зміни довжини реальних мереж. У кожній зі схем крім основного силового трансформатора є додатковий
трансформатор ДГР зі схемою з’єднання обмоток Y/∆, нейтраль якого може бути ізольована, заземлена через
резистор (активний опір) або реактор (реактивний опір).
Для кожної зі схем виконані розрахунки режимів при замиканні фази на землю. У розрахунках варіювалися:
режим нейтралі (ізольована, заземлена), спосіб заземлення (через реактор, через резистор), величини опорів
реактора й резистора (від 0 до 1000 Ом).
Отримано наступні результати:
– зменшення величини струму замикання на землю (компенсація) відбувається при зміні як індуктивного,
так і активного опору в нейтралі спеціального трансформатора;
– напруга зсуву нейтралі залежить практично тільки від модуля повного опору Zн в нейтралі, сумарна
довжина мережі на нього впливає незначно;
– залежність струму ОЗЗ від опору (реактора, резистора) нелінійна, крута при індуктивних струмах і полога
– при ємнісних струмах;
– при заземленні нейтралі через реактор залежність струму ОЗЗ від опору в нейтралі Хн біля точки Iн = 0
(режиму з компенсацією струму ОЗЗ) для 1-й і 2-й схем (з найбільш характерною довжиною 20-40 км) дуже
полога (малим змінам струму повинен відповідати значний діапазон зміни Хн), що знижує ефективність
застосовуваних зараз дискретно регульованих і підвищує вимоги до плавно регульованих ДГР;
– сталі струми ОЗЗ у мережах із глухим і низькоомним заземленням нейтралі залежать від віддаленості
місця замикання від джерела, у мережах з високоомним заземленням і ізольованою нейтраллю – від довжини
мережі, причому при наявності реактора в нейтралі вони менше;
– спостерігається резонанс опору мережі й опору нейтралі.
Висновки. Розроблена математична модель мереж 6–10 кВ довільної конфігурації з різними режимами
нейтралі із застосуванням метода фазних координат. Розроблені програмні засоби для проведення
обчислювальних експериментів в електричних мережах 6–10 кВ при ОЗЗ. В мережах з резонансним
заземленням нейтралі модель дозволяє встановити факт відмінності струму в нейтралі й струму в місці
замикання на землю. Тому досягнення позитивного ефекту від застосування ДГР можливо не тільки при
забезпеченні точності й швидкодії їх автоматичного налаштування, але й при врахуванні цієї відмінності.
Розрахункові імпульси, отримані при моделюванні дугових замикань на землю, можуть бути використані для
вибору величини опорів заземлюючих резисторів в нейтралі мережі та оцінки експлуатаційного ресурсу
обмежувачів перенапруг.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К КОМПЕНСАЦИИ НЕСИММЕТРИИ В ТРЕХФАЗНОЙ
НИЗКОВОЛЬТНОЙ СЕТИ
А. В. Маковка, асп., В. В. Прус, к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
E-mail: sash1210@mail.ru
Введение. В настоящее время в энергетике наблюдается, с одной стороны, спад энергопотребления
промышленными предприятиями, а с другой – значительный рост использования разнообразных
электробытовых приборов, очень часто достаточно большой единичной мощности. Кроме того, в последние
годы происходит бурный рост количества управленческих структур, банков и финансовых организаций,
учебных центров, издательских фирм, которые чрезвычайно насыщены разнообразной оргтехникой
(многочисленные персональные компьютеры и компьютерные сети, множительная и контрольная техника,
средства персональной связи). При этом данные потребители подключаются, как правило, к электрической сети
низкого напряжения соответствующего здания или сооружения.
Как правило, практически все реальные мощные потребители электроэнергии работают в режимах пофазной
асимметрии нагрузок при больших величинах гармоник тока вследствие нелинейности их характеристик.
Аналогичное можно сказать и о пофазной загрузке производственных сетей преимущественно по причине
влияния импульсных источников питания персональных компьютеров, неравномерной загрузки сетей и пр. Изза этого повышаются потери энергии в системе электроснабжения и возникают значительные искажения
формы напряжения, ухудшающие условия работы других потребителей [1].
Известно, что подавляющее большинство электроприемников, подключаемых к сетям низкого напряжения,
являются однофазными и имеют случайные графики нагрузок. Поэтому в любой момент времени в сети
наблюдается несимметрия нагрузок по фазам и соответствующая несимметрия токов. При этом следует
различать несимметрию токов, определяемую неравномерным подключением электроприемников по фазам
(неслучайная несимметрия), и несимметрию, вызванную случайными обстоятельствами (вероятностная
несимметрия).
Цель работы. Обосновать перспективные подходы и методы компенсации неимметрии в трехфазной сети
низкого напряжения.
Материалы и результаты исследований. Несимметрия токов характеризуется наличием в трехфазной
электрической сети токов обратной или нулевой последовательностей, значительно меньших по величине
соответствующих составляющих тока прямой последовательности. Она возникает в результате наложения на
систему прямой последовательности токов системы обратной последовательности, что приводит к изменениям
абсолютных значений фазных и междуфазных токов.
Помимо этого, в сетях может возникать несимметрия от наложения на систему прямой последовательности
токов системы нулевой последовательности. В результате смещения нейтрали трехфазной системы возникает
несимметрия фазных токов при сохранении симметричной системы междуфазных токов.
Общее влияние несимметрии напряжений на электрические машины, включая трансформаторы, выливается
в значительное снижение срока их службы. Например, при длительной работе с коэффициентом несимметрии
по обратной последовательности k2u = 2...4 %, срок службы электрической машины снижается на 10...15 %, а
если она работает при номинальной нагрузке, срок службы снижается вдвое. Это происходит из-за нагрева
оборудования, который реализуется за счет расхода дополнительной электроэнергии, что снижает к.п.д.
электроустановок. Частота вращения асинхронных двигателей несколько снижается, возрастают вибрация вала
и шум. Для того чтобы избежать перегрева двигателя, его загрузку приходится снижать. Полная загрузка
двигателя допускается только при коэффициенте обратной последовательности напряжения не более 1 %. При
2 % загрузка должна быть снижена до 96 %, при 3 % – до 90 %, при 4 % – до 83 % и т.д.
Таким образом, основным эффектом несимметрии напряжений является нагрев оборудования. При этом
допустимые значения нагрева в течение некоторого времени могут превышаться, если в последующие моменты
это компенсируется пониженным уровнем несимметрии, если несимметрия наблюдается в течение времени, не
превышающего времени нагрева оборудования.
Поэтому ГОСТ 13109-97 устанавливает значения коэффициентов несимметрии напряжения по обратной (k2u) и
нулевой (k0u) последовательностям – нормально допустимое 2 % и предельно допустимое 4 %. В качестве вероятного
виновника несимметрии напряжений ГОСТ 13109-97 указывает потребителя с несимметричной нагрузкой.
Проведенные аналитические исследования показывают, что в низковольтных электрических сетях в
нормальном рабочем режиме несимметрия токов является постоянно действующим фактором, а в случае
подключения нелинейных электроприемников возникает так называемая несимметрия высших гармоник.
Известно, что в симметричном режиме токи высших гармоник 3k+1 (k – любое целое число) имеют прямой
порядок следования фаз, токи высших гармоник 3k+2 – обратный и 3k – нулевой порядок следования фаз. Если
система фазных токов каждой из гармоник становится несимметричной по амплитуде и фазе и может быть
разложена в общем случае на симметричные составляющие всех трех последовательностей, принимают, что
присутствует несимметрия высших гармоник тока. Тогда при разложении несимметричных гармоник наличие
обратной и нулевой последовательностей будет характеризовать несимметрию гармоник 3k+1, наличие прямой
и нулевой – несимметрию гармоник 3k+2, а прямой и обратной – несимметрию гармоник, кратных трем.
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Поэтому при наличии нулевой или обратной последовательностей в трехфазных сетях возникает сдвиг тока
по фазам – несимметрия гармоник тока.
В работе [2] показано, что сложные формы кривых фазных токов нелинейных потребителей редко имеют
одинаковую форму в каждой из трех фаз. При этом система питания может иметь разные фазные
сопротивления и даже различную схему на каждой фазе. В первую очередь это относится к средствам
преобразовательной техники, которые отличаются друг от друга мощностью, числом фаз, размещением, схемой
соединения, условиями работы и др. С одной стороны, в результате их смешанных и суммирующих
воздействий величины высших гармоник в сети существенно отличаются от теоретических прогнозов. С другой
стороны, вследствие несимметрии нагрузок и различных задержек в работе отдельных фаз выпрямителя, и
расхождения в значениях коэффициента трансформации не исчезают ряд гармонических составляющих.
Таким образом, возникающая несимметрия высших гармоник является нарушением качества
электроэнергии в результате совместного воздействия несимметрии и несинусоидальности токов
соответствующих нагрузок. Поэтому необходимо выполнять различного рода работы по устранению, а если это
не удалось сделать, то по ограничению или уменьшению несимметрии высших гармоник. Например, стандарт
AS 2279-1979 в свое время предлагал ввести ограничения на использование однополупериодного и так
называемого полууправляемого оборудования, которое вследствие совместного применения диодов и
тиристоров создает несимметричную ситуацию в сети.
Кроме коэффициентов несимметрии по обратной и нулевой последовательностям K2u, K0u, количественная
характеристика качества электроэнергии выражается отклонениями напряжения и частоты (δUy, ∆f), размахом
колебаний напряжений и частоты (δUt, ∆f), коэффициентом несинусоидальности формы кривой напряжения (Ku).
Так как несимметрию высших гармоник нельзя устранить организационными методами, необходимы новые
теории, способы, средства по уменьшению высших гармонических фазных токов в условиях их несимметрии.
При анализе энергопроцессов в рассматриваемых сетях в последние годы предпочтение отдается не
интегральным, а мгновенным теориям мощности, которые позволяют в полной мере избежать последствий от
несимметрии независимо от исходного характера и симметричности нагрузки. Наиболее перспективной в плане
качества решения поставленной задачи является pqr–теория мощности [3]. В отличие от остальных теорий
мгновенной мощности, вследствие перехода от трехфазной системы аbс к вращающейся пространственной
системе pqr с последующим пересчетом значений токов по фазам по алгоритму pqr–преобразования
появляется возможность получить качественно новые результаты, соотношения и алгоритмы автоматического
управления компенсацией. Основой данной теории является значительное уменьшение высших гармонических
токов, что является обязательным условием для устранения несимметрии. Согласно базовым положениям
теории, из сигнала мгновенной мощности выделяют такие составляющие, как мгновенная реактивная мощность
q, которая состоит из мгновенной реактивной мощности по оси q (qq) и мгновенной реактивной мощности по
оси r (qr) и характеризует мгновенную скорость обмена энергией между сетью и реактивной нагрузкой,
мгновенная активная мощность р и мгновенная кажущаяся мощность s [4].
Компенсация высших гармоник согласно pqr–теории позволяет одновременно скомпенсировать токи
нейтрали путем компенсации мгновенной реактивной мощности qq и токи обратной последовательности путем
компенсации переменных составляющих мгновенной активной р и реактивной qr мощности. Таким образом,
при симметричном и синусоидальном напряжении сети автоматически обеспечивается возможность
поддержания токов сети также симметричными и синусоидальными. Исходя из выше изложенного, можно
утверждать, что, при условии стабильности напряжения питания, отклонение напряжения и размах его
колебаний будут минимальны, а использование положений pqr–теории позволит получить
удовлетворительные значения коэффициентов несинусоидальности и несимметрии.
Как было подтверждено в процессе исследований, эти результаты не являются предельно возможными, так
как при пересчете значений тока и вычислении активной и реактивной мощности выделяется как отдельная
расчетная единица мощность искажения. Ее выделение приводит, в свою очередь, к появлению погрешности в
расчетах как самой мощности искажения, так и суммарной мощности в целом. Более качественно решить
поставленную задачу можно путем модернизации pqr–теории на этапе расчета активной и реактивной
мощностей за счет отнесения мощности искажения к выделяемым составляющим мгновенной мощности.
Вывод. Результаты проведенных исследований подтвердили целесообразность и эффективность
использования pqr–теории мгновенной мощности для компенсации несимметрии напряжения в трехфазной
низковольтной сети с произвольным распределением нагрузок по фазам.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-35 кВ
Ю. С. Мирoнцев , студ.
Донецкий национальный технический университет
E-mail: ivp@elf.dgtu.donetsk.ua
Введение. Повышение надежности работы распределительных электрических сетей связано с
совершенствованием релейной защиты от замыканий на землю, с разработкой и внедрением мероприятий.
Одним из мероприятий является замыкание нейтрали сети либо на низкоомный, либо на высокоомный
резистор.
В последние годы на основе композитных материалов созданы СОТ, которые используются для установки в
нейтралях трансформаторов электрических сетей 110 кВ и выше для ограничения токов несимметричных
коротких замыканий.
Для исследования переходных процессов, возникающих при замыканиях на землю в сетях напряжением
6-35 кВ, используются математические модели, в которых рассматривается возможность замыкания
нейтрали сети через резистор с постоянным значением.
Цель работы. Совершенствование математической модели за счет создания модели СОТ (резистора с
переменной величиной сопротивления) в среде Matlab и классификация мероприятий по ограничению
перенапряжений для формирования вариантов исследования.
Материал и результаты исследования. На основе анализа ряда работ, направленных на разработку
мероприятий для снижения перенапряжений в распределительных электрических сетях напряжением 6-35 кВ,
выделены отдельные мероприятия и комплексы. Отмечено, что совершенствование математической модели
связано с учетом ОПН, RC –цепочки, в первую очередь, для защиты оборудования, которое отключается,
учетом дуги и процесса восстановления напряжения в месте повреждения.
В [1, 2] рекомендуются для компенсации токов замыкания на землю дугогасящие реакторы РОУМ, которые,
по утверждению разработчиков, как при устойчивом, так и при неустойчивом горении дуги имеют
безынерционный выход на режим и возврат к току компенсации. В результате анализа экспериментальных
исследований в [3] сделаны выводы, что время выхода может составлять до 6-8 секунд, реальная расстройка
компенсации может превышать заданную, а в режимах однофазных дуговых замыканий на землю система
«РУОМ+САНК» не имеет каких-либо преимуществ перед традиционными дугогасящими реакторами со
ступенчатым или плавным регулированием индуктивного тока. В компьютерной модели необходимо учитывать
особенности дугогасящих реакторов и систем управления.
В ряде работ приводятся исследования по применению СОТ в сетях 6 – 35 кВ как при отдельной установке
(СОТ резистивного и индуктивного типов), так и параллельно дугогасящему реактору в условиях нормального
режима работы, режима несимметрии продольных параметров линии электропередачи, а также
перемежающегося дугового замыкания.
На рис. 1 приведена схема реализации устройства СОТ в среде Matlab.

Рисунок 1 – Компьютерная модель СОТ
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Блок SOT реализует сверхпроводниковый токоограничитель, который изменяет свое сопротивление со
значения R_SC (сопротивление в сверхпроводящем состоянии) на значение R_nonSC (сопротивление при
исчезновении сверхпроводимости), когда на него поступает сигнал о наличии замыкания. Изменение на
R_nonSC происходит с постоянной времени реагирования, задаваемой в блоке Transfer Fcn1. Значения R_SC,
R_nonSC и времени реагирования задаются в маске. В модели СОТ может быть реализован необходимый закон
изменения сопротивления.
Компьютерная программа реализована в пакете Matlab. Ее адекватность проверялась путем сопоставления
результатов моделирования с данными моделирования и экспериментальными. На рис. 2, в качестве примера,
приведены результаты моделирования дугового замыкания воздушной линии (провод АС-95/16, 10 км),
подключенной к шинам низкого напряжения трансформатора мощностью 16 МВА. В приведенном варианте
использовались следующие условия: сопротивление дуги 1 Ом, замыкание в фазе А происходит в момент
t = 0,05 сек, в момент времени t = 0,1 сек замыкание устраняется, в момент времени t = 0,188 сек происходит
замыкание на землю фазы С. На рис. 2 приведены в относительных единицах напряжения фаз А, В, С,
напряжение нейтрали при наличии СОТ.

UA

UB

UC

Un

t, C

Рисунок 2 – Осциллограмма напряжений фаз и напряжения нейтрали при наличии СОТ
Выводы. Разработана компьютерная программа в среде Matlab, которая позволяет при моделировании
учитывать различные режимы нейтрали сети, включая использование СОТ.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ І СТРУКТУРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
АВТОНОМНОГО АВАРІЙНОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ
В. П. Пилипенко, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: angel457@meta.ua
Вступ. У зв'язку з розвитком нової побутової техніки й електрообладнання, без яких людина вже не може
обійтися, збільшується електричне навантаження на житлові будинки, сільськогосподарські об'єкти, магазини,
школи і т.ін., відповідно зменшується надійність електропостачання даних об'єктів. Тому на період відновлення
електропостачання необхідні автономні електростанції (дизельні), незамінні не тільки в різних областях
промисловості, будівництва, сільського господарства, але й у заміських будинках, котеджах, на дачах і т.ін. –
скрізь, де існує необхідність автономного й мобільного електроживлення.
Мета роботи. Визначення потужності автономного джерела енергії.
Матеріал і результати дослідження. Проблема визначення потужності електростанції досить актуальна.
При цьому необхідно визначити, для яких приладів чи об'єктів призначена електростанція. Це можуть бути так
звані прилади активного навантаження: прилади освітлення, електроплити, електронагрівники або прилади
індуктивного навантаження: лазерні принтери, холодильники, дрилі, електродвигуни.
Для розрахунку візьмемо село Токарі Полтавської області Лохвицького району. На рис. 1 представлена
карта села з розміщенням комплектно-трансформаторних підстанцій та автономних джерел енергії, тобто ДЕС.
Згідно схем розміщення комплектно-трансформаторних підстанцій (КТП), до них приєднана відповідна
кількість об'єктів: КТП 142 – 157, КТП 136 – 129, КТП 158 – 110, КТП 162 – 110.
КТП 420 – це виробники сільгосппродукції, тобто ферма; КТП 161 – будинок-інтернат; КТП 160 –
підприємство по виготовленню залізобетонних заборів. Загальна потужність для села складає 340 кВт, без
урахування підприємств, установ та організацій. Однак за допомогою управління ДЕС цю потужність можна
зменшити за рахунок графіків електропостачання - це перший чинник. Другий чинник - те, що для села Токарі
необхідно встановлювати дві дизельні електростанції, оскільки по селу проходять дві високовольтні лінії: лінія
- 2 (Токарі) і лінія - 1 (Погарщина), які забезпечують електропостачання села Токарі.
Таким чином, необхідно розрахувати навантаження для кожного КТП окремо. Кількість під'єднаних об'єктів
до комплектно-трансформаторних підстанцій наступна:
– КТП 142 - 157; відповідно навантаження буде складати 0,67·157= 105 кВт;
– КТП 136 – 129; відповідно 0,67·129 = 86,5 кВт;
– КТП 158 – 110, 0,67·110 = 73,7 кВт;
– КТП 162 – 110, 73,7 кВт;
– КТП 161 - 80 кВт;
– КТП 160 - 10 кВт;
– КТП 420 - 30 кВт.
По лінії 1 (Погарщина) підключені КТП – 160, 142, 136, 158; по лінії 2 (Токарі) підключені КТП – 161, 162,
420. Відповідне навантаження по лініям складає 275,2 (по лінії 1), а по лінії 2 – 183,7 кВт. Для забезпечення
електропостачання при аварійному відключенні об'єктів необхідно забезпечити їх живленням за допомогою
ДЕС. Для того, щоб зменшити навантаження й потужність автономного джерела енергії, це можна зробити за
допомогою забезпечення об'єктів електропостачанням за графіками, тобто: година роботи ділиться на
максимальне навантаження, яке споживає КТП (навантаження дано вище). З вищесказаного виходить, що для
лінії 1 (Погарщина) необхідна дизельна електростанція потужністю 105 кВт, для лінії 2 (Токарі) потужність
ДЕС становитиме 80 кВт.
Отже, при електропостачанні від ДЕС при аварійному відключенні основної лінії електропостачання, за
допомогою графіків електропостачання можна зменшити потужність ДЕС майже у два рази.
На рис. 2 представлена загальна схема електропостачання від автономного джерела енергії.
Система керування виглядає наступним чином:
- перемикач розділено на дві групи; автоматизоване й ручне управління. Автоматизований перемикач
призначений для перемикання в декілька положень, наприклад, 1 положення – вмикається КТП 160,
2 положення – КТП 142, 3 положення - КТП 136, 4 положення - КТП 158. Ручний перемикач працює як
резервний;
- система контролю й регулювання – призначена для контролю за параметрами: потужності, напруги,
струму й частоти, з можливістю регулювання цих параметрів;
- система захисту розділена на дві групи. До першої групи відноситься релейна система захисту, яка
призначена для захисту електрообладнання від перевантажень, короткого замикання та ін., і система
сигналізації, розділена на дві групи: оповіщення про перемикання між КТП для населення. Друга група
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Рисунок 1 – Карта села Токарі

Рисунок 2 – Схема керування в автоматизованому і ручному режимі ДЕС
Однією із складових частин системи оповіщення та інформаційного забезпечення є система зв’язку. З метою
виконання завдання у всіх ланках міських і позаміських пунктів на основі автоматизованих систем
централізованого оповіщення, мережі зв’язку та радіомовлення, а також спеціальних засобів створюється
система оповіщення та інформаційного забезпечення. Вона являє собою комплекс організаційно-технічних
засобів для передачі відповідних сигналів і розпоряджень. Автоматизована система оповіщення та
інформаційного забезпечення створюється на базі загальнодержавної мережі зв’язку та радіомовлення і
поділяється на державну й регіональну. На базі вищенаведеного можна розробити систему надання інформації
при перемикання від одного КТП на інше, або розробити графік погодинного перемикання, тобто подачі
електричної енергії населенню.
Висновки. У роботі проведено розрахунок навантаження для кожної комплектно-трансформаторної
підстанції окремо і у зв’язку із цим була визначена потужність автономного джерела енергії для кожної лінії.
Потужність складає по лінії 1 (Погарщина) – 105 кВт, по лінії 2 (Токарі) – 80 кВт. Також розроблена структурна
схема керування електропостачанням від автономного джерела енергії.
1.
2.
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ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КРИВОЇ НАПРУГИ ДУГОВОЇ
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТА
НЕСИНУСОЇДАЛЬНОСТІ
І. Б. Пономарьов, магістр.
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
E-mail: ponomarjov@i.ua
Вступ. В електричних мережах коефіцієнти несинусоїдності і коефіцієнти гармонік вимірюються
спеціалізованим прибором. У даному випадку буде використовуватися один оцифрований період кривої
напруги з регістратора РЕКОН. Проблема полягає в тому, що для даної кривої частота дискретизації дорівнює
2000 Гц (це 20 точок на один період). Функція спектрального аналізу програми WinRec-MC (програма
підтримки регістратора РЕКОН) за цієї кількості точок видає значення 10 гармонік, що недостатньо для
розрахунку показників несинусоїдності. Для їх обчислення треба визначити 40 гармонік [1]. Отже виходить, що
на одну гармоніку приходиться дві точки. Це дуже мало для отримання достовірної інформації.
Мета роботи. Обробка кривої напруги для оцінки її несинусоїдності.
Матеріал і результати дослідження. Коефіцієнт несинусоїдальності [1]:
40
100
⋅ ∑U ni 2 .
(1)
U1
n= 2
Спочатку розкладемо функцію у ряд Фур’є за наявності 20 точок на один період та порівняємо результат,
отриманий у MathCad, з результатом програми WinRec-MC (табл. 1).

KUi =

Таблиця 1 – Амплітуда і фаза гармонік, отриманих за допомогою MathCad і WinRec-MC
№ гармоніки
0
1
2
3
4
5
6
7
WinRec- Амплітуда 0.37
86.4
1.06
2.24
0.27
1.25
0.06
1.25
MC
Фаза
0
-114.6
-46.7
-27.6
-61.9
-33.2
2.6
-83.6
Амплітуда 0.368 86.437
1.061
2.238
0.268
1.246
0.055
1.253
МathCad
Фаза
0
-114.6 -46.692 -27.578 -61.912 -33.176 2.658 -83.582

8
2.92
-98.4
2.92
-98.4

9
3.21
-95.7
3.208
-95.7

З табл. 1 бачимо, що результати, отримані за допомогою програм MathCad та WinRec-MC, співпали.
Згідно WinRec-MC, коефіцієнт несинусоїдності K Ui = 6.138 %.
Для збільшення числа експериментальних точок пропонується інтерполювати задану дискретну функцію за
допомогою кубічного сплайна. Кубічна сплайн-інтерполяція дозволяє провести криву через усі задані точки.
При зменшенні кроку зміни процесу збільшується частота дискретизації. Отримуємо більше точок, які
припадають на один період функції. Основні переваги сплай-інтерполяції – це збіжність і стійкість процесу
розрахунку [2].
На рис. 1 представлена залежність значення коефіцієнта несинусоїдності від числа врахованих гармонік.
Графік отриманий з урахуванням того, що на одну гармоніку припадає п’ять точок.

K Ui %
σ
5,7
5,68
5,66
5,64
5,62
5,6
5,58
5,56
5,54
5,52
5,5
5,48

2
1

8

10 12 14 16 18

20 22 24 26

28 30 32 34

36 38 40

Рисунок 1 – Залежність KUi = f (nг ) (1), стандарт (2)
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Напруга представляється у вигляді суми першої (основної гармоніки) u1Ф (t ) і суми канонічних гармонік

unΣ (t ) з порядком n ≥ 2 [3]:
u (t ) = u1Φ (t ) + unΣ (t ).

(2)

uν (t ) = u (t ) − u f (t ),

(3)

Рівняння завади має вигляд [3] :
де u f (t ) - синусоїдальна компонента з частотою 50 Гц.
З урахуванням того, що

u f (t ) = u1Ф (t ), з (2) і (3) отримуємо:

uν (t ) = u (t ) − u1Φ (t ).
(4)
На рис. 2 представлені криві напруги u (t ) , першої гармоніки u1Φ (t ) і завади uν (t ) , отриманої за рівнянням
(4).
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Рисунок 2 – Криві: 1 – напруги u (t ) , 2 – першої гармоніки

u1Ф (t ) , 3 – завади uν (t )

За графіком завади стандарт σuν = 5.672 %.
Згідно з рис. 1, при врахуванні 40 гармонік коефіцієнт несинусоїдності становить KUi = 5.659 %, що лише на
0,23 % менше за стандарт завади.
Висновки. 1. Використання програми WinRec-MC для оцінювання коефіцієнту несинусоїдальності при
обмеженій вихідній інформації веде до завищення вимог до якості електроенергії.
2. Розрахунок коефіцієнта несинусоїдності при врахуванні п’яти точок на найвищу гармоніку дає
задовільний результат, починаючи з одинадцяти гармонік.
3. При малій кількості точок на один цикл синусоїди, що отримані у дослідних даних, ефективним є
використання кубічної сплай-інтерполяції.
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АНАЛІЗ КОШТІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
О. Ю. Постригань студ., Н. Г. Помазан студ., Н. О. Кустова студ.
Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ
E-mail: nataly_selena@mail.ru
Вступ. У теперішній час електроенергетичні підприємства (підрозділи) мають дефіцит оборотних коштів.
Тому практично будь-які заходи в енергетиці проводяться із залученням значних грошових ресурсів інвесторів.
Мета роботи. Визначення доцільного співвідношення між власними та запозиченими коштами для
фінансування заходів з підвищення ефективності експлуатації електроустановок
Матеріал і результати дослідження. Найбільш бажаним для виробництва є продовження звичайних
режимів експлуатації зношеного електрообладнання. Як показують результати наукових досліджень, після 25
років експлуатації 30% трансформаторів електричних мереж гірничих підприємств не потребують збільшення
обсягів діагностичного контролю, 40% потребують більш частих періодичних контрольних вимірювань та
діагностики, вимагають капітальних ремонтів – 12%, решта - технічного обслуговування за встановленими
нормативами періодичності та обсягах робіт [1].
Узагальнені особливі заходи повинні передбачати адаптацію зношеного електрообладнання до
теперішніх умов експлуатації за допомогою:
− покращення захисту від перенапруг та впливів струмів короткого замикання;
− зменшення теплового навантаження;
− схемних рішень, що визначаються більш високою мірою секціонування та резервування
зношеного обладнання як в системах постачання, так і виробничих технологічних процесах
генеруючих компаній.
Підприємства дуже часто стоять перед вибором: скорочувати (а в деяких випадках повністю відмовитися)
інвестиційні програми або знаходити компромісні рішення та здійснювати вкладення капіталу, використовуючи
власні та запозичені кошти. У цьому випадку основне завдання власника в умовах недостачі фінансових
ресурсів – зведення до мінімуму як вилучення власних коштів із обороту, так і відсоткових виплат за позику.
Таким чином, розв’язання завдання доцільності полягає у визначення такої долі ( К ДОЛ ) [1] запозичених
коштів, за якої виконується умова:
TOK

М = К ВЛ +

∑ ВΚ ⇒ min ,
t

(1)

1

де

К ВЛ – власні кошти, що вкладаються в реалізацію проекту,

К – сумарні капітальні вкладення,
К = К ВЛ + К ЗАП ,

(2)

К ЗАП – запозичені кошти;
ВΚt – сплата за кредит протягом терміну окупності Т ок .
Для статичних задач у деяких випадках величину сплачення коштів за кредит допускається розраховувати
наступним чином
ВК = Е ⋅ К ЗАП ⋅ Т ОК .
Тоді рівняння (1) прийме вигляд
М = К ВП + Е ⋅ К ЗАП ⋅ Т ОК ⇒ min .
(3)
Розділивши члени рівняння (3) на величину сумарних капітальних вкладень, отримаємо:
m = 1 − К ДОП ( 1 − Е ⋅ Т ОК ) .
(4)
У цьому випадку критерієм доцільності запозичення коштів буде умова m < 1 . Ця умова показує
співвідношення величини витрачених власних коштів та плати за кредит за термін, що дорівнює терміну
окупності до необхідних капітальних вкладень у даний проект. Виконання співвідношення m < 1 свідчить про
доцільну інвестиційну політику: власник спромігся профінансувати проект, витративши менше грошей, ніж
потрібно було б за використання тільки власних коштів.
Знаходження доцільної (оптимальної) долі запозичених коштів – складна і багатоваріантна задача, оскільки
при цьому потрібно враховувати наступні показники протягом часу реалізації проекту та окупності власних
коштів:
− прибутковість проекту;
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− темпи інфляції;
− тенденції зміни відсоткової ставки на кредит та депозит;
− схеми фінансування;
− величини податків та умови їх стягнення.
Крім того, реалізація проектів не завжди забезпечує негайне отримання результатів, оскільки неможливо
одночасно впроваджувати всі положення інвестиційного проекту. Як показують дослідження, в
електроенергетиці мають місце затримки (від 0 до 2 років) отримання результатів упровадження проектів.
Враховуючи наведені положення, зрозуміло, що знайти оптимум функції (4) досить складно. Встановимо
загальну тенденцію використання запозичених коштів для модернізації електроустановок. Для цього
використаємо співвідношення (1.6) і встановимо доцільність інвестицій у дещо іншому вигляді ЕТ ок < 1 . У
цьому випадку можливо прийняти, що величина добутку буде знаходитися у межах 0…1.
Т ОК < 1 / E
.

(5)

Для граничної величини, коли добуток ЕТ ок ⇒ 0 (тобто мають місце великі відсотки плати за кредит і
малі терміни окупності), величина m = 1 і зрозуміла недоцільність взяття позики для кредитування заходу. У
тому випадку, коли добуток ЕТ ок ⇒ 1 (тобто коли мають місце малі відсотки плати за кредит і великі терміни
окупності, зростання інфляції тощо) доцільно брати кредити для інвестицій у реконструкцію електроустановок.
Висновки. Отже, аналізуючи вищенаведені співвідношення між власними та запозиченими коштами для
фінансування заходів з підвищення ефективності експлуатації електроустановок, можна звести до мінімуму як
вилучення власних коштів з обороту, так і відсоткових виплат за позику. Якщо за наведених умов m = 0,2 ,
то це означає, що власник витратить на 20% коштів менше, ніж за використання тільки власних коштів. Це
свідчить про доцільність залучення запозичених коштів в електроенергетику за певних умов.
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СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ПРОДУКТИВНОСТІ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ
О. В. Потапенко, магістр., О. І. Кіселичник, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: koi@gala.net
Вступ. З метою енергозбереження широкого застосування в відцентрових насосних установках знайшли
замкнені за продуктивністю чи напором системи автоматичного керування [1, 2], які змінюють швидкість
обертання насосів згідно змін потреб споживачів. На практиці такі системи реалізуються використанням
промислових перетворювачів частоти з вбудованим ПІД-регулятором. Вибір конкретного типу регулятора (П,
ПІ чи ПІД) та підбір його параметрів здійснюється при налагодженні роботи системи на конкретному об’єкті
шляхом випробувальних тестів. Виробники промислових перетворювачів дають певні рекомендації щодо
процедури такого ітераційного настроювання. Водночас, теоретичні аспекти, які б полегшили цей процес, в
науково-технічній літературі представлені недостатньо.
Мета роботи. Розробка наукових рекомендацій для практичного налаштування параметрів регулятора
продуктивності промислового перетворювача частоти насосної установки. Завданнями роботи є синтез
регулятора продуктивності насосної установки з обмеженням на отримання допустимого типу регулятора (П,
ПІ чи ПІД) та верифікація процедури синтезу шляхом моделювання.
Матеріал і результати дослідження. Математична модель насосу з гідравлічною мережею без привідного
двигуна представляється системою нелінійного диференціального рівняння першого порядку [3] та
алгебраїчних рівнянь, які описують взаємозв’язок насосу та двигуна, а також напору та продуктивності.
Математична модель асинхронного двигуна (АД) складається з п’яти нелінійних диференціальних рівнянь [4], а
перетворювач частоти описується системою нелінійних алгебраїчних рівнянь [4]. Структурна схема насосної
установки, замкненої за продуктивністю, представлена на рис. 1. Вона складається з наступних блоків:
регулятора продуктивності (РП), моделі перетворювача частоти (ПЧ), двофазної моделі АД в координатах
статора та моделі насосу та мережі. На рисунку прийнято наступні позначення: Q* – задана продуктивність;
U1a, U1b – проекції вектора напруги статора АД на осі a і b; Мс – опір на валу двигуна, створений насосом; ω –
швидкість обертання валу двигуна (насоса); а – гідравлічний опір мережі, Нст – геодезична висота підйому
води; Н – напір насосу; Q – продуктивність насосу.

Рисунок 1 – Функціональна схема насосної установки
На рис. 2 [3] показана динамічна модель насосу з мережею у вигляді структурної схеми. Прийнято наступні
позначення: ТН – стала інтегрування; ан – гідравлічний опір насосу; ρ – густина води; g – прискорення вільного
падіння; η – ККД насосу; Н0н – напір насосу при номінальній швидкості ωн та нульовій продуктивності. Загалом
ККД насосу змінюється при зміні робочої точки. Проте, приймемо, що діапазон зміни продуктивності
невеликий ККД є константою; жорсткість механічної характеристики привідного двигуна достатньо висока і
тому зміна ККД практично не впливає на Мс.
ωн2

Рисунок 2 – Динамічна модель насосу

Виходячи з рис. 2, рівняння динаміки продуктивності без урахування зворотного клапану є наступним
H oн 2
dQ
=
Tн
ω − H cт − a + a ф Q 2 .
dt
ω н2

(
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Проведемо лінеаризацію рівняння (1) в околі робочої точки ( ω = ω p , Q = Q p ), використовуючи метод
кінцевих приростів. Тоді передаточна функція насосу, як об’єкта керування продуктивності, буде наступною
kQ
H oн ω p
Tн
∆Q
W( p)=
=
; kQ =
,TQ =
,
(2)
2
2
a
+
TQ p + 1
∆ω
( aн )Q p
ω н (a + aн )
де ∆ – позначає відповідний приріст.
Структурна схема лінеаризованої моделі АД при живленні від ПЧ представляється коливальною ланкою другого
порядку [4]. У випадку, якщо електрична стала часу приводу значно менша за електромеханічну, то модель
спрощується до аперіодичної ланки. З урахуванням рівняння (2) та вище сказаного, структурна схема лінеаризованої
системи керування продуктивністю прийме вигляд, як на рис. 3, де ∆UзQ – приріст напруги завдання продуктивності;
WРП(р) – передаточна функція регулятора продуктивності; kтп – коефіцієнт зворотного зв’язку за продуктивністю; Тм
- механічна стала приводу; ∆fз – приріст заданої частоти; pn – кількість пар полюсів двигуна.

Рисунок 3 – Структурна схема системи керування продуктивністю

При налаштуванні контуру на модульний оптимум отримують ПІ-регулятор
pnТ Q
pn
1
WРП ( р ) = kп + kі ; kп =
; kі =
(при TM<TQ).
p
4TМ π kQ kтп
4TМ π kQ kтп

(3)

Отримані значення kп і ki уточнюються при моделюванні нелінійної моделі (рис.1).
На рис. 4 представлено перехідні процеси, розраховані для насосу Calpeda MXH 202E з номінальною
потужністю 0,33кВт [5] відповідно до рис. 1. Показано запуск системи та відпрацювання збурень при
зменшенні і збільшенні гідравлічного опору мережі.
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Рисунок 4 – Графіки перехідних процесів
Висновки. Для систем керування продуктивністю відцентрових насосів доцільно застосовувати ПІрегулятори. Коефіцієнти пропорційної та інтегральної складових регулятора зворотнопропорційні
електромеханічній сталій часу привода, напору при нульовій подачі та швидкості робочої точки. Коефіцієнт
інтегральної складової прямопропорційний гідравлічному опору мережі.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОСВЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ – УРМЭС-2
П.С. Приходько, студ.
Донецкий национальный технический университет
E-mail: ivp@elf.dgtu.donetsk.ua
Введение. Решение задач проектирования и технологических задач эксплуатации электроэнергетических
систем (ЭЭС), подготовки специалистов неразрывно связано с использованием физического и математического
моделирования. Достижения в развитии информационных технологий привели к тому, что в последние годы
математическое моделирование стало основным инструментом при проектировании и эксплуатации
электроэнергетических объектов.
Прямое физическое моделирование, реализуемое на основе физических моделей элементов ЭЭС,
используется в ряде научно-исследовательских и учебных заведений.
В учебном процессе используется также непрямое физическое моделирование. Одной из известных моделей
является универсальная расчетная модель электрических систем УРМЭС-2, которая использовалась в учебном
процессе значительного числа высших учебных заведений стран СНГ.
Функциональные блоки УРМЭС можно разделить на две группы: активные (генераторные станции на
радиолампах; нагрузочные элементы с шаговыми искателями) и пассивные (трансформаторы; линии
электропередач; нагрузочные элементы, предусматривающие возможность дискретного изменения значений
сопротивлений). Пассивные блоки практически относятся к элементам, не требующим ремонта. Моральный и
физический износ активных блоков, системы питания и измерения привел к тому, что в настоящее время
УРМЭС практически не используются, несмотря на то, что обеспечивали активную форму проведения
учебного процесса.
Цель работы состоит в создании косвенной физической модели электрической системы при использовании
пассивных блоков УРМЭС.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- обоснование структурной схемы модели электрической системы;
- разработка и создание на базе относительно дешевых микроконтроллеров активных блоков (генераторных
станций) и системы измерения токов, напряжений, активной и реактивной мощностей переменного тока;
- создание компактного блока питания.
Использование микроконтроллеров позволит студентам не только моделировать стандартные ситуации, но и
воспроизводить реальные аварии и режимы любой сложности. Появится возможность связи задающего
генератора и измерительных блоков с компьютером. А именно: запись и воспроизведение осциллограмм,
просмотр текущих параметров сети, перепрограммирование блоков для выполнения иных задач в рамках
схемных возможностей. Также микропроцессорная база позволяет заложить основу для последующей
модернизации, вплоть до установки блоков современных интерфейсов, таких как USB, модулей промышленных
сетей RS 485, CAN. Это дает возможность интересующимся студентам освоить передовые технологии мировых
производителей защит и эксплуатационной автоматики в области SCADA систем.
Измерительные блоки позволят также освоить алгоритмы цифровых измерений текущих параметров тока,
напряжения, активной и реактивной энергии.
Материал и результаты исследований. Исходя из особенностей задач управления режимами
электрических систем замкнутой конфигурации и наличия пассивных блоков УРМЭС, предложено
использовать в одной физической установке следующие блоки:
- генераторный блок, включающий в себя два генератора с возможностью регулировать частоту и величину
напряжения, а также угол между векторами напряжений генераторов;
- четыре линии электропередачи;
- четыре трансформатора;
- три нагрузки;
- две батареи конденсаторов, которые могут быть использованы как устройства продольной или поперечной
компенсации.
На рис. 1 приведена принципиальная схема блока генерации, состоящая из следующих частей:
1) G – генератор. Устройство выполнено на базе 8-разрядного микроконтроллера семейства AVR. Частота
12 МГц, 16 КБ ПЗУ. Реализовано 2 канала ШИМ, COM порт для организации связи с компьютером и
перепрограммирования устройства, символьный дисплей и четырех позиционная клавиатура.
Запрограммирована модель двух генераторов, которая в комплексе с ФНЧ дает на выходе два синусоидальных
сигнала с определенными параметрами. С помощью панели управления (человеко-машинный интерфейс ЧМИ) параметры (амплитуда, частота, угол сдвига) могут быть изменены;
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2) ФНЧ – фильтр низкой частоты. Фильтр выполнен на базе полевых транзисторов и операционного
усилителя и предназначен для перевода ШИМ сигнала от G в чистую синусоиду с заданными параметрами и
усиления его до уровня, воспринимаемого УНЧ;
3) УНЧ – усилитель низкой (звуковой) частоты мощностью 50 Вт на канал. Выполнен на микросхеме
TDA;
4) устройство измерения и контроля, выполненное на базе 32-разрядного микроконтроллера с ядром
ARM7/9. Обеспечит использование четырех аналоговых входов, дискретных гальванически развязанных
входа и выхода, интерфейс связи с компьютером и порт для подключения сетевых устройств, ЧМИ с
символьным дисплеем и 6-ти позиционной клавиатурой, устройством ОЗУ и ПЗУ и локальной
вычислительной сетью (LAN).

Рисунок 1 – Функциональная схема блока генерации
Устройство измерения подключается к элементу модели (ветвь – ЛЭП, ветвь – обмотка трансформатора,
ветвь – нагрузка) и обеспечивает по нажатию кнопки «Измерение» регистрацию тока и напряжения в узле
(начальный или конечный узел ветви).
Для измерения токов в элементах модели электрической системы используется набор шунтов
(сопротивления номиналом 1 Ом), которые включены последовательно с элементами модели.
Устройство измерения состоит из контроллера с аналого-цифровыми преобразователями и аналоговым
коммутатором.
Число замеров определено на основе математического моделирования аналогового сигнала с наложением на
него белого шума (учет погрешностей измерений). Установлено, что выполнение более 10 замеров на период
позволяет определить параметры (амплитуда А, угол сдвига – φ0, постоянное смещение - В) синусоидального
искаженного сигнала с точностью более 0,5 %. Эта точность достаточна для использования физической модели
для решения задач анализа и управления установившимися режимами ЭЭС.
В результате измерений в памяти контроллера находится последовательность точек {tk, yk}, kЄ0...K, где К –
число измерений на период. При этом исследуемый процесс может быть описан функцией

y = A ⋅ sin( ω ⋅ t + ϕ 0 ) + B .
Для определения искомых параметров используется метод наименьших квадратов, реализованный путем
решения системы уравнений частных производных функции качества по искомым параметрам
K

Ф( А,ϕ 0 , В ) =

∑ A ⋅ sin( ω ⋅ t

i

+ ϕ0 ) + ( B − yi )2 .

i =1

Введение угла сдвига синусоидального сигнала в состав искомых параметров позволило исключить
необходимость определения перехода сигнала через нуль как момента начала регистрации.
Наличие смещения в измеряемой величине позволило снизить требования к построению аппаратной части
блока измерения.
После определения параметров синусоидальных сигналов по данным регистрации в контроллере
выполняется расчет значений активной и реактивной мощностей.
Действующие значения тока и напряжения, значения мощностей выводятся на индикаторы блока измерения.
Для идентификация параметров синусоидальных сигналов, определения действующих значений тока и
напряжения, вычисления значений мощностей была разработана программа, которая реализована в
контроллере устройства измерения.
Стоимость комплектующих деталей для изготовления устройства измерения не превышает 150 грн.
Выводы. Результаты тестирования разработанных блока генерации и устройства измерения подтверждают,
что на основе модернизации УРМЭС-2 могут быть изготовлены не менее четырех физических моделей ЭЭС.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ
В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
Ю. Л. Саенко, д.т.н., проф., А. С. Попов, асп.
Приазовский государственный технический университет
E-mail: artempopov9@gmail.com
Введение. Согласно статистическим данным, в Украине средняя повреждаемость трансформаторов
напряжения контроля изоляции (ТНКИ), работающих в сетях с изолированной нейтралью, составляет 6-10 %. В
результате трансформатор напряжения (ТН) является самым повреждаемым элементом в сети [1]. Повреждение
трансформатора напряжения наступает в результате термической перегрузки обмотки высокого напряжения
(ВН), при этом обмотка низкого напряжения, как правило, не повреждается. Протекание сверхтоков по обмотке
ВН трансформатора вызвано либо существованием длительных дуговых перемежающихся замыканий [2], либо
существованием в сети субгармонических феррорезонансных колебаний [3].
Цель работы. Исследование режимов работы ТНКИ при различных нестационарных процессах. При
решении поставленной задачи применялась методика компьютерного моделирования в пакете MATLAB [4].
При исследовании переходных процессов при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ) использовалась
стандартная схема замещения [2].
Материал и результаты исследования. Возбуждение феррорезонансных процессов (ФРП) зачастую
происходит при возникновении несимметрии в контуре нулевой последовательности сети. Как известно,
наиболее частым видом несимметрии в таких сетях является ОЗЗ, поэтому появление ФРП чаще всего
происходит при существовании ОЗЗ. На рис. 1 приведены расчетные кривые фазных напряжений и токов в
обмотке ВН трансформатора при субгармоническом феррорезонансе, возникшем в результате
кратковременного появления и самоустранения ОЗЗ. Токи в обмотке ВН значительно превышают ток
термической стойкости обмотки (0,3 А). При таком режиме повреждение ТН наступит в течение 5-7 минут.

Рисунок 1 – Расчетные кривые фазных напряжений и токов в обмотке ТН при феррорезонансе
Протекание сверхтоков по обмотке ТН вызвано тем, что в спектре фазных напряжений присутствует
низкочастотная свободная составляющая с частотой 25 Гц. ФРП на частотах 50 Гц и выше не представляют
опасность для ТН с точки зрения термического воздействия. В то же время необходимо отметить, что все ФРП
приводят к смещению нейтрали (рис. 1). Появление «лженапряжения» нулевой последовательности приводит к
ложным срабатываниям защиты от ОЗЗ. Особую остроту проблема приобретает в сетях, где земляная защита
работает на отключение. Кроме того, существование феррорезонанса в сети сопровождается
перенапряжениями.
Появление ФРП является результатом стечения нескольких обстоятельств – наличие заземленных обмоток
ВН трансформатора; неблагоприятное сочетание емкости нулевой последовательности сети и нелинейной
индуктивности ТН; возмущение в контуре нулевой последовательности, приводящее к появлению избыточного
заряда на емкости нулевой последовательности и ее последующий разряд через заземленные обмотки ВН
трансформатора.
Не допустить появление и развитие феррорезонансных колебаний можно в том случае, если предупредить
процесс разряда емкости нулевой последовательности сети через заземленные обмотки ТН. Добиться этого
можно путем изменения режима нейтрали сети. Например, в случае применения резистивного заземления
нейтрали избыточный заряд будет стекать не через заземленные обмотки ВН трансформатора, а через резистор
в нейтрали сети. На рис. 2 приведены расчетные кривые фазных напряжений и токов в обмотке ТН при
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кратковременном появлении и устранении ОЗЗ в сети, заземленной через высокоомный резистор. Как видно из
кривых, феррорезонанс в сети не возникает (отсутствуют значительные токи в обмотке ВН и «лженапряжение»
нулевой последовательности), т.к. емкость сети разряжается через резистор в нейтрали сети.

Рисунок 2 – Расчетные кривые фазных напряжений и токов при резистивно-заземленной нейтрали
для режима кратковременного появления и самоустранении ОЗЗ
Не меньшую опасность, с точки зрения термического воздействия на ТН, несут длительные дуговые
перенапряжения. Следующие друг за другом пробои импульсами воздействуют на ТН, насыщая его магнитную
систему. Соответственно, чем выше кратность перенапряжений при перемежающемся однофазном дуговом
замыкании (ОДЗ), тем большие токи протекают по обмотке ТН. На рис. 3 приведены расчетные кривые фазных
напряжений и токов в обмотке ТН при перемежающемся ОДЗ. Процесс горения дуги произведен согласно
теории Петерсена. Токи в обмотке ТН при этом режиме значительны и опасны.

Рисунок 3 – Расчетные кривые фазных напряжений и токов в обмотке ТН при перемежающемся ОДЗ
Известно, что применение резистивного заземления нейтрали позволяет ограничить перенапряжения при
ОДЗ до значений 2,2-2,4 Uф. Как показали наши исследования, при ограничении дуговых перенапряжений за
cчет применения резистивно-заземленной нейтрали, токи в обмотке ВН трансформатора незначительны и не
опасны при различных нестационарных режимах, в том числе и при перемежающихся ОДЗ.
Выводы. Существование ФРП и дуговых перенапряжений – основные причины значительной аварийности
ТНКИ. Наиболее эффективным схемным решением является применение резистивно-заземленной нейтрали
сети. При этом исключаются ФРП и значительные дуговые перенапряжения. В результате при различных
нестационарных процессах ТН будет сохранять свою работоспособность, тем самым будет повышена
надежность системы электроснабжения в целом.
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ РУДНЫХ ШАХТ
И. О. Синчук, к.т.н., доц.
Криворожский технический университет
А. А. Глебов, ст. преп.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
E-mail: daha-17@yandex.ru
Введение. Каждая вторая электротравма на горнорудном предприятии с подземными видами работ связана
с поражением горнорабочих при касании контактного провода (КП) [1]. Для разработки устройств защиты
человека от поражения током при касани КП необходим реальный анализ параметров последнего.
Цель работы. Определение реальных значений параметров контактных сетей рудников с целью поиска
путей повышения безопасности рабочих при несанкционированном касании КП.
Материал и результаты исследования. Оценка характера электротравм по различным элементам
элнктровозной откатки и видам горных выработок привела к интересным результатам. Так, электротравмы,
связанные с касанием контактного провода, по отношению ко всем электротравмам на электровозной откатке,
составляют 42,86-77,8 %,. 42,2 % из них – со смертельным исходом [2].
Неравномерно распределяется количество электротравм по различным видам горных выработок. Здесь
выделяются орты-заезды, в которых вероятность прикосновения рабочих к контактному проводу значительно
больше, чем в магистральных выработках. При этом количество электротравм со смертельным исходом в
ортах-заездах составляет от 33 до 100 % от общего их количества.
Приведенные цифры убедительно свидетельствуют, что при анализе условий электробезопасности и
разработке путей и средств снижения электротравматизма на рудничном электровозном транспорте главное
внимание дозжно быть уделено контактным сетям (КС) в ортах-заездах, т.е. там, где происходят погрузочные
работы.
Как известно [2], контактные сети в погрузочных выработках как по конструкции, так и по условиям
эксплуатации существенно отличаются от КС в магистральных выработках. По конструктивным особенностям
КС в ортах характеризуются наличием разрывов у пунктов (люков) погрузки для обеспечения безопасности
погрузочных работ. Количество разрывов может быть различным в зависимости от числа пунктов погрузки, их
оборудования, принятых на шахте конструктивных решений. Обычно их число находится в пределах 1-9. В
местах разрывов, как правило, прокладываются кабельные перемычки или подключаются секционные
рубильники. Отметим, что и условия эксплуатации КС характеризуются повышенной запыленностью в связи с
ведением погрузочных работ и, следовательно, повышенным загрязнением изоляторов.
Как показали исследования, емкость контактной сети в ортах-заездах изменяется в широких пределах:
0,02–0,14 мкФ/км, средняя величина – 0,07 мкФ/км. Большая величина емкости КС в ортах-заездах объясняется
наличием кабельных перемычек и присоединений, а также повышенным загрязнением изоляторов.
Величина активной проводимости изоляции изменяется в еще более широких пределах. Так, на частоте
10 Гц она составляет (0,5–36)104 сим/км. Большие утечки в ряде ортов определяются сосредоточенными
лачками через одинарные концевые изоляторы. Поскольку это является и результатом непрерывного монтажа
КС, эти данные в общей оценке не учитывались. Проводимость изоляции КС в ортах-заездах, находящихся в
исправном состоянии, значительно меньше, на частоте 10 Гц проводимость равна (0,5-2)10-4 сим/км.
Длины контактных проводов в погрузочных выработках шахт Кривбасса находятся в пределах 100-350 м. В
связи с большим количесвом погрузочных выработок общая их протяженность оказывается значительной и
составляет от 25 до 45 % суммарной протяженности КС.
Сравнение удельных проводимостей изоляции КС показывает, что активная проводимость в ортах-заездах в
среднем в 4 раза больше, чем в главных выработках, а емкостная - в 2 раза. Поэтому, несмотря на относительно
меньшую протяженность, величина проводимости изоляции шахтных КС определяется преимущественна сетями
погрузочных выработок. Большая проводимость изоляции существенно усложняет решение задачи защиты от утечек.
Помимо этого, соединения в цепи контактного провода погрузочной выработки в процессе эксплуатации
могут ухудшаться и перегорать. Это приводит к пожарам, а иногда и к групповым несчастным случаям.
Выводы. Реальные параметры контактных сетей подземных рудников имеют существенный разброс
значений по видам горных выработок, что не позволит эффективно функционировать устройствам защит
человека от поражения электрическим током при несанкционированном его прикосновении к этим
токоведущим частям системы электровозной откатки.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Синчук О.Н. Анализ параметров контактных сетей железнорудных шахт. В сб. Безопасность и
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ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ І ШЛЯХИ ЙОГО ЗМЕНШЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ НА ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧОРУДНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
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Криворізький технічний університет
Є.І. Скапа, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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Вступ. Підприємства гірничо-металургійного комплексу України з технологією підземного ведення робіт
відносяться до числа найнебезпечніших виробництв з погляду можливості поразки працівників електричним
струмом [1, 2].
Мета роботи. Аналіз стану електротравматизму на електрифікованому транспорті підземних гірничорудних
підприємств і визначення шляхів його зниження.
Матеріал і результати дослідження. Кількість електротравм на підземних гірничодобуваючих
підприємствах практично не зменшується з роками і залишається одіозним для всієї держави фактом.
У ряді наукових досліджень робилися спроби встановлення кореляційного зв'язку між об’ємами випускаємої
продукції, що випускається гірничими підприємствами та кількістю травм, у тому числі електротравм, гірників
[1].
Авторами зроблений порівняльний аналіз у вищенаведеній тезі (рис. 1, 2).

Рис. 1 - Динаміка споживання електричної енергії, обсягів виробництва та кількості двуосних
електровозів,що експлуатуються на підприємствах з підземними видами ведення робіт ВАТ «Криворізький
залізорудний комбінат» (м. Кривій Ріг):
1 - споживання електроенергії на підземне виробництво;
2 - виробниче споживання електроенергії;
3 - загальне споживання електроенергії;
4 - видобуток сирої руди;
5 - кількість експлуатаційних двуосних електровозів.
З графіків видно, що прямого зв'язку між обсягом продукції, що випускається, а також з іншими
виробничими показниками, із числом электротравм не спостерігається.
Проведення подальших досліджень (рис. 1, 2) дозволило встановити наступне: зменшення обсягів
видобутку корисних копалин у 2008 році в порівнянні з попередніми п'яти роками більше чим на 10 %,
призвело до зменшення кількості электровозосоставів на 4 %, споживання електричної енергії – на 5 %. При
цьому кількість електротравм на електровозному транспорті збільшилась майже на 20 %.
Тут необхідно констатувати, що протягом декількох десятиліть найвищий рівень поразок гірників
електричним струмом (більше 50 %) відбувається при несанкціонованому дотику до контактного дроту в ортахзаїздах [2].
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Як вихід з цієї ситуації може бути рішення ліквідувати КД в ортах і застосовувати електровози з подвійним
живленням: від контактного дроту при функціонуванні в магістральних частинах шляху та від акумуляторної
батареї при роботі в ортах [2].

Рис. 2 – Динаміка зміни електротравматизму на електровозному транспорті підприємств України з підземним
видобутком залізних руд:
1 – загальна кількість електротравм;
2, 3 – електротравми відповідно зі смертельним результатом, у тому числі при торканні контактного проводу в
місцях навантаження й вивантаження копалин
Спроби створення таких електровозів з комбінованим живленням активно впроваджувались у 70 х-80 х
роках минулого століття [2]. Однак рівень елементної бази (електричних батарей, напівпровідників,
комутаційних апаратів) не дозволив на той час розв'язати цю проблему. У наш час вищевикладені недоліки
практично мінімізовані.
На сучасному етапі технічного розвитку елементної бази [2] для створення електровозів з ефективними та
безпечними тяговими системами доцільною бачиться розробка, у форматі існуючих конструкцій електровозів,
нових тягових електротехнічних комплексів з двома режимами живлення тягових двигунів: перший – від
контактного дроту (U=275 В) при переміщенні електровозів по магістральним виробкам, другий – від
автономного джерела живлення в особливо вразливих для робітників ортах.
При цьому джерело небезпеки – контактний дріт у цих виробках ліквідується, як ліквідується і можливість
ураження робітників електричним струмом при торканні до нього, а ємності акумуляторної батареї достатньо
на рівні 300 А/год, що цілком прийнятно за ваго габаритними і вартісними показниками сучасних конструкцій
двоосьових електровозів.
Висновки. Застосування контактно-акумуляторних електровозів для експлуатації в підземних умовах
гірничорудних підприємств дозволить значно та реально підвищити безпеку обслуговування электровозного
транспорту.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
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АНАЛІЗ SCADA-СИСТЕМ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ КРАЇН СНД
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Донецькій національний технічний університет
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Вступ. Обґрунтування використання SCADA-систем при проектуванні автоматизованих систем управління
технологічними процесами (АСУТП) енергетичного підприємства, аналіз SCADA-систем, що найбільш
поширені в країнах СНД.
Мета роботи. Пошук оптимальних рішень при проектуванні АСУТП енергетичного підприємства з
використанням існуючих SCADA-систем.
Матеріал і результати дослідження. У зв'язку з сформованими умовами сьогоднішнього ринку
електроенергії часто виникає необхідність зміни режиму роботи системи. У зв'язку з цим виникає безліч
питань, які потребують швидкого оперативного вирішення. Системи SCADA можуть забезпечити не тільки
швидкий збір інформації та облік електроенергії, але й оперативні перемикання зі зміною параметрів релейного
захисту. Узагальнена схема побудови мережі контролю та керування на базі SCADA-систем наведена на рис. 1.

SCADA-системи вирішують ряд завдань [2]:
- обмін даними з ПЗО (пристроями зв'язку з об'єктом), тобто з промисловими контролерами і платами
вводу/виводу в реальному часі через драйвери;
- обробка інформації в реальному часі;
- відображення інформації на екрані монітора в зручній і зрозумілій для людини формі;
- ведення бази даних реального часу з технологічною інформацією;
- аварійна сигналізація і керування тривожними повідомленнями;

340

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ
- підготовка та генерування звітів про хід технологічного процесу;
- здійснення мережевої взаємодії між SCADA ПК;
- забезпечення зв'язку із зовнішніми програмами (СУБД, електронні таблиці, текстові процесори і т. д.). У
системі управління підприємством такими застосуваннями найчастіше є застосування, що відносяться до рівня
MES.
SCADA-системи дозволяють розробляти АСУТП в клієнт-серверної або в розподіленій архітектурі.
Характерні особливості процесу управління в сучасних диспетчерських системах:
- процес SCADA застосовується в системах, в яких є обов'язкова наявність людини (оператора, диспетчера);
- процес SCADA розроблений для систем, в яких будь-яка неправильна дія може призвести до відмови
(втрати) об'єкта управління або навіть катастрофічних наслідків;
- оператор несе, як правило, спільну відповідальність за управління системою, яка при нормальних умовах
тільки зрідка вимагає підстроювання параметрів для досягнення оптимальної продуктивності;
- активна участь оператора в процесі управління відбувається рідко і в непередбачувані моменти часу,
зазвичай у разі настання критичних подій (відмови, позаштатні ситуації тощо);
- дії оператора в критичних ситуаціях можуть бути жорстко обмежені за часом (кількома хвилинами або
навіть секундами).
Вимоги безпеки і надійності управління в SCADA-системах включають наступні вимоги:
- жодна одинична відмова обладнання не повинна викликати видачу помилкового вихідного впливу
(команди) на об'єкт управління;
- жодна одинична помилка оператора не повинна викликати видачу помилкового вихідного впливу
(команди) на об'єкт управління;
- всі операції з управління повинні бути інтуїтивно зрозумілими і зручними для оператора (диспетчера).
Найбільш популярні SCADA-системи на ринку країн СНД:
- InTouch (Wonderware) - США;
- Citect (CI Technology) - Австралія;
- FIX (Intellution) - США;
- Genesis (Iconics Co) - США;
- Factory Link (United States Data Co) - США;
- RealFlex (BJ Software Systems) - США;
- Sitex (Jade Software) - Великобританія;
- TraceMode (AdAstrA) - Росія;
- Cimplicity (GE Fanuc) - США;
- Саргон (НВТ - Автоматика) - Росія.
При такому різноманітті SCADA-продуктів на вітчизняному ринку природно виникає питання про вибір.
Вибір SCADA-системи є досить важким завданням, пов’язаним з пошуком оптимального рішення в умовах
багатокрительності.
Перелік критеріїв оцінки SCADA-систем, які в першу чергу повинні цікавити користувача. Цей перелік не є
авторським і давно вже обговорюється у спеціальній періодичній пресі. У ньому можна виділити три великі
групи показників:
- технічні характеристики;
- вартісні характеристики;
- експлуатаційні характеристики.
Висновки. Невід'ємною частиною у розвитку електроенергетики є вдосконалення системи управління. На
даний момент найбільш перспективним є розвиток АСУТП у напрямку створення SCADA-систем. Головним
«гальмуючим» чинником на сьогоднішній день є висока вартість розробки і установки такої системи, а також
реконструкція дуже застарілого устаткування енергомереж. Таким чином у нинішній час два перерахованих
вище чинника дозволяють впровадити SCADA-системи тільки лише в мережах, що розвиваються, (де
забезпечується установка мікропроцесорних релейних захистів) або в системоутворюючих та живлячих
мережах (у силу своєї важливості).
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ОЦІНКА РОЗПОДІЛУ СПОЖИВАНОЇ ПОТУЖНОСТІ У ФУНКЦІЇ КУТА КЕРУВАННЯ
ТИРИСТОРНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЕЛЕКТРОВОЗУ ЗМІННОГО СТРУМУ
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Вступ. Одним з недоліків експлуатованих в сьогоденні електровозів змінного струму з плавним
регулюванням напруги є низький коефіцієнт потужності (χ), що досягає в кращому випадку 0,84. Його
підвищення залежить від зменшення величини нерегульованого мінімального кута відкриття тиристорів
випрямляча і прискорення процесу комутації. Робота електровоза з низьким значенням χ приводить до великих
втрат електроенергії. Одним із способів підвищення енергоефективності електрорухомого складу є установка
пристрою для компенсації потужності. Він може бути використаний на електрорухомому складі змінного
струму для підвищення χ електровоза.
Мета роботи. Дослідження розподілу споживаної потужності у функції кута керування тиристорного
перетворювача електровозу змінного струму.
Матеріали і результати дослідження. Коефіцієнт потужності є одним з основних енергетичних показників
електровоза, що визначає споживання ним активної та реактивної потужностей.
У зв’язку з тим, що струм та напруга мають деякі спотворення синусоїди, рівняння реактивної та активної
потужностей має вид:
∞

Q=

∑

∞

U ( k ) I ( k ) sin ϕ ( k ) , P =

k =1

∑U

(k ) I (k )

cos ϕ ( k ) ,

(1)

k =1

де I ( k ) , U ( k ) - гармоніки k-го порядку струму і напруги відповідно; ϕ (k ) - кут зсуву фаз між струмом та
напругою k-го порядку.
Зважаючи на втрати у вентилях рівняння коефіцієнта потужності має вигляд:
U + ∆U вент + Rоб I в
,
χ = 0 .9 в
U ВО κ эф

(2)

де U в , I в - випрямлений струм та напруга; ∆U вент - падіння напруги в вентилях; Rоб - загальний опір
перетворювальної установки; κ эф - коефіцієнт ефективності змінного стуму.
Зі збільшенням струму двигуна I Д коефіцієнт потужності зменшується [2] (рис. 1).

IД ,А

Рисунок 1 – Залежність ККД і коефіцієнту потужності від струму електродвигуна електровозу змінного
струму
При не синусоїдальній формі напруги і струму коефіцієнт потужності χ електровоза знаходиться:
(3)
χ = cos ϕ ⋅ν ,
де φ – кут зсуву між струмом та напругою; ν – коефіцієнт спотворення (THD – Total Harmonic Distortion).
За допомогою тиристорів можна не тільки здійснювати фазове регулювання, але і без додаткових пристроїв
виробляти переключення секцій вторинної обмотки трансформатора [1]. Тому на електровозах змінного струму
застосовують комбінований спосіб регулювання (так зване зонно-фазове) - одночасно використовують і
фазовий регулювання, і перемикання секцій. Вторинна обмотка розділена на секції. Число витків (напруги)
секцій може бути неоднаковим. Число секцій і витків в них вибирають при проектуванні електровоза виходячи
з техніко-економічних міркувань. До кожної отпайки трансформатора підключають тиристори (рис. 2).
Для дослідження режиму роботи електровоза ВЛ80р розроблена електроенергетична модель. У моделі
реалізована структура трансформатора, який живиться від контактної мережі, з імітовано полупровідниковий
випрямляч багатофазного регулювання, що з’єднаний з підсистемою, яка складається з двох двигуневого
приводу послідовного збудження.
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Рисунок 2 - Схема силового ланцюга при зонно-фазному регулюванні
За допомогою розробленої моделі можна дослідити вплив даного об'єкта, двигун постійного струму в
системі з випрямлячем, на систему електропостачання, а також побачити як будуть змінюватись параметри
енергетичної системи при рекуперативному гальмуванні.
При контролі струму та напруги на обмотці вищої напруги трансформатора, та на основі формул і
розрахунків активної та реактивної потужності, проведено ряд дослідів з контролем зміни енергетичних
параметрів тягової мережі при зменшенні працюючих груп тиристорів та зміні кута їх регулювання (рис. 3 і 4).
На кривій 1 – працює 1-4 плече випрямляча, 2 – працює 1-3 плече випрямляча, 3 – працює 1-2 плече
випрямляча.
Р,×10 5 Вт

Q,×105 ВАр

α ,°

α ,°

Рисунок 3 - Графіки залежності активної та реактивної потужностей від кута регулювання тиристорів
S ,×10 5 ВА

α,°

α ,°

Рисунок 4 - Графіки залежності повної потужності та коефіцієнта нелінійних спотворень струму від кута
регулювання тиристорів
Висновки. З отриманих результатів видно при якому куті регулювання досягає максимум потужність:
реактивна - 60º, повна та активна - 30º. А найменш виражене нелінійне спотворення струму спостерігається при
куті 30-60º. Отже, знаючи піки споживання потужностей, можна визначити при якому куті керування потрібна
найбільша потужність компенсаційних установок.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ЗА
ДОПОМОГОЮ ПРИСТРОЇВ FACTS
О. Я. Байдак, магістр.
Донецький національний технічний університет
E-mail: ivp@elf.dgtu.donetsk.ua
Вступ. Негативною особливістю електроенергетичних систем (ЕЕС), у тому числі й Україні, є наявність
замкнутих ділянок, у складі яких є лінії з різними класами номінальних напруг. Неоднорідність ЕЕС
призводить до зменшення пропускної здатності мережі, підвищення втрат потужності й енергії, зниження
якості електроенергії, зниження рівня статичної та динамічної стійкості електроенергетичної системи.
Основною проблемою управління режимом виділених ділянок є підвищення їх пропускної здатності.
Управління пропускною здатністю може бути здійснено за допомогою сучасних пристроїв, які ґрунтуються на
принципах векторного регулювання.
Мета роботи. Обґрунтування типового фрагмента ЕЕС та дослідження ефективності керування сталими і
перехідними режимами за допомогою пристроїв FACTS.
Матеріал і результати дослідження. Аналіз систем електропостачання дозволяє визначити, що типовий
фрагмент ЕЕС представляє собою замкнуту мережу з автотрансформаторами зв’язку 330-110 кВ або 220-110
кВ з різною кількістю підстанцій напругою
110 кВ (рис. 1). Реальні фрагменти
відрізняються складністю мережі, що зв’язує 2
системи (число ліній, число підстанцій).
Прикладами
таких
мереж
є
схема
електропостачання великих металургійних
заводів (Донецький металургійний завод,
Маріупольський металургійний комбінат імені
Ілліча, металургійний комбінат «Азовсталь»
та ін.). У схемах електропостачання досить
часто
відсутні
традиційні
пристрої
регулювання:
повздовжньої
компенсації
(ППК) або статичні тиристорні компенсатори (СТК).
У залежності від параметрів елементів у електричній системі можливі ситуації: перевантаження ліній більш
низької напруги й недовантаження ліній більш високої напруги; недовантаження ліній обох класів напруг.
Тобто, існують проблеми обмеження транзиту потужності й передачі потужності споживачам.
Перехід до ринкової енергетики ускладнює умови функціонування ЕЕС, потребує перегляду принципів
технологічного управління режимами у бік підвищення саме гнучкості регулювання. Найбільш оптимально й
комплексно зазначені проблеми можуть бути вирішені при застосуванні нової технології FACTS – гнучких
(керованих) систем електропередачі змінного струму, що містять сучасні багатофункціональні пристрої.
Ефективність керування режимами ЕЕС за допомогою пристроїв FACTS потребує визначення місця
встановлення і виду пристрою, обґрунтування закону регулювання та узгодження роботи з існуючими
пристроями керування та захисту. При проведенні досліджень використовувалась наступна послідовність дій:
1) визначення місця встановлення пристрою за умовами усунення впливу неоднорідності замкненої мережі
на економічність режиму й пропускну спроможність на основі розробок, що наведені в роботах співробітників
кафедри електричних станцій і мереж Вінницького технічного університету;
2) визначення коефіцієнтів регулювання на основі математичної моделі узагальненого пристрою FACTS для
забезпечення передачі максимальної чи заданої потужності по лінії зв’язку;
3) уточнення типу пристроїв і коефіцієнтів на основі дослідження динамічної стійкості передачі й
демпфування коливань параметрів режиму.
Для виконання другого етапу роботи розроблено комп’ютерну програму в середовищі MathCAD для
дослідження сталих режимів роботи.
Для виконання третього етапу роботи використовувалося програма DIgSILENT PowerFactory, яка
призначена для аналізу та планування режимів роботи електричних мереж та систем. Імітаційне моделювання
здійснювалося шляхом задавання послідовності подій (тип і місце збурення, ускладнення пошкодження, термін
ліквідації пошкодження, ввід і вивід з роботи різних пристроїв керування, розвантаження чи завантаження
мережі по потужності).
У роботі аналізувалися режими при наступних подіях: трифазне коротке замикання на лінії 500 кВ,
небаланси активних потужностей на +10 % і -10 % у системах по різним кінцям ліній зв’язку, відключення
пошкодження через ∆t1 (0,06-0,1 с), включення через ∆t2 після відключення короткого замикання пристрою
ППК чи TCSC.
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Результати моделювання дозволяють зробити наступні висновки:
1) для даної схеми ЕЕС найбільший вплив на рівень неоднорідності пов'язаний з лінією більш високої
номінальної напруги. Метод визначення місця встановлення пристрою FACTS дозволяє підвищити
ефективність керування потоками потужностей у сталих режимах за рахунок максимального витиснення
потоків у мережі більших номінальних напруг;
2) використання узагальненої моделі пристрою дозволяє в єдиному процесі визначити значення факторів
керування;
3) у залежності від параметрів електричної системи можливо виділити наступні граничні ситуації в умовах
відсутності пристроїв регулювання потоками потужностей:
- межа з переданої потужності менша за обмеження по термічній стійкості в цілому електричної мережі при
недовантаженні ліній;
- межа з переданої потужності менша за обмеження по термічній стійкості в цілому електричної мережі, але
недовантажена одна з ліній, а інша перевантажена по термічній стійкості проводу.
4) встановлено, що для зняття обмежень не тільки на пропускну здатність мережі, необхідно зняти
обмеження з рівнів напруги на шинах. Друге обмеження в більшості випадків може бути зняте за допомогою
інтеграції різних функцій узагальненого пристрою.
5) встановлено що використання традиційних пристроїв керування (ППК) при прийнятих збуреннях
підсилює коливання параметрів режиму й не забезпечує стійкості роботи ЕЕС (рис. 2);
6) використання пристрою TCSC у динамічних режимах дозволяє демпфувати коливання активної
потужності в електричній системі завдяки активно-індуктивному опору реактора, що регулюється, та
забезпечити стійкість роботи ЕЕС .

n, у.о.
ЕС1
ЕС2

t, рад

РЕС1, МВт

t, рад

РЕС2, МВт

t, рад

Рисунок 2 – Результати моделювання електричної мережі при наявності ППК
Висновки. Використання пристрою TCSC у динамічних режимах дозволяє демпфувати коливання активної
потужності в електричній системі, забезпечити більш ефективне регулювання напруги, зменшити рівень
струмів короткого замикання. Ефективність використання пристрою залежить як від реалізованого закону
керування, так і від параметрів системи. При збільшенні довжини ліній з вищою номінальною напругою при
незмінних параметрах пристрою можливі варіанти порушення стійкості роботи системи при тих збуреннях, що
розглядались (моделювання короткого замикання з одночасним додаванням обертаючого моменту на
генераторі ЕС1 на +10% і зниженням обертаючого моменту на генераторі ЕС2 на -10%).
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ АНАЛІЗУ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ В ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖАХ
О. О. Булгаков, магістр., Д. О. Мішлаков, ас.
Донецький національний технічний університет
E-mail: mishlakov@rambler.ru
Вступ. Аналіз аварійних ситуацій протягом декількох хвилин після аварії є необхідною умовою для вирішення
завдань управління післяаварійним режимом для ефективної організації ремонтних відновлювальних робіт.
Результати оцінки стану елементів електроенергетичного об'єкту необхідні персоналу різних служб. Оскільки
вирішуються властиві службі технологічні завдання, то і узагальнена інформація про аварійну ситуацію повинна
відповідати завданню за об'ємом, швидкості отримання, міри достовірності.
За минулі роки непомірно виріс рівень використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання
поточних і перспективних технологічних задач керування електроенергетичним об’єктом. Реалізуються різноманітні
функцій, які дозволяють підвищити ефективність обробки інформації, створюються зручні для користувача
інтерфейси, забезпечується взаємодія програм, що впроваджуються, з тими, що вже використовуються і пристроями
систем керування. Все це дає можливість подальшого розвитку системи аналізу аварійних ситуацій в електричних
мережах.
Мета роботи. Розвиток системи аналізу аварійних ситуацій в електричних мережах шляхом удосконалення
методів, моделей, їх адаптації до поточного стану об’єкту. Для досягнення поставленої мети розв’язуються наступні
задачі:
– обґрунтування вимог до системи аналізу в цілому, структури системи та механізмів адаптації інструментальних
засобів до умов конкретних служб на основі аналізу особливостей технологічних задач, потенційних користувачів,
наслідків роботи підсистеми аналізу;
– вдосконалення концепції побудови системи аналізу аварійних процесів в електроенергетичних системах (ЕЕС);
– розвинення інформаційно-логічної складової моделі задачі, що є складовою загальної моделі електричної
мережі, для створення умов щодо адаптації моделі визначення місця пошкодження (ВМП), адаптації інструментарію
до особливостей технологічних задач персоналу служби і заміни службової інформації каналів реєстраторів на
технологічну інформації персоналу служби;
– розробка механізму, алгоритму та програми для реалізації створення адаптованої моделі задачі ВМП ЛЕП;
– реалізація інтерфейсу користувача на основі технології клієнт-сервер з використанням Web-технології.
Матеріал і результати дослідження. На основі аналізу сучасного стану даного питання сформульовані вимоги
та напрямки для вдосконалення системи аналізу аварійних ситуацій в електричних мережах:
– метод аналізу має бути частиною системи автоматизованого управління у вигляді підсистеми «Аналізу аварій»
АРМ служб;
– спрощення взаємодії персоналу з підсистемою «Аналізу аварій», що може бути пов'язане з використанням
сучасних Web –технологій, створенням експрес-звітів з використанням термінології про роботу пристроїв РЗА, зміни
стану вимикачів, висновках про післяаварійний режим (потужності, струму) замість повідомлень, що формуються
реєстратором на основі службової не технологічної інформації;
– інструментарій програмних засобів повинен мати можливість адаптації до технологічних задач служб
електроенергетичного об'єкту;
– потрібен розвиток інфологічної та математичної складових моделі задачі підсистеми «Аналізу аварій» з
урахуванням того, що ця модель є одноразово частиною моделі автоматизованої системи управління
електроенергетичним об'єктом. Раціональне впровадження гнучких моделей;
– гнучкий інтерфейс клієнтської підтримки, який би включав у комплексі наступні елементи: система меню,
адаптована під конкретні технологічні запити користувачів, методи й механізми гнучкого ручного локального
настроювання меню конкретного робочого місця, розроблені шаблони настроювання;
– можливість простого деталізування інформаційної моделі або окремих її елементів.
Аналіз основних напрямків розвитку системи аналізу аварійних ситуацій дозволяє зробити висновок про
необхідність створення комплексу програмно-технічних засобів (ПТК) [1]. ПТК необхідний для забезпечення
інтегрованої підтримки процесу прийняття рішень персоналом на основі:
– аналізу роботи пристроїв РЗА й стану приводу вимикачів за даними реєстрації з візуальним відтворюванням
роботи захистів окремих елементів;
зіставлення результатів імітаційного моделювання й експериментальних досліджень в умовах завдання
збурювань, і схемно-режимних станів електроенергетичного об'єкта й виявлення невідповідностей.
На рис. 1 приведена можлива структурна схема ПТК.
Алгоритм програмного забезпечення створеної системи включає наступні основні етапи: класифікація
зареєстрованої інформації з елементів електричної системи, класифікація інформації в межах елемента по окремих
видах РЗА, формування моделі для відбиття інформації відповідно до конфігурації електроенергетичного об'єкта в
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попередньому режимі, поточному складу сигналів і поточних умов роботи РЗА (уведена або виведена з роботи й
т.д.), поетапне подання аварійної ситуації для елемента.
Аварії
Реєстрація ситуацій

Інформаційна підсистема (БД, БЗ)

Реакції
Фізичне
моделювання
Прибори
зіставлення

Імітаційне моделювання
(симулятор ЕЕС)

Аналіз ситуацій

Прилади
РЗА

Візуалізація аварії
Віртуальна
лабораторія

Інтерфейс користувача

Порівняння, висновки
Рисунок 1 – Структурна схема програмно-апаратного комплексу
На рис. 2 наведена структурна схема процедури пошуку відхилень у роботі пристроїв РЗА при поетапному поданні аварійної
інформації. На рис. 2 використані наступні позначення: S(t) – аналогові сигнали (параметри режиму); L(t) – дискретні сигнали
(логічні процеси); U – уставки; V(t), V'(t) – вихідні сигнали ідеального пристрою (моделі) і пристрою, що перевіряє.

Процедура завдання
S(t), U, L(t)

S(t)
U
L(t)

Адаптація графічного зображення
Порівняння
Імітаційна модель

V(t)

Висновок
Прилад, що
перевіряється

Порівняння
V1(t)

Висновок
Рисунок 2 – Структурна схема процедури пошуку помилок
В роботі також була удосконалена структура інфологічної складової моделі енергосистеми за рахунок створення
інформаційно-логічної моделі ЛЕП, що враховує однорідні ділянки ліній та коридори. Це дає можливість адаптації
математичної складової задачі ВМП під конкретні умови експлуатації ЛЕП (урахування поточного стану грозозахисних
тросів, наявності ліній у коридорах та ін.), що, в свою чергу, приводить до збільшення точності процедури ВМП [2].
Вищевикладене реалізовано у відповідному програмному забезпеченні підсистеми «Аналізу аварій».
Висновки. В результаті роботи були обґрунтовані вимоги та напрямки, щодо вдосконалення системи аналізу
аварійних ситуацій в електричних мережах та запропоновані шляхи реалізації за рахунок вдосконалення
самої концепції побудови таких систем, розвинення інформаційно-логічної складової моделі ЕЕС та механізмів
адаптації цих моделей та задачі ВМП під конкретні умови.
.
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ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗАТОРУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЛАБОРАТОРНОМУ
ОБЛАДНАННІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
О. Г. Гриб, д.т.н., проф., А. А. Симонов, студ.
Національний технічний університет «Харківській політехнічний інститут»
E-mail: dovgaljuk@mail.ru
Вступ. Останнім часом в промисловості, медицині, житлово-комунальному господарстві, побутовій сфері
значно ширше стали застосовуватися електротехнічні системи, які дуже чуттєві до якості електричної енергії,
оскільки вони включають до свого складу чутливі мікропроцесори та обчислювальну техніку. Тому актуальним
питанням стає дослідження якості електричної енергії та оцінка її відповідності вимогам ГОСТ 13109-97.
Мета роботи. Аналіз якості електричної енергії для дослідження режимів електротехнічних систем.
Матеріал і результати дослідження. Для вирішення поставлених задач були розглянуті алгоритми обробки
інформації для розрахунку показників якості електричної енергії. Основним з них є принцип вимірювання, який
ґрунтується на використанні методу симетричних складових з інтегральним значенням кусково-гармонійних
напруг [1]. Для вимірювання коефіцієнтів n-ої гармонійної складової напруги та нелінійних спотворень форми
кривої напруги використовується метод, в основу якого покладено дискретне перетворення Фур'є [2].
Викладені методи вимірювання несиметрії, несинусоїдності, частоти живильної мережі лягли в основу
роботи аналізатора напруг і струмів в електричних мережах «АНТЭС АК-3Ф» [3].
Електроживлення «АНТЭС АК-3Ф» здійснюється від електричної мережі 220 В, 50 Гц. Максимальна
споживана потужність не більше 7 Вт. Електрична міцність ізоляції відповідає класу захисту 01. Зовнішній
вигляд приладу зображений на рис.1.

Для комплексного аналізу виміряних показників якості електричної енергії та побудови звітів розроблено
спеціальну програму, блок-схема якої представлена на рис. 2.
Результати вимірювань «АНТЭС АК-3Ф»

Читання даних з приладу
Модуль декодування даних
Формування масиву первинних даних

Модуль обробки статистики
Результати обробки вимірювань

Модуль формування звітів
Звіти
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Ця програма дозволяє: обробляти дані вимірювань, отримані за допомогою аналізатора; представляти
результати обробки даних у вигляді графіків і таблиць; зіставляти виміряні значення показників якості
електричної енергії з вимогами [2]; робити на основі зіставлення висновок про відповідність якості
електроенергії нормативам, встановленим [2].
З використанням аналізатору якості електричної енергії «АНТЭС АК-3Ф» на лабораторному стенді було
проведено дослідження показників якості електричної енергії для різних споживачів, які підключаються до
електричної мережі 0,4 кВ.
Аналіз одержаних результатів дозволяє зробити висновок про те, що при підключенні досліджуваних споживачів
до електричної мережі 0,4 кВ якість електричної енергії в мережі не відповідає вимогам ГОСТ 13109-97.
Зокрема, в рамках допустимих значень знаходяться такі показники якості електричної енергії: відхилення
частоти; коефіцієнт спотворення синусоїдності кривої напруги (рис. 3); коефіцієнт несиметрії напруги за
зворотною послідовністю; коефіцієнт несиметрії напруги за нульовою послідовністю; тривалість провалу
напруги; коефіцієнт тимчасової перенапруги.
За межі нормально допустимих значень виходять такі показники якості електричної енергії як: усталене
відхилення напруги (рис. 4); коефіцієнт n-ої гармонійної складової напруги (рис. 5); коефіцієнт несиметрії напруги за
зворотною послідовністю. За межі гранично допустимих значень виходять наступні показники якості електричної
енергії: усталене відхилення напруги (рис. 4); коефіцієнт n-ої гармонійної складової напруги (рис. 5).

Рисунок 3 – Коефіцієнт спотворення
синусоїдальності кривої напруги
Рисунок 4 – Середнє значення усталеного відхилення
напруги

Висновки. Розглянуто алгоритми обробки інформації для розрахунку показників якості електричної енергії. На
лабораторному стенді на базі аналізатору напруг і струмів в електротехнічних системах «АНТЭС АК-3Ф» проведено
вимірювання показників якості електричної енергії для мережі 0,4 кВ. Проведено аналіз результатів вимірювання
показників якості електричної енергії для мережі 0,4 кВ, який свідчить про те, що при підключенні досліджуваних
споживачів якість електричної енергії в мережі не відповідає вимогам ГОСТ 13109-97.
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ОБМЕЖЕННЯ СТРУМУ ОДНОФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ ОПОРІВ В НЕЙТРАЛЯХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
С. П. Губар, студ., О. Є. Наумов, ас.
Донецький національний технічний університет
E-mail: oleg-nau80@yandex.ru
Вступ. В електричних мережах напругою 110 кВ і вище струм однофазного короткого замикання (КЗ) може
в деяких випадках перевищувати струм трифазного КЗ у цій же точці. Оскільки електротехнічне обладнання і
струмопровідні частини звичайно перевіряються за струмом трифазного КЗ як найбільшим, виникає потреба у
зменшенні струму однофазного короткого замикання до рівня трифазного. Окрім спрощення розрахунків, це
також сприяє полегшенню роботи комутаційних апаратів і підвищенню надійності та тривалості їх роботи,
оскільки однофазні короткі замикання трапляються набагато частіше, ніж трифазні. Одним із заходів щодо
зменшення струму однофазного КЗ є ввімкнення у кола нейтралей трансформаторів і автотрансформаторів
додаткових опорів, що приводить до збільшення сумарного опору нульової послідовності мережі і відповідного
зниження рівня струму.
Мета роботи. Дослідження ефективності способу обмеження струму однофазного КЗ за допомогою
додаткових опорів у нейтралях трансформаторів, а також оцінка цього способу з точки зору вартості
обладнання та зручності експлуатації.
Матеріал і результати дослідження. Для обмеження струму однофазного короткого замикання в нейтралі
трансформаторів і автотрансформаторів можливо включення індуктивних опорів, активних опорів, а також
резонансних контурів [1]. Найбільш поширеним способом, який до того ж рекомендований Керівними
вказівками по обмеженню струмів однофазних коротких замикань [2], є заземлення нейтралей через реактори
(рис. 1, а). Оскільки індуктивний опір реактора значно переважає активний, то в розрахунках струмів КЗ він
представляється постійним чисто індуктивним опором. У
схемі заміщення нульової послідовності він, як відомо,
входить потроєною величиною [3]. Недоліком цього способу
є збільшення рівня перенапруг на нейтралі трансформатора,
особливо атмосферних, що потребує додаткового захисту
паралельним ввімкненням резисторів [2] або вентильних
розрядників.
Альтернативним варіантом є включення в коло нейтралі
трансформатора резисторних установок (рис. 1,б). Оскільки
індуктивні опори у високовольтних мережах, як правило,
Рисунок 1 – Включення реактора (а) і
значно переважають активні, такий спосіб є менш
резистора (б) в нейтраль трансформатора
ефективним з точки зору обмеження струму однофазного
короткого замикання. Але його перевагами є відсутність додаткових перенапруг
на нейтралі трансформатора і більш швидке згасання аперіодичної складової
струму КЗ, що полегшує умови роботи комутаційної апаратури.
Крім одиночних активних чи індуктивних опорів у кола нейтралей можуть
включатися також коливальні контури. На рис. 2 показаний один з варіантів такого
включення (схема взята з [1]). Контур складається з конденсатора С, резистора R і
реактора з нелінійною характеристикою (дроселя) Др. Параметри контуру
підбираються таким чином, щоб забезпечити резонанс на частоті мережі. У
ненасиченому стані дросель має індуктивний опір X Др ,ненас >> R . Якщо на
нейтралі з’являється значна напруга, реактор насичується, резонанс розлагоджується
і у коло нейтралі вводиться активно-індуктивний опір. Наявність конденсатора
забезпечує захист ізоляції нейтралі від імпульсних перенапруг [1].
Рисунок 2 – Включення
Однак необхідно зауважити, що з точки зору експлуатації електричних
коливального контуру в
систем схеми типу рис. 2 або подібні є вкрай непрактичними. Вони містять
нейтраль трансформатора
багато високовольтних елементів, тому капітальні витрати у разі їх застосування
будуть набагато вищими (у декілька разів), ніж при використанні одиночних реакторів або резисторів. Крім
того, для налагодження контурів на резонанс напруг може потребуватися підбір окремих елементів, що вимагає
витрат часу і додаткових грошових витрат. Внаслідок більшої кількості обладнання надійність цих схем буде
нижчою, ніж у випадку використання одиночних струмообмежувальних елементів. Фактично, єдиною
перевагою коливальних контурів над одиночними елементами може бути більше обмеження струму короткого
замикання за рахунок більшої величини індуктивного опору, що буде вводитися в нейтраль. Однак тут
необхідно враховувати, що у схемі заміщення нульової послідовності цей опір буде вмикатися послідовно із
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порівняно великим опором трансформатора, внаслідок чого ефективність обмеження струму КЗ буде
знижуватися. Реальна ефективність струмообмеження за допомогою коливальних контурів буде досліджена
далі.
Дослідження ефективності обмеження струму однофазного
КЗ за допомогою додаткових опорів в нейтралі проводилося на
прикладі електричної системи (рис. 3), що
містить три
генератори ТГВ-300 і систему, потужність КЗ якої складає 3000
МВА. Попередній розрахунок струмів короткого замикання без
додаткових опорів (нейтралі Т1-Т3 заземлені наглухо) показав,
що у точці К струм однофазного КЗ ( I k( 1 ) = 36,36 кА) значно

Рисунок 3 – Схема електричної системи,
що досліджувалась

перевищує струм трифазного КЗ ( I k( 3 ) = 30,00 кА) і, таким
чином, потребується його обмеження. Спочатку в коло
нейтралей трансформаторів вмикалися реактори з величиною
опорів від 6 до 30 Ом, а потім – резистори з такими ж
величинами опорів, у кожному випадку визначалося початкове
значення сумарного струму однофазного КЗ в точці К.
Результати розрахунків зведені до табл. 1.

Таблиця 1 – Результат розрахунку сумарного струму однофазного КЗ
Сумарний струм однофазного КЗ, кА, при характері опору
Величина додаткового опору, Ом
індуктивному (Х)
активному (R)
6
29,88
32,52
10
27,21
29,41
20
23,12
24,38
30
20,82
21,61
З таблиці 1 видно, що, як і передбачалося теоретично, активні опори здійснюють менший вплив на рівень струму
однофазного короткого замикання, ніж індуктивні. Але їх суттєвою перевагою є прискорення згасання аперіодичної
складової струму КЗ. Проведений розрахунок залежності струмів короткого замикання від часу при величинах опорів
10 Ом показав, що аперіодична складова струму від генераторів при індуктивних опорах в нейтралях згасає за 1,2
секунди, а при активних – за 0,4 секунди, тобто у 3 рази швидше. Подібний ефект, але у меншому обсязі, спостерігався
і для струму підживлення від системи, де час згасання скоротився з 0,2 с до 0,15 с.
Стосовно до даної схеми аналіз даної табл. 1 вказує на те, що для забезпечення умови I k( 1 ) < I k( 3 ) у нейтралі
трансформаторів достатньо ввімкнути найменший індуктивний опір, величина якого становить 6 Ом. При
використанні активних опорів їх величина повинна бути більшою – не менше 10 Ом.
Дослідження впливу резонансних контурів у нейтралі трансформаторів на струм однофазного короткого
замикання проводилося на прикладі схеми на рис. 2. Індуктивний опір дроселя у ненасиченому стані було
прийнято рівним 20 Ом, у насиченому – 5 Ом. Для забезпечення резонансу на частоті мережі 50 Гц опір
конденсатора С повинен також становити 20 Ом, що відповідає ємності 159 мкФ. Резонансні контури із
відповідними параметрами були ввімкнені у нейтралі Т1-Т3 (рис. 3). Розрахунок показав, що струм
однофазного КЗ обмежився до величини 25,2 кА. Це є гіршим результатом, ніж при використанні одиночних
індуктивних опорів величиною 20 Ом (23,12 кА) і навіть активних опорів (24,38 кА). Таким чином,
використання резонансних контурів не дозволяє досягти більшого обмеження струмів короткого замикання у
порівнянні з одиночними опорами. Якщо ж зауважити на інші недоліки таких схем, наведені вище, то можна
зробити висновок, що застосування резонансних контурів у нейтралях трансформаторів з метою обмеження
струмів несиметричного КЗ є недоцільним.
Висновки. Ввімкнення індуктивних опорів (реакторів) у кола нейтралей трансформаторів є простим та
достатньо ефективним засобом обмеження струму однофазного короткого замикання у мережах 110 кВ і вище.
Використання активних опорів (резисторів) є менш ефективним з точки зору струмообмеження, але не
викликає появи додаткових перенапруг на нейтралі і сприяє швидшому згасанню аперіодичної складової
струму КЗ. Включення в нейтралі трансформаторів коливальних контурів у порівнянні з одиночним опорами не
дає ніяких переваг і його використання слід признати недоцільним.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Д. А. Михайличенко, ст. препод., Н. И. Лесной, асп.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
E-mail: lkolya@ukr.net
Введение. Объективные причины роста цен на энергоносители приводят к необходимости оптимизировать
объемы потребления и создавать условия для энергосбережения, в том числе для непромышленных
организаций и учреждений. При этом актуальной и современной для достижения этой цели видится
возможность использовать энергию окружающей среды. Как следует из практического опыта ряда развитых в
области экономного использования энергоресурсов стран, это применимо для жилых, учебных и прочих
аналогичных зданий и сооружений [1, 2].
Анализ предыдущих исследований. На данный момент существует ряд систем [1, 2], которые способны
поддерживать на оптимальном уровне значение параметра или группы температурных параметров, потребляя
при этом минимальное количество энергоресурсов. Каждая из подобных систем разработана под серийное
производство и не представляет возможности для внесения значительных изменений в систему управления,
равно как и максимального количества входящих и выходящих сигналов, что бывает необходимо при
перепланировке помещения.
Такие системы являются “жесткими” в плане регулирования и не позволяют осуществить корректировку
законов управления, исходя из потребностей учебного помещения. Именно этот фактор служит причиной
отказа от производственных систем и, как следствие, требует создания “гибкой” системы энергопотребления
помещения, которую возможно будет перенастроить под актуальный закон управления с увеличением или
уменьшением количества поступающих и исходящих сигналов. Это также позволит использовать данную
систему как исследовательское оборудование.
Цель работы. Разработать экспериментальную гибкую перенастраиваемую систему эффективного
использования энергетических ресурсов в помещениях учебного заведения.
Материал и результаты исследования. При первичном анализе теплый по температурному показателю
период года является менее энергоемким, чем холодный, ввиду меньшей разности температуры наружного
воздуха и воздуха в помещении. Однако значительные теплоизбытки в помещении и более высокая стоимость
охлаждения воздуха, по сравнению с нагреванием, доказывает необходимость управления энергопотреблением
помещения на протяжении всего года.
Перед началом разработки системы энергопотребления проанализируем оптимальные параметры
помещения, которые определяются в СниП 2.04.05-91 [3]. Применительно к умеренно континентальному поясу
(t июля +12…+24, t января -4…-20, осадки 500-800 мм) они будут иметь значения соответственно табл. 1.
Таблица 1 – Оптимальные и допустимые нормы микроклимата по СниП 2.04.05-91
Скорость
Температура
Результирующая
Относительная
движения
Период
влажность, %
воздуха, °С
температура, °С
воздуха, м/с
года
оптим. допуст. оптим. допуст. оптим. допуст. оптим. допуст.
Холодный

19-21

18-23

18-20

17-22

45-30

60

0,2

0,3

Теплый

23-25

18-28

22-24

19-27

60-30

65

0,3

0,5

Добавим к этой таблице освещенность, значение которой должно быть 300 Лк и которая играет большую
роль в энергопотреблении помещения, особенно в зимний период года.
Исходя из приведенных выше данных, можно выделить основные структурные блоки, которые должны
входить в состав разрабатываемой системы, это:
- подсистема теплообеспечения;
- подсистема вентиляции;
- подсистема кондиционирования;
- подсистима освещения;
- система управления.
Структурная схема системы эффективного использования энергетических ресурсов представлена на рисунке 1.
Подсистема теплообеспечения должна состоять из регулируемой локальной системы отопления, которая
должна полностью компенсировать теплопотери помещения или заменить систему центрального отопления при
ее неэффективности. Основными компонентами данной подсистемы являются:
- котел;
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- теплообменники;
- приборы учета энергоресурсов;
- запорная арматура;
- датчики температуры наружного и внутреннего воздуха;
- датчики температуры теплоносителя.
Все оборудование выбирается по известным расчетам и методикам [4].

Рисунок 1 – Структурная схема системы эффективного использования энергетических ресурсов
Реализация подсистемы освещения заключается в правильно подобранных осветительных приборах, пускорегулирующей аппаратуре, датчиках освещенности помещения и датчиках присутствия. Выбор оборудования
происходит из расчета оптимального уровня освещенности 300 Лк .
Подсистема вентиляции должна быть рассчитана, исходя из максимального количества человек,
находящихся в помещении [5], и быть регулируемой, вплоть до полного закрытия. Также она не должна быть
причиной утечки тепла, что может быть обеспечено рекуператорами тепла. Оборудованием, входящим в
подсистему, являются:
– приточный и вытяжной вентилятор;
– рекуператор тепла;
– регулировочная аппаратура;
– датчик присутствия.
Подсистема кондиционирования обеспечивает поддержание оптимальной температуры и влажности воздуха
помещения, особенно в летний период года. Ее основной задачей является охлаждение воздуха в помещении,
но она может быть использована и для обогрева помещения при наружной температуре не ниже -50С.
Основными элементами системы служит правильно подобранный кондиционер, датчики температуры воздуха
и влажности.
Все приведенные подсистемы объединяются единой системой управления, которая, основываясь на
показаниях датчиков и заданных законах управления, осуществляет комплексный контроль за системой
эффективного использования энергетических ресурсов помещения. Ее реализация выполняется на базе
микропроцессора.
Выводы. 1. Разработанная система эффективного использования энергетических ресурсов в условиях
учебного заведения позволяет как задавать определенные законы управления, так и модифицировать состав ее
основных подсистем, исходя из сложившейся потребности.
2. Предлагаемая система позволит сэкономить, по предварительным расчетам, 15-25% энергии.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Официальный сайт компании ОВЕН / http://www.owen.ru/catalog/53076848
Официальный сайт компании АМАТ / http://www.amat-npp.ru/Solutions/MC/MicroClimate.shtml
СниП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: Стройиздат, 1991.
Еремкин А.И., Королев Т.И., Данилин Г.В. и др. Экономическая эффективность энергосбережения в
системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие. – М.: Издательство
Ассоциации строительных вузов, 2008. – 184 с.
5. Богословский В.Н., Поз М.Я. Теплофизика аппарата утилизации тепла, систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха. – М.: Стройиздат, 1983. – 164 с.
1.
2.
3.
4.

353

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИМПУЛЬСАМИ ОТ ИСТОЧНИКА
ПОСТОЯННОГО ТОКА
К. В. Дикун, студ., М. В. Чашко, к.т.н., доц.
Донецкий национальный технический университет
E-mail: markchashko@rambler.ru
Введение. Работа посвящена технологии электропередачи, позволяющей снизить расход энергии в линиях
передачи. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью экономии электроэнергии при ее передаче.
Описанная в работе технология способна уменьшить указанные потери. Известные работы в области
передачи энергии [1] посвящены исключительно передаче энергии аналоговым процессом и не затрагивают
вопросов передачи энергии импульсами. Импульсные процессы используются главным образом в различных
технологиях [2].
Цель работы. Представить области применения, в которых передача электроэнергии импульсами способна
обеспечить снижение ее потерь в линиях передачи.
Материал и результаты исследования. Идея работы заключается в том, что электрическая энергия при
передаче поступает не непосредственно в нагрузку, а предварительно в емкость, вбирающую энергию и
электрическую, и магнитного потока линии, так что при тех же потерях мощности, обусловленных током
линии, потребителю передается дополнительно энергия магнитного потока. Это приводит к уменьшению
относительных потерь.
Устройство передачи энергии содержит (рис. 1, а) источник энергии постоянного тока, линию передачи,
полупроводниковые ключи, приемник энергии, накопитель энергии, нагрузку. Дополнительно устройство
может содержать элементы, согласующие импульсную передачу с аналоговым источником энергии и
аналоговой нагрузкой (на рисунке не показаны).
Для передачи энергии ключи периодически замыкаются, так что по линии ток импульсами (квантами)
проходит в накопитель, а из накопителя в нагрузку (рис. 1, б).

а)

б)
Рисунок 1 – Передача энергии импульсами:
а – схема, б – временная диаграмма
Создана теоретическая модель электропередачи постоянного тока, связывающая энергетические параметры
(мощность, переданную нагрузке и рассеянную) с временными параметрами (длительностью и периодом
импульсов) и параметрами линии (ее индуктивностью и оммческим сопротивлением) и определены условия,
при которых передача энергии импульсами эффективна (относительные потери квантованной передачи ниже,
чем традиционной аналоговой).
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При передаче импульсами:

pi =

pi π
= RЛ
Pi
2

C
LЛ

(1)

где pi – потери мощности в линии при квантованной передаче, Вт; p= – то же, но в передаче постоянным током;
Pi – переданная по линии мощность при квантованной передаче, Вт; P= – то же, но в передаче постоянным
током; pi – относительные потери мощности в квантованной передаче; RЛ – омическое сопротивление линии,
Ом; LЛ – индуктивность линии, Гн; С – емкость конденсатора, Ф.
В аналоговой передаче:

p= =

p= R Л
.
=
P= RН

(2)

где p= – то же, но в передаче постоянным током; RН – сопротивление нагрузки, Ом.
Область, рациональная по относительным потерям, описывается неравенством:

pi < p= →

π
2

RЛ

C
R
< Л .
LЛ
RН

Алгебраическими преобразованиями получено выражение для области параметров, в
относительные потери в линии в импульсной передаче меньше, чем в передаче постоянным током:
L
Ti < 4 Л ,
RH

(3)
которой
(4)

длительность кванта

где Ti = 2π LЛ C – период собственных колебаний цепи линия – конденсатор, с.
На рис. 2 области рационального применения
2,0 tИ, мс
квантованной передачи представлены графически в
координатах
длительность
кванта
tИ=Ti/2
–
1,5
относительная индуктивность линии L=LЛ/RH .
Из графика видно, что области меньших потерь
1,0
Потери меньше
мощности
расширяются с уменьшением длительности
в импульсной
кванта
(увеличением
частоты квантования) и с
электропередаче
0,5
увеличением индуктивности линии. Это происходит
L , мс
из-за увеличения за счет энергии магнитного потока
0
0
линии
переданной мощности при тех же потерях в
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
линии.
индуктивность линии
Выводы.
1.
Существуют
параметры
Рисунок 2 – Области целесообразного применения
электропередачи
(индуктивность
линии,
сопротивление
импульсной электропередачи
нагрузки), при которых импульсная передача потока
энергии обеспечивает меньшие относительные потери в линии, чем аналоговая передача энергии. Уменьшение
относительных потерь обусловлено передачей в нагрузку энергии магнитного поля линии.
2. Длительность импульса, обеспечивающая снижение потерь, пропорциональна отношению индуктивности
линии передачи к сопротивлению нагрузки.
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СПРОЩЕНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ
ШЛЯХОМ СЕГМЕНТУВАННЯ
А. В. Волошко, к.т.н., доц., Т. М. Лутчин, асп.
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ»
E-mail: 11best11@mail.ru
Вступ. В сучасних умовах формування енергетичного ринку з двосторонніми договорами виникає
необхідність раціонального використання електричної енергії, тобто підвищення ефективності
електроспоживання. Забезпечення високої якості рівня електроспоживання можливо відслідковувати шляхом
оцінювання режимних показників. Варто відзначити, що в більшості випадків в якості основного показника
виступає графік електричних навантажень [1].
Актуальність вирівнювання графіка споживання електричної енергії для електропостачальних та
електрогенеруючих компаній полягає в результатах вирішення питань:
− зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів;
− раціоналізації процесу виробництва електричної енергії електрогенеруючими установками;
− підвищення рівня експлуатації і надійності;
− зниження втрат електричної енергії в передавальних і розподільчих мережах [2].
При згладжуванні нерівномірності добового графіка навантаження, згідно нормативних актів підприємства,
досягти зниження плати за спожиту електроенергію.
Мета роботи. Розглянути зручний варіант розкладу нерівномірних графіків електроспоживання через
виявлення суміщених гаусових піків та обґрунтувати доцільність використання отриманих результатів для
розрахунку режимних параметрів електроспоживання.
Матеріал і результати дослідження. Нерівномірність графіків електроспоживання призводить до
складності їх задавання. Графіки електроспоживання формуються внаслідок дії багатьох чинників, а саме:
змінності роботи об’єкта, сезонності, цінових факторів і т.д. Рівномірність графіка електроспоживання можливо
оцінювати за допомогою використання режимного параметра – коефіцієнта форми графіка kf. При
рівномірному електроспоживанні графіки навантаження піддаються класичним способам обробки (наприклад,
лінійне спрямлення) з задовільним ступенем точності у відповідності до нормативної документації. При
нерівномірному графіку електроспоживання kf > 1,05 існуючі методи обробки даних перевищують нормовані
границі.
Розглянемо сегментацію добового графіка електроспоживання з двома суміщеними піками. В якості
початкового значення відліку для осі ординат приймаємо мінімальне значення електроспоживання (рис. 1).
P
Pвmax
Ppmax
1

2

T
Рисунок 1 – Представлення графіка електроспоживання шляхом розбиття у відповідності до функцій зі
суміщеними гаусовими піками
У звичайній формі представлення графік електроспоживання, який задається ділянками зростаючої частини
кривої 1 → пунктирної кривої → спадаючої кривої 2 згідно рис. 1, розкладається на дві складові – криві 1 та 2,
вид яких описується рівнянням [3]:
Pij ( T ) =

Pmax j
2π ⋅ σ j

−

⋅e

( Pij − P j )2
2σ 2j

,

(1)

де j = [1; 2] – відповідно криві, через які представляється початковий графік електроспоживання; Pmax –
максимальний рівень електроспоживання; P = μ1 – середнє значення електроспоживання; σ – середнє
квадратичне відхилення рівня енергоспоживання відносно його середнього значення P .
Наведена формула модифікована відносно класичного представлення функції розподілу у зв’язку з
обробкою інформації в дійсних величинах.
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Для встановлення кількості циклів розбивання реального графіку електроспоживання слід визначити
наступні коефіцієнти [4]:
µ
1.
(2)
k= 3 ,
µ 23

де µ2 та µ3 - центральні моменти графіка електроспоживання відповідно ΙΙ і ΙΙΙ порядку, які в загальному
випадку розраховуються як:
1 N
(3)
µ k = ∑ ( Pi − µ1 ) k ,
N i=1
де k - порядковий номер моменту.
2. Ексцес:
γ =

µ4
µ 22

−3.

(4)

Граничні значення k та γ задаються у відповідності до сформованих вибірок. Перевищення розрахунковими
значеннями граничних вказує на наявність суміщених піків, тобто доцільності проведення ще одного циклу
розбивання графіка електроспоживання.
В результаті проведення вище наведених дій можна чітко задати нерівномірний графік електроспоживання з
використанням мінімального та середнього значень електроспоживання і середнього квадратичного відхилення
в межах кожного з піків. За рахунок сегментованого представлення процесу електроспоживання графіка
електричних навантажень визначена сукупність необхідних показників для його відновлення. Встановлені
показники відзначаються достатньою інформативністю для розрахунку всіх режимних параметрів
електроспоживання (рис. 2).

Рисунок 2 – Режимні параметри електроспоживання
Розглянемо більш детально перехід від кількості годин використання максимуму навантаження до
коефіцієнта форми графіка електричного навантаження.
T
1 + 2k з
,
(5)
k з = max → k 2f =
T
3k з
де Т – загальний час використання електроенергії, год.
Як слідує з алгоритму (рис. 2), за графіком електроспоживання визначаються: кількість годин використання
максимуму навантаження, мінімальне навантаження та кількість годин максимальних втрат електричної енергії.
Інші режимні параметри розраховуються згідно виразу 5.
Висновки. Наведений варіант розкладу нерівномірних графіків енергоспоживання через функції з
суміщеними гаусовими піками з уточненням способу виявлення цих піків. На основі отриманих результатів
структурно відтворена послідовність алгоритму розрахунку режимних параметрів електроспоживання.
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РАСПОЗНАВАНИЕ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА
ГРУППЫ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ
Н. В. Гребченко, д.т.н., проф., Л. С. Кирова, магистр., О. В. Колесникова, магистр.
Донецкий национальный технический университет
E-mail: gvn@dgtu.donetsk.ua
Введение. Эксплуатируемая релейная защита (РЗ) электрических систем в основном выполняет задачи,
которые перед ней поставлены. Однако, в некоторых режимах она может отказать в действии или ложно
сработать. Для максимально-токовых защит это может быть обусловлено наличием насыщения
трансформаторов тока из-за апериодической составляющей в токе [1]. Защиты от замыканий на землю могут
отказать из-за возникновения дуги в месте замыкания [2].
Цель работы. Разработка алгоритмов РЗ, которые позволяют определять повреждения независимо от
насыщения трансформаторов тока и наличия дуги в месте повреждения.
Материал и результаты исследований. Современная РЗ характеризуется расширением внедрения
интеллектуальных методов. Микропроцессорная электрическая база позволяет обрабатывать все большие
объемы информации, что дает возможность для РЗ одновременно контролировать относительно большое
количество параметров режима электрооборудования. Благодаря этому можно добиться повышения
технического совершенства РЗ, в том числе обеспечить правильную работу в выше указанных режимах.
Выполнена разработка алгоритма защиты от междуфазных коротких замыканий (к.з.). В качестве основных
контрольных параметров принята к рассмотрению следующая группа:
– характер изменения тока в одной или нескольких фазах (увеличение или снижение);
– наличие апериодической составляющей;
– величины производных токов;
– частота тока и соотношение длительностей полупериодов.

Рисунок 1 – Алгоритм распознавания аварийных режимов
На рис. 1 приведен алгоритм распознавания аварийного режима, позволяющий на основании анализа
комбинаций и диапазонов изменения этих параметров однозначно определять возникновение короткого
замыкания и его параметры (в зоне действия или вне ее, так как сам факт возникновения короткого замыкания
удается установить более простыми методами).
Для проверки правильности работы алгоритма используются осциллограммы реальных к.з., приведенные в
технической литературе.
Выводы. Предварительный анализ результатов работы алгоритма распознавания аварийных режимов
подтвердил работоспособность предложенного подхода по выявлению трехфазных к.з. и параметров к.з..
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ЩОДО КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
З НЕЛІНІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
О. І. Дорошенко, к.т.н., доц., В. В. Чебан, магістр
Одеський Національний політехнічний університет
E-mail: doroshenkooi@breezein.net
Вступ. Як відомо, системи електропостачання (СЕП) живлять від електроенергетичної системи (ЕЕС) різних
за технологічним призначенням електроприймачів (ЕП), у тому числі і з нелінійним характером навантаження
(наприклад, напівполупровідникові перетворювачі). Оскільки в такій СЕП усі ЕП живляться енергією
загального електромагнітного поля ЕЕС, то кожен з них впливає на якісні показники цього поля, а всі разом –
на режими роботи кожного з них. При цьому спотворюється синусоїдальність кривих струмів провідності таких
ЕП, а при значній їх потужності також і напруга джерела їх живлення. Таке явище в [1] одержало назву власної
електромагнітної сумісності (ЕМС).
Загальновідомо, що аналіз несинусоїдальних режимів будь-якої ЕЕС проводиться за допомогою чисто
математичного гармонійного методу, за якого умовно замінюють несинусоїдальні криві набором
синусоїдальних. Такі набори умовних синусоїд одержали назву гармонійних складових (гармонік).
Як відомо з [2], вентильні перетворювачі (як ЕП конкретної СЕП) є потужними концентрованими джерелами
умовних вищих гармонік (ВГ) струму провідності, однією з характеристик яких вважається порядковий номер
гармоніки – відношення частоти гармоніки до частоти першої гармоніки (за частотою 50 Гц). За звичаєм, це цілі числа
діапазону від двох до нескінченності.
ω
V = V ,
(1)
ω1
де

ωV - кутова частота V -ої гармоніки, 1/с; ω1 – кутова частота першої гармоніки

ω1 = 2πf = 2 ⋅ 3,14 ⋅ 50 = 314 ,с-1.
У найбільш поширених вентильних перетворювачів розглядаються, так звані, канонічні ВГ струму
провідності, порядковий номер яких визначається за співвідношенням, з [3]:
(2)
V = 2 pn m 1 ,
де

p - кількість полюсів перетворення; n – цілі числа у діапазоні 1...∞ .

За вимогою [4], в практичних розрахунках необхідно враховувати ВГ до V = 40 включно. Розглянемо
електропостачання споживача з вентильним перетворювачем, спрощену схему якого наведено на рис.1.

Рисунок 1 – Спрощена схема електропостачання споживача
Нелінійне навантаження цієї СЕП – трифазний мостовий перетворювач, який (за даними [3]), має коефіцієнт
потужності першої гармоніки на рівні cos ϕ П1 = 0,92 в.о. Очевидно, що такий ЕП призводить до спотворення
електромагнітного поля СЕП.
Мета роботи. Визначення величини впливу потужності спотворення нелінійного навантаження споживача на
коефіцієнти, які якісно характеризують його навантаження ( cos ϕ і tgϕ ).
Відомо, що при застосуванні гармонійного методу нелінійне навантаження вважається джерелом струму вищих
гармонік (ВГ), а усі інші елементи СЕП, разом із реальним джерелом живлення – ЕЕС, їх приймачами. При цьому, без
урахування активного опору ЕП, струм його провідності V -ої гармоніки визначається за відомою формулою, А
I
IV = П1 ,
(3)
V
де I П1 – струм провідності перетворювача першої гармоніки (за частотою 50 Гц),
Q
(4)
I П1 = П1 .
3U 2
У відповідності до твердження в [5], таке можливе лише за умови, коли внутрішній реактивний опір ЕП з
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перетворювачем набагато перебільшує еквівалентний реактивний опір ЕЕС, а активний опір, взагалі, не
приймається до уваги. Але в умовах наявності в СЕП споживача вищих гармонік струму вентильного
перетворювача зазнають змін не тільки реактивні але й активні опори заступної схеми СЕП. Тому, активні
опори для струму провідності кожної V -ої гармоніки визначаються з урахуванням її частоти,
RV = RE k П ,
(5)
де k П – коефіцієнт, що враховує поверхневий ефект струмоведучих частин електроустановок СЕП, який
визначається за методикою, викладеною в [6], в.о.
З урахуванням активного опору, струм перетворювача V -ої гармоніки можна визначити за формулою, А
Z
(6)
IV = І1 V ,
Z П1
де Z П1 - повний опір перетворювача за частотою 50 Гц.
Повний опір заступної схеми СЕП і перетворювача для кожної гармоніки визначається за відомою
формулою, Ом

ZV = RV2 + X V2 .

(7)

Результати розрахунків за викладеною вище методикою наведено в табл.1.
Таблиця 1 – Вплив нелінійного навантаження на коефіцієнт потужності СЕП за схемою рис.1
V,
RV ,
ХV ,
ZП ,
IV ,
∆Р ПV , ∆Q ПV , tgϕ ПV , cosϕ ПV ,
од
Ом
Ом
Ом
А
кВт
квар
в.о.
в.о.
1
1,124
0,520
1,330
165,1
100,100
42,500
0,425
0,920
5
1,225
2,600
2,874
76,4
21,451
32,193
1,501
0,554
7
1,225
3,640
3,841
57,2
12,024
25,263
2,101
0,430
11
1,226
5,720
5,850
37,5
5,172
17,063
3,299
0,290
13
1,226
6,760
6,870
32,0
3,766
14,684
3,899
0,248
17
1,226
8,840
8,925
24,6
2,226
11,348
5,098
0,192
19
1,227
9,880
9,956
22,0
1,782
10,144
5,692
0,173
23
1,227
11,960 12,023
18,3
1,233
8,497
6,891
0,144
25
1,227
13,000 13,058
16,8
1,039
7,783
7,491
0,132
29
1,227
15,080 15,130
14,5
0,774
6,726
8,690
0,114
31
1,228
16,120 16,167
13,6
0,681
6,325
9,288
0,107
35
1,228
18,200 18,241
12,0
0,530
5,559
10,489
0,095
37
1,228
19,240 19,279
11,4
0,479
5,304
11,073
0,090
151,257 180,943
1,196
0,641
Σ
Висновки. 1. Електромагнітна енергія спотворення СЕП від її нелінійного навантаження має реактивний
характер.
2. За рахунок реального фізичного процесу – поверхневого ефекту активні втрати в
струмоведучих частинах зростають повільніше, ніж реактивні, через що нелінійне навантаження СЕП зменшує
коефіцієнт її потужності.
3. При виборі потужності пристроїв компенсації реактивного навантаження СЕП споживача з
нелінійним навантаженням необхідно враховувати реактивну потужність такого спотворення.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИНХРОННЫХ МАШИНАХ НА
ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ
Эзергайлис А.Г., магистр.
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»
E-mail: LAM@ELF.DGTU.DONETSK.UA
Введение. В настоящее время для исследования синхронных машин (СМ) в различных режимах работы
широко используются схемы замещения физически обоснованных структур, имеющих различную степень
детализации в зависимости от принимаемых допущений для решения конкретного типа задач. При
необходимости детального исследования распределения токов в обмотке возбуждения и демпфирующих
контурах, влияния параметров различных участков конструкции на результирующие параметры электрических
машин, влияние насыщения этих участков на распределение токов, влияние вытеснения токов в обмотках
необходимо пользоваться наиболее полными (точными) схемами замещения. Для глубокого исследования
различных режимов необходимо разрабатывать индивидуальное программное обеспечение для ПЭВМ,
реализующее соответствующие математические модели. Вместе с тем имеется широкий круг задач, когда
достаточно только точно определить распределение токов в контуре обмотки возбуждения (ОВГ) и
эквивалентно в массивных конструктивных элементах ротора.
В этой связи целесообразна постановка задачи, направленная на разработку методов преобразования
сложных детализированных схем замещения к более простому виду, удобному для моделирования переходных
процессов по дифференциальным уравнениям типа уравнений Парка-Горева.
Цель работы. Разработка универсального подхода к моделированию переходных процессов в СМ на основе
предварительного упрощения сложных детализированных схем замещения.
Материалы и результаты исследований. Схема замещения, к которой необходимо преобразовывать
любые исходные схемы, приведена на рис. 1. Для преобразования схем замещения использовался метод,
предложенный в [1].
Расчеты электромагнитных и электромеханических
xσ
ОВГ
ДС
переходных процессов в синхронных машинах по
полным
уравнениям
Парка-Горева
позволяют
xσ 1d xσmd
xσf 1 xσfn
учитывать влияние неограниченного числа контуров
x ad r
r fn
r1d
rmd
на роторе.
f1
Потокосцепления любой обмотки могут быть
js
js
js
js
выражены на основе собственных и взаимных
r
f
индуктивных сопротивлений следующим образом:

js

j

Ψi = ∑ xij i j ,

(1)

i =1

где

xij – взаимная индуктивность между i и j

Рисунок 1 – Универсальная схема замещения
СМ, удобная для моделирования

обмотками. Если i=j, то индуктивное сопротивление является собственным.
Очевидно, что для сложных схем замещения определение собственных и взаимных индуктивных
сопротивлений, связывающих токи и потокосцепления, представляет достаточно сложную задачу. При этом на
каждом шаге интегрирования уравнений необходимо несколько раз решать систему линейных алгебраических
уравнений (1) относительно токов. Поэтому непосредственное использование для математического
моделирования схем замещения сложных структур не эффективно. Для схемы замещения общепринятого типа,
в которой обмотка возбуждения представлена одним контуром, в [2] предложен способ интегрирования
уравнений Парка-Горева, не требующий решения системы алгебраических уравнений. Используемые для
определения токов проводимости при этом рассчитываются до начала процедуры интегрирования уравнений.
Для математического моделирования переходных процессов на основе схемы замещения, в которой ОВГ
учитывается многоконтурностью (рис. 1) с выделенным активным сопротивлением, была уточнена система
дифференциальных уравнений Парка-Горева. Дополнения состоят в том, что число уравнений, отражающих
влияние обмотки возбуждения, должно соответствовать числу контуров, характеризующих ее в схеме
замещения. Кроме того, учитывается активное сопротивление ОВГ, вынесенное в последовательную цепь.
Моделирование с дополнительным активным сопротивлением в ОВГ осуществляется, в этом случае, путем
соответствующего увеличения значения активного сопротивления ОВГ.
Тогда в уточненной системе дифференциальных уравнений, описывающих электромагнитные и
электромеханические переходные процессы, применительно к схеме замещения вида, показанного на рис. 1,
должно быть изменено уравнение, описывающее процессы в ОВГ. Последнее имеет следующий вид:
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k = 1,2 ,..., n f .
(2)
dt

k =1
Уточненная система уравнений была реализована в виде программы расчета электромеханических
переходных процессов для ПЭВМ в среде прикладного пакета MathCAD. Эффективность предложенного
подхода оценивалась путем математического моделирования переходных режимов в турбогенераторе типа
ТГВ-200М. На основе его исходной детализированной схемы замещения, показанной на рис.2, в соответствии с
[1] была синтезирована схема замещения вида, представленного на рис.1. Значения параметров последней
приведены в табл. 1.
dψ fk

ra
j

nf

= u f − r fk i fk − r f

r2( 2)

r1( 2 )

js

js

x sa

x2( 2)

r2(3) r1( 3)
js
js

x 2 ( 3)

x sDd

x sfD

r2(1)
x ad

∑ i fk ,

rDd ( 2)

r1(1)

js

js x sf

x 2(1)

js

rDd (1)

x Dd ( 2)

js

rf
js
Рисунок 2 – Сложная детализированная схема
замещения ТГ ТГВ-200М
Таблица 1 - Значения параметров схем замещения ТГ типа ТГВ-200М (рис.1)
Тип схемы
Элемент
Параметр
Значение параметра, о.е.
ротора
x
Т – образная
0,17000
-0,5160
0,14400
-0,2190
ОВГ
xσ = 0,213;
0,00120
-0,0722
0,04830
-0,1650
r

xad = 1,703
r f = 0,00107

Демпферная
система

x
r

0,00013
0,38470

-0,9230

0,50800

0,52200

0,08200

0,00000

-0,0031

0,00196

0,05310

0,05360

0,08350

В работе анализировались электромагнитные и электромеханические переходные процессы при ВКЗ на
выводах исследуемого генератора и асинхронных режимах. Оценка степени достоверности полученных в
работе моделей осуществлялась в каждом случае путем сопоставления результатов расчета токов в обмотках
статора и возбуждения с экспериментальными данными.
Выводы. Предложен эффективный универсальный подход к математическому моделированию переходных
процессов при использовании сложных эквивалентных схем замещения различной структуры путем их
предварительного преобразования к виду, удобному для моделирования. Выполненный анализ свидетельствует
об удовлетворительном отображении динамических свойств ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в
упрощенной удобной для моделирования схеме замещения.
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УРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПІД ЧАС ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Є. М. Іншеков, к.т.н., доц., А. В. Чернявський, к.т.н., К. О. Решетняк, асп.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: Kulikova-Eugenia@i.ua
Вступ. В умовах глобалізації міжнародних політичних і економічних відношень ефективне використання
енергетичних ресурсів і екологічна безпека набули домінуючого значення. Висока енергоємність ВВП в Україні
є наслідком суттєвого технологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн, що
об’єктивно обмежує конкурентоспроможність національного виробництва.
Мета роботи. Запропонувати механізм оцінки проектів з енергозбереження на базі інтелектуальних систем прийняття
рішень з урахуванням екологічних факторів.
Матеріал і результати дослідження. На даний час одним з шляхів зниження енергоємності продукції є
реалізація проектів спільного впровадження у сфері енергозбереження в межах дії Кіотського протоколу. Це
дозволить не тільки досягти поліпшення стану енергоефективності, а й скоротити викиди парникових газів. Одним з
кроків у цьому напрямку є прийняття 21 жовтня 2010 року в першому читанні законопроекту «Про регулювання у
сфері енергозбереження», в якому акцентується увага на створенні внутрішнього вуглецевого ринку України та
механізмах використання викидів парникових газів для фінансування технологічного переходу економіки держави
до енергоефективних технологій.
Для створення внутрішнього вуглецевого ринку необхідно, перш за все, провести кількісну оцінку
існуючих викидів парникових газів, а також прогнозування короткострокових викидів парникових газів. Для
цього можуть застосовуватися як традиційні методи прогнозування (регресійний, кореляційний, спектральний
аналізи, метод Бокса-Джекінса, експоненціальне згладжування тощо), так і пакети прикладних програм
(RETScreen, Knowledge Manager, Expert Optimizer). Перевагою традиційних методів є простота використання
прогнозуючих моделей і наявність доступного програмного забезпечення. Однак, під час оцінки проектів з
енергозбереження з урахуванням екологічних факторів можуть виникати ситуації, коли вхідна інформація буде
задана не тільки в кількісній (температура повітря, кількість викидів парникових газів за певний період часу,
об’єм споживання енергоресурсів і т.п.), а й в порядковій (номер години доби, день тижня тощо) або
номінальній (тип погоди, кліматична зона, тип дня у формі «робочий» чи «вихідний» і т.д.) шкалах [1].
Прийняття рішення в таких ситуаціях традиційними методами є дуже складною, трудомісткою і в більшості
випадків нерозв’язною задачею. Ефективною альтернативою може бути підхід, заснований на використанні
методів штучного інтелекту, зокрема штучних нейронних мереж та систем нечіткого виводу. Ефективність цих
систем пов’язана з їх універсальними апроксимуючими можливостями і властивістю навчання безпосередньо в
процесі прогнозування. На сьогоднішній день ці методи підтвердили свою ефективність при розв’язанні
широкого круга задач, пов’язаних з прогнозуванням в енергетиці [2]. Для розрахунку короткострокових викидів
парникових газів пропонується використати нечітку нейронну мережу (рис. 1).

Рисунок 1. Загальна архітектура штучної нечіткої мережі [3]
Висновки. Для оцінки проектів з енергозбереження з урахуванням екологічних факторів необхідно
задатися максимально точною і повною інформацією про вихідні дані і всі можливі фактори, які впливають на
них. Повнота і достовірність інформації – це одна з найважливіших умов отримання максимально правдивого
результату. Нечіткі нейронні мережі є універсальними апроксиматорами функцій і можуть давати максимально
точні прогнози, однак їх розробка і налаштування вимагає кропіткої роботи і якісні експертні знання.
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енергозбереження з урахуванням еколого-кліматичних факторів // Праці Інституту електродинаміки НАН
України, К.: «Текст» - 2010, - Збірник наукових праць. Спеціальний випуск, - C. 175-178.
2. Планирование оптимального использования потенциала энергосбережения промышленных
предприятий Украины / В.П. Розен, А.И. Соловей, А.В. Чернявский, М.А. Казмирук // Технічна
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАСЫЩЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ
СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТИПА ТВВ-160-2
В. В. Очеретная, магистр.
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»
E-mail: LAM@ELF.DGTU.DONETSK.UA
Введение. Повышение точности моделирования мощных турбогенераторов может быть достигнуто только в
том случае, если их математические модели будут достаточно полно отражать реальные электромагнитные
связи и, в частности, учитывать явление магнитного насыщения массивных конструктивных элементов ротора.
Для упрощения исследования переходных режимов работы турбогенераторов по уравнениям Парка-Горева
важно установить характер зависимостей параметров электрической машины от насыщения магнитных цепей
по путям потоков рассеяния. Удобно такие зависимости представить в функции начального значения
периодической составляющей тока короткого замыкания. Полученные в [1] аналогичные зависимости не
учитывают действительного распределения токов между обмоткой возбуждения (ОВГ) и эквивалентной
демпферной системой (ДС). Поэтому они могут использоваться для учета влияния насыщения на результаты
расчета тока только в обмотке статора. Получение аналитических выражений с учетом правильного
распределения токов в контурах ротора требует структурной детализации схем замещения путем выделения
контура обмотки возбуждения. Это может быть осуществлено с использованием разработанного в [3] способа
синтеза схем замещения, в которых ОВГ представляется самостоятельной многоконтурной цепью.
Цель работы. Получение аналитических зависимостей параметров схем замещения различных структур в
функции начального значения периодической составляющей тока внезапного трехфазного короткого
замыкания для турбогенератора ТВВ-160-2 с учетом действительного распределения тока между ОВГ и ДС.
Материал и результаты исследований. Принятые в настоящей работе схемы замещения по продольной
оси ротора, отражающие влияние не только вытеснения тока, но и явление насыщения магнитных цепей
статора и ротора, приведены на рис. 1 и рис.2.
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Рисунок 1– Схема замещения ТГ общепринятого вида
при многоконтурном представлении ОВ
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Рисунок 2 – Схема замещения турбо-генератора с
вынесенной ветвью намагничивания

Влияние насыщения оценивалось интегрально путем определения частотных характеристик и параметров
схем замещения по данным серии опытов внезапного трехфазного короткого замыкания (ВКЗ), выполненных
из режима холостого хода при различных исходных напряжениях. Последние подбирались таким образом,
чтобы начальные значения периодической составляющей тока ВКЗ составляли приблизительно 2,0; 3,0 и
4,0 о.е., но не более максимальной величины 0,7 Uном, регламентируемой ГОСТ 10169-77. Для определения
ненасыщенных значений совокупности электромагнитных параметров эксперименты проводились при таком
напряжении на выводах статора, при котором начальное значение периодической составляющей тока в обмотке
статора не превышало номинальной. Для исследуемого турбогенератора определялись параметры схем
замещения, в которых обмотка возбуждения отражена двухконтурной цепью. Использовались данные
регистрации токов в обмотках статора и возбуждения, полученные при следующих исходных напряжениях в
опытах: 0,25; 0,47 и 0,7 от номинального.
Для разработки методики аналитического представления зависимостей параметров схем замещения от
насыщения были проанализированы частотные характеристики проводимости ветви ОВГ.
Сопоставление указанных характеристик, полученных при различных уровнях насыщения, свидетельствует
о практическом их совпадении в области частот от 0 до 0,1 о.е., т.е. в той области, в которой появляется
влияние ОВГ. При больших скольжениях имеет место несущественное, в пределах 5-8 % изменение
модульного значения исследуемого параметра. Однако, в области скольжений ротора, больших 0,1 о.е.,
значительно в большей степени проявляется действие демпферной системы.
Анализ частотных характеристик, отражающих влияние массивных конструктивных элементов ротора
турбогенератора, позволил установить, что влияние насыщения практически не проявляется в изменении
свойств эквивалентной демпферной системы при скольжениях менее 0,1 о.е. Это значит, что параметры
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контура, имеющего наибольшую постоянную времени, практически не зависят от начального значения
периодического тока статора.
Выполненные исследования показали целесообразность определения аналитической зависимости от тока
короткого замыкания только параметров одного контура, отражающего влияние демпферной системы,
имеющего наименьшую постоянную времени.
Анализ зависимостей (1) и (2) от начальной величины периодического тока короткого замыкания, в этом
случае, позволил получить аналитические выражения для определения зависимостей (1) и (2) в функции тока
статора при значении последних более 1 о.е.
rD 2 ( I ) = rD 2 НЕНАС (0,996 + 0, 019 I − 0, 015 I 2 ) ;
(1)

xD 2 ( I ) = xD 2 НЕНАС (1,16 − 0,183I + 0, 022 I 2 ) ,

(2)

где rD 2 НЕНАС = 0, 0671 ; xD 2 НЕНАС = 0,348 – ненасыщенные значения сопротивлений, полученные при напряжении
0,25 от номинального.
Описанный подход и полученные зависимости обуславливают отличие расчетных частотных характеристик
от соответствующих экспериментальных.
Для повышения точности расчетов были выполнены исследования с целью определения параметров схем
замещения разных структур (рис.1 и рис. 2) для следующих случаев:
– от насыщения зависят параметры всех роторных контуров эквивалентных схем замещения;
– от насыщения зависят параметры только двух контуров, отражающих влияние демпферной системы
(параметры ОВГ остаются независящими от тока).
Для схемы замещения общепринятого типа было также оценено влияние сопротивления рассеяния обмотки
статора на изменение параметров от насыщения. В табл.1 и табл. 2 приведены значения параметров схем
замещения, полученные при различных уровнях насыщения.

I n(0)
1,0
2,15
3,54

Таблица 1 – Значения параметров схемы замещения (рис. 2, все параметры зависят от насыщения)
ОЗГ
Демпферна система
U
0,25
0,47
0,7

x f1

xf2

rf 1

rf 2

xD1

xD 2

rD1

rD 2

0,367
0,376
0,381

-0,487
-0,527
-0,570

0,001780
0,001836
0,001868

-0,097
-0,172
-0,255

7,155
3,205
1,643

0,348
0,321
0,330

0,053
0,111
0,058

0,067
0,100
0,127

Таблица 2 – Значения параметров схемы замещения (рис. 1, все параметры зависят от насыщения)
ОЗГ
Демпферна система

I n(0)

xσ

1,0
2,15
3,54

0,22
0,198
0,176

Полученные

x f1

xf2

rf 1

rf 2

xD1

xD 2

rD1

rD 2

0,106
0,152
0,183

-0,417
0,403
0,482

0,001649
0,001719
0,001821

-0,401
0,105
0,036

1,205
0,495
0,672

0,027
0,022
0,035

0,021
0,020
0,017

0,015
0,028
0,029

дискретные

значения

в

каждом

случае

аппроксимировались

зависимостями

вида

f (I ) = a + bI + cI .
2

Выводы. Полученные аналитические зависимости параметров схем замещения различных структур в
функции начального значения тока ВКЗ для турбогенераторов типа ТВВ-160-2 удовлетворительно учитывают
влияние насыщения на переходные процессы как в обмотке статора, так и в обмотке возбуждения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
А. И. Подпорина, магистр.
Донецкий национальный технический университет
E-mail: ivp@elf.dgtu.donetsk.ua
Введение. Система Wide Area Measurement Systems - WAMS (система мониторинга переходных режимов –
СМПР) создает возможности построения систем управления электроэнергетическими системами (ЭЭС) на
качественно новом уровне. В ряде работ рассматриваются возможности использования СМПР для управления
устойчивостью режимов ЭЭС. При этом как при верификации текущей модели, так и при обосновании
управляющих воздействий используются упрощенные модели генераторов, что не обеспечивает полноту
оценки реализации разработок в реальных ЭЭС.
Цель работы. Оценка эффективности построения модели управления устойчивостью на основе
идентификации в режиме реального времени матрицы собственных и взаимных проводимостей (СВП)
генераторов, связанных электрической сетью, как модели управления устойчивостью режима.
Материал и результаты исследований. Анализ ряда работ позволяет представить процесс управления
устойчивостью с помощью схемы, приведенной на рис. 1.
Параметры режима
Энергосистема
(модель)

Идентификация модели
управления

Формирование команд
управления

Рисунок 1 – Структурная схема реализации управления ЭЭС
При этом генераторы электрических станций представляются моделью в виде переходной ЭДС за
переходным сопротивлением [1]. Оценка реализации метода для простейших ЭЭС выполнялась на основе
математического эксперимента. При этом параметры текущего режима ЭЭС, необходимые для идентификации
матрицы СВП и команды для управления определялись на основе одной и той же модели генератора. Таким
образом, основная проблема использования математического моделирования – адекватного описания объектов
и режимов была исключена.
Разработана методика оценки возможности управления устойчивостью на основе построения матрицы СВП.
Положения методики основаны на использовании полной модели генератора с учетом систем регулирования
для получения параметров переходного режима и выполнения оценки устойчивости режима ЭЭС на основе
разработок [1].
Выводы. Предложена методика оценки эффективности СВП для управления устойчивостью ЭЭС,
разработано программное обеспечение.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Тутундаева Д.В. Новые возможности управления режимами ЭЭС при измерении фаз напряжений в
электрической сети / Д.В. Тутундаева, А.Г. Фишов // Оперативное управление в электроэнергетике. Подготовка
персонала и поддержание его квалификации. – 2009. – №1. – С. 37-43.
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ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. О. Сінчук, к.т.н., доц.
Криворізький технічний університет
О. Ю. Коваленко, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: kovalenko-olka@yandex.ru
Вступ. Сучасні схеми електропостачання промислових підприємств характеризуються більшою кількістю
елементів, різноманітністю типових рішень по схемах комутації, зміною структур у процесі експлуатації,
впливом багатьох випадкових факторів на надійність їхнього функціонування.
Мета роботи. Оцінка показників надійності систем електропостачання промислових підприємств методами
структурного аналізу.
Матеріал і результати дослідження. Відмінною рисою електричних схем систем електропостачання є те,
що відмова практично кожного елемента схеми не локалізується в ньому самому, а впливаючи на інші,
пов'язані з ним елементи, викликає необхідність їхнього відключення. У будь-якій електричній схемі є
неавтоматичні й автоматичні комутаційні апарати, самі, що відмовляють у процес локалізації відмов інших
елементів, тому виникають значні труднощі формального опису процесів функціонування електричних схем
при розрахунках їхньої надійності.
Формалізація в одержанні розрахункових схем по надійності систем електропостачання дозволяє моніторити процес
кількісної оцінки надійності й одночасно вирішити не менш важливе завдання – оцінити внески по складових у показники
надійності, тим самим намітити заходи цілеспрямованої модернізації (зміни) схеми для підвищення її надійності.
При рішенні цього завдання доцільно використати методи структурного аналізу [1], які не накладають
обмежень на ступінь складності системи електропостачання. Сутність методу формалізації розрахункових схем
по надійності складається у визначенні мінімальних перетинів електричних схем щодо вузла (вузлів)
навантаження (такі перетини називаються основними). Потім на основі інформації про логіку роботи
комутаційних апаратів електричної схеми формуються наступні множини: безліч елементів, не відділених від
вузлів ніякими комутаційними апаратами (матриця В), відмова цих елементів приводить до відключення вузлів
на час відновлення; безліч елементів, окремих від вузлів неавтоматичними комутаційними апаратами (матриця
П), відмова їх приводить до відключення вузлів на час оперативних перемикань; безліч елементів, окремих від
вузлів автоматичними комутаційними апаратами, постачальним релейним захистом й автоматикою (матриця
А), відмова їх при відмові автоматичних комутаційних апаратів, які повинні локалізувати аварію з боку вузлів,
приводить до відключення вузлів під час оперативних переключень. При необхідності (зокрема, при низькій
надійності автоматичних комутаційних апаратів) можлива побудова ще однієї множини, яка відбивала б події
переходу аварії за два комутаційних апарати (аналогічно матриці А), при цьому зона впливу відмов елементів
на відповідні вузли сильно розширюється, хоча ймовірність таких впливів, як правило, незначна.
На основі отриманих множин, які в дуже компактному виді (у матрицях В, П, А записуються тільки номери
елементів) відбивають інформацію про логіку роботи схеми, легко виходять із використанням основних перетинів
додатково, заміною в основних перетинах вузлів на елементи із зазначених множин з відповідними показниками
надійності [2]. Цей прийом дозволяє досить просто врахувати надійність роботи таких пристроїв як АВР, АЛВ, а також
відключення елементів у профілактичний і капітальний ремонт і т.д. Диференціація повної сукупності перетинів на
складові: основні й додаткові по матриці В, додаткові по матриці П, додаткові по матриці А , а також їхні сполучення
дозволяють оцінити внесок у результуючі показники надійності окремих факторів і цілеспрямовано впливати на рівень
надійності, забезпечуваний схемою. Зокрема, по першій складовій кількісно оцінюється вплив структури схеми або
організації аварійних ремонтів у системі при фіксованій структурі схем, по другій – організація оперативного керування
й оперативна гнучкість схеми, по третій – надійність роботи комутаційних апаратів, релейного захисту й автоматики.
Аналіз внесків зазначених факторів й їхніх співвідношень у результуючі показники надійності створюють можливість
розробки заходів щодо підвищення надійності систем, керуванням рівнем надійності як на стадії створення систем при
проектуванні, так і в експлуатації.
Досвід використання методу диференціальних внесків в оцінки показників надійності схем систем
електропостачання показує його високу ефективність не тільки при одержанні кількісних оцінок на ЕОМ, але й
створенні високонадійних економічних схем.
Висновок. Запропоновано метод оцінки надійності систем електропостачання, що дозволяє систематизувати
розрахунки надійності, кількісно оцінити внески в показники надійності основних факторів, що впливають, і
обґрунтовано намічати заходи, що підвищують рівень надійності до очікуваних значень.
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Вступ. З кожним роком зростає кількість потенційних домовласників, які прагнуть до організованого
проживання в котеджному поселенні (КП) з розвиненою інфраструктурою і охороною. Це пов’язано з тим, що
крім стандартного набору міської квартири – кухні, спальних кімнат та санвузлів – котедж передбачає наявність
і інших приміщень, таких як господарські кімнати, приміщення для котельного обладнання, гараж, сауна,
спортзал тощо. Більшість КП будуються поблизу існуючих вже понад 30-40 років електричних мереж. Однак
структура та параметри цих мереж не відповідають вимогами надійності електропостачання та не в змозі
покрити ті обсягами електроенергії та рівні електричних навантажень, що необхідні для підтримання
комфортних умов проживання в КП. Крім того в зв’язку із щорічним підвищенням вимог щодо благоустрою
КП зростають та будуть зростати обсяг електроенергії та рівні електричних навантажень КП. Тому актуальним
залишається питання планування та регулювання електроспоживання КП.
Мета роботи. Аналіз споживання електричної енергії КП та розробка класифікації споживачів електричної
енергії (СЕЕ) з метою планування та регулювання їх електроспоживання.
Матеріал і результати дослідження. Навантаження електроенергетичних систем (ЕЕС) КП складаються з
навантажень окремих споживачів з характерними для них графіками споживання, які можуть відрізнятися за
сезонами року. Графік побутового електроспоживання в значній мірі визначається кількістю електрифікованих
побутових приладів, а також видом енергії (палива), що використовуються для приготування їжі, на потреби
гарячого водопостачання та опалення. Незважаючи на те, що навантаження ЕЕС складаються з навантажень
великої кількості різних СЕЕ, вирівнювання сумарного добового (тижневого, річного) графіка навантажень не
відбувається. Особливість електроспоживання КП полягає в їх істотній нерівномірності за часом. Добовий
графік навантажень ЕЕС має, як правило, два явно виражених піки − ранковий та вечірній. Між ранковим та
вечірнім піками розташована зона відносно зниженого навантаження і більш глибоке зниження (провал) має
місце протягом шести-восьми нічних годин.
Для зменшення пікового навантаження та вирівнювання графіку навантаження ЕЕС КП необхідно
проводити планування електроспоживання, а також впроваджувати організаційно-технічні заходи для
регулювання електроспоживання. Для цього, перш за все, необхідно провести групування СЕЕ за певними
ознаками – вимогами щодо безперебійності живлення, кількістю фаз, режимом роботи, можливістю
перенесення часу їх використання в години позапікового споживання (рис. 1).

Рисунок 1 − Класифікація споживачів електричної енергії КП
Висновки. Проведений аналіз споживання електричної енергії КП дав змогу виділити наступні
класифікаційні ознаки щодо їх споживачів електричної енергії: вимоги щодо безперебійності електроживлення,
рівень напруги та кількість фаз, місце розташування, режим роботи, наявність програмного керування, вплив на
показники якості електричної енергії, можливість перенесення часу використання в години позапікового
споживання. Класифікація споживачів електричної енергії є важливою ланкою в питаннях подальшого
планування та регулювання електроспоживання КП.
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Вступ. Розрахунок електромагнітних полів в електричних машинах незалежно від їх конструкції та призначення є
фундаментальною основою для їх проектування та моделювання процесів, які в них відбуваються. Методики, які
використовують на сьогодні, переважно не враховують зміни властивостей конструктивних матеріалів з часом,
нелінійність характеристик та неоднорідність розподілу магнітних й електричних властивостей основних конструктивних
елементів. Як доказ цього можна навести чисельні приклади розрахунку електромагнітних полів з використанням
сучасного математичного та програмного забезпечення, результатом яких є досить суттєва розбіжність між
експериментально отриманими даними та результатами розрахунків чисельними методами за існуючих методик
обчислення.
Мета роботи. Обґрунтувати задачу проблему розрахунку електромагнітних полів з урахуванням зміни властивостей
конструктивних елементів з часом у ході тривалої експлуатації та ремонту електричних машин змінного струму,
визначити та конкретизувати шляхи вирішення даної задачі.
Матеріал і результати досліджень. На сьогодняшній день розрахунки електромагнітних полів здійснюються на
основі трьох підходів:
– аналітичний розрахунок;
– графічний аналіз розподілу електромагнітного поля (метод Ротерса);
– чисельні методи (метод скінчених елементів, метод скінчених різниць, метод Монте-Карло).
Перші два підходи до розрахунку, через складність конфігурації геометрії магнітопроводу електричних машин
використовуватись для отримання точного результату не можуть. Чисельні методи, на відміну від них, дозволяють
отримувати досить точні результати незалежно від складності геометрії моделі, що розраховується.
При розв’язанні поставленої задачі необхідно використовувати рівняння, що описують електромагнітні поля, у
наступному виді:
– рівняння Пуассона для опису статичних електромагнітних полів:

r
∂2 A ∂2 A ∂2 A
+ 2 + 2 = − µ0 µ r j ,
(1)
2
∂ x ∂ y ∂ z
r
де А – векторний магнітний потенціал; µ0 , µr – відповідно абсолютна та відносна магнітна проникність; j – щільність
струму;
– рівняння Лапласа:

∂ 2U
∂2 y

+

∂ 2U
∂2 y

+

∂ 2U
∂2z

= 0,

(2)

де U – скалярний магнітний потенціал;
– рівняння для опису електричної машини у поперечному перерізі, отримане на основі теорії Максвела:

r  r
 1
rot 
rot (kAz )  = k ⋅ J z .
 µ ( B)


(3)

У процесі аналізу даних рівнянь з урахуванням положень, викладених у [1] та [3], можна зробити висновок, що при
розрахунках електромагнітних полів в електричних машинах змінного струму слід додатково враховувати наступні
параметри:
– магнітні властивості електротехнічної сталі (ЕТС) пакетів статора та ротора;
– геометричні розміри магнітної системи;
– опір обмоткової, міжфазної та пазової ізоляції.
Зміна вищенаведених параметрів значно впливає не тільки на час наробітку на відмову, але й зменшує ККД
електричних машин як перетворювачів енергії. Причини виникнення даних проблем повинні розглядатися комплексно,
оскільки вплив одного негативного фактору найчастіше поєднується ще з кількома явищами [3], наприклад, вібрація
разом із природнім старінням та перевищенням температури значно скорочує термін служби ізоляції. Стан самої ж
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ізоляції безпосереднього впливу на стан магнітопроводу не має, але повинен ураховуватись при визначенні потоків
пазового розсіювання.
Важливим є і той факт, що погіршення електромагнітних параметрів електричних машин підсилюється при зміні
властивостей основних конструктивних вузлів та елементів. Так, при зношуванні підшипникового вузла з’являється
ексцентриситет валу ротора, що призводить до зміни величини повітряного проміжку, а як наслідок – до зміни параметрів
магнітного та електричного кіл.
Окрім того, в сучасних методиках розрахунку електромагнітних полів в машинах змінного струму питання старіння
сталі не розглядається взагалі, хоча при цьому зміна провідності листів ЕТС є досить суттєвою. Особливу цікавість
викликає той факт, що пакети ЕТС машин, які працюють на неробочому ході чи значно недовантаженому режимі, мають
коефіцієнт старіння відповідно у 1,5 – 2 рази вищий відносно тих машин, які працюють в номінальному режимі [1], тобто
більша амплітуда індукції знижує ефект старіння, що видно з наведеного нижче виразу та підтверджується даними,
наведеними у табл.1.
k = ( p 1 − p 0 ) / p 0 = ( H C 1 − H C 0 ) / H C 0 = ( B1 − B0 ) / B0 ,
(4)
де

p – втрати в ЕМ; H C – коерцитивна сила; B – магнітна індукція; 1,0 – індекси після старіння і до старіння

Таблиця 1 – Зміна коерцитивної сили при старінні ЕТС в умовах різного максимального значення індукції
№
BM = 0,5 Тл
BM = 1,0 Тл
BM = 1,5 Тл
зразка
HC, А/м,
Коефіцієнт
HC, А/м,
Коефіцієнт
HC, А/м,
Коефіцієнт
до старіння
старіння, %
до старіння
старіння, %
до старіння
старіння, %
1
43
11
61
6,6
75
5,3
2

43

16

61

15

75

12

3

29

17

40

12

47

11

Нагрів сталі при тривалих та ускладнених режимах роботи також призводить до погіршення властивостей пакету ЕТС
(рис. 1) і, як наслідок, обумовлює збільшення втрат у сталі та зниження ККД [1].

Рисунок 1 – Зміна питомих втрат при нагріві сталі 10895 до 120 оС,
витримці при максимальній температурі і охолодженні
На основі проведених аналітичних досліджень було визначено шляхи подальшого розвитку даного напряму:
– створення методів прогнозування зміни властивостей конструктивних матеріалів з часом;
– розробка моделей електричних машин для моделювання електромагнітних полів на основі чисельних
методів, які б враховували залежність зміни магнітних властивостей магнітопроводу від параметрів магнітного
поля;
– розвиток та вдосконалення засобів контролю електромагнітних параметрів та стану конструктивних
елементів;
– проведення робіт у напрямку побудови математичної моделі, яка б цілісно враховувала вплив старіння на
стан кожного з конструктивних елементів.
Висновок. У даній роботі обгрунтовано необхідність та можливість врахування старіння конструктивних
елементів та їхнього впливу на електромагнітні процеси і поля та визначено шляхи вирішення даної проблеми.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ
1. Дружинин В.В. Магнитные свойства электротехнической стали. – М.: Энергия,1974. – 240 с.
2. Бинс К., Лауренсон П. Анализ и расчет электрических и магнитных полей. – М.: Энергия, 1970. – 376 с.
3. Прус В.В. Старение электрических машин в ходе продолжительной эксплуатации и ремонта // Вісник
Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук:
КДПУ, 2007. – Вип. 4/2009 (57), Ч. 1. – С. 74 – 77.
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УТОЧНЕНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
СИНХРОННЫХ МАШИН ИЗ ОПЫТОВ ВНЕЗАПНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Е. В. Сытник, магистр.
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»
E-mail: lam@elf.dgtu.donetsk.ua
Введение. Проведение опытов внезапного трехфазного короткого замыкания (ВКЗ) рекомендуется для
экспериментального определения синхронного, переходного и сверхпереходного индуктивных сопротивлений
по продольной оси ротора синхронных машин (СМ), а также соответствующих постоянных времени. Кроме
того, действующий стандарт [1] предусматривает также в п. 25 и п. 26 определение электромагнитных
параметров и частотных характеристик (ЧХ) с учетом наличия на роторе произвольного числа контуров.
Процедура нахождения значений указанных параметров регламентирована рядом документов: рекомендациями
международной электротехнической комиссии IEC 34-4 [2], стандартом США IEEE 115 и действующим в
Украине и странах СНГ отраслевым стандартом ГОСТ 10169-77 “Машины электрические синхронные
трехфазные. Методы испытаний” [1]. Исследования показали, что определение в соответствии со стандартной
методикой частотных характеристик проводимости со стороны обмотки статора во всех случаях приводит к
систематической ошибке. Действительные составляющие и модульные значения комплексов токов
рассчитанных проводимостей всегда оказываются меньше исходных.
Цель работы. Повышение точности экспериментального определения совокупности электромагнитных
параметров в форме частотных характеристик проводимости со стороны обмотки статора СМ или
эквивалентных схем замещения по данным измерения параметров переходного режима при внезапном
трехфазном коротком замыкании на выводах электрической машины.
Материал и результаты исследования. Математическая модель, принятая в упомянутых стандартах [1, 2],
представляет аналитическое выражение для фазных токов. Например, для фазы А обмотки статора при КЗ из
режима холостого хода имеет вид:

iА (t ) = ( I d ∞ + I d' e
где

'
d

− t

Td'

+ I d'' e

− t

Td''

) cos(ω t + γ 0 ) − I am cos(γ 0 )e

− t

Ta

,

(1)

''
d

I d∞ , I , I , I am – установившаяся, начальные значения переходной, сверхпереходной и максимально

Td' , Td'' , Ta – постоянные времени затухания
свободных токов; γ 0 – угол между осью фазы А статора и осью d ротора в момент КЗ; ω – частота вращения
возможной апериодической составляющих фазного тока;

ротора.
В качестве причин погрешностей выявлено влияние допущений, связанных с пренебрежением медленным
вращением апериодической составляющей и одновременным неучетом второй гармоники тока ВКЗ, которые
положены в основу стандартной методики.
Более строгая математическая модель, которую необходимо использовать для уточненного определения
ЭМП, может быть представлена следующим выражением:

iА (t ) = ( I d ∞ + I d' e
где

− t

Td'

+ I d'' e

− t

Td''

) cos(ω t + γ 0 ) − [ I am cos(ωa t + γ 0 ) + I 2 m cos(2ωt + γ 0 )]e

− t

Ta

,

(2)

I 2 m – начальное значение тока двойной частоты; ω a – частота вращения апериодической составляющей

потока обмотки статора.
Однако такая, более точная, модель не позволяет учесть влияние параметров СМ по поперечной оси на токи в фазах при
ВКЗ. Такое влияние всегда имеет место даже при КЗ из режима холостого хода. Это обусловлено влиянием активных
сопротивлений роторных контуров. Кроме того предполагается, что СМ кроме обмотки возбуждения имеет только по
одному демпферному контуру по каждой оси симметрии ротора. В настоящее время при решении задач расчета
электромеханических переходных процессов имеет место тенденция к учету многоконтурности роторов. Кроме того, из
анализа следует, что стандартная методика предполагает определение частотных характеристик по значениям
периодического тока ВКЗ в предположении, что они соответствуют бесконечно большому скольжению ротора.
Для уточнения метода воспользуемся математической моделью в виде аналитического соотношения,
полученного в [3] на основе уточненных связей между частотными характеристиками и составляющими
переходного тока. Это выражение представляет собой решение с погрешностью не более 1% полных уравнений
Парка-Горєва для ЭМ с незначительными значениями активного сопротивления обмотки статора. По нему
можно определять изменение обобщенного вектора тока статора при трехфазных коротких замыканиях или
включениях в сеть СМ, вращающейся с произвольной скоростью. Как известно, при КЗ в обмотках статора
будут протекать: установившийся I d∞ , апериодический i , ток двойной частоты i
и переходный
− sa
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периодический

i

− sпер

токи. Применительно к расчету ВКЗ из режима холостого хода ( δ 0

= 0 ) закон изменения

изображающего вектора тока статора, полученный в [10], можно записать в следующем виде:

i (t ) = I d∞ + i

− s

− sa

(t ) + i

− s2

(t ) + i

− s ппе

(t ) .

(3)

В (3) векторы отдельных составляющих переходного тока статора определяются по частотным
характеристикам yd ( js ) и yq ( js ) в соответствии со следующими соотношениями:

I d∞ = yd ( js ) s =0 ;
i (t ) = −

yd ( js ) s =−1 + y q ( js ) s =−1
2

− sa

i (t ) = −

yd ( js ) s =−1 − yq ( js ) s =−1
2

−s2

i

− sпер

−
 n
( t ) =  ∑ I dk e
 k =1

t

Tdk

(4)

⋅ e jω⋅ωa ⋅t ⋅ e

Ta

;

(5)

Ta

;

(6)

 jω t
⋅e .



(7)

⋅ e − j 2ω⋅t ⋅ e

m

+ j ∑ I ql e

− t

l =1

Tql

− t

− t

I dk и I ql , входящие в (7), представляют собой
проекции на оси d и q соответствующих векторов, рассчитываемых по параметрам ( x, r ) эквивалентных схем
Составляющие переходного периодического тока статора

замещения с вынесенной ветвью намагничивания:
k
I dk = Re  i  ;
 − d 


js
k
i =  k
k
−d
 rd + jsxd

l
I ql = Im  i  .
 − q 


 ;
 s =−1


js 
l
i = l
.
 r + jsx l 
−q
q
q

 s =−1

(8)

(9)

Экспериментальная проверка достоверности разработанного способа осуществлялась для модельного
синхронного генератора типа МТ-30. Переходная функция изменения модуля обобщенного вектора тока
статора рассчитывалась по данным регистрации трех фазных токов с дискретностью 0,002 с по известному
соотношению:

I s (t ) |= 2 [i A2 (t ) + iB2 (t ) + iC2 (t )] .
3

(10)

Погрешность аппроксимации функцией экспериментальных значений не превысила 8 %.
Частотные характеристики рассчитывались по стандартной и уточненной методике. Их сопоставление
свидетельствует о том, что уточненная методика позволила повысить точность определения частотных
характеристики на 5,4 % по действительной и 22,5 % мнимой составляющим соответственно.
Отличие ЧХ, полученных с использованием стандартного подхода и уточненного, находятся в тех же
пределах, что и результаты идеализированного эксперимента.
Таким образом, применение нового подхода позволяет снизить погрешность при определении частотных
характеристик за счет исключения систематической ошибки, присущей стандартной методике.
Выводы. На основании аналитического описания изменения обобщенного вектора тока статора при
трехфазном коротком замыкании на выводах синхронных машин предложен новый подход к
экспериментальному определению частотных характеристик проводимостей со стороны обмотки статора,
позволяющий уточнить стандартную методику, рекомендуемую ГОСТ 10169-77.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. ГОСТ 10169-77. Машины электрические синхронные трехфазные. Методы испытаний. – М.: Изд-во
стандартов, 1984. – 78 с.
2. International Electrotechnical Commission (IEC) Standard. Rotating Electrical Machines. Part 4: Methods for
determining synchronous machines quantities from tests. Publication 34-4. Geneva, 1985. – 175 p.
3. Ларин А.М., Ткаченко А.А. Уточнение математической модели синхронной машины для определения
совокупности электромагнитных параметров из опытов внезапного трехфазного короткого замыкания // Праці
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ДИСКОВЫЙ МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР С САМООЧИЩАЮЩЕЙСЯ РАБОЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ
И. А. Шведчикова, к.т.н., доц., М. А. Земзюлин, асп.
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
E-mail: ishved@i.ua
Введение. Для разделения смесей, состоящих из ферромагнитных и немагнитных дисперсных материалов, в
частности, смесей, транспортируемых ленточными транспортерами, применяются дисковые магнитные
сепараторы, основным конструктивным элементом которых является вращающийся ферромагнитный диск. На
поверхности диска устанавливаются магниты или электромагниты, с помощью которых в межполюсном
рабочем зазоре образуется магнитное поле с относительно высоким градиентом напряженности [1, 2].
Недостатком большинства известных конструкций дисковых магнитных сепараторов является сложность
разгрузки извлеченных магнитных включений.
Цель работы. Разработка новой конструкции дискового магнитного сепаратора, которая бы удовлетворяла
требованию обеспечения непрерывной самоочистки рабочей поверхности диска.
Материал и результаты исследования. Для решения поставленной задачи был разработан дисковый
магнитный сепаратор с самоочищающейся рабочей поверхностью, схематично показанный на рис.1.
Магнитный сепаратор содержит ферромагнитный диск 1, установленные на диске магниты 2, расположенные
по спирали на равных расстояниях друг от друга с чередованием полярности полюсов как в направлении
разворачивания спирали, так и в радиальном направлении; вращающийся диск 3, выполненный из
немагнитного материала и расположенный под магнитами 2 в плоскости, параллельной плоскости диска 1;
фиксированный скребок 4, расположенный под вращающимся диском сбоку от конвейера.

а)
б)
Рисунок1 – Дисковый магнитный сепаратор: а) общий вид сепаратора; б) вид снизу
(1 – ферромагнитный диск; 2 – магниты; 3 – немагнитный диск; 4 – скребок)
В рабочем режиме сепаратор устанавливается над поверхностью сыпучего материала с ферромагнитными
включениями, которые транспортируются ленточным конвейером. Немагнитный вращающийся диск 3
начинает вращаться вокруг своей оси. При этом в зоне нахождения сыпучего материала с ферромагнитными
металлическими включениями создается пульсирующее двухкомпонентное магнитное поле: бегущее – в
радиальном направлении и вращающееся – в направлении вращения немагнитного диска 3. Ферромагнитные
частицы под действием магнитных сил притягиваются к поверхности немагнитного диска 3 и начинают
вращаться вместе с ним, одновременно двигаясь в направлении разворачивания спирали и постепенно
перемещаясь по поверхности немагнитного диска 3 в радиальном направлении, задерживаясь около
неподвижного скребка 4. Расположение магнитов 2 на неподвижном ферромагнитном диске 1 по спирали
обеспечивает возможность самоочистки поверхности немагнитного вращающегося диска 3 от ферромагнитных
включений без каких-либо дополнительных устройств, что значительно упрощает процесс разгрузки
извлеченных ферромагнитных включений без остановки рабочего процесса сепарации.
Выводы. Разработана новая конструкция дискового магнитного сепаратора, особенностью которой является
самоочистка рабочей поверхности диска непосредственно в режиме разделения смесей. Изменяя количество
магнитов, расстояние между ними и количество витков спирали, можно подобрать наиболее оптимальный
режим работы сепаратора, что и является предметом дальнейших исследований.

1.
2.
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373

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

ВРАХУВАННЯ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З
КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ В ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ
В. А. Бобер, інж., О. С Вишневський. студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: bvictor@ua.fm
Вступ. В роботі [1] врахування зміни параметрів асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором (АД) в
пусковому режимі проводиться введенням функцій зміни коефіцієнтів нелінійності опорів в залежності від
величин ковзання та струмів. Ці коефіцієнти різні для різних АД.
В НТУУ «КПІ» розроблена методика автоматизованого розрахунку робочих і пускових характеристик при
проектуванні АД, яка дозволяє визначати змінні параметри на кожному кроку інтегрування, а також
математична модель електромеханічних систем [3]. Є доцільним створення уточненої математичної моделі, яка
дозволяє досліджувати вплив зміни того чи іншого параметру на пусковий режим.
Мета роботи. Дослідження впливу ефекту витіснення струму в роторі та насичення коронок зубців статора
та ротора на процес пуску асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.
Вказана мета досягається при вирішенні задач: розробка уточненої математичної моделі пуску АД;
дослідження процесу пуску АД з врахуванням зміни параметрів окремо і в цілому; аналіз результатів
досліджень.
Матеріал і результати дослідження. Принципова схема моделі АД показана на рис. 1. Узагальнена модель
трифазного АД описується рівняннями напруг для кожної фази статора та ротора за ІІ законом Кірхгофа,
виразом для електромагнітного моменту, який виникає внаслідок взаємодії струмів та магнітного поля, та
потокозчеплення для кожної фази (1):
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J ω = Me − Mc ;

dt

∂ 1 N


Me =
∑ψ i ⋅ ii  ;

∂γ  2 i =1

ψ A = iA LAA + iB LAB + iC LAC + ia LAa + ib LAb + ic LAc ;

...

 ψ a = iA LaA + iB LaB + iC LaC + ia Laa + ib Lab + ic Lac ,

...


Рисунок 1 – Принципова схема АД
де: RN – активний опір N-ної фази, uN – миттєве значення напруги N-ної фази, іN – миттєве значення струму Nної фази, J – приведений до валу АД сумарний момент інерції, ω – швидкість обертання ротора, Me –
електромагнітний момент, Mc – момент опору, ψ – потокозчеплення N-ної фази , LNG – індуктивний зв'язок фази
N з G-ою фазою.
В системі диференціальних рівнянь (1) змінні діляться на незалежні (напруга мережі), залежні
(потокозчеплення, струми, кутова швидкість обертання ротора) та параметри АД (коефіцієнти диференційних
рівнянь). Але параметри АД змінюються, насичення основного магнітного кола призводить до зміни
взаємоіндуктивного зв’язку між фазами, насичення коронок зубців зменшує індуктивності розсіювання АД, а
прояв ефекту витіснення струму враховується як зміна активного опору та індуктивності розсіювання фаз
короткозамкненого ротора [2].
Система диференційних рівнянь (СДР) інтегрується дискретно. Весь інтервал інтегрування розбивається на
велику кількість елементарних проміжків, на кожному з яких параметри АД вважаються постійними, але для
кожного з елементарних проміжків вони уточнюються. При інтегруванні СДР на кожному наступному
проміжку як початкові умови використовують кінцеві значення попередньої СДР.
Проведемо дослідження пускових режимів АД 4А200М2У3 потужністю 37 кВт.
На рис. 2 та 3 приведені графіки зміни з часом електромагнітного моменту Ме, швидкості обертання ротора
ω та струму статора фази А іA при пуску АД зі статичним моментом навантаження Мс. Для порівняння
приведено графіки з врахуванням: насичення основного магнітного кола (a); насичення основного магнітного
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кола та ефекту витиснення струму (b); насичення основного магнітного кола, коронок зубців та ефекту
витіснення струму ротора (c).
На рис. 4 приведено графіки зміни індуктивностей розсіювання статора LS та ротора LR, активного опору
ротора RR для пуску АД: 1 – L, R = const; 2 – L, R = var, з врахуванням ефекту витіснення струму ротора; 3 – L,
R = var, з врахуванням насичення коронок зубців статора та ротора.
ω, с-1
М, Н ⋅ м

Ме

800

ω

600

200

ω

ω

Ме

150

Ме

400

100
50

200

Мс

Мс

0

0

Мс

-200
-400
0

0.2

0

0.4

0,2

0.6

0,4

0,6

0.8

0,8

1

0

t, c 0

0.2

0,2

0.4

0.6

0,4

0.8

0,6

1

0,8

0

0.2

t, c 0

0.4

0,2

0.6

0,4

0,6

0.8

0,8

t, c

1

a
b
c
Рисунок 2 – Електромагнітний момент, момент опору та швидкість АД
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Рисунок 3 – Струм фази А статора АД
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Висновки.
1. Розроблена уточнена математична модель пуску АД, яка дозволяє враховувати ефект витіснення струму в
роторі, насичення коронок зубців статора та ротора в процесі пуску на кожному кроці інтегрування.
2. Дослідження пуску АД 4А200М2У3 по уточненій математичній моделі показало можливість виявити
вплив окремих нелінійних параметрів на пускові характеристики АД.
3. Математична модель може бути застосована при курсовому та дипломному проектуванні.
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ІННОВАЦІЙНИЙ СИНТЕЗ ГІБРИДНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ СТРУКТУРНОГО ПЕРЕДБАЧЕННЯ
Ю. В. Гайдаєнко, асп., О. Л. Мірошник, магістр., В. Ф. Шинкаренко, д.т.н., проф.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: lyckylu@ukr.net
Вступ. Задача інноваційного синтезу нових структурних різновидів технічних об’єктів є ключовою на
етапах пошукового проектування і створення принципово нових зразків техніки. Але методологічне
забезпечення цього напряму, до останнього часу, обмежувалось лише результатами інформаційного аналізу
відомих аналогів та використанням евристичних методів (методу морфологічного аналізу, методу мозкового
штурму та ін.). З розробкою основ генетичної теорії еволюції електромеханічних систем (ЕМ-систем) та
подальшим розвитком методології структурно-системних досліджень, створено науково-методичні засади для
постановки і розв’язання широкого кола задач структурного передбачення, з можливістю аналізу як відомих
видів, так і видів генетично визначених, але ще не відомих на даний час еволюції досліджуваного класу ЕМсистем [1, 2]. Постановка системних задач такого рівня в технічних науках, до останнього часу, вважалась
неможливою. Тому задачі практичної реалізації технології структурного передбачення, стосовно пошукових
задач інноваційного спрямування, в умовах обмежених часових і матеріальних ресурсів та зростаючої
конкуренції, слід розглядати як актуальний напрям досліджень сучасної техніки і електромеханіки, зокрема.
Мета роботи. Апробація технології структурного передбачення на прикладі розв’язання задачі
інноваційного синтезу конкурентоспроможного структурного варіанта ЕМ-системи, призначеної для
автоматизованого маніпулятора сталевими трубами великого діаметра.
Матеріал і результати дослідження. Вихідною інформацією для постановки задачі слугувала наступна
сукупність технічних вимог до електромеханічної системи:
1. Забезпечення керованого (програмованого) руху стальної труби, з можливістю реалізації:
поступального (режим транспортування), обертального (режим обертання) або обертово-поступального (режим
маніпулювання), та відповідних реверсивних рухів і заданої точності позиціювання.
2. Безредукторна передача електромагнітної сили на виріб (використання електропровідної поверхні
сталевої труби як вторинної частини приводного двигуна).
3. Компонувальна схема елементів силового та допоміжного обладнання має допускати легку заміну труб
у процесі технологічної обробки, а також забезпечувати маніпулювання трубами декількох типорозмірів,
близьких за діаметрами з різною їх довжиною.
4. Компонувальна схема основних вузлів привідної ЕМ-системи має дозволяти здійснення технологічної
обробки як зовнішньої, так і внутрішньої поверхні труби.
5. ЕМ-система має бути конкурентоспроможною по відношенню до найближчих відомих аналогів.
Зазначеному переліку ознак і обмежувальних факторів можна поставити у відповідність наступну цільову
функцію:
FЦ = {Vх , ωу, Нху, Lх , SDL, С} ⊂ Rn,

(1)

де Vx – функція поступального руху; ωу – функція обертального руху; Нху – функція поступально-обертального
руху; Lx – довжина труби; SDL – критерій обмеження на розміщення індукторної системи; С – критерій
конкурентоздатності; Rn – багатовимірний пошуковий простір генетично визначених структур.
Просторовий рух електричної машини відноситься до складу генетично визначених ознак. На
хромосомному рівні обертово-поступальний просторовий рух рухомої частини можуть здійснювати лише
структурні представники, що належать до роду циліндричних ЕМ-систем. З врахуванням даного обмеження,
обертово-поступальний рух можуть забезпечувати наступні структурні класи циліндричних безредукторних
машин індукційного типу:
1. Індукційні машини з гвинтовим статором і циліндричним ротором (представники третього великого
періоду (вид ЦЛ3 2,2у);
2. Структурні представники гібридних АМ двійникового типу (роду циліндричних);
3. Структурні класи генетично мутованих циліндричних АМ з кільцевими обмотками виду ЦЛ 2.0х (з
просторово несиметричними явнополюсними зубцевими наконечниками);
4. Суміщені ЕМ-системи типу «гвинт – гайка».
Порівняльний аналіз зазначених класів дозволяє обмежити пошук межами класу гібридних циліндричних
асинхронних машин двійникового типу [3], як такого, що найбільш повно задовольняє поставленим вимогам.
До двійникових гібридних ЕМ-систем відносяться класи внутрішньородових гібридів, схрещувані
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електромагнітні хромосоми яких задовольняють принципу парності [1]. Отже, траєкторія спрямованого пошуку
в Rn буде визначатися наступною послідовністю рівнів структурної організації ЕМ-системи: “Генетична
класифікація» → «Рід циліндричних ЕМ» → «клас двійникових гібридів» → «домінуючий гібридний вид» →
«генетична модель домінуючого виду» → «геном гібридних ізомерів» → «популяція гібридних ЕМ-об’єктів» →
«синтезоване технічне рішення». Зазначену послідовність можна розглядати як алгоритм спрямованого синтезу
ЕМ-системи за заданою FЦ.
Результати генетичного моделювання (передбачення) дають підставу стверджувати, що на
внутрішньородовому рівні структуротворення кожній парі схрещуваних хромосом ставляться у відповідність
три класи двійникових гібридних ЕМ-структур, серед яких: 2 класи моногібридів (Н00ху, Н22ху) і один клас
дігібридів (Н0220ху), рис. 1
Двійникові
дігібриди
Двійникові
моногібриди

Н0220ху
Н00ху

0.0у

Н22ху

0.0х

0.2у

2.0х

2.2у

2.2х

Батьківські
хромосоми

.
Рисунок 1 – Узагальнена генетична модель синтезу двійникових гібридів внутрішньородового рівня
Отже область існування шуканої ЕМ-системи визначається наступними видами двійникових гібридів
Q = [ ЦЛ 0.0 (х × у), ЦЛ (0.2у × 2.0х), ЦЛ 2.2 (х × у)].

(2)

Генетичний аналіз гібридних класів структур (2) свідчить про те, що лише один клас двійникових
моногібридів ЦЛ 2.2 (х × у) задовольняє всім поставленим вимогам (критерій відповідності К = 1).
Процедура подальшого пошуку оптимального варіанта гібридної ЕМ-системи пов’язана з генетичним
моделюванням популяційної структури гібридного виду ЦЛ 2.2 (х × у), рис. 2.
Аналіз генетичної моделі структуротворення показує, що заданій цільовій функції FЦ задовольняє гібридна
композиція s11, яка належить до хромосомного набору ізомерів SHR
f1 (sh) → s11 ϵ SHR

(3)

Хромосомний набір
гібридних ізомерів

Гібридна хромосома реплікатор

Рисунок. 2 – Генетична модель популяційної структури гібридного виду. ЦЛ 2,2у, ЦЛ 2, 2х – батьківські хромосоми;
Sh – гібридна електромагнітна хромосома-реплікатор; s11, s12, s13, s14 – гібридні хромосоми-ізомери; s21 – структура
суміщеного типу; sТР – технічне рішення.

Результати спрямованого генетичного синтезу було покладено в основу розробки конкурентоспроможного
технічного рішення ЕМ-системи для маніпулятора стальними трубами [4].
Висновки.
1. В роботі вперше здійснено постановку задачі структурного передбачення та інноваційного синтезу ЕМ-системи гібридного типу,
що задовольняє заданій цільовій функції.
2. На підставі генетичного аналізу сукупності вихідних вимог було визначено цільову функцію і оптимальну траєкторію
спрямованого пошуку електромеханічної структури в багатовимірному пошуковому просторі генетично визначених структур.
3. За результатами генетичного моделювання визначено оптимальну структуру шуканої гібридної ЕМ-системи, яку покладено в
основу розробки конкурентоспроможного технічного рішення на приводну ЕМ-систему маніпулятора стальних труб.
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ДИСКРЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Е. М. Горозий, студ., М. В. Чашко, к.т.н., доц.
Донецкий национальный технический университет
E-mail: markchashko@rambler.ru
Введение. Работа посвящена устройствам, преобразующим параметры электрической энергии (напряжение,
ток) или электрическую энергию в магнитную.
Актуальность. ее обусловлена возможностью снизить материалоемкость преобразователей и повысить их
надежность.
Сущность дискретного преобразования энергии в том, что очередная порция энергии воспринимается от источника, запасается в электрическом или магнитном поле и передается в накопитель, который является выходным элементом преобразователя, так что выходная величина есть сумма порций энергии во времени, а не в
пространстве. Например, выходная ЭДС трансформатора есть сумма ЭДС витков или МДС обмотки есть сумма
токов совокупности витков.
Дискретный способ преобразования применяется в устройствах, называемых бестрансформаторными преобразователями [1]. Как правило, они используются в качестве источников вторичного питания. Появление
мощных силовых ключей позволило применить дискретное преобразование в силовых электропередачах, например, [2].
Дискретное преобразование позволяет устранить магнитопровод и межвитковую изоляцию, снижая материалоемкость и повышая надежность устройства.
Цель работы. Представить зависимости выходных величин от параметров дискретного преобразователя.
Материал и результаты исследования. В настоящее время переменное напряжение преобразуется трансформаторами. Они содержат магнитопровод и обмотки, различающиеся числом витков. К первичной обмотке
энергия подводится при каком-то напряжении, от вторичной обмотки та же энергия отбирается при напряжении, большем (меньшем) в коэффициент трансформации раз. Последний определяется соотношением витков
первичной и вторичной обмоток. Ввод в трансформатор и вывод из него энергии происходит одновременно
аналоговым (непрерывным) процессом.
Дискретный преобразователь организует процесс преобразования так, что от источника в преобразователь
энергия поступает дискретно, порциями при напряжении источника. Каждая порция в течение дискреты запасается в электрическом или магнитном поле и выводится при напряжении, которое зависит от емкости элемента,
в котором запасается энергия. Схема преобразования представлена на рис. 1.
Устройство содержит источник питания Е, сопротивлеК1
нием RИ, ключи К1 и К2, которые попеременно соединяет
К2
индуктивность LД с источником питания Е и электрическим
RИ
Конденсатор – Нагрузка
конденсатором С, в электрическом поле которого накапливаисточник LД
накопитель
ется энергия, порциями поступающая от индуктивности LД,
питания
RН
нагрузка
RН, в которой электрическая энергия конденсатора
СН
RД
преобразуется в другой вид.
Е
Устройство работает следующим образом. Ключом К1
индуктивность LД соединяется с источником питания Е. Пока ключ К1 замкнут, в магнитном поле индуктивности накаРисунок 1 – Принципиальная схема
пливается энергия. Затем размыкается К1, одновременно запреобразователя
мыкается К2, энергия магнитного поля индуктивности LД
преобразуется в энергию электрического поля конденсатора С. Эти операции повторяются периодически, так
что в конденсаторе накапливается энергия, которая используется нагрузкой RН.
При постоянном напряжении напряжение на конденсаторе С возрастает, пока количество израсходованной
за период энергии в нагрузке RН станет равным количеству энергии, добавленной за период в конденсатор от
индуктивности LД.
Количество накопленной в индуктивности энергии в течение замкнутого состояния ключа К1

WLД =

L Д I 2Д
2

, IД ≅

E
t1 ,
L

WLД ≅

E 2t12
.
2LД

Количество энергии в конденсаторе при подключении к нему индуктивности ключом К2
C 2
2
∆WC = ( u K
− uH
) = CU CP ∆u ,
2
где иН и иК – напряжение на конденсаторе в моменты замыкания и размыкания ключа К2.
Количество энергии, переданной в нагрузку RН за один период работы ключей,
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2
U CP
T,
(5)
RH
– среднее за период напряжение на конденсаторе, Т – период работы ключей, RH – сопротивление на-

∆WH =

где UCP
грузки.
Когда UCP = const, ∆WC = ∆WН , из соотношений (4) и (5) следует
U
∆u = СР T .
(6)
СRH
В первом приближении принимается, что вся энергия, накопленная в индуктивности в течение включенного
состояния К1, перешла в емкость (незначимы потери при коммутации К1 и на сопротивлении RД), так что
WLД = ∆WC .
Тогда из уравнений (3) и (5) следует

E 2 t12
= CU CP ∆u .
2L Д

(7)

Решением системы уравнений (6) и (7) определены значения

U CP = Et1

RH
,
2L Д T

∆u =

Et1
С

T
.
2 RH L Д

(8)

Коэффициент пульсаций

kП =

∆u
T
.
=
2U CP 2CRH

(9)

П р и п е р е м е н н о м н а п р я ж е н и и ЭДС Е изменяется синусоидально е = Еm sin Ωt
где Ω = 2πf, f – частота преобразуемого напряжения.
Использовано выражение для напряжения на конденсаторе при включении контура на гармоническое напряжение [3, c. 56]. В результате получено выражение для действующего значения выходного напряжения:
RH
U Д ≅ Em t1
.
(10)
2 2
2 L Д T ( 1 + Ω 2 RH
C )
Адекватность ключевых зависимостей (8) и (10) была проверена моделированием в программе Simulink.
Модель преобразователя представлена на рис. 2.
В эксперименте варьировались
LД, С. RH, t1, Т. Осциллограммы
входных напряжения и тока и выходного напряжения представлены
на рис. 3. Из них видно, что на выходе напряжение имеет ту же частоту, что и на входе, сдвинуто по
фазе на 180о и по амплитуде приблизительно в 10 раз больше входРисунок 2 – Simulink модель
ного. Видны пульсации мгновенноРисунок 3 – Осциллограммы
преобразователя
го значения выходного напряжения.
преобразования
Обработкой результатов эксперимента установлено, что экспериментальные значения коррелируются с теоретическими с коэффициентом
корреляции 0,87 – 0,98. Это позволяет считать теоретические зависимости адекватными.
Выводы. В работе показана возможность трансформировать напряжение, суммируя последовательные
порции энергии.
Коэффициенты трансформации и пульсации выходного напряжения могут изменяться вариацией значений
индуктивности и емкости.
Жесткость внешних характеристик должна быть скорректирована обратной связью по периоду или длительности замкнутого состояния входного ключа.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Справочник по электротехнике, Т. 2, 1998.
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МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНА СЕПАРАЦІЯ НАНОЧАСТИНОК
І. П. Кондратенко, д.т.н.
Інститут електродинаміки Національної академії наук України
А. В. Некрасов, к. т. н., Є. Є. Волканін, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: volkaninz@yandex.ua
Вступ. Перед біомедичним застосуванням магнітних рідин на основі наночастинок слід провести магнітну
сепарацію. Мета цього процесу – виділення сферичних ліпосом заданого розміру, які мають магнітний
осередок.
Мета роботи. Моделювання зміни концентрації наночастинок при магнітогідродинамічній сепарації.
Матеріал і результати дослідження. Переріз сепаратора показано на рис. 1. Спеціальним розташуванням
постійних магнітів у магнітній системі створюється неоднорідне магнітне поле. В зону найбільш неоднорідного
магнітного поля поміщається колба відокремлення. Через колбу рухається рідина, що містить суміш магнітних і
немагнітних ліпосом. На рух магнітних наночастинок будуть впливати гідродинамічні і магнітні сили. Причому
під впливом останніх вони будуть рухатись у напрямку максимального градієнта напруженості магнітного
поля.

Рисунок 1 – Магнітогідродинамічна сепарація порожніх ліпідних оболонок
Запишемо рівняння дифузії магнітних наночастинок з градієнтом магнітного поля [1]:
∂c
∂c
+ grad ( J D + J F ) = 0 ,
+ gradJ =
(1)
∂t
∂t
де с – об’ємна концентрація магнітних частинок; J – потік частинок; t – час.
Потік частинок може бути розділений на дві частини: дифузійна частина ( J D ) та частина, обумовлена
магнітною силою ( J F ):

J D = − Dgradc ,
J F = vc .
Дифузійний коефіцієнт D представлений рівнянням Нернста-Ейнштейна:
D = uk BT ,
де u – рухомість частинки; k B – стала Больцмана; T – абсолютна температура.
Використаємо апроксимацію Стокса для сферичних частинок:
1
,
u=
6 πηr
де r – радіус частинки; η – в’язкість.
Дрейфова швидкість v може бути виражена як:
v = uFm ,
де Fm – магнітна сила, що діє на частинку (рис. 2 а).
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Fm = µ0 χVHgradH ,

(7)

де µ0 – магнітна проникність вакууму; V – об’єм частинки; H – напруженість магнітного поля; χ – магнітна
сприйнятливість частинки.
Величину магнітної сприйнятливості χ важко визначити дослідним шляхом [2], тому ця величина
невідома. Але є дані щодо намагніченості M магнітонаповнених ліпідних бульбашок [3]. При значенні
напруженості магнітного поля 2000 Gs (1,6·105 A/m) магнітні наночастинки будуть намагнічені практично до
насичення. В просторі між полюсами напруженість поля достатня (рис. 2, б).

Рисунок 1 – Дослідження магнітогідродинамічного сепаратора (COMSOL Multiphysics):
а – графік розподілу пондеромоторної сили ( µ0 HgradH ) вздовж вертикальної вісі в колбі відокремлення; б –
графік розподілу напруженості магнітного поля ( H ) вздовж вертикальної вісі
Використовуючи поняття намагніченості (7) можна записати так:
Fm = µ0VMgradH .
Якщо силами тяжіння знехтувати, то рівняння (1) може бути записано як:

[

(8)

]

∂c
1
=
kT ( grad 2 c ) − grad ( µ0VMgradHc ) .
∂t 6πηr

(9)

Перша складова рівняння (9) на правій стороні – це компенсаційна частина концентраційного градієнту,
друга складова – примусова дифузійна частина, що виникла від дії магнітної сили. При цьому припускається,
що між частинками ніяких взаємодій не відбувається.
Висновки. Встановлено залежність для розрахунку зміни в часі концентрації магнітних наночастинок з
визначеною намагніченістю і розміром у сепараторі досліджуваного типу. Завдяки гідродинамічній складовій
сили ліпосоми без магнітних властивостей вилучаються – досягається сепарування розчинів від зайвих
включень.
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ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭДС ТУРБОГЕНЕРАТОРА
НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ
В. И. Милых, д.т.н., проф., Н. В. Полякова, асс., О. И. Барильник, магистр.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
E-mail: mvikpi@kpi.kharkov.ua
Введение. В классической теории вращающихся электрических машин (ЭМ) переменного тока [1, 2] анализ
ЭДС в трехфазной обмотке выполняется на основе гармонического разложения условной ступенчатой кривой
магнитодвижущей силы (МДС) с последующим ее преобразованием в распределение магнитной индукции в зазоре при игнорировании реальной зубчатой структуры сердечников и насыщения магнитопровода. Такой подход сопряжен с очевидными серьезными упрощениями. Хотя он дает полезное представление о сути гармонического состава ЭДС, надеяться на адекватное количественное определение гармоник ЭДС не следует. В этом
отношении новые возможности открылись с развитием численных расчетов магнитных полей. Однако, и в этом
случае оказывается неприемлемым использование распределения магнитной индукции в зазоре.
Цель работы. Гармонический анализ временных функций ЭДС в обмотке статора турбогенератора (ТГ),
проводимый на основе численных расчетов вращающихся магнитных полей статора и ротора с использованием
временных функций магнитного потокосцепления (МПС) обмоток. Предлагаемый подход является универсальным и пригоден как при отсутствии ферромагнитных сердечников, так и в случаях их гладких и зубчатых
вариантов.
В качестве демонстрационной модели возьмем ТГ мощностью 200 МВт, поперечное сечение электромагнитной системы которого представлено на рис. 1. Основные параметры ТГ составляют: число пар полюсов p=1;
радиус ротора – 0,537 м; немагнитный зазор – 0,1 м; число витков на фазу обмотки статора ws=10; расчетная
длина – la=5,29 м; номинальные фазные напряжение
UsN=9093 В и ток IsN=8625 А; частота f=50 Гц; относительное укорочение шага обмотки статора – 4/5.
Материал и результаты исследования. Магнитное
поле в поперечном сечении ТГ описывается на основе
аксиальной составляющей векторного магнитного потенциала (ВМП) Az и численным методом, например,
методом конечных элементов по программе FEMM [3] с
учетом реальной геометрии и насыщения сердечников.
Эффект вращения магнитных полей достигался их
многопозиционными расчетами с временным шагом ∆t
в моменты времени
tk=k∆t; k=0,1,2,...,Кmin,
(1)
где Кmin – минимальное число шагов, которое позволяет
сформировать функцию фазной ЭДС на ее периоде изменения Т в конкретном расчетном режиме.
В начальный момент времени t = 0 продольная ось
ротора d занимает угловое положение ϕ = 0 (рис. 1), а затем на каждом новом временном шаге (1) ротор, вращаясь
с угловой скоростью Ω, поворачивается на угловой шаг
2π
∆ϕ = Ω ∆t =
,
(2)
pK
где K – число шагов ∆t на периоде Т.
Рисунок 1 – Магнитное поле ТГ в режиме нагрузки
При этом синхронное вращение магнитного поля
обмотки статора обеспечивалось вычислением ее фазных токов в соответствующие моменты времени (1):
i A = I m cos(ω tk − β) ; i B = I m cos(ω t k − 2 π − β); iC = I m cos(ω t k + 2 π − β) ,
(3)
3
3
где I m = 2 I s – амплитуда фазных токов; I s - действующее значение; ω = 2 π f – угловая частота; β - угловое
направление оси [4], по которой действует МДС FS трехфазной обмотки статора, по отношению к оси d ротора, по которой действует МДС F f обмотки ротора ( β задается в зависимости от режима возбуждения ТГ).
Для объективного анализа формы ЭДС необходимы временные функции МПС фазных обмоток статора
Ψs,k(tk);

tk=k⋅∆t;

k=0,1,2,... ,

(4)

причем эти функции, с учетом симметрии ТГ, во всех режимах достаточно было сформировать на временном
интервале, равном половине периода Т.
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Мгновенные значения МПС
Ψs, k =

2 l a ws
Ss

∫ Az dS

(5)

Ss

определялись на основе расчета магнитных полей для фиксированных моментов времени tk по получаемому
каждый раз распределению ВМП Az(r,ϕ), а интегрирование проводилось по площади поперечного сечения Ss
сторон секций конкретной фазы в пределах полюсного деления ТГ. Величина Ψs по (5) содержит полное МПС
с учетом действия всех обмоток, возбуждающих поле в конкретном расчетном режиме.
Численная функция Ψs,k(tk) по (4) непосредственно раскладывается в гармонический ряд
Ng

Ψs =

∑

Ψm ,n cos( nωt
n=1,3,5...

+ γn ) ,

(6)

что позволяет на основании закона электромагнитной индукции перейти к ЭДС фазной обмотки:
N

g
dΨs
= ∑ n ω Ψm ,n sin( nωt + γ n )
es = −
dt
n =1,3,5...

(7)

и получить начальные фазы γ n и амплитуды гармоник ЭДС E m, n = n ω Ψm, n . В дальнейшем амплитуды гармоник даются в относительных единицах (о.е.) по отношению к амплитуде первой гармоники E m,1 :
*
Em
(8)
, n = E m , n E m ,1 .
Отметим, что ряды (6) и (7) содержат только нечетные гармоники ввиду периодичности исходной функции
ВМП, подчиненной условию Az (r , ϕ ) = − Az (r, ϕ + π ) , а также имеют максимально допустимый номер гармоники
N g , зависящий от выбранного для (2) числа K. Сравнительными расчетами гармонического состава ЭДС был

выявлен достаточный временной шаг ∆t , соответствующий углу поворота ∆ϕ по (2) на 1°.
Расчетный анализ (от магнитного поля и до гармонического состава ЭДС фазных обмоток статора) может
быть проведен для различных режимов возбуждения ТГ: холостого хода, короткого замыкания или нагрузки.
В данном случае ограничимся режимом номинальной нагрузки, для которого в (3) задавались соответствующие фазные токи и β = 160° по расчетам фазовых соотношений [4]. МДС обмотки ротора FfN=330 кА обеспечивала в фазные ЭДС, равные UsN. Мгновенное распределение направлений токов в обмотках дано на рис. 1.
Картина поля при t=T/6, представлена на рис. 1, где также дано направление результирующей МДС FN .
Гармонический состав фазных ЭДС обмотки статора представлен в табл. 1 наиболее заметными гармониками. Отметим, что в этом режиме проявляются гармоники с номерами n в зоне 45-55.
n
*
Em
,n

n
*
Em
,n

Таблица 1 – Гармонический состав фазной ЭДС в режиме номинальной нагрузки
3
5
7
9
11
13
…
47
49
0,039
0,003
0,001
0,005
0,006
0,003
…
0,014
0,022
55
59
61
…
89
91
119
121
149
0,019
0,013
0,011
…
0,018
0,024
0,013
0,006
0,027

53
0,013
151
0,018

Выводы. 1. Представлена методика гармонического анализа ЭДС в обмотке статора ТГ, основанная на использовании
временных функций МПС, формируемых посредством численных расчетов магнитного поля в процессе его вращения.
Существенным здесь является уход от традиционного рассмотрения магнитных полей в зазоре и условно выделяемых полей рассеяния. Эта методика является наиболее детерминированной и практически лишенной целого ряда условностей и
допущений, принятых в классической теории ЭМ, которая объясняет существование спектра гармоник, но не дает для них
реалистичных числовых значений.
2. Так как представленная методика учитывает практически все (влияющие на гармонический состав ЭДС) факторы,
то она может явиться основой для совершенствования параметров обмоток и магнитной системы ТГ и других электрических машин, обеспечивающих требуемую форму функций ЭДС в их обмотках.

1.
2.
3.
4.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1978. – 832 с.
Костенко М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины. В 2-х ч. Ч.2 – Машины переменного тока.
Л.: Энергия, 1973.– 648 с.
Meeker D. Finite Element Method Magnetics. Version 4.2. User’s Manual, September 26, 2006 //
http://femm.berlios.de, 2005.
Милых В.И., Полякова Н.В. Анализ фазовых соотношений электромагнитных величин в турбогенераторе на основе численных расчетов магнитных полей // Електротехніка і електромеханіка. – 2003. –
№4. –С.59 –64.

383

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

ПІДХОДИ ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ, ХАРАКТЕРИСТИК ТА
ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПРИ ЗМІНІ
ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
В. В. Ромашина, асп., В. В. Прус, к.т.н., доц., А. В. Некрасов, к.т.н., доц.
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: talequalee@gmail.com
Вступ. Надійність машин постійного струму (МПС), як і інших типів електричних машин (ЕМ), має
важливе значення для виробництва. Це пов’язане насамперед з необхідністю забезпечення беззупинності
технологічного процесу, в якому використовується ЕМ. Відмова будь-якої ЕМ, як одного з основних складових
вузлів технологічного обладнання, викликає матеріальні затрати, пов’язані безпосередньо з ремонтом самої
ЕМ, а також викликані зупинкою та подальшим налагодженням технологічного обладнання. Зацікавленість
підприємств у створенні моделей прогнозування можливих відмов ЕМ перш за все викликана необхідністю
забезпечення необхідних показників економічності й ефективності їх експлуатації та попередження виходу з
ладу.
Розраховуючи надійність МПС, найбільш часто використовують метод її поділу на вузли та розраховують їх
надійність окремо, за результатами чого дається оцінка надійності МПС у цілому. Удосконалення методів
розрахунку надійності МПС дає можливість більш точно визначити ряд основних показників надійності,
зокрема час наробітку ЕМ на відмову.
Мета роботи. З урахуванням результатів аналізу можливих відмов основних конструкційних вузлів МПС
обумовити підходи щодо визначення параметрів, характеристик та показників надійності МПС при зміні
властивостей конструктивних елементів.
Матеріал і результати дослідження. На даний час у різних галузях науки й техніки існує достатня
кількість методів прогнозування показників надійності, які відрізняються сукупністю розв'язуваних завдань і
особливостями застосовуваного математичного апарату [2].
За обсягом інформації, використовуваної при прогнозі, ці методи можна розділити на три групи:
- методи експертних оцінок, що застосовуються в тих випадках, коли відсутня достовірна інформація про
об'єкт та дані про зміну його стану за час експлуатації;
- методи, засновані на екстраполяції, які використовувані в тих випадках, коли є достатньо повні дані, але
невідомі загальні закономірності зміни стану об'єкта за час експлуатації;
- методи моделювання, використовувані при наявності достатнього обсягу статистичних даних про зміну
стану однотипних об'єктів у процесі експлуатації [2].
У даний час найбільшого поширення при прогнозуванні технічного стану об'єктів отримали методи другої
групи [2].
Основою для прогнозування технічного стану в цих методах є аналітичне прогнозування, при якому за
багатовимірним вектором станів S(s1, s2, ., sn) або діагностичних сигналів X(x1, x2, ., xm), визначених або
виміряних у моменти часу t1, t2, ., ti, ., tk необхідно визначити їх значення у подальші моменти часу:
tj(j =k + 1 k + l) [2].
З теорії відомо, що основними вузлами МПС, які характеризують її надійність, є: колекторно-щітковий
вузол, підшипниковий вузол, обмотка якоря та обмотка збудження. Аналітичне прогнозування для МПС
враховує технічний стан машини, де головна увага зосереджується на основних вузлах, на які розкладається
ЕМ. Знаючи структурну схему, тобто яким чином основні вузли поєднані між собою, та враховуючи вплив
кожного з них на надійність ЕМ у цілому, можна прогнозувати можливість відмови. Розробка та застосування
математичних моделей кожного вузла окремо включає аналіз факторів, які впливають на працездатність даного
вузла та їх впливу на надійність МПС.
Загальне співвідношенння для інтенсивності відмов МПС має вигляд:
λдв = λк + λ я + λ м + λш + λоз ,

λдв – інтенсивність відмов двигуна; λк – інтенсивність відмов колекторно-щіткового вузла;
λ я – інтенсивність відмов обмотки якоря; λш – інтенсивність відмов підшипникового вузла;
λоз – інтенсивність відмов обмотки збудження .

де

Інші показники надійності знаходяться на основі наступних співвідношень.
Ймовірність безвідмовної роботи P (t ) [1]:

 t

P (t ) = exp − ∫ λ (t )dt  .
 0
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Частота відмов:

a (t ) = λ (t ) P (t )
або ж

a (t ) = dQ (t ) / dtP (t ) = − dP (t ) / dt ,
де

Q (t ) – вірогідність відмови.

Тобто, кожен із зазначених показників є взаємозв’язаним з іншими. Ймовірність відмов у більшості випадків
пов’язується з працездатністю основних вузлів МПС, так, як і частота відмов та їх інтенсивність.
За результатами аналізу існуючих моделей надійності МПС було виявлено, що відмови колекторнощіткового вузла найчастіше відповідають нормальному закону, відмови підшипникового вузла – закону
Вейбулла, відмови обмотки якоря – логарифмічно-нормальному закону або суперпозиції законів, а відмови
обмотки збудження – експоненціальним законам, що, однак, не виключає інші закони розподілу [3].
У більшості випадків надійність МПС залежить тільки від роботи колекторно-щіткового та підшипникового
вузлів. Працездатність колекторно-щіткового вузла МПС визначається за впливом трьох основних факторів,
пов’язаних з електромагнітними процесами, механічними впливами та фізико-хімічною природою ковзаючого
контакта.
Головним чинником, що впливає на працездатність колекторно-щіткового вузла, є зношування щітки під час
експлуатації. Вважаючи, що швидкість зношування щітки a с, мм/год, пропорційна числу іскрових вспалахів в
одиницю часу (швидкості обертання якоря, об/хв), обернено пропорційна сумарній довжині збігаючого краю
щіток lщ , см, з одного бракету вздовж осі колектора, а запас енергії в дузі обернено пропорційний
індуктивності розривного контуру L р , Гн, можна записати:

a = 8,73 ⋅ 10− 2 ⋅

n
⋅ τ Д2 ,
lщ ⋅ L р

де n – частота обертання якоря, об/хв;

τ Д –тривалість горіння, іскрових спалахів між щіткою і колекторною пластиною, мкс [3].
Надійність підшипникового вузла, якщо враховувати експлуатаційні фактори, можна розрахувати на основі
співідношення:

n ⋅ TP = (C / Q)α ↔ lg TP = α (lg C − lg Q) lg n ,
де n – швидкість обертання, об/с;
TP – строк служби підшипника, час; C – динамічна
приведене динамічне навантаження (з
вантажопідйомність (коефіцієнт працездатності) підшипника, Н; Q –
урахуванням осьової і радіальної складових сил, діючих на підшипник, його вібрації, кінематики, температури
тощо), Н; α = 3 для кулькових підшипників і α =10/3 для роликових підшипників [3].
Враховуючи наведені підходи та моделі для розрахунків надійності кожного вузла МПС, можна відзначити,
що вони включають багато факторів, які впливають на працездатність, але загальної формули, яка б давала
можливість оцінити надійність окремого вузла й машини у цілому, немає. Пов’язане це с тим, що кожна ЕМ
працює в різних кліматичних, виробничих та експлуатаційних умовах, які впливають на той чи інший елемент
системи по-різному. Тому вирішення питання надійності МПС при її роботі залишається відкритим. Основним
завданням для прогнозування часу наробітку до відмови є створення математичної моделі, яка б дозволяла
оцінити вплив параметрів і характеристики машини, а також умов і режимів її експлуатації.
Висновки. Існуючі методи аналітичного прогнозування працездатності МПС не враховують їх поточний
технічний стан та можливість відмови окремих основних вузлів, а отже не дозволяють оцінити їх вплив на
працездатність через відсутність загальних критеріїв оцінювання та неврахування реальних експлуатаційних
умов. Розробка математичної моделі, що враховувала б вплив зміни параметрів та характеристик МПС, надає
можливість більш точно прогнозувати їх основні показники надійності за умов зміни стану конструктивних
вузлів та елементів у процесі ремонту та тривалої експлуатації.
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Вступ. Аналіз структурної різноманітності об’єктів електромеханіки, що виникли в процесі їх структурної
еволюції [1, 3-5], свідчить про наявність значної кількості класів і окремих різновидів об’єктів, які можна
узагальнити поняттям гібридних електромеханічних систем.
У великому енциклопедичному словнику поняття «гібриди» (від лат. hibrida, hybrida – помісь) визначається
як потомство, отримане в результаті схрещування генетично різних батьківських форм. В основі
структуротворення гібридних ЕМ-структур лежить генетичний принцип схрещування [1].
Незважаючи на достатньо тривалий час еволюції і зростаючу різноманітність типів і конструктивних
виконань гібридних і суміщених ЕМ-систем, в науковій, навчальній і технічній літературі до останнього часу
були відсутні структурно-системні дослідження цього обширного класу технічних об’єктів, відсутня їх теорія,
невідоме строге визначення поняття «гібридна електромеханічна структура (об’єкт)», відсутні моделі і методи
їх системного аналізу і синтезу.
Мета роботи. Дослідження принципів структуротворення та визначення структурних класів гібридних
електричних машин (ЕМ) Роду циліндричних.
Матеріал і результати дослідження. Внутрішньородові гібриди характеризуються тим, що їх схрещувані
хромосоми належать до одного геометричному класу (а1 = b1 = 0).
Близьке генетичне споріднення за ознакою просторової геометрії забезпечує широке поширення
внутрішньородових гібридів у різних функціональних класах ЕМПЕ. Модель синтезу гібридних структур,
розроблену для одного роду, можна застосувати для синтезу гібридних структур у межах інших Родів.
Використовуючи основний оператор структуротворення гібридних ЕМ – структур – оператор схрещування
побудуємо генетичну модель гібридних структур внутрішньородового рівня на прикладі Роду циліндричних
ЕМПЕ (рис. 1). Дана модель представлена 6 батьківськими хромосомами, які комбінуються, утворюючи різні
ЕМ – структури (в моделі не враховуються хромосоми - ізотопи).

Рисунок 1 - Генетична модель синтезу гібридних електромеханічних структур Роду циліндричних
Дана модель показує потенційне існування 15 базових структур, утворених схрещуванням 6 батьківських
хромосом.
Схрещувані батьківські хромосоми S1, S2, S3 (рис. 1), які розрізняються тільки по топологічній ознаці
орієнтованості і які відображаються генетичною моделлю, називаються двійниковими моногібридами.
(1)
(0, 0, а2) × (0, 0, b3) = (Hху).
Двійникові моногібриди характеризуються ідентичністю просторової геометрії схрещуваних джерел поля і
приналежністю до однієї групи електромагнітної симетрії.
Наприклад, для Роду циліндричних ЕМПЕ, області Hху, ставляться у відповідність наступні 3 класи
двійникових гібридів:
S1 = (ЦЛ 0.0х × ЦЛ 0.0у) = ЦЛ 0.0 (х × у) , S2 = (ЦЛ 0.2у × ЦЛ 2.0х) = ЦЛ (0.2у × 2.0х),
S3 = (ЦЛ 2.2х × ЦЛ 2.2у) = ЦЛ2.2 (х × у).
Прикладом двійникової гібридної структури є циліндрична індукційна ЕМ з двома ортогональними
обмотками [6]. На магнітопроводі статора такої машини (рис. 2) розміщено дві трифазні обмотки- аксіальну

386

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
поверхневу і радіальну кільцеву. Зазначені обмотки створюють в зазорі двигуна ортогональне результуюче
магнітне поле, під дією якого рухома циліндрична частина двигуна здійснює обертово-поступальний рух.

Рисунок 2 - Індукційний гібридний двигун обертово-поступального руху (представник моногібридної
структури). 1 – рухома частина, 2 – аксіальна поверхнева обмотка, 3 – радіальна кільцева обмотка.
Генетична формула такої гібридної машини суміщує генетичну інформацію двох джерел поля
(2)

ЦЛ0.2у × ЦЛ2.0х = ЦЛ (0.2у × 2.0х).

Геометрична спорідненість та ідентичність інформації за ознакою орієнтованості батьківських хромосом дає
підставу класифікувати синтезовані структури, які представлені структурами S4, S12, S14, S13, S15, S5, як
представників класу внутрішньородових моногібридів. Гібриди такого типу поєднують джерела поля, що
належать до різних груп електромагнітної симетрії.
Аналізуючи узагальнену генетичну модель в межах Роду циліндричних ЕМПЕ, можливий синтез наступних
шести класів внутрішньородових моногібридів:
S4 = (ЦЛ 0.0у × ЦЛ 0.2у) = ЦЛ (0.0 × 0.2)у, S12= (ЦЛ 0.0у × ЦЛ 2.2у) = ЦЛ (0.0 × 2.2)у, S14= (ЦЛ 0.0х ×
ЦЛ 2.0х) = ЦЛ (0.0 ×2.0)х, S13= (ЦЛ 0.2у × ЦЛ 2.2у) = ЦЛ (0.2 × 2.2)у, S15= (ЦЛ 0.0х × ЦЛ 2.2х) = ЦЛ (0.0×2.2)х,
S5 = (ЦЛ 2.0х × ЦЛ 2.2х) = ЦЛ (2.0 ×2.2)х.
Представники усіх 6 класів характеризуються спільністю просторової геометрії та збігом орієнтованості
вихідних хромосом. Якщо в якості елементної основи будуть обрані негомологічні хромосоми, що належать до
різних топологічних груп, то результатом синтезу будуть внутрішньородові дигібриди – структури S6, S7, S8,
S9, S10, S11, які утворюють третю групу гібридів внутрішньородового рівня
(3)
(0, а , а ) × (0, b , b ) = H
2

3

2

3

03.

Структурний представник данної групи показаний на рис. 3.

1

2
V

3

4

ω

Рисунок 3 – Структурний представник двійникового гібриду на основі циліндричних машин поступального і
обертального руху ЦЛ (2.0 х × 0.2у): 1 – індуктор бігучого поля; 2 – індуктор обертового поля; 3 – рухома
частина; 4 – схват руки робота
Стосовно до розглянутого Роду, моделі відповідають наступні 6 комбінаторних класів дігібридів:
S7 = (ЦЛ 0.0у × ЦЛ 2.0х) = ЦЛ (0.0у × 2.0х), S6 = (ЦЛ 0.0х × ЦЛ 0.2у) = ЦЛ (0.0х × 0.2у), S10= (ЦЛ 0.0х × ЦЛ
2.2у) = ЦЛ (0.0х ×2.2у), S11= (ЦЛ 0.0у × ЦЛ 2.2х) = ЦЛ (0.0у × 2.2х), S9 = (ЦЛ 2.0х × ЦЛ 2.2у) = ЦЛ (2.0х ×2.2у),
S8= (ЦЛ 0.2у × ЦЛ 2.2х) = ЦЛ (0.2у ×2.2х).
Висновки. 1. Запропоновано генетичну модель синтезу гібридних електромеханічних структур, яка містить
повну інформацію щодо можливих гібридних носіїв і конкретний механізм схрещування, в межах роду
циліндричних електричних машин.
2. За результатами моделювання вперше визначено, що на внутрішньо родовому рівні можливий синтез 15
класів гібридних структур.
3. З використанням генетичної моделі визначено генетичні формули схрещування, які визначають
процедури синтезу гібридних класів ЕМ-структур.
4. Результати можуть бути використані для постановки задач моделювання і систематики інших Родів
ЕМПЕ, а також для постановки та розв’язання принципово нових задач.
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ВИЗНАЧЕННЯ КРИВОЇ НЕРОБОЧОГО ХОДУ СИНХРОННОГО ДВИГУНА З
ДОСЛІДУ ВИБІГУ
О. О. Бірюков, здобувач, Н. О. Романюк, студ., Х. В. Панченко, студ.,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: scenter@kdu.edu.ua
Вступ. Завдяки значним техніко-економічними перевагами в порівнянні з іншими, синхронні двигуни
знаходять усе більш широке застосування для приводу насосів, вентиляторів і компресорів з метою одержання
високого коефіцієнта потужності. Синхронний двигун може працювати, не споживаючи й не віддаючи
реактивної енергії в мережу, при коефіцієнті потужності, що дорівнює одиниці. Важливою особливістю
синхронних двигунів (СД) є те, що вони менш чутливі до коливань напруги мережі, ніж асинхронні двигуни.
Їхній максимальний момент пропорційний напрузі мережі, у той час як критичний момент асинхронного
двигуна пропорційний квадрату напруги. Перевантажувальна здатність синхронного двигуна може бути
автоматично збільшена за рахунок підвищення струму збудженням. Істотним для електропривода є й та
обставина, що швидкість синхронного двигуна залишається незмінною при будь-якому навантаженні на валу в
межах його перевантажувальної здатності.
Широке застосування СД безперечно є дуже важливим у промисловості, енергетиці, сільському
господарстві й видобувних галузях. У зв’язку з величезним діапазоном використання, вимоги, що висуваються
до цих машин досить високі. Для різних груп технологічних механізмів важливим є підтримка параметрів і
характеристик СД відповідно технологічному процесу. Але, як показує досвід, робочі показники у різних
режимах роботи значно відрізняються від проектованих і розрахункових, що, у свою чергу, може призвести до
збоїв і порушень робочого процесу, а іноді й до виходу з ладу обладнання. Тому актуальною є проблема
підвищення точності й вірогідності розрахунків та дослідження режимів роботи СД з урахуванням усіх
параметрів, що мають прямий або непрямий вплив на режими роботи двигунів. Одним з більш істотних
факторів є урахування насичення магнітної системи машини. Тому уточнення схеми заміщення шляхом
урахування кривої неробочого ходу значно підвищить точність розрахунків режимів роботи СД.
Мета роботи. Розробка та експериментальна перевірка методу визначення кривої неробочого ходу
синхронного двигуна у режимі вибігу ротора.
Матеріал та результати дослідження. Крива неробочого ходу СД зазвичай визначається при його роботі у
генераторному режимі. Такий спосіб має головний недолік – необхідність використання приводного двигуна. У
режимі вибігу СД при його відключенні від мережі живлення, ЕРС на затискачах фаз залежить від поточної
частоти обертання та струму збудження. Тому вимірюючи ці параметри у режимі вибігу з керованим
зменшенням струму збудження дозволить визначити криву неробочого ходу.
На рис. 1 представлено експериментальні криві струму збудження I f та вектору ЕРС фаз статора ES при
відключенні від мережі живлення та зменшенні струму збудження. Кутова частота обертання за наведений
період часу зменшується за лінійним законом з 314 рад/с до 278 рад/с.

If ,A

ES , В

10
200

5
100

t, c

t, c
2

2.5

3

3.5

4

2

а)

2.5

3

3.5

4

б)

Рисунок 1 – Експериментальні криві струму збудження

I f (а) та вектору ЕРС фаз статора ES (б) при

відключенні від мережі живлення та зменшенні струму збудження
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У ході досліджень визначення кривої неробочого ходу здійснювалось трьома способами (рис. 2):
– класичним методом при роботі СД у генераторному режимі з використанням приводного двигуна та
статичною східчастою зміною струму збудження (крива 1, рис. 2);
– у генераторному режимі з використанням приводного двигуна та динамічною зміною струму збудження
(крива 2, рис. 2);
– у режимі вибігу при відключення від мережі живлення та зменшенні струму збудження (крива 3, рис. 2).
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Рисунок 2 – Визначення кривої неробочого ходу СД
Результати експериментальних досліджень показали можливість визначення кривої неробочого ходу з
досліду вибігу при відключенні від мережі живлення.
Важливим параметром при розрахунках характеристик СД є індуктивний опір контуру намагнічування за
поздовжньою віссю X ad , який залежить від струму намагнічування та може бути визначений з використанням
результатів досліду по визначенню кривої неробочого ходу.
Вираз для повної ЭДС [1, 2]:

E = X ad2 ⋅ ( I f + I ed ) 2 ⋅ ω 2 + X aq2 ⋅ I eq2 ⋅ ω 2 ,
звідки вираз для шуканого параметра

(1)

X ad :
X ad =

E 2 / ω 2 − X aq2 ⋅ I eq2 ⋅ ω 2
( I f + I ed )2

.

(2)

При аналізі характеристик і проведенні випробувань, залежно від досліджуваних параметрів СД, можна
зробити деякі допущення, тобто перейти до спрощеного методу (без урахування струмів демпферних
контурів: I eq = 0 та I ed = 0 ). Тоді вираз для ЕРС набуває вигляду:

E = Eq = X ad ⋅ I f ⋅ ω ,
а спрощений вираз для індуктивного опору контуру намагнічування за поздовжньою віссю

X ad =

E
.
I f ⋅ω

Результати проведених досліджень показали, що похибка визначення

(3)

X ad :
(4)

X ad за спрощеним виразом (4) не перевищує 5 %.

Висновки. Використання режиму вибігу дозволяє при зміні струму збудження визначити криву неробочого ходу та
індуктивний опір контуру намагнічування за поздовжньою віссю без використання приводного двигуна.
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АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

E. Korenkov
Віртуальне
конструювання
гідротранспортних
систем
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 19-20
Розроблено підхід до побудови віртуального конструктора
гідротранспортних систем (ГТС). Створено віртуальні
елементи на базі математичних моделей ГТС. Запропоновано
технологічні
схеми
ГТС
засобами
віртуального
конструювання.
П. П. Костенко, М. І. Гученко, М. М. Іванова
Апаратний комплекс для дослідження методів
керування динамічними системами
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 21-22
Викладено результати розробки апаратного комплексу для
дослідження властивостей методів керування динамічними
системами за умов апріорної та поточної невизначеності.
Розглянуті засади взаємодії ПК з експериментальним стендом.
Наведено
математичний
опис
об’єкту
керування.
Представлено принципову схему апаратного комплексу
Е. М. Кознодий, М. Г. Гордиенко
Проблема адекватного использования терминологии
в научных исследованиях по автоматизированному
электроприводу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 23-24
В
статье
рассмотрены
проблемы
создания
терминологического словаря по автоматизированному
электроприводу на основе большого массива ключевых слов и
выражений в международном электротехническом словаре и
тематических глоссариях.
М. П. Розводюк, Л. А. Устяк
Пристрій
для
контролю
вводів
силових
трансформаторів під робочою напругою
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 25-26
У роботі розглядається трансформатор із вводами, які
мають внутрішню ізоляцію конденсаторного типу.
Проаналізовано методи безперервного контролю
трансформаторних вводів, на підставі чого вибрано
найбільш оптимальний. Запропоновано пристрій, що
дозволяє здійснювати контроль вводів силових
трансформаторів під робочою напругою за струмом
витоку, а також забезпечує можливість індикації
перевищення струмів за максимально допустиме
значення.
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E. Korenkov
Virtual design of hydrotransport systems
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 19-20
An approach to the construction of
the virtual
constructor hydrotransport systems (HTS) is developed.
The virtual elements based on mathematical models of
HTS are created. The technological diagrams of HTS are
proposed by tools of virtual design.
P. Kostenko, М. Guсhenko, М. Ivanova
Hardware complex for dynamic systems control
techniques study
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 21-22
The article deals with the analysis results of the development
hardware complex for the study of functional characteristics of
the dynamic systems control methods under a priori and the
current uncertainty. The principles of connecting PCs to the
experimental stand are considered. The mathematical
description of the device control object is presented. The basic
scheme of hardware system is shown.
E. Koznodiy, M. Gordienko
The problem use adequate of terminology in
research on electric automatic
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 23-24
In the article the problem of creating a terminology
dictionary on automated electric drive based on a large
array of keywords and phrases in the International
Electrotechnical Vocabulary and thematic glossaries.

M. Rozvodyuk, L. Ustyak
A device is for control of input power transformers
under working tension
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 25-26
A transformer is in-process examined with inputs which
have an internal isolation of condenser type. The
methods of continuous control of transformer inputs are
analysed, what the most optimum is chosen on the basis
of. A device, allowing to carry out control of inputs of
power transformers under working tension on the current
of loss, is offered, and also provides possibility of
indication of exceeding of currents by maximally
legitimate value.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

В. В. Заквасов, А. Кошеленко
Розробка структури мікроядра операційної системи
для реалізації механізму управління моделлю
дискретного технологічного процесу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 27-28
Пропонується застосування принципів функціонування
мікроядра операційної системи для реалізації механізму
паралельного управління об’єктами віртуальної моделі
дискретного технологічного процесу зі змінною
структурою взаємозв’язків.
В. В. Заквасов, Н. Слинько, В. Сосніна
Обгрунтування необхідності та викладення загальних
питань проектування програмованих реле
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 29-30
Обґрунтована доцільність створення програмованого
реле в лабораторних умовах. Синтезована апаратна
структура програмованого реле для автоматизації
лабораторного обладнання. Розроблені програмні
рішення реалізації інструменту програмування мови
ladderdiagram, наведений опис кодування матриці
програмного поля. Розроблений керуючий алгоритм
функціонування програмованого реле.
Д. Г. Мамчур, A. П. Калінов, O. В. Прітченко
Двигунів на основі аналізу сигналу потужності
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 31-32
Oбґрунтовано перспективність діагностики ад мереж
низької напруги на основі аналізу сигналу потужності.
Створено та випробувано лабораторне обладнання для
дослідження впливу дефектів ад на сигнал потужності.
Д. Є. Макеєв
Визначення доцільного рівня компенсації реактивної
енергії з метою зменшення витрат на оплату її
перетоків
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 33-34
Економічно вигідний рівень компенсації реактивної
потужності в кожній точці мережі визначається
параметрами ліній і трансформаторів, що з'єднують цю
точку з джерелом живлення. Ці параметри індивідуальні
для кожної точки мережі, кожного вузла навантаження і,
таким чином, для кожного споживача.
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V. Zakvasov, E. Koshelenko
Development of operating system microkernel to
implement the mechanism for managing-discrete
model of technological process
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 27-28
The application of principles of the microkernel
operating system for the parallel mechanism of
management of the virtual model of a discrete process
with variable structure relationships

V. Zakvasov, N. Slinko, V. Sosnina
Rationale for and description of common issues of
design programmable relays
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 29-30
Necessity of programmable relay creation in vitro is
justified. The hardware structure of a programmable
relay for labware automation is synthesized. Program
decisions of programming tool realization of ladder
diagram language are developed, the description of user
program field matrix coding is led. The controlling
algorithm of pr functioning is developed.

D. Mamchur , A. Kalinov, O. Pritchenko
Laboratory equipment for induction motors’
diagnostic systems based on instantaneous power
analysis
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 31-32
It was grounded the necessity of instantaneous power
signal analysis as a medium for on-line diagnostic of
low-voltage induction motors. The laboratory equipment
for researches of im defects influence on instantaneous
power signal was created and tested.
D. Makeyev
Defining a reasonable level of compensation of
reactive power to reduce costs it overflows
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 33-34
Cost-effective level of reactive power at each network is
determined by the parameters of lines and transformers
that connect this point with the power supply. These
options are specific to each point network, each node
loads, and thus, for each consumer.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

А. Л. Перекрест, О. Рощупкіна
Використання засобів обробки зображень у системі
ідентифікації характеристик гідравлічних машин
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 35-36
Розглянута задача розпізнавання графічних зображень
характеристик гідравлічних машин. Виділено базові
криві, що підлягають розпізнаванню. Запропоновано
підхід
щодо
розпізнавання
базових
кривих
характеристик, що реалізований в програмному
середовищі matlab.
O. A. Чорна, O. I. Супрун
Формування процесу контролю знань на основі
відповідей студента
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня 2011 р.
– Кременчук, КНУ, 2011. – С. 37-38
Розглянутий процес формування спрямованого тестування
при проведенні різних форм контролю. Запропонований
підхід враховує поточні відповіді на тестові запитання.
Шляхом детермінованого формуванням набору тестових
питань дозволяє з більшою точність встановити рівень
підготовки з відповідних дисциплін.
С В. Щербовських
Автоматизація
побудови
моделей
надійності
резервованих
електромеханічних
систем
з реальними пристроями перемикання
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 39-40
Показано методи для автоматизованої побудови моделей
надійності
відновлюваних
резервованих
електромеханічних систем з реальними пристроями
перемикання. Моделі враховують процеси напрацювання
до відмови та тривалість спрацювання перемикального
пристрою. Методи виконують перетворення структурноалгоритмічних
моделей
у
дискретно-неперервні
стохастичні моделі марковського та імітаційного типів.
Д. С. Нєкрасов, А. І. Ломонос
Розробка системи захисту від аварійних ситуаційта
системи діагностики для навчального комплексу
«транспортна дільниця»
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 41-42
Проаналізовано можливість виникнення аварійних
ситуацій під час експлуатації навчального комплексу
«транспортна дільниця». Обґрунтовано актуальність
створення систем захисту та діагностики комплексу.
Наведено структуру системи захисту, принципи її роботи
та математичний опис. Представлений принцип
функціонування системи діагностики та її функції.
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A. Perekrest, A. Roshchupkina
Image processing in the system identification of
characteristics of hydraulic machines
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 35-36
The problem of recognition of the graphic presentation
of the hydraulic machines characteristics has been
researched. It has been identified the basic curves to be
recognized. The approachimple mented in matlab
package fore cognizing the basic characteristics curves
has been introduced.
О. Chorna, О. Suprun
Formation of process of the control of knowledge on
the basis of answers of the student
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 37-38
The process of formation for direct testing within
carrying out of different forms of control is considered
there. The proposed way includes current answers for
test questions. It allows with greater accuracy learn the
skill level of students by the way of the determined
forming the set up of test questions.
S. Shcherbovskykh
Automation of reliability model construction
for electromechanical system with real switching
devices
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 39-40
The methods for construction automation of reliability
models for renewal reserved electromechanical systems
with real switching devices are shown. Models include
processes of operating to failure and triggering duration
of switching device. The methods are performed
transformation of structure and algorithmic models to
discrete-continuous stochastic models of Markova and
Monte-carlo types.
D. Nekrasov, A. Lomonos
Development of emergencies protection system and
diagnostic system for educational complex “transport
zone”
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 41-42
Opportunity of emergencies origin during educational
complex “transportzone” exploitation was analyze din
the work. Topicality of protection system and diagnostic
system creation was justified. Structure, how it works
and mathematic prescription of protection system are
showed. Operating principle of diagnostic system and its
function are granted.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

С. М. Бойко, Є. Л. Жбанов, Д. А. Шокарьов
Застосування нейронних мереж в прогнозуванні
електротехнічних параметрів систем релейного
захисту та автоматики
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 43
Обґрунтування
необхідності
застосування
нейрокомп'ютерів в енергетичних системах, а саме, в
системах релейного захисту і автоматики.
Д. М. Бордюг, O. М. Кравець, A. І. Гладир
Комп’ютеризований лабораторний комплекс
Для дослідження систем автоматизації теплових
процесів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011.– С. 44-45
У роботі представлено комп'ютеризований лабораторний
комплекс для дослідження сучасних апаратних і
програмних засобів, що застосовуються в промисловості
для автоматизації теплових процесів. Розглянуто
приклад реалізації системи стабілізації температури
засобами лабораторного комплексу. Представлена
тематика лабораторного практикуму та можливих
напрямів наукових досліджень на базі створеного
устаткування.
М. І. Компанієць, О. М. Кравець
Мікроконтролерна система збору даних з можливістю
запису на карту памяті MMC/SD
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 46
Аналого-цифровий перетворювач, SPI інтерфейс,
мікроконтроконтролер карта пам’яті, графічний дисплей,
сенсорна панель.
М. М. Мошноріз, Ю. В. Войцеховська
Розробка програмного забезпечення для сапр
електропривода
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 47-48
Розроблено
програмне
забезпечення
для
сапр
електропривода. Програму написано в табличному
редакторі msexcel. У результаті автоматизованого
проектування
виконується
вибір
системи
електроприводу, розрахунок та вибір певного двигуна,
побудова його природної механічної характеристики.
О. В. Прітченко, Д. Х. Гаібов, С. В. Марченко,
Є. Г. Корогод
Комп’ютеризований лабораторний комплекс по
дослідженню
регульованих
замкнутих
електроприводів змінного та постійного струму
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S. Boyko, J. Zhbanov, D. Shokar’ov
The use of neural network in electro technical
parameters of relay protection systems prognostics
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 43
The study of neuro computers necessity use in energy
systems, namely in relay protection and automatics
systems.

D. Bordug, O. Kravets, A. Gladyr
Computerized laboratory complex for researching of
the automation systems for thermal processes
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 44-45
The computerized laboratory complex for research of
modern hardware and software used in industry for
automation of thermal processes is presented. The
example of the implementation of the system for
temperature stabilization by means of the laboratory
complex is considered. The topics of a laboratory
practical and possible directions of research based on
created equipment are showed.

M. Kompaniets, А. Kravec
Microsystem data acquisition with possibility record
on memory card MMC/SD
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 46
Analog digital converter, SPI interface, microcontroller,
memory card MMC/SD, graphic display, touch panel.

M. Moshnoriz, Y. Voycehovsky
Software development for cad electric
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 47-48
Developed cad software electric drive. The program is
written in a table editor ms excel. As a result, computeraided design system running electric choice, design and
choice of a particular motor, building his natural
mechanical characteristics.

А. Pritchenko, D. Haibiv, S. Marchenko, E. Korogod.
Computer laboratory research complex for regulated
closed-loop AC/DC electric drives reserved
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 49-51
Розроблено функціональну схему комп’ютеризованого
лабораторного комплексу по дослідженню сучасних
систем регульованого електроприводу. Представлений
лабораторний
комплекс
із
практично
повною
комп’ютеризацією операцій керування та вимірювань
дозволяє широко використовувати його в навчальному
процесі для підготовки інженерів-електромеханіків.
Р. А. Шолох, O. П. Чорний, Ю. В. Лашко,
С. С. Романенко
Аналіз математичних моделей для оцінювання якості
процесу навчання
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 53-54
Виконаний
аналіз
математичних
моделей
для
оцінювання якості навчання. Розвинутий підхід до
формування кібернетичної моделі з урахуванням
дискретності процесу отримання студентами інформації
під час навчання. Застосування в моделі аналогій
фізичних явищ і технічних систем дозволяє врахувати
поточну зміну зовнішніх впливів та збурень, а також
поточні зміни характеристик системи.
О. О. Вовк ,М. C. Гуз , Г. І. Задніпряна, Я. П. Смирнова
Експериментальна установка міні-заводу
по
утилізації пет-пляшок на полігонах міста Київ
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 55
Розглянуто проблему неорганічних відходів, які призводять
до збільшення території полігону, але при переробці
являються цінною вторинною сировиною. Проаналізовано
існуючі технології збору супровідного газу та переробки
неорганічних відходів та запропоновано схему збору
звалищного газу з системою енергопостачання міні-заводу
по утилізації ПЕТ-пляшок та альтернативне пластикове
покриття для полігону у місті Київ.
М. В. Пушкар, С. В. Ульянченко, О. І. Кіселичник
Керування двигунами постійного струму на основі
інтелектуальних перетворювачів на прикладі ABB
DCS800
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 56-57
У статті описані можливості сучасних промислових
перетворювачів щодо реалізації типових систем керування
швидкістю двигунів постійного струму. Наведені динамічні
характеристики для різних структур систем керування
швидкістю на основі перетворювача ABB DCS800.
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of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 49-51
Developed functional diagram of a computerized
laboratory complex on the study of modern systems of
regulated electric. Presented the laboratory complex with
almost complete computerization of the operations
control and measurement allows you to use it widely in
the educational process for the preparation of an
engineer-electrician.

R. Sholokh, O. Chorniy, U. Lashko, S. Romanenko
Analysis of mathematical models for evaluation of
learning quality
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 53-54
The analysis of mathematical models for the evaluation
of learning quality has been made. The approach for
cybernetic model forming has been developed taking
into account the discreteness of information reception by
students during learning. Application in the model of
analogies of the physical phenomena and technical
systems allows to take into account the current change of
the external effects and disturbances, and current
changes of the system characteristics.
O. Vovk , M. Gyz , G. Zadnipriana , Y. Smirnova
Experimental installation of pet-bottles recycling
mini-plant at Kiev landfills
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference of
students and young researches in Kremenchuk april 07-08,
2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 55
Non biodegradable wastes, which leads to increasing of
wastes volume, but in case of recycling are valuable
secondary material were examined. Present technologies of
gas collection and waste processing were analyzed, the
scheme of gas collection was offered with the system of
energy supply of PET-bottles recycling mini-plant and
alternative plastic cover for Kiev landfill.

M. Pushkar, S. Ulianchenko, O. Kiselychnyk
Direct current motor control based on intelligent
converters with ABB DCS800 application examples
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 56-57
The paper describes the features of modern industrial
converters to implement standard speed control systems
of dc motors. The dynamic characteristics of the
different speed control systems based on ABB DCS800
are depicted.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

M. Bačko, D. Kováč
Вплив затінення та орієнтації масивів на
виробництво фотоелектричної енергії
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 58-59
У статті розглядаються загальні риси таких
фотогальванічних застосувань як будівлі, транспортні
засоби тощо. Досліджено ступінь впливу способу
розташування фотоелектричні батареї на ефективність
роботи та рівень її потужності.
R. Bučko, D. Kováč
Функція динамічного спотворення часу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 60-61
Розглянуто метод динамічного спотворення часу для
розпізнавання
мови.показано
шляхи
підвищення
чутливості методу і оптимізації обчислювальних витрат.
Запропоновано вбудовані системи для розпізнавання
мови при обмежених апаратних ресурсах устаткування.
A. Hodulíková, D. Kováč
Визначення взаємодії магнітного та силового поля в
еластомагнітному датчику зусилля
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 62-63
У даній роботі представлено розрахунок магнітного поля
еластомагнітного датчика зусилля. Розглянуто процес
взаємодії механічного зусилля і магнітного поля.
Співставлення практичних і та теоретичних результатів
дослідження.
J. Molnár, D. Kováč.
Діагностична система автомобільного джерела
живлення на основі інтернет
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 64-65
Робота присвячена діагностичній системі автомобільного
джерела живлення на основі віддаленого управління з
використанням інтернету. Робота містить докладний
опис автоматизованих вимірювальних кіл. Особлива
увага приділена окремим частинам вимірювального
ланцюга. Запропоновано
алгоритм
використання
інтернету для створення вимірювального каналу, що
спроектовано в якості бездротового інтерфейсу зв'язку.
J. Perduľak, D. Kováč
Трифазний підвищуючий перетворювач з високою
енергетичною ефективністю
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
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M. Bačko, D. Kováč
Influence of shading and array orientation to
photovoltaic energy production
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 58-59
The paper deals common features of photovoltaic
applications such as buildings, vehicles etc. It was
shown that the correct placement of photovoltaic array is
essential for correct functionality and achieving the
maximum of the output power.
R. Bučko, D. Kováč
Dynamic time warping function
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 60-61
The method of dynamic time warping for recognition of
spoken speech is considered. The ways of improving the
dew sensitivity and optimization of the computational
cost are shown. Embedded systems for speech
recognition with using a limited hardware resource are
presented.
A. Hodulíková, D. Kováč
Determination of the magnetic and stress field
interaction in electromagnetic pressure force sensor
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 62-63
In this paper the magnetic field of the electromagnetic
pressure force sensor is solved.
The process of
interaction of the pressure force and magnetic field is
considered. The results and theoretical hypothesis are
compared.
J. Molnár, D. Kováč.
Diagnostic system of automobile power supply based
on internet connection
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 64-65
A paper is devoted to diagnostic system of automobile po
detailed description of an automated measurement chain
There is also an algorithm of using internet as measurem
aim of the paper is also to introduce a specific automa
automobile power supply system

J. Perduľak, D. Kováč
Three phase boost converter with high energy
efficiency
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
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учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 66-67
У
роботі
розглянуто
трифазний
підвищуючий
перетворювач з високою енергетичною ефективністю.
Представлено
математичну
модель
трифазного
перетворювача та вказано шляхи підвищення його
ефективності.
T. Vince, D. Kováč
Новий алгоритм побудови мереж для систем
реального часу на основі інтернет
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 68-69
Представленіновімережевіалгоритмидляпобудовисистем
реальногочасу. Запропоновано методи поліпшення
мережевої архітектури, пропускної здатності мережі і
реалізації мережевих протоколів. Створено алгоритм
створення найпростішої мережі зподальшим її
вдосконаленням до повної відповідності параметрів
мережі до системних вимог.
Ю. О. Алєксєєва, І. С. Конох, Т. В. Коренькова
Оптимальна система управління гідротранспортним
комплексом
при
стабілізації
технологичного
параметру
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 70-71
Розроблена
структура
екстремальної
системи
автоматичного
управління
гідротранспортним
комплексом при стабілізації технологічного параметру.
Проведений аналіз режимів роботи системи при
змінному графіку водоспоживання.
М. С. Малякова, А. П. Калінов
Чисельна оцінка складових миттєвої потужності
електричного кола з діодом
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 72-74
У роботі для чисельної оцінки складових миттєвої
потужності на діоді був застосований метод миттєвої
потужності на основі формування та вирішення системи
рівнянь балансу складових миттєвої потужності. Баланс
складових
миттєвої
потужності
досліджуваного
електричного кола був сформований з використанням
автоматизованого методу отримання складових миттєвої
потужності.
А. В. Свистун, B. О. Огарь
Аналіз математичного опису векторних систем
керування
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 75-77
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07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 66-67
Three phase boost converter with high energy efficiency
is considered. The simulation model of three phase boost
converter is presented. The ways of improving of the
converter efficiency are shown.

T. Vince, D. Kováč
New network building algorithm for real-time
regulation systems based on internet
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 68-69
New network generation algorithm and maintain
algorithm are proposed. Network improve methods
based on improvement of network architecture, network
bandwidth and special protocols implementation are
presented. The algorithm of the building the simplest
network and gradually improving it until the network
parameters meet the system requirements is given.
J. Alekseevai, І. Konoh, Т. Korenkova
Optimumcontrolsystemhydrotransportcomplexattech
nologicalparameter stabilization
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 70-71
The structure of optimal control system of
hydrotransport complex in the stabilization technological
variablehas been developed. The analysis of the modes
of the system with a variable schedule of water
consumption has been conducted.

M. Maliakova, A. Kalinov
Numerical estimations of instantaneous power
components electric circuit with the diode
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 72-74
In this paper the instantaneous power method which
based on the forming and calculation systems of
instantaneous power balances equations was used for
numerical estimation of instantaneous power
components on the diode. The instantaneous power
components balances of the electric circuit researched
was forming with the automated method of
instantaneous power components getting. Also the
analysis of getting results is presents.
A. Svystun, V. Ogar
The analysis of the mathematical description for
vector control systems
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 75-77
In this paper an overview of methods of simulation of
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Представлено розгляд методів моделювання векторних
систем управління. Зведені дані про принципи роботи
двигунів, описаних за допомогою диференційних
рівнянь, у різних системах відліку. Подані передатні
функції регуляторів, що описують систему керування
двигуном, у базовому їх представленні, що дає уявлення
про їх основні властивості, відмінності одна від одної.
M. Kabasta, P. Chlebis, V. Melnikov
Концепция
системы
управления
для
непосредственного преобразователя частоты
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 78-79
Для непосредственного преобразователя частоты,
известного как матричный преобразователь или
понижающий преобразователь частоты. В статье
рассматривается
унификация,
повышение
эффективности, снижение стоимости, а также меньший
вес и размер этой системы. По сравнению с системами
существующими на сегодняшний день, предлагаемая
система снижает количество компонентов, необходимых
для управления матричным преобразователем. Это
увеличивает надежность привода и снижает его
стоимость. Экспериментальные результаты, дают
основания для дальнейших исследований.
Karel Mozdřeň
Система видеонаблюдения для предотвращения
столкновений на производстве
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 80-81
Растущий спрос на безопасность требует более точных и
надежных методов обеспечения безопасности и контроля
в опасных районах. Перевозка или перемещение
крупных грузов или объектов в районах, где это может
причинить большой ущерб и, следовательно, высокие
финансовые затраты, требует реализации надежных
алгоритмов. В этой статье рассматриваются проблемы
мониторинга критических районов с использованием
нескольких камер для лучшего определения того
свободен район или нет, и исключить ложные
срабатывания. Приведены результаты нашей работы и
показан пример.
Є. Н. Кніжнік, І. С. Конох
Навчальне
програмне
забезпечення
для
моделювання роботи нейронного регулятору в
середовищі Labview 8
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 82-83
Розроблено лабораторне програмне забезпечення для моделювання
двошарової монотонної нейронної мережі прямого розповсюдження.
Виконано дослідження процесу налаштування нейронного регулятора
на основі запропонованого алгоритму.
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vector control systems, they are three generals types, is
given. Summary data of principle of induction motors
work, described by differential equations, in different
radix, is considered. Transient functions of regulators,
that are describing ac drive control system in its basic
expression, giving a presentation about its general
properties and main differences one from another, are
reviewed.
M. Kabasta, P. Chlebis, V. Melnikov
Concept of control system for direct frequency
converter
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 78-79
This paper contains a presentation describing a control
system for a direct frequency converter, also known as a
matrix converter or cyclo converter. The areas addressed
here are, unification, increased efficiency, lower cost, and
reduced weight and size of the system. Compared with
the conventional systems currently in use, the proposed
system reduces the components needed to control the
matrix converter. This increases the drives’ dependability
and reduces its cost. The experimental results given
below would give cause for further research.

Karel Mozdřeň
Multiple camera system for collision prevention in
industry
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 80-81
Growing demand for safety require more accurate and
reliable methods of security and control of hazardous
areas. When moving large loads or the movement of
large objects in areas where it can cause great damage
and thus high financial costs, it is necessary to
implement reliable algorithms. In this paper we examine
the problem of monitoring the critical areas using
multiple cameras to better determine whether the area is
evacuated or not and eliminates false alarms. Finally, we
discuss the results of our work and show an example.

E. Knizhnik, I. Konoh
Study software for neural controller simulation in
Labview 8 environment
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 82-83
A laboratory software for the monotone two-layered
feedforward neural network simulation was developed.
Neural controller setting investigation by suggested
algorithm was performed.
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А. Л. Ломаковська
Моделювання
залежності
індуктивності
фази
вентильно-індукторного двигуна від змінної функції
кута повороту ротора
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011.– С. 84-85.
Проаналізовані математичні залежності індуктивності
фази статора вентильно-індукторного двигуна від
положення ротора. Отримані математичні моделі
безперервної функції залежності індуктивності від
перемінного кута повороту ротора. Отримані моделі
дали змогу дослідити вплив змінної індуктивності на
перехідний процес за фазним струмом.
В. В. Захаров, О. А. Бабровська
Побудова передаточної функції контуру струму
вентільного двигуна з урахуванням динамічних
властивостей імпульсного перетворювача
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011.– С. 86-87.
Розглянута доцільність побудови та запропонована передатня
функція системи ШІП – ВД з урахуванням режимів роботи
перетворювача та форми ЕРС синхронної машини, яка працює
в режимі ВД.
С. О. Бур’ян, O. Ю. Савич
Порівняння різних методів синтезу відпрацювання
заданої траєкторії руху для логічних програмованих
контролерів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 87-88
Представлені логічні вирази та приклади складання
програм відпрацювання заданої траєкторії руху для
логічного програмованого контролера hitachi методом
циклограм
та
методом
синтезу
схем
на
rs-тригерах.
Д. І. Пєтухова, O. І. Кіселичник
Нейромережевий
оцінювач
напору
насосу
водопостачання на основі вимірювання частоти
напруги живлення та потужності привідного
асинхронного двигуна
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 89-90
У роботі показано доцільність застосування нейронних
мереж для реалізації оцінювання напору насосу
водопостачання при вимірюванні потужності та частоти
напруги привідного асинхронного двигуна. Наведено
порівняння експериментальних та апроксимованих
характеристик. Описано структуру нейродатчика напору.
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A. Lomakovska
Modeling of the switched reluctance machine phase
inductance dependence on variable rotor angle
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 84-85
The mathematical dependences of the switched
reluctance machine stator phase inductance on the rotor
position have been analyzed. The mathematical models of
continuous inductance dependence on variable rotor
angle have been received. These models have allowed to
analyze the variable inductance influence on the phase
current transient process.

V. Zaharov, О. Babrovska
The building to transmission function of the sidebar
of the current of the noncontact engine of the direct
current with provision for dynamic characteristic of
the pulsed converter
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 86-87
Considered practicability of the building and is offered
transmission function of the system width pulsed converter
noncontact engine of the direct current with provision for state
of working converter and the forms electric driving power of
the synchronous machine working in mode noncont act engine
direct current.
S. Buryan, A. Savych
Comparison
ofdifferentmethodof
synthesis
ofrefininggiven trajectory motion for logic
programmable controller
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 87-88
The article deals with logical expressions and examples
of compiling programs of refining given trajectory
motion for a programmable logical controller hitachi by
the sequence diagram method and method based on the
rs-trigger scheme synthesis.
D. Petukhova, O. Kiselychnyk.
Neural network estimator of water supply pump
head based on measurement of voltage frequency
and power of driving induction motor
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 89-90
The paper describes the advantage of the neural network
application for the water supply pump head estimation.
The measurements of power and voltage frequency of
driving induction motor are used. The comparison of
experimental and approximated characteristics is shown.
The neural network sensor structure is presented.
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О. М. Безвесільна, А. В. Коваль
Динамічні
похибкинового
двогіроскопного
гравіметра
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011.– С. 91-92
Досліджено
динамічні
похибки
двогіроскопного
гравіметра.
М. М. Бондар
Вибір електродвигунів та передаточних пристроїв
для електромеханічних систем підвищеної точності
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 93-94
Розробка методики вибору виконавчого двигуна та
передаточного відношення редуктора високоточного
слідкуючого електроприводу, основаному на методі
спільного
аналізу
поверхні
граничних
станів
виконавчого органа.

O. Bezvesilna, А. Koval
Dynamic errors of new two gyroscope gravimeter
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 91-92
Investigated dynamic errors of two gyroscope
gravimeter.

M. Bondar
Choice of electric motorsand transmission devicesfor
electromechanicalsystemsprecision
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011.– P. 93-94
Development of methodology choice of the executive
motor and gear ratio of precision servo electric drive
based on a method of analysis of the surface limiting the
dynamic states of the executive body and the load
diagram of the electric drive.

А. В. Босак, В. Н. Яхновская, В. С. Чермалых
Оптимизация
электромеханических
систем
с
переменной структурой в канале управления
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 95-96
Рассмотрено
построение
оптимальных
по
быстродействию и динамическим нагрузкам систем
управления
с
использованием
двухступенчатого
изменения движущего момента двигателя, что
обеспечивает исключение колебательных режимов в
механизмах с упругими звеньями и точную отработку
заданного перемещения рабочего органа.

A. Bosak, V.Yahnovskaya, V. Chermalih
Optimization of electromechanics systems with
variable structure in channel of management
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011.– P. 95-96
A construction is considered optimum on a fast-acting
and dynamic loadings of control system with the use of
two-stage change motive moment of engine, that
provides the exception of the swaying modes in
mechanisms with resilient links and exact working off
the set moving of working organ.

С. О. Бур’ян, Т. В. Грищук
Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосу на основі
нейронної мережі та каталожних характеристик
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 97-98
У статті приведений варіант розробки оцінювача ккд
насосної установки на основі нейронних мереж та
каталожних характеристик. Приведені вихідні рівняння
оцінювача та структура нейронної мережі.

S. Buryan, T. Gryshuk
Pump efficiency estimator based on neural network
and steady-state characteristics
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011.– P. 97-98
The paper concerns the development of pump efficiency
estimator based on neural network and steady-state
pump characteristics. Estimator equation and neural
network structure have been shown.

І. Gulaya, S. Chaban
І. С. Гула, С. Чабан
Викорисання рекуператорів у системах забезпечення Use of recuperators in systems providing of necessary
parameters of microclimate of apartment
необхідних параметрів мікроклімату приміщення
Електромеханічні та енергетичні системи, методи Electromechanical and energy systems, modeling and
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX optimization methods. The 9th International conference
Міжнародної науково-технічної конференції молодих of students and young researches in Kremenchuk april
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учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 99-100
Сформовано загальну класифікацію рекуператорів, які
відрізняються як за принципом роботи, так і за способом
і якістю утилізації тепла. Визначено їх роль
для
створення необхідного мікроклімату приміщення та
особливості їх роботи і енергоефективності. Виділено
основні переваги й недоліки різних за конструкцією
типів рекуператорів, що дозволяє орієнтовно підібрати
необхідний тип і розмір рекуператора в залежності від
умов використання.
Є. О. Дубовий
Диференційний підсилювач електричного сигналу на
частотах мовного дiапазону (250-4000 Гц) для
виявлення акустоелектричних перетворювачiв
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 101
Робота присвячена актуальним питанням визначення та
виявлення електричних каналів витоку інформації за
рахунок акустоелектричних перетворювачів, а також
вимірювання рівнів сигналів в цих каналах. Робота
пов'язана з експериментальними дослідженнями і
практичними розрахунками.
Наведено
оціночні
рівні
сигналів
різних
акустоелектричних перетворювачів, рівні яких необхідно
виявити і виміряти за допомогою розробленого
диференційного підсилювача електричних сигналів.
Наведені характеристики розробленого пристрою, які
забезпечують необхідні параметри для дослідження і
вимірювання акустоелектричних ефектів в мовному
діапазоні частот від різної електронної апаратури.
Крім того, даний пристрій може бути використано для
постановки і модернізації лабораторних робіт у
навчальному процесі. Це дозволить позбутися від
дорогого
пошукового
комплексу
«піранья»
в
лабораторному циклі дослідження акустоелектричних
перетворювачів.
О. Я. Карпович
Верифікація
моделі
вентильно-індукторного
електроприводу мікрокомпресора
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 102-103
У статті розглядаються особливості вживання методу
енергетичного балансу при верифікації математичної
моделі
експериментального
зразка
вентильноіндукторного електроприводу мікрокомпресора.
В. Г. Кириченко, Д. В. Слободенюк, Д. А. Шокарьов
Лабораторний
комплекс
по
дослідженню
диференціального захисту силового трансформатора
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня

404

07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 99-100
General classification of recuperators, which differ both
on principle of work and on a method and quality of
utilization of heat, is formed. Certainly their role for
creation of necessary microclimate of apartment and
feature of their work and energoeffektivnosti. Basic
advantages and lacks of different after the construction
of types recuperators are selected, that allows orientation
to pick up a necessary type and size of recuperator
depending on the terms of the use.
E. Duboviy
Differential amplifierof electrical signal with a range
of speech frequencies (250-4000 Hz) to detect
acoustoelectric transducer
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011.– P. 101
Work is devoted to questions of definition and revealing
of electric channels of information leakage due to
acoustoelectric transducers, as well as measurement of
levels of signals in these channels. Work is connected
with experimental researches and practical calculations.
Estimated levels of signals various acoustoelectric
transducers which levels it is necessary to detect and
measure by means of the developed differential
amplifier of electric signals are resulted.
In theses characteristics of the developed arrangement
which provide necessary parameters for research and
measurements acoustoelectric effects in a speech range
of frequencies from the various electronic equipment are
resulted. Besides the given arrangement maybe is used
for statement and modernization of laboratory works on
educational process. It will allow to get rid of an
expensive search complex "piranha" in a laboratory
cycle of research acoustoelectric transducers.

O. Karpovich
Verification of modelof micro compressor switched
reluctance drive
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 102-103
The features of power balance method application for
verification mathematical model of switched reluctance
drive used for the experimental micro compressor are
considered in this article.

V. Kyrychenkod, D. Slobodenyuk, D. Shokar’ov
Laboratory facilities in power transformer
differential protection study
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 104
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2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 104
Спроектовано систему повздовжнього диференціального
захисту трансформатора та обґрунтовано доцільність
комп’ютеризації даної системи.
В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова, С. І. Гирба
Частотний
аналіз
миттєвої
потужності
в
електричному контурі
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 105-106
Запропонований метод аналізу процесів перетворення
енергії в електричному ланцюзі, що базується на аналізі
частотних
характеристик
складових
миттєвої
потужності. Такий підхід дозволяє оцінити вплив різних
факторів та режимів роботи на протікання енергетичних
процесів у контурі.
С. М. Ковбаса, A. Б. Воронко, Д. Л. Приступа
Дослідження
алгоритму
керування
кутовим
положенням електромеханічних систем на основі
асинхронного двигуна
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 107-108
Приведено
результати
дослідження
алгоритму
відпрацювання кутового положення асинхронного
двигуна, отримані методом математичного моделювання.
Встановлено, що досліджуваний алгоритм забезпечує
високі показники якості відпрацювання заданої
траєкторії кутового положення, які є задовільними для
багатьох технологічних застосувань.
О. М. Корнєєв
Рекурентні обчислювальні схеми розв’язування
інтегро-диференціальних
рівнянь
спадкової
в’язкопружності
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011.– С. 109-110
Викладено ефективний підхід до розв’язування систем
лінійних та нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь
спадкової теорії в’язкопружності. Підхід заснований на
спільному раціональному використанні аналітичних
перетворень, які дозволяють звести вихідні системи до
системи інтегральних рівнянь з регулярними ядрами та
стійкого чисельного алгоритму розв’язування з
отриманням розв’язку з необхідною точністю.
С. В. Король, О. О. Тітов
Синтез логічної моделі насосної установки для
дослідження програм автоматизації
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 111-112
Синтезовано логічні вирази, які описують роботу
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The designing of the longitudinal differential protection
transformer system and study of an appropriateness of
the given system computerization.
V. Kovalchuk, T. Korenkova, S. Girba
Frequency analysis of instantaneous power in an
electrical circuit
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 105-106
Proposed method of analysis of energy conversion
processes in an electrical circuit, based on an analysis of
frequency characteristics of the components of
instantaneous power. This approach allows us to assess
the impact of various factors and operating conditions on
the flow of energy processes in the circuit.
S. Kovbasa, А. Voronko, D. Prystupa
Investigation of position tracking control algorithm
for electromechanical systems based on induction
motor
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 107-108
The simulation results of induction motor position
tracking control algorithm investigation are presented. It
is established, that investigated control algorithm
provides high performances of position trajectories
tracking, which are satisfied for many technological
applications.

O. Kornyeyev
Recurrentcomputational
schemes
of
integrodifferential equations ancestral viskoelasticity
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 109-110
Presents an effective approach to solving systems of
linear and nonlinear integral-differential equations of the
hereditary theory of viscoelasticity. This approach is
based on the rational use of joint analytical
transformations that allow the system to reduce the
initial system of integral equations with regular kernels
and stable numerical solution algorithm to obtain the
solution with the required accuracy.

S. Korol, О. Titov
Design of pump logical model for analysis of
automation programs
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 111-112
Logical expressions describing the work of the
installation with two pumps were designed. They allow
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установки з двома насосами, для створення віртуальної
лабораторного стенду по дослідженню систем
автоматизації на основі логічних контролерів. Отримані
вирази можуть бути реалізовані у вигляді програмного
модуля на будь-якій із стандартних мов програмування
логічних контролерів і використані безпосередньо в
програмному забезпеченні для їх програмування.
О. Ю. Лещук, О. А. Хребтова, А. І. Гладир
Лабораторний
комплекс
для
дослідження
взаємопов’язаних частотно-регульованих електроприводів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 113-114
У роботі представлено лабораторний комплекс для
дослідження режимів роботи взаємопов’язаних частотнорегульованих електроприводів фізичної моделі затвору
зливної греблі з використанням сучасних засобів
автоматизації. Розглянуто конструкцію механічної
частини комплексу та структуру системи керування, що
забезпечує
кероване
переміщення
затвору
у
відповідності до заданих алгоритмів функціонування.
Визначено можливості використання створеної системи
під час проведення лабораторних практикумів та
наукових досліджень.
О. С. Манукян
Дослідження перенапруг у перетворювачах енергії з
використанням снаберних кіл
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 115-116
Розглянуто можливість вирішення актуального науковотехнічного питання, пов’язаного з перенапругами на igbt
модулях в АІН. Складнощі осцилографування трифазних
напруг живлення асинхронного двигуна вирішена
шляхом зняття наведеної е.р.с. з повітряного зазору
двигуна.
В. Б. Марцинюк, O. А. Хребтова
Визначення доцільності модернізації електроприводу
затвору зливної греблі з урахуванням поздовжніх
деформацій канатів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 117-118
Розглянуто
причини аварійності електроприводу
підйому затвору зливної греблі з урахуванням
поздовжніх деформацій підйомних канатів. Проведено
розрахунок ступеня деформування канатів при різних
моментах опору і модулях поздовжньої пружності. Дані
рекомендації щодо технічних рішень з модернізації
електроприводу з метою підвищення надійності та
довговічності
допоміжного
електроустаткування
Кременчуцької ГЕС.
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to create virtual laboratory setup for researching logical
controller based automation systems. These expressions
can be implemented as a program module in any
standard logical controller programming language and
can be used in controller programming software.

O. Leschuk, О. Khrebtova, А.Gladyr
Laboratory complex for researching of the
interrelated frequency-controlled drives
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 113-114
The laboratory complex for research of the
interconnected electric drives operation modes with use
of modern automation devices is presented. The
realization of drain shutter operated moving on the basis
of the developed complex is considered. The structure of
complex mechanical part and control system structure,
which provides control of shutter moves, were
considered. The possibilities of developed system use
during laboratory practical works and research of variety
mechanisms operation modes were defined.

O. Manukyan
Research of overstrains in transformers of energy
with the use of snabbernykh of chains
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 115-116
Possibility of decision of actual scientific and technical
task is examined related to the overstrains on the igbt
modules in the autonomous negators of tension.
Complication of oscilografirovaniya of three-phase
tensions of feed of asynchronous engine is decided by
the removal of pointed e.d.s. In the air-gap of engine.
V. Martsyniuk, O. Khrebtova
Assessmentof expediency of modernization of the
dam's shutter electric drive taking into account the
longitudinal deformations of ropes
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 117-118
In the paper the causes of breakdowns of electric drive
of the mechanism of dam’s shutter lifting, taking into
account the longitudinal deformations ofhoisting
ropesare analyzed. The calculation of deformation ratio
of ropes for the different resisting moments and modules
of elongation is produced. The recommendations for
technical solutions for upgrading of the electric drive to
improve reliability and working life of auxiliary
equipment of kremenchuk hydroelectric station are
given.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

В .О. Мельников, A. П. Калінов, Д. Г. Мамчур
Експериментальна перевірка математичної моделі
асинхронного двигуна з параметричною несиметрією
обмоток статора
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 119-120
В
роботі
представлена
математична
модель
асинхронного двигуна в фазних координатах для
досліджень режимів роботи електродвигунів з
параметричною несиметрією обмоток статора. За
результатами порівняння модельних сигналів з
експериментально
виміряними
проведена
оцінка
точності
відтворення
електромагнітних
та
електромеханічних процесів, що протікають у двигуні.
Д. А. Мосюндз
Модель насосного агрегата с учетом канала
кавитации
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 121-122
Показано, что кавитационные явления в насосном
агрегате приводят к пульсирующему характеру
изменения выходных технологических параметров.
Разработана математическая модель насосного агрегата с
учетом канала кавитации, которая позволяет получить
изменения эксплуатационных характеристик насоса при
выполнении условий возникновения кавитации.
Е. В. Носач
Аналитическое решение уравнения адиабатного
нагрева обмоток электрических машин
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 123-124
Рассмотрено решение уравнения нагрева обмоток
электрической
машины
при
отсутствии
теплопроводности. Учтена зависимость изменения
сопротивления при нагревании. Показана возможность
расчета кривой нагревания для электрических машин с
принудительной вентиляцией для проектирования систем
регулируемого охлаждения.
Д. С. Однолько
Моделювання і аналіз системи ідентифікації
електромагнітних параметрів асинхронного двигуна
методом найменших квадратів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 125-126
У
роботі
розглянута
система
ідентифікації
електромагнітних параметрів асинхронних двигунів на
основі методу найменших квадратів. Розроблена
імітаційна математична модель системи ідентифікації.
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V. Melnykov, A. Kalinov, D. Mamchur.
The experimental researches of mathematical model of
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 119-120
The induction motor mathematical model presented in phas
under stator windings parametrical asymmetry. Accurac
according to comparison results of model and experimenta

D. Mosundz
Model of pump unit taking into account channel of
cavitation
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 121-122
It is shown that the cavitation phenomena in the pump
unit lead to the pulsating nature of the changes in the
output process parameters. A mathematical model of the
pump unit, taking into account the channel of cavitation,
which allows the change of operating the pump under
the conditions of cavitation.

E. Nosach
Analytical decision of equation for adiabatic heating
of electrical machine’s coil
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 123-124
The decision of equation for heating of electrical
machine’s is considered in default of heat-conducting.
Dependence of resistance changes at heating is
considerate. Possibility calculation of heating curve is
rotined for electric machines force-ventillated for
planning of the systems with controlled coolin

D. Odnolko
Modeling and analysis least-squares approach for
identification of the induction motor electromagnetic
parameters
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 125-126
The paper considers the identification system of
electromagnetic parameters of induction motor based on
the method of least squares. Developed a simulation
mathematical model of identification system. The
analysis of the effectiveness of the method in the
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Проведений аналіз ефективністі методу в оцінці різних
електромагнітних параметрів. Розглянуті перспективи
використання методу.
М. Я. Островерхов, C. І. Гаврилюк, Д. В. Максимов
Концепція електроприводу валізи візка
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 127-128
У даній статті представлена концепція автономного
електроприводу валізи візка: розрахована необхідна
потужність двигуна, розроблено робастний регулятор
струму, проведено дослідження якості керування.
К. С. Панченко, A. Н. Артеменко
Компьютеризированный лабораторный стенд для
исследования тягового электропривода постоянного тока
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 129-130
Описан компьютеризированный лабораторный стенд для
исследования характеристик и режимов работы тягового
электропривода постоянного тока последовательного
возбуждения. Приведены технические особенности
лабораторного стенда и результаты экспериментальных
исследований режимов работы системы тягового
электропривода постоянного тока.
С. М. Пересада, O. Ю. Луців-Шумський, O. О. Білецький
Бездавачевий
алгоритм
відпрацювання
кутової
швидкості, оснований на природних властивостях
стійкості двигуна постійного струму
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених
і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня 2011 р. –
Кременчук, КНУ, 2011. – С. 131-132
У даній статті розроблено новий бездавачевий алгоритм
відпрацювання кутової швидкості дпс, оснований на
природних властивостях стійкості дпс, який гарантує
асимптотичність відпрацювання заданих траєкторій кутової
швидкості та оцінювання постійного моменту навантаження,
не вимагаючи використання значних підсилень у контурах
регулювання. Динамічні показники якості керування не
можуть задаватися довільно і залежать від параметрів
двигуна.
А. І. Поточний, Б. І. Петровський
Аналіз енергетичних втрат двигуна електробура під
час буріння
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 133-134
У середовищі програмування labview створена програма
для проведення розрахунку втрати потужності
електродвигуна електробура в залежності від глибини
забою свердловини.
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evaluation of various electromagnetic parameters. The
prospects for the using this method.
M. Ostroverkhov, S. Gavryliuk, D. Maximov
The concept of electric drive for the suitcase
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 127-128
This article introduces the concept of electric drive for
the suitcases on wheels: was calculated motor power,
developed a robust current regulator, and analyzed the
quality of regulation.
K. Panchenko, A. Artemenko
Computer-controlled laboratory stand for research
of hauling electromechanic of direct-current
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 129-130
A computer-controlled laboratory stand is described for
research of descriptions and modes of operations of
hauling electromechanic of direct-current of successive
excitation. The technical features of laboratory stand and
results of experimental researches of the modes of
operations of the system of hauling electromechanic of
direct-current are resulted.
S. Peresada, O. Lutsiv-Shumskyi, O. Biletskyi
Sensorlessalgorithmofspeedtrackingbasedon
naturalstabilitypropertiesofdirect current motor
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 131-132
In this paper a new sensorless speed tracking control
algorithm is designed based on natural stability
properties (passivity) of dc motor. Controller guaranties
asymptotic speed trajectories tracking and constant
torque load estimation without high gain requirements.
Dynamicperformances cannot be set arbitrarily and
depend on motor parameters.

A. Potocnyy, B. Petrovskyy
Analysis of power losses of electric drill engine
during the drilling
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 133-134
In a programming environment labview it was created
program for calculation of power loss of electric drill
motor depending on the depth of the hole.
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Б. І. Приймак, O. П. Бурлака
Отримання псевдочастотної передатної функції
об’єкта керування цифрової системи стеження
підпорядкованої структури
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 135-136
В статті отримано псевдочастотну передатну функцію
об’єкта
керування
у
контурі
положення
електромеханічної системи керування підпорядкованої
структури. Ця передатна функція може застосовуватися
для синтезу цифрових регуляторів слідкуючих систем.
С. А. Сергієнко, I. О. Кузєв, Д.Ю. Коваль
Системи керування прецизійними електроприводами
постійного струму з дробномірними регуляторами
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 137-138
Показана можливість підвищення швидкодії релейних
систем керування за рахунок реалізації дробномірних
законів керування. Виконано аналіз динамічних процесів
у системі розривного керування з дробномірною
гіперплощиною перемикання. Сформульовано основні
напрями подальших досліджень.
А. А. Сердюк, И. С. Конох, Т. В. Коренькова,
Д. В. Дегунков
Требования к построению системы управления
кавитационными процессами в насосном комплексе
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 139-140
В работе разработана структура замкнутой системы
управления
насосным
комплексом
с
учетом
кавитационных процессов в трубопроводе. Обоснованы
требования и сформулирован критерий оптимальности
системы
автоматического
управления
гидротранспортной установкой.
С. В. Серебренніков, K. Г. Петрова
Аналіз впливу нестабільності електроспоживання у
період економічної кризи на нерівномірність добових
графіків навантаження обласних енергокомпаній
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 141-142
Виявлено
особливостівпливу
нестабільності
електроспоживання у період економічної кризи на
нерівномірність добових графіків навантажень ват
«кіровоградобленерго» та
аномалії
у режимах
електроспоживання окремих сегментів роздрібного
енергоринку – у першу чергу «будівництва»
«промисловості» та «ін. Непромислових споживачів (в
т.ч. Населення)». Намічено важелі для стабілізації
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B. Pryymak, O. Burlaka
Determination of a pseudo-frequency
transfer
function of object control of the digital tracking
system of cascade structure
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 135-136
In this article a pseudo-frequency transfer function of
controlled plant in the circuit of electromechanical
control system of the cascade structure is derived. This
transfer function can be used for the synthesis of digital
regulators of trackingsystems.
S. Serhiyenko, I. Kuzev, D. Koval
System of control a fractional order regulators
precision direct-current electric drives
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 137-138
The possibility of increasing the speed of relay control
systems through the implementation fractional order
control laws. The analysis of dynamic processes in the
system with discontinuous control fractional order
switching hyperplane. The basic directions of further
research.
A. Serduk, I. Konoh, T. Korenkova, D. Degunkov
Requirements to management system creation by
cavitational processes in the pumping complex
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 139-140
In operation the structure of closed management system
by a pumping complex taking into account cavitational
processes in the pipeline is developed. Requirements are
justified and the optimality criterion of system of
automatic control is formulated by hydrotransport units

S. Serebrennikov, K. Petrova
Analysis of influence instability of consumption
power during the economic crisis on unevenness
loads daily schedules of regional energy companies
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 141-142
Detected the peculiarities of instability of consumption
power during the economic crisis on unevenness loads
daily schedules jsc "kirovogradoblenergo" and
anomalies in the patterns of electricity consumption of
individual segments of the retail energy market - in the
first turn "the building", "the industry" and "ying. Nonindustrial consumers (including "the population").
Scheduled the levers to stabilize of regime of power
consumption over time and its purposeful control.
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режиму
електроспоживання
в
часі
та
його
цілеспрямованого регулювання.
Ю. А. Смірнова, O. П. Чорний, Ю. В. Лашко
Аналіз
методів
ідентифікації
параметрів
електричних машин
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 143-144
Проводиться аналіз методів ідентифікації параметрів
математичних
моделей
динамічних
систем.
Пропонується методика ідентифікації параметрів
моделей електричних машин з використанням
чисельних алгоритмів глобальної оптимізації та
уточненням рішення за допомогою методів прямого
пошуку. Здійснюється розробка й тестування
розробленого програмного забезпечення.

Y. Smirnova, O. Chorny, Y. Lashko
Analysis of methods for electric machines parametric
identification
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 143-144
Analysis of methods for identification of mathematical
models parameters of dynamic systems are conducting.
Making an offering the method of identification the
parameters of electrical machines models by using
numerical algorithms of global optimization and
specification the solutions by using the methods of
direct search. Carrying out the development and testing
software.

О. В. Степанюк
Огляд методів побудови регуляторів для об’єктів із
запізнюванням
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 145-146
Розглянуто основні методи синтезу оптимальних за
швидкодією регуляторів для об’єктів із запізнюванням:
метод упередження, метод компенсації запізнення за
бессом, метод використання прогнозованих координат,
метод клюєва і карпова, а також можливість їх
практичного застосування у сучасних промислових
програмованих цифрових пристроях.

O. Stepaniuk
Review ofmethodsof construction of regulators for
objects with delay
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – 145-146
Review of main synthesis methods of optimal regulators
for objects with delay has been made. Methods such as
preemption, delay compensation method of bass,
predicted coordinates method, method of karpov and
klyuev, were estimated for the possibility of their
practical use in modern industrial programmable digital
devices or plc’s.

А.В. Тимощенко
Моделювання
електроприводу
рудникового
електрвозу з двигуном послiдовного збудження при
прослизаннці
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 147-148
Розглядається
можливість
створення
датчика
розпізнавання
прослизання
коліс
рудникового
електровозу
шляхом
створення
багатомасової
електромеханічної системи.
О. Д. Фолюшняк
Спосіб здійснення поворотів та підвищення курсової
стійкості колісного транспортного засобу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 149-150
Запропоновано спосіб здійснення поворотів колісного транспортного
засобу за рахунок зміни діаметру його коліс, що додатково забезпечує
підвищення курсової стійкості транспортного засобу під
час виконання поворотів.

A. Timoschenko
Design of mine electric locomotive electric drive with
dc serial excitation engine at skidding
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 147-148
Possibility creation of mine electric locomotive wheels
recognition skidding sensor is examined by creation of
the multimass electromechanics system.
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O. Folyushnyak
A
method
ofrotation
andincreasedirectional
stabilitywheeledvehicle
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 149-150
Amethodofturningthe wheelof the vehicleby changing
thediameterof the wheels, which additionallyprovides
the
increaseof
vehicle
directional
stability
duringcornering.
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А. В. Шутька, Т. В. Коренькова, А. Н. Сиротенко
Влияние турбулентности и кавитационных процессов
на характеристики гидротранспортного комплекса
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 151-152
Рассмотрено влияние турбулентности потока жидкости и
кавитационных явлений на режимы функционирования
гидротранспортной системы. Определены диапазоны
частоты колебаний в системе при наличии отмеченных
явлений при изменении диаметра трубопровода,
скорости движения и температуры жидкости. Выдвинута
возможность представления сигналов в гидросистеме в
виде
суммы
постоянной
и
знакопеременной
периодической компоненты.
М. Ю. Юхименко, Є. О. Домбровський
Визначення втрат потужності в асинхронному
двигуні з живленням від перетворювача напруги з
широтно-імпульсною модуляцією
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 153-154
У роботі розглядаються питання впливу на втрати
потужності в асинхронному двигуні гармонійного складу
вихідної напруги транзисторного перетворювача з
широтно-імпульсною
модуляцією.
На
основі
еквівалентної схеми заміщення асинхронного двигуна
(ад) для вищих гармонік отримані розрахункові
залежності, що враховують вплив гармонійного складу
живлячої напруги на втрати в асинхронному двигуні при
живленні від перетворювача з широтно-імпульсною
модуляцією (шім). Пропонується розглядати втрати
потужності в ад як суму втрат від основної гармоніки
живлячої напруги і модуляційних втрат, викликаних
вищими гармоніками.
М. Ю. Юхименко, А. І. Місько
Вплив
вихідної
напруги
транзисторного
перетворювача з широтно-імпульсною модуляцією на
роботу асинхронного двигуна
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 155-156
Розглянуто питання впливу спотворення напруги на
виході напівпровідникових перетворювачів з широтноімпульсною модуляцією на характеристики асинхронних
двигунів, зокрема, на формування обертаючого моменту
двигуна. Запропоновано розгляд впливу гармонічних
складових
напруги
за
допомогою
відповідної
еквівалентної заступної схеми, що суміщає можливість
розгляду впливу основної та низькочастотних гармонік,
незалежно від форми живлячої напруги.
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O. Shut'ka, T.Korenkova, O. Sirotenko
Influence of turbulence and kavitation processes
on descriptions of gidrotransport komplex
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 151-152
The considered influence of turbulence of stream of
liquid and cavitation processes on behavior of
gidrotransport system. Define ranges of frequency of
vibrations in the system at presence of the noted effect at
the change of diameter of pipeline, rate of movement
and temperature of liquid. Adduce a possibility of
presentation of signals in gidrotransport system as a sum
direct and alternating periodic components.

M. Yukhimenko, E. Dombrovskyi
Definition of losses of power in the induction drive
with supply from the voltage converter with pulsewidth modulation
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 153-154
In article questions of the account of influence on power
losses in the induction drive of harmonious structure of
output voltage of the transistor converter with pulsewidth modulation are considered. On the basis of an
equivalent circuit the ac drive for the higher harmonics
the settlement dependences, considering influence of
harmonious structure of feeding voltage on losses in the
asynchronous engine are received at a food from the
converter with pwm. It is offered to consider power
losses in the induction drive as the sum of losses from
the basic harmonic of feeding voltage and modulation
losses, called the higher harmonics.

M. Yukhimenko, А. Misko
Influence of voltage form of transistor converter at a
work of the induction drive
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 155-156
The questions of influence of distortions of form of
voltage semiconductor are considered with pwm on
descriptions, in particular on forming of torque of drive.
Consideration of influence of harmonic constituents of
voltage is offered by the proper equivalent chart of
substitution, combining possibility of consideration of
influence of basic and low-frequency harmonics
regardless of form voltage power supply.

АНОТАЦІЇ
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С. Н. Якимец, O. Е. Мельник
Дистанционное
управление
тяговыми
электротехническими
комплексами
двухосных
электровозов
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 157-158
Разработана система дистанционного управления
тяговым электротехническим комплексом двухосных
промышленных электровозов, применение которой
позволит повысить безопасность и производительность
труда обслуживающего персонала.
Ю. А. Алексеева, Т. В. Коренькова,В. М. Квартальный
Потери мощности в гидротранспортном комплексе с
изменившимися эксплуатационными характеристиками трубопроводов
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 159-160
Выполнена оценка влияния периода эксплуатации
трубопроводов на величину потерь мощности в
магистральных водоводах. Показано, что изменяющиеся
во
времени
эксплуатационные
характеристики
трубопроводов необходимо учитывать при построении
систем
управления
энергетическими
режимами
гидротранспортных комплексов.
В. Г. Дубовик, Н. Лебедев, С. Алексеенко
Устройство автоматического регулирования загрузки
дробильного агрегата
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 161-162
Показаны результаты работы по повышению точности
управления при автоматизации процесса загрузки
дробильных агрегатов.
В. О. Бабенко, A. М. Артеменко
Sunrav testoffiсe – ефективне середовище для
створення систем контролю знань
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 163-164
У роботі розглянутий процес створення тестових завдань
у середовищі sunrav testmaker та розглянуті його
переваги над існуючими подібними програмними
продуктами.
Ю. А. Бранспіз, К. В.Букрєєва
До розрахунку максимальних електромагнітних
шківів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
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S. Jakimez, O. Melnik
Remote control the hauling electrical engineerings
complexes of biaxial electric locomotives
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 157-158
The system of remote control the hauling electrical
engineering complex of biaxial industrial electric
locomotives is developed. Application of which allows
to promote safety and labour of auxiliary personnel
productivity and labour productivity.

J. Alekseeva, T. Korenkova, V. Kvartalnyi
Power losses in hydrotransport complex with
changing operating performance pipelines
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 159-160
The evaluation of the influence of the period of
operation of pipelines on the value of power losses in
water mains.It is shown that the time variation of the
operation characteristics of pipelines should be
considered when building systems of energy control
modes of hydrotransport complexes.

V. Dubovik, L. Lebedev, S. Alekseenko
The device of automatic control of load of a crush
aggregate
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 161-162
Job on the increase of exactness of management during
automation of process of load of crush aggregates
performances are rotined.
V. Babenko, A. Artemenko
Sunrav testoffiсe – effective environment for creation
of the checking of knowledges systems
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 163-164
The process of creation of test tasks is in-process
considered in the environment of sunrav testmaker and
his advantages are considered above existent similar
software products.
Y. Branspiz, Y. Bukreyeva
To calculation of maximal electromagnetic pulleys
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 165-166
The dependence on the depth of extraction of
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2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 165-166
Досліджена залежність від глибини витягання
геометричних
і
електричних
параметрів
електромагнітних шківних сепараторів, які створюють
максимальне зусилля витягання. Встановлено, що для
О. О. Гiльов, O. П. Александрук
Застосування синхронної коммутації у сучасних
вакуумних синхронних вимикачах
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 167-168
У роботі розглядається доцільність синхронного
відключення
вакуумними
вимикачами
силових
електричних ланцюгів і необхідні умови для створення
таких вимикачів. Наводиться формула для розрахунку
ефективності застосування синхронних вимикачів
порівняно з несинхронними.
В. Г. Дубовик, Л. Н. Лебедев, А. Ю. Волошин
Устройство
контроля
несимметрии
питания
асинхронного двигателя
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 169-170
Показана разработка системы защиты асинхронных
электродвигателей при нарушении симметрии фаз от
возникновения аварийных ситуаций. Количественный
учет влияния степени несимметрии, длительности
несимметрического режима позволяет рассчитать потери
электрической энергии, спрогнозировать старение и
износ из-за перегрева изоляции электродвигателя путем
использования устройства контроля несимметрии
питания асинхронного двигателя.
С. Н. Ковбаса, С. С. Дымко, С. А. Смирнов
Простая система регулирования момента двигателя
постояного
тока
для
нагрузочных
машин
лабораторных стендов
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 171-172
Представлены результаты разработки простой и
недорогой системы регулирования момента двигателя
постоянного тока с независимым возбуждением для
применения в качестве нагрузочного агрегата в составе
лабораторных стендов. Разработанный нагрузочный
агрегат позволяет осуществлять наброс ступенчатого
момента нагрузки, а также момента в функции угловой
скорости
для
эмуляции
нагрузок
типовых
производственных механизмов.
Т. В. Коренькова, B. Г. Ковальчук
Графическая интерпретация процессов энергопреобразования в электромеханическом комплексе
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
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geometrical and electrical parameters of the
electromagnetic pulley separators, which create the
maximal extraction force, is studied. It’s defined that for
certain ranges of depth of extraction calculated values of
the parameters of the electromagnetic pulley with
maximal extraction force do not change.
O. Gilyov, O. Aleksandruk
Application of synchronous circuit breakers in
modern vacuum synchronous circuit breakers
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 167-168
In work the expediency of synchronous switching-off by
vacuum circuit breakers of power electric circuits and
necessary conditions for creation of such circuitbreakers is considered. The formula of efficiency of
application of synchronous circuit breakers in
comparison with the nonsynchronous is resulted.

V. Dubovik, L. Lebedev, A. Voloshin
Device of control of unsymmetry of feed
asynchronous engine
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 169-170
Development of the system of defence of asynchronous
electric motors is shown at violation of symmetry of
phases from the origin of emergency situations. Account
of influence of degree of unsymmetry, durations of the
unsymmetric mode allows to expect losses of electric
energy, спрогнозировать aging and wear from the
overheat of isolation of electric motor by the use of
device of control of unsymmetry of feed of
asynchronous engine.
S. Kovbasa, S. Dymko, S. Smirnov
Simpletorquecontrolsystemofdirectcurrentmotor
forlaborotoryload setup
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 171-172
Represents simple and cheap torque control system of
direct current motor for laboratory load setup. Designed
load setup provides step type load torque as well as
typical industrial installations load torque which
generally depend on angular motor speed.

T. Korenkova, V. Kovalchuk
Graphicinterpretation of the processof energy
transformationsin electromechanicalcomplex
Electromechanical and energy systems, modeling and
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моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 173-174
Предложена графическая интерпретация составляющих
мгновенной мощности, позволяющая оценить реальное
энергетическое состояние сложных электромеханических
комплексов. Доказано, что введение различного рода
нелинейностей приводит к росту значения суммарной
эффективной мощности и расширению энергетического
объема системы.
П. М. Николин
Урахування впливу механічного ккд на ефективність
роботи електроприводних відцентрових насосних
агрегатів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 175-176
Створено математичну модель механічних втрат для
відображення ефективності роботи електроприводного
насосного агрегату на основі принципу аналогій. На
основі отриманих результатів побудовано криві
енергетичної ефективності із урахуванням механічного
ККД.
М. Я. Островерхов, Д. О. Зайцев,
Д. М. Левицький
Чутливості до параметричних збурень
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 177-178
Представлена система підпорядкованого регулювання
швидкості на основі концепції зворотних задач динаміки
в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів
енергій руху забезпечує високу якість керування в
статичному режимі та під час перехідних процесів без
застосування громіздких алгоритмів ідентифікації
параметрів чи адитивного керування.
М. Я. Островерхов, І. В. Канівець
Завдання бажаної якості систем керування на основі
концепції зворотної задачі динаміки
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 179-180
Представлено номограми, які дозволяють покращити
спосіб завдання бажаних динамічних властивостей
замкнутих контурів керування типових об'єктів
електромеханічних систем, що синтезуються на основі
концепції зворотних задач динаміки. За допомогою
всього одного коефіцієнта задається час та вид
перехідного процесу систем першого та другого порядку.
Б . І. Приймак
Оптимізація
електромеханічної
системи
автоматичного регулювання
швидкості
за
допомогою генетичного алгоритму
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optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 173-174
We propose a graphical interpretation of the components
of instantaneous power, allowing to estimate the actual
energy state of complex electromechanical systems.
Proved that the introduction of various types of
nonlinearities leads to an increase in the total value of
the effective power and expansionenergy capacity of the
system.
P. Nykolyn
Account of mechanical output-input ratio influence
on action efficiency of electric centrifugal pumps
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 175-176
It was created the mathematical model of mechanical
loss for electric centrifugal pumps functioning efficiency
representation using analogy principle. As a result it was
built power efficiency curve taking into account of
mechanical output-input ratio.

M. Ostroverkhov, D. Zaitsev, D. Levitskiy
Dc electric drive with properties of weak sensitivity
to parametric excitation
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 177-178
This system subordinated speed control based on the
concept of inverse problems of dynamics in combination
with the minimization of local functionals of the energy
of motion provides the highest quality control in static
mode and during transients without cumbersome
identification algorithmslattice parameters or additive
control.
M. Ostroverkhov, І. Kanivetz
The task of desirable quality of control systems on
the basis of the concept of the return problem of
dynamics
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 179-180
Presented nomographs parameters as desired closed-loop
control of contours electromechanical systems. To
implement the concept on the basis of inverse tasks of
dynamic.

B. Pryymak
Optimization
ofelectromechanicalsystemsof
automaticcontrolspeed using geneticalgorithm
Electromechanical and energy systems, modeling and
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Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 181-182
За допомогою генетичного алгоритму здійснена
оптимізація
системи автоматичного регулювання
швидкості
двигуна
постійного
струму
з
підпорядкованою структурою. У підсумку отримано
істотне поліпшення динамічних показників системи при
компенсуванні змін навантаження двигуна.

optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 181-182
Usinggeneticalgorithmmadeoptimization
automaticcontrol system of dc motor speed withthe
cascade structure. As a result, significant improvement
in dynamic performance of compensating of motor load
changes is received.

С. А. Сергієнко, О. П. Скриль
Цифрові системи керування електроприводами
постійного струму на основі принципу симетрії
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 183-184
Показана можливість синтезу цифрових систем
керування на основі принципу симетрії. Проведено
аналіз впливу інтервалу дискретизації на якісні
показники та запропоновано його врахування на етапі
синтезу закону керування за рахунок представлення
об’єкта керування у цифровому вигляді.
В. М. Сліденко, Т. М. Кривенко, Я. С. Кузьменко
Комп’ютерна
модель
робочого
обладнання
прохідницького щита
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 185
Запропонована
комп'ютерна
модель
робочого
обладнання прохідницького щита. Модель дозволяє
обгрунтувати
раціональні
параметри
робочого
обладнання та визначити раціональні траєкторії копання
за умови мінімізації реактивних тисків, які доцільно
враховувати при автоматизації процесу копання.

S. Serhiyenko, О. Skryl
The digital control systems for direct-current drives
on the basis of symmetry pattern
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 183-184
The possibility of synthesis of the digital control system
is shown on the basis of the symmetry pattern. The
analysis of the quantization interval influence on the
quality indexes has been conducted. The interval is
suggested to be taken into account on the stage of
control law synthesis due to presentation of control
object in a digital state.
V. Slidenko, T. Krivenko, Y. Kuz'menko, Y. Ruban
Vcomputersmodelof theequipmenttunnel shield
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 185
We
propose
acomputermodel
ofthe
working
equipmentof the tunnelshield. The modelenables us to
justifythe rationalparametersof workingequipmentandto
determinerationaltrajectoryof
diggingunder
the
conditionof minimizationandreactivepressures, which
areappropriate toconsiderwhenautomatingthe processof
digging.

О. А. Хребтова
Дослідження
математичної
моделі
механічної
частини електропривода затвору зливної греблі
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 186-187
Розроблена математична модель механічної частини
електропривода механізму підйому затвору зливної
греблі з урахуванням зазорів в зубцевих передачах.
Проведено дослідження впливу люфтів і наявних
розбіжностей в електричних та механічних параметрах
двох ідентичних комплектів обладнання дводвигунного
електропривода затвору греблі на процес керування
координатами
електропривода.
Встановлено,
що
наявність розбіжностей в електричних та механічних
параметрах двох ідентичних комплектів обладнання
дводвигунного електропривода затвору греблі негативно

О. Khrebtova
Researching the mathematical model for mechanical
part of water-gate elektric drive
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 186-187
The paper deals with development of a mathematical
model of a mechanical part of the water-gate lifting
mechanism latch taking into account gaps in gears.
Research of gaps influence and presence of inequalities
in electrical and mechanical parameters of two motors
has been conducted. It has been determined that
incongruity of electrical and mechanical parameters of to
identical motors has a negative influence on
synchronous operation of there motors, which should
also be taken into account in modernization of he
existing electric driver system.
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впливає на ступінь неузгодження валів в динамічних
режимах та призводить до збільшення коливальності
електромеханічної системи, що необхідно враховувати в
процесі модернізації існуючої системи електропривода.
В. Г. Шебітченко, О. І. Ломіга, С. І. Федіна
Синтез параметрично-оптимізуючого регулятора
швидкості
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 188
Запропонована
інженерна
методика
синтезу
параметрично-оптимізуючого регулятора швидкості, що
використовує
метод
стандартних
перехідних
характеристик та забезпечує необхідний вид перехідного
процесу при відомому запізненні.
В. Я. Бокало, О. В. Замараєва
Імпульсно-струминний
модуль
геотехнічного
комплексу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 189
Запропоновані результати дослідження імпульсноструминного модуля у складі геотехнічного комплексу.
Наведені графіки зміну тиску і температури
за
результатами
експериментальних
вимірювань.
Встановлено, що імпульсно-струминний модуль генерує
значення амплітуд репресійного тиску близько 3,5 мпа з
частотою близько 2 гц, а максимальні значення депресії
– близько 7,5 МПа.
С. М. Бондзік, В. М. Пижов
Порівняння динаміки електромеханічних систем з
різними
типовими
cтруктурами
регулювання
координат
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 190-191
Проведення
порівняльного
аналізу
отриманих
результатів від моделювання електромеханічних систем
із різними типовими структурами регулювання
координат.
С. О. Бур’ян, В. Ю. Ворощенко, М. В. Пушкар
Концепція
дослідження
інтелектуальних
промислових перетворювачів частоти
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 192-193
Зроблений
аналіз
існуючих
інтелектуальних
перетворювачів частоти. Представлена функціональна
схема для дослідження перетворювача авв acs550.
Приведені основні функціональні можливості, зняті
механічні характеристики та перехідні процеси для
частотного керування.

416

V. Chebitchenko, O. Lomiga, S. Phadina
Synthesis of parametric-optimizirueschego speed
controller
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 188
The offered engineering technique of synthesis of a
parametricheski-optimizing regulator of the speed, using
a method of standard transitive characteristics, provides
a demanded kind of transient at known delay.

V. Bokalo, O. Zamarajeva
Pulse-jet module complex geotechnical
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 189
Results of researches of the pulse-jet module in structure
of a geotechnical complex are offered. This paper shows
the variation ofpressure andtemperatureon theresults
ofexperimental measurements. It is establishedthat
thepulse-jet module generates the amplitude srepression
pressure of about 3,5 mpawitha frequency ofabout 2
hzand the maximumde pression - about 7,5 MPa.

S. Bondzik, V. Pyzhov
Comparing of dynamics of electromechanics systems
with different typical structures of controling of
coordinates
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 190-191
Leadthrough of comparative analysis of the got results
from the design of the electromechanics systems with
the different typical structures of adjusting of
coordinates.
S. Buryan, V. Voroschenko, N. Pushkar
Concept of research of intelligent industrial
frequency converters
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 192-193
This
article
gives
ananalysis
ofexistingintelligentfrequency converters. The functionalschemefor
thestudy ofthe converterabbacs550 has been given.The
mainfeatures, the mechanical characteristics and the
transients for the frequencycontrol have been shown.
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А. С. Васковский
Анализ методов определения параметров схем
замещения
генераторов,
используемых
в
современных компьютерных программах моделирования режимов электрических систем
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 194-195
Изложены результаты анализа методик для определения
параметров г-образной схемы замещения синхронного
генератора с неявнополюсным ротором. Сопоставлены
частотные проводимости синхронного генератора со
стороны обмотки статора, полученные по различным
данным.
М. О. Дмитерко, О. О. Дмитерко
Розробка системи визначення рівня залишкового
намагничування для самозбудження асинхронного
генератора
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 196
Проведено дослідження причин розмагнічування
асинхронного генератора, запропоновані можливі шляхи
вирішення проблеми.
В. Г. Дубовик, Л. Н. Лебедев, И. В. Шелест
Н. В. Маснык
Использование вентильных электродвигателей
Для вентиляторных установок
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 197-198
Произведено оценивание интервалов энергоэффективной
работы вентиляторной установки с использованием
вентильного электродвигателя на физической модели.
В. В. Коломоєц, В. Ф. Сивокобиленко
Математичне
моделювання
частотного
пуску
асинхронних двигунів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 199-200
Розроблена математична модель режимів частотного
пуску асинхронного двигуна (ад) та регулювання частоти
обертання. В ній представлена модель частотного
перетворювача (чп), яка забезпечуватиме зміну
амплітуди живлючої напруги та його частоти. Ад
представлений системою повних диференціальних
рівнянь. За допомогою математичної моделі виконаний
аналіз режимів частотного пуску ад та розроблені
оптимальні програми для управляючих контролерів
кожного ад с урахуванням їх параметрів й
характеристик.
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А. Vaskovsky
Analysismethod
for
measuringequivalent
circuitsgenerator usedinmodern computersimulation
programmodes of electricsystems
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 194-195
The
article
presents
theresults
of
the
analysistechniquesfordeterminingthe parameters ofgshapedequivalent circuit ofa synchronous generator with
neyavnopolyusnymrotor. The frequencyof conductionof
the
synchronous
generatorfrom
thestator
windings,obtainedaccording to various sources is
compared.
M. Dmyterko, O. Dmyterko
Develment of the sysytem for determining the level of
residual magnatarization for asynchronous generator
self-excitation
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 196
Research of reasons of demagnetization of asynchronous
generator is conducted, the possible ways of decision of
problem are offered.
V. Dubovik, L. Lebedev, I. Shelest, N. Masnyk
Use of valve electric motors for ventilator settings
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 197-198
The evaluation of intervals of energyeffective work of
the ventilator setting is produced with the use of valve
electric motor on a physical model.

V. Kolomoets, V. Sivokobylenko
Mathematical modeling of frequency start induction
motors
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 199-200
A mathematicalmodel of themodes frequency start
induction motor (im) andspeed control. Itpresents a
model ofa frequencyconverter, which provides achange
inthe amplitude ofvoltageandfrequency. Imintroduceda
system of total differential equations. Usinga
mathematicalmodel of the analysis mode frequency start
induction motor isdevelopedand the optimal program for
managingthe induction motorcontrollers, eachwith
theirparameters and characteristics.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

А. М. Кравец, Т. В. Коренькова
Экспериментальная система снижения динамических
нагрузок в гидротранспортном комплексе
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених
і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня 2011 р. –
Кременчук, КНУ, 2011. – С. 201-202
Разработана
экспериментальная
электромеханическая
система снижения динамических нагрузок в составе
лабораторной гидротранспортной установки, позволяющая
исследовать переходные процессы в системе при различных
темпах управления трубопроводной арматурой, и оценивать
динамические нагрузки в трубопроводной сети.
П. О. Курляк
Моделювання електромеханічних систем уніфікованим методом bondgraph
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 203-204
Обгрунтовано доцільність застосування уніфікованого
методу bondgraph для моделювання динамічних
режимів роботи сучасних електромеханічних систем.
Проведено дослідження прямого й плавного пуску
високовольтного асинхронного двигуна вао2-400lb-2у2,
що використовується у приводі відцентрового насосного
агрегату
нафтоперекачувальної
станції
«долина»
магістрального нафтопроводу «дружба». Встановлено,
що використання створених bondgraph моделей
електромеханічних систем, дасть змогу значно спростити
процес дослідження й оптимізації квазістаціонарних та
перехідних режимів їх роботи.
А. І. Ломонос, С. В. Сухорук
Розробка гібридної нейронної мережі для підбору
параметрів
керування
систем
взаємного
навантаження машин постійного струму
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 205-206
Розглянутий метод розрахунку гармонічних складових
керуючих впливів при формуванні навантажувальних
режимів машин постійного струму з використанням
гібридних нейронних систем.
А. О. Лозинський, Т. І. Михайлович
Математична модель та результати досліджень
бездавачевої системи керування врд, побудованої на
основі принципів теорії нечітких множин
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 207-208
Для дослідження роботи бездавачевої системи керування
врд створено математичну модель. Вона базується на
розрахунку електромагнітного моменту через зміну
коенергії. Представлені результати досліджень в різних
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А. Kravets, A.Korenkova
Experimental system of decrease in dynamic loadings
in the hydrotransport complex
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 201-202
The experimental electromechanical system of decrease
in dynamic loadings as a part of the laboratory
hydrotransport complex is developed, allowing to
investigate transients in system at various rates of
management of pipeline armature, and to estimate
dynamic loadings in a pipeline network.
P. Kurlyak
Modelling of electromechanical systems using the
unified bond graph method
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 203-204
Appropriateness of unified bond graph method for
modeling
of
dynamic
modes
of
modern
electromechanical systems is justified. A study of direct
and soft starting induction of high-voltage asyndatic
enginebao2-400lb-2у2 used in centrifugal pumping unit
of the aggregationof oil pumping station "dolyna" at the
main oil pipeline "druzhba". The usage of created bond
graph models of electromechanical systems is
determined and it will significantly simplify the process
of investigation and optimization of quasi-stationary and
transient modes of operation.

A. Lomonos, V. Sukhoruk
Constructingof hybrid neural networkfor calculation
of controll actions for dc machine mutual lood
systems
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 205-206
Considered the method of calculating the harmonic
components of the control actions in the formation of
load-dc machines using hybrid neural systems.

A. Lozynsky, T. Mykhailovych
Mathematical model and research results of
sensorless control system of srm, build on the basis of
fuzzy-logic theory
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 207-208
Mathematical model for sensorless control system’s
research was created. It’s based on electromagnetic
torque calculation through changing of coenergy.
Research results in different operation modes were
presented and comparative analyses were performed.

АНОТАЦІЇ
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режимах роботи та проведений порівняльний аналіз.
Б. І. Мокін, O. Б. Мокін, В. П. Базалицький
Використання вітряків на залізничному транспорті
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 209
В
роботі
розглядається
питання
перспективи
використання
вітроенергетичних
установок
з
вертикальною віссю обертання на залізничному
транспорті, вздовж шляхів та в тунелях.
М. Николин
Математична модель малонадійних елементів
системи електропостачання електробура на основі
використання методу простору станів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 210-211
Створено
математичну
модель
надійності
електробурового обладнання з малим ресурсом
напрацювання на відмову на основі методу простору
станів. У результаті було отримано залежності
ймовірностей перебування у робочому та аварійному
неробочому станах від часу.
В. О. Олєйніков
Реалізація фазної моделі асинхронного двигуна з
урахуванням змінних параметрів схеми заміщення на
функціональних блоках
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць іх
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті кременчук 07-08 квітня 2011
р. – кременчук, кну, 2011. – С. 212-213
Представлена реалізація фазної моделі асинхронного
двигуна на уніфікованих функціональних блоках через
масиви вхідних-вихідних даних. Розроблений порядок
перетворення диференціальних рівнянь, що описують
процеси перетворення енергії, у структуру з
функціональними блоками. Реалізована можливість
завдання у моделі нелінійних параметрів схеми
заміщення двигуна, загальних і для кожної фази окремо.
В. В. Онушко, М. М. Гонтар, С. О. Руденко
Алгоритм синтезу структурних схем керування
асинхронних машин
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 214-215
подається методика синтезу сак ае у вигляді алгоритму із
чітким розмежуванням окремих етапів та достатньою
глибиною висвітлення кожного із них.
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B. Mokin, O. Mokin, P. Bazalytskui
Windmills use of railways
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 209
The
paperdiscussesthe
prospectsof
usingwind
turbineswithvertical axisof rotationon therail, along
roadsand intunnels.

U. Nykolyn
Mathematical model of low reliable electric drill
equipment on the basis of state space method
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 210-211
It was created the reliability mathematical model of
electric drill equipment with a low resources of meantime-between-failures using state space method. As a
result it was received functional dependences of
operational state and disable states probabilities on time.

V. Oleynikov
Induction motor phase model realization with a
equivalent circuit variable parameters on the
function units
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 212-213
Induction motor phase model realization on the uniform
function units based on input-output data is shown. The
transformation order of power conversion differential
equation in structure with function units is developed.
Definition capability of nonlinear equivalent circuit
parameters in general and each phase is realized.

V. Onushko, M. Gontar, S. Rudenko
Algorithm of structural schemes synthesis of
asynchronous machines
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 214-215
In this paper, the synthesis technique of sac am is
applied as an algorithm with a clear separation of
individual stages and sufficient depth of disclosure each
of them.

АНОТАЦІЇ
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М. Я. Островерхов, М. В. Будішевська
Система
векторного
керування
швидкістю
асинхронного двигуна з властивостями слабкої
чутливості до параметричних збурень
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 216-217
Представлена система векторного керування швидкістю
асинхронного двигуна із синтезованими на основі
концепції зворотних задач динаміки регуляторами
потокозчеплення, швидкості та струму, яка забезпечує
задану якість керування в умовах параметричних та
координатних збурень.

M. Ostroverkhov, M. Budishevska
System of vector control in the speed of an
asynchronous motor with properties of weak
sensitivity parametric changes
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 216-217
The system of vector control by speed of an
asynchronous motor with regulators of a magnetic
linkage, speed of a current which are synthesized on the
basis of the concept of inverse problems of dynamics is
presented. The system provides the set quality of control
in conditions of parametric and coordinate perturbations.

С. М. Пересада, О. О. Білецький, О. Ю. Луців -Шумський
Синтез спостерігача кутової швидкості на основі
інформації про кутове положення
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 218-219
Проводиться синтез алгоритма спостерігача кутової
швидкості на основі інформації про кутове положення з
певними
припущеннями.
Отриманий
алгоритм
перевірено шляхом моделювання і перевірки динамічних
властивостей. Результати задовільнили вимоги до даного
алгоритму.
Б. І. Приймак, Ю. С. Гаман, О. А. Клименко
Особливості дискретної реалізації модифікованого
регулятора
положення
електроприводу
підпорядкованої структури
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 220-221
Отримано за методом боксера-талера дискретну
передатну
функцію
модифікованого
регулятора
положення електромеханічної сар підпорядкованої
структури. За допомогою чисельних досліджень
виконано порівняння двох альтернативних варіантів
дискретного регулятора положення.
Б. І. Приймак, В. П. Федіна, М. І. Шпортенко
Визначення потрібної кількості нейронів мережі для
обчислення енергетично оптимального потоку ротора
асинхронного двигуна
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 222-223
Запропонована методика та проведено дослідження
точності
роботи
нейромережного
обчислювача
енергетично оптимального потокозчеплення ротора
асинхронного двигуна в залежності від кількості
нейронів у захованому шарі мережі. Проведене
дослідження дозволило визначити раціональну кількість
нейронів.

S. Peresada, O. Biletskyi, A. Lytsiv-Shumskyi
Synthesis of observersangular velocity on the basis оf
information on angular position
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 218-219
A simple and constructive design procedure is given to
design a speed observer on the basis of position
information. Different strategies are considered to select
three tuning parameters of an observer foe dynamic
performance specification.the resulting algorithm is
verified by simulation.
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B. Pryymak, Y. Hamann, O. Klymenko
Discrete realization features of modified position
regulator of electric drive of cascade structure
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 220-221
Have been gotten discrete transfer function of modified
position regulator of electromechanical control system
of cascade structure by boxer-talers method. By
numerical analysis has been preformed comparison of
two alternative variants of position discrete regulator.

B. Pryymak, V.Fedina, M. Shportenko
Determination required neuron number in network
for computation energy optimal rotor flux induction
motor
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 222-223
In the present article methodology has been proposed
and study accuracy of work neural network computer of
energy optimal rotor flux of induction machine in
depend of neuron number in the hidden layer of network
has been leading. The study has been allowed to
determine a rational number of neurons.
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М. В. Пугач
Дослідження працездатності системи вимірювання
швидкості травлення
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 224-225
Проведені дослідження підтверджують працездатність
системи вимірювання швидкості травлення. Відносна
похибка системи вимірювання складає 3 %. Досліджена
система може бути використана при автоматизації
процесу електрохімічного травлення.

M. Pugach
The research of working capacity of etching speed
Measure system
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 224-225
The findings provide support for working capacity of
etching speed measure system. The relative error of the
measure system is 3 %. The examined system may be
used for the process of electro-chemical etching system.

С. А. Санкевіч, А. М. Треш
Розробка алгоритму управління вітроенергетичної
установки, що забезпечуює максимально високу
механічну потужність турбіни
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 226-227
У даній роботі досліджується модель вітроенергетичної
установки з метою знаходження алгоритму керування,
що забезпечує максимально високу потужність веу у
схемі, яка включає: «генератор-випрямляч-інвертор», зі
змінною частотою обертання генератора.
А. В.Свистун , В. О. Огарь
Характеристики системи векторного керування з
урахуванням нелінійності кривої намагнічування
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 228-229
В роботі відображено розгляд і аналіз векторної системи
керування з системою відліку, орієнтованою за
потокозчепленням ротора, в координатах u,v,0, з
урахуванням нелінійності кривої намагнічування.
В. М. Сліденко, М. П. Калюш, Є. В. Галба,
A. Максютенко
Генератор коливань резонансної дії на привибійну
зону нафтової свердловини
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 231
Запропонована
конструкція генератора коливань
резонансної дії з параметрами, які
забезпечують
резонансний режим коливань тиску в рідині при
співпадінні частот коливань вихрового модуля і власних
частот коливань резонатора. Резонанс викликає
збільшення амплітуди коливань тиску і, відповідно,
підсилює репресивну дію рідини на колектор
привибійної
зони.
Це
викликає
збільшення
проникливості колектора і сприяє підвищенню
продуктивності нафтової свердловини.

S. Sankevich, A. Tresch
Development control algorithm wind turbine,
maintain the highest possible mechanical power
turbines
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 226-227
In this study, the model wind energy plant with the aim
of finding a control algorithm to maintain the highest
wind power in the circuit comprising: generator rectifier – inverter, variable speed generator.
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А. Svystun, V. Ogar
Characteristics of vector control system taking into
the nonlinearity of the magnetiztion curve
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 228-229
The review and analysis of vector control system,
oriented by the rotor flux linkage, in u,v,0 coordinates,
taking into the nonlinearity of the magnetization curve,
is represented there.
V. Slidenko, M. Kalyush, E. Halba, A. Maksyutenko
Generator of vibrations of resonant action on
bottomholo zone of oil well
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 231
The offered construction of generator of vibrations of
resonant action is with parameters that provide the
resonant mode of pressure fluctuations in a liquid at the
coincidence of frequencies of vibrations of the vortical
module and eigenfrequencies of vibrations of resonator.
Resonance causes the increase of amplitude of pressure
fluctuations and, accordingly, strengthens the repressive
operating of liquid on the collector of bottomhole zone.
It causes the increase of penetrating of collector and
assists the increase of the productivity of oil well.
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С. В. Сукач, М. М. Авраменко
Підтримка параметрів мікроклімату в нормативних
межах, як засіб створення комфортних умов праці
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 232-233
Розроблено
математичну модель вентиляційного
комплексу, що дозволяє досліджувати динамічні
характеристики в аеромережі та створення зони
стабілізації температури та відносної вологості повітря
А. А Сулим
Применение
емкостных
накопителей
в
электрофицированном рельсовом транспорте
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 234
Проведен анализ и сформулированы основные вопросы
по использованию емкостных накопителей энергии на
электрофицированном
рельсовом
транспорте
(метрополитен, электропоезда и т.д.).
И. М. Фил, М. В.Чашко, В. Ф. Сивокобыленко
Оптимизация питания потребителя от нескольких
источников энергии
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 235-236
Кратко изложена структура системы smart grid, решена
задача оптимизации питания потребителя несколькими
источниками электроэнергии.
А. М. Халимовский, Д. В. Максимов
Управление качеством процесса производства
нетканого материала на основе анализа его
оптических свойств
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 237
Разрабатывается
система
управления
качеством
производства нетканых материалов. На основании
оценки оптических свойств расплава в режиме реального
времени, изменяя дозировку состава исходного сырья,
система позволяет поддерживать параметры материала в
заданном диапазоне.
С. О. Шматок, О. В. Кононський
Синтез оптимального регулятора системи посадки
літака при повній інформації про об’єкт керування
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 238-239
Ппп matlab проводиться синтез регулятора системи
посадки літака при повній інформації про об’єкт
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S. Sukach, M. Avramenko
Support of microclimate of apartments is in the
rationed limits for account of stabilizicii coefficient of
comfort
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 232-233
The mathematical model of a vent complex is worked
out, that allows to investigate dynamic descriptions in an
aeronetwork during stabilizing of temperature and
relative humidity of air.
А. Sulim
Use of capacity storages in electrified rail transport
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 234
Analysis was performed and main issues on the use of
capacity storages in electrified rail transport
(underground railway, electric trains) were stated.

I. Phil, M. Chashko, V. Sivokobilenko
Optimization of beed of user from a few energy
sources
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 235-236
The structure of the system is briefly expounded, the
task of optimithation of feed of user a few sources of
electric power is desidet
O. Khalimovskyy, D. Maximov
Control of production quality of nonwovens based on
analysis of its optical properties
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 237
The article developed a quality management system of
production of nonwovens. Based on an assessment of the
optical properties of the melt in real time, changing the
dosage of the composition of the feedstock, the system
can maintain the parameters of the material in a given
range.

S. Shmatok, A. Kononskyy
Synthesis of optimal control system for aircraft
landing complete information on the plant
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 238-239
With matlab held controller synthesis system landing
with full information about the plant. Designed optimal
controller. Closing the feedback system through the
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керування. Спроектовано оптимальний регулятор.
Замкнувши систему зворотнім зв’язком через матрицю
підсилення, отримали нову систему, яка досліджується в
статті.
І. І. Яремак
Оптимізація квазіусталених режимів роботи
Нафтоперекачувальної станції
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 240-241
Визначені цільові умови оптимального керування
квазіусталеними режимами роботи насосних агрегатів
нафтоперекачувальних станцій. Встановлено режими
роботи синхронних двигунів. Доведено необхідність
застосуваня системного підходу для комплексного
аналізу режимів роботи насосних агрегатів, побудовано
цільову функцію, яка дає можливість врахувати
взаємозв’язок електричної та гідравлічної підсистем і
визначити
оптимальний
режим
роботи
нафтоперекачувальної станції.
Б. В. Жеребкин, Е. И. Скапа, О. А. Коваль
Математическая модель преобразователя координат
системы векторного управления преобразователя
частоты тягового электротехнического комплекса
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 242-243
Приведены результаты исследований по разработке
математической модели преобразователя координат
системы векторного управления преобразователем
частоты тягового электротехнического комплекса с igbtпреобразователями напряжения тяговых асинхронных
двигателей. Результаты моделирования, возможно,
использовать для синтеза структур регулирования
систем
векторного управления преобразователем
частоты тяговых электротехнических комплексов.
Ю. В. Зачепа, Т. С. Василькова
Спосіб розрахунку характеристик автономного
асинхронного генератора з ємнісним збудженням
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 244-245
В роботі приведена уточнена методика розрахунку
статичних характеристик асинхронного генератора з
ємнісним збудженням з урахуванням зміни частоти
генерованої
напруги
в
функції
навантаження.
Запропонований
математичний
апарат
дозволяє
розрахувати необхідні для нормального функціонування
системи аг-ад ємності – робочу (для статичних режимів)
та додаткову (для динамічних режимів).
Б. І. Приймак, О. Ю. Сівак
Дослідження дискретних систем автоматичного
керування: приклади застосування matlab
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
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matrix to strengthen got a new system that is explored in
this article.

I. Yaremak
Оptimization of quasisteady modes of operations оf
the oil pumping station
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 240-241
The having a special purpose terms of optimum
management kvaziustoyavshimisya modes of operations
of pumpings aggregates of the nefteperekachivayuschikh
stations are certain. The modes of operations of
synchronous engines are set. The necessity of
zastosuvanya of approach of the systems is well-proven
for the complex analysis of the modes of operations of
pumpings aggregates, an objective function which
enables to take into account intercommunication of
electric and hydraulic subsystems and define the
optimum mode of operations.
B. Zherebkin, E. Skapa, O. Koval
Mathematical model transformer of coordinates of
system vectorial management of transformer
frequency of hauling electrical engineering complex
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 242-243
The results of researches are resulted on development of
mathematical model of transformer coordinates the
system of vectorial management the transformer of
frequency of hauling electrical engineering complex
with the igbt -transformers of tension hauling
asynchronous engines. Design results, possibly, to use
for the synthesis of structures of adjusting of the systems
of vectorial management the transformer of frequency of
hauling electrical engineering complexes.
Y. Zachepa, T. Vasilkova
Method of calculation of characteristics of
autonomous asynchronous generator capacitively
excitation
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 244-245
The paper shows a more precise method of calculating the
static characteristics of the asynchronous generator with
capacitive excitation, taking into account changes in the
frequency of the generated voltage as a function of load.
The proposed mathematical apparatus allows calculation
required for the normal functioning of the ah-ad capacity working (static mode) and more (for the dynamic mode).
B. Pryymak, O. Sivak
Study of discrete automatic control systems:
Examples of matlabusing
Electromechanical and energy systems, modeling and
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моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 246-247
Наведено
приклади
застосування
програмного
комплексу matlab для розв’язання характерних задач, що
виникають прирозробленні та дослідженні цифрових
систем автоматичного керування. Матеріал статті може
бути корисним і для навчального процесу при вивченні
відповідних дисциплін.
В. В. Ченчевой , Є. О. Хребтов
Дослідження пофазного регулювання вихідної
напруги асинхронного генератора
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 248-249
У роботі досліджено несиметричні режими роботи
асинхронного генератора і показана доцільність
використання системи пофазного регулювання ємнісного
струму на базі релейного регулятора.
О. В. Браташ, Ж. И. Ромашихина, А. П. Калинов
Исследование
вибромощности
асинхронного
двигателя
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 250-251
На основании проведенного анализа существующих
методов определения вибромощности электрической
машины предложен метод аналитического расчета на
основе алгоритма дискретной свертки двух рядов,
представленных в виде векторов виброскорости и
виброускорения. Показано, что вибромощность
асинхронного
двигателя
может
составлять
значительную
часть
потребляемой
активной
мощности, что необходимо учитывать при проведении
технической диагностики.
А. В. Чумачова, А. П. Калінов
Оцінка похибки розрахунку активної миттєвої
потужності трифазних кіл при послідовному
опитуванні каналів напруги і струму
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 252-253
Проаналізований вплив затримки часу при послідовному
опитуванні каналів АЦП на результати розрахунку
активної миттєвої потужності трифазних кіл. На підставі
результатів моделювання доведено, що спотворення
розрахованих значень потужності є досить суттєвим при
низький частоті опитування каналів.
С. Ф. Жуков, А. I. Важинський, А. В.Зайцев
Система управлiння електротехнiчним комплексом
підготовки матеріалів металургійного процесу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
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optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 246-247
Examples of software packagematlabusing to
solvespecificproblemsthatarise
in
the
researchanddevelopmentof digitalautomatic control
systems.The material of the articlemayalso be useful
forthe
training
process
bystudying
therelevantdisciplines.
V. Chenchevoy, E. Hrebtov
Study on capacitive current per phase asynchronous
generators
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 248-249
We have studied the asymmetric modes of asynchronous
generator and shows the usefulness of the system per
phase capacitive current regulation based on the relay
controller
O. Bratash, Zh. Romashihina, A. Kalinov
Induction motor vibration power analysis
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 250-251
In the study, based on analysis of existing methods of
determining the vibration power of the electrical
machine a method of analytical calculation, was
suggested, based on the algorithm of the discrete
convolution of two series that are represented as vectors
of velocity and acceleration. It is shown that the
vibration power of the induction motor (im) may
represent a significant portion of consumed active
power, it should be considered during the conduction a
technical diagnosis.

A. Chumachova, A. Kalinov
Estimation of the calculation error of the
instantaneous active power in three-phase circuits
during the serial poll of the voltage and current
channels
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 252-253
The influence of the time delay on the calculation results
of the active instantaneous power in three-phase circuits
during the serial poll of the ADC channels is analyzed.
The simulation results proves that the distortion of the
calculated power is very significant at low frequency
polling channels.
S. Zhukov, A. Vazhinsky, A. Zajcev
Control system of electrtechnical complex of
preparation metallurgical process materials
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 254-255
У роботі представлені результати побудови системи
управління електротехнічним комплексом дозування
шихтових матеріалів. Розроблений програмно-апаратний
комплекс реалізований на основі використання
дворівневої моделі розрахунку і прогнозування складу
шихти і доповнюється модулем діагностування стану
елементів системи вагового дозування.
К. І. Лосіна
Ідентифікація станів електротехнічних об’єктів
діагностування тролейбуса
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 256-257
Розглянуті питання ідентифікації станів об’єктів
діагностування тролейбуса у разі, коли між ознаками
об’єкту і станами, до яких вони можуть бути віднесені,
існують ймовірнісні взаємозв’язки. Отримані оцінки
технічного стану контролера водія в процесі
експлуатації.
С. П. Шевчук, Р. В. Гранкін, В. М. Сандул
Система технічного
діагностування пристрою
інтенсифікації нафтовидобутку
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 258
Запропонована система технічного діагностування
параметрів та характеристик пристрою інтенсифікації
видобутку нафти з вимірюванням поточних параметрів
процесу інтенсифікації, обробкою результатів на еом та
виробленням
рекомендацій по оптимізації процесу
інтенсифікації нафтовидобутку.
А. В. Босак, Л. В.Била, В. С. Чермалых
Анализ работы вентильного двигателя на основе
асинхронной машины с фазным ротором с
переменной частотой поля возбуждения
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 259-260
Приведены
результаты
исследования
системы
управления вентильным двигателем на основе
асинхронной машины с фазным ротором. Показано, что
использование переменной частоты поля возбуждения
позволяет уменьшить мощность преобразователей и
обеспечить минимальные потери энергии в переходных
режимах.
А. П. Калінов, Д. Г. Мамчур
Експериментальна перевірка методу діагностики
асинхронних двигунів на основі аналізу споживаної
потужності
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
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of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 254-255
The results of the construction of complex electrical
control system dispensing charge materials. Designed by
software - hardware system is implemented using twolevel model calculation and prediction of charge and is
complemented by a module of diagnosing the state of
elements of weight dosing.

K. Losina
Authentication of the states of electrical engineerings
objects of diagnosing of trolleybus
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 256-257
The questions of authentication of the states of objects of
diagnosing of trolleybus are considered in the case when
between the signs of object and states which they can be
taken to, there are probabilistic intercommunications.
The estimations of the technical state of inspector of
driver are got in the process of exploitation
S. Shevchuk, R. Grankin, V. Sandul
System of technical diagnostic of device used to
intensify oil extraction
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 258
A system of technical diagnostics of the parameters and
characteristics of device used to intensify oil extraction
with measuring of current parameters of the
intensification process and processing the results via
computer with developing of recommendations about
optimization of the process to intensify oil extraction is
proposed.
A. Bosak, L. Bila, V. Chermalih
Analysis of work of valve engine on basis of
asynchronous machine with phase rotor with
variable frequency field of excitation
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 259-260
The results of research of control system by a valve
engine are resulted on the basis of asynchronous
machine with a phase rotor. It is rotined that the use of
variable frequency of the field of excitation allows to
decrease power of transformers and provide the
minimum losses of energy in transient behaviours.

A.Kalinov, D. Mamchur
Experimental validation of induction motors’
diagnostic method which is based on power
consumption analysis
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 261-262
Представлені результати експериментальної перевірки
методу діагностики ад на основі аналізу сигналу
споживаної потужності, які показали ефективність при
діагностиці обривів стрижнів ротора та виткових
замикань обмоток статора, а також можливість
розділення цих дефектів.
В. О. Мельников, А. П. Калінов
Дослідження режимів роботи систем бездатчикового
векторного керування при параметричній несиметрії
обмоток статора асинхронного двигуна
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 263-264
В роботі проведена оцінка впливу параметричної
несиметрії обмоток статора електродвигуна на
енергетичні та динамічні характеристики систем
бездатчикового векторного керування асинхронними
двигунами для різних варіантів побудови спостерігачів
потокозчеплення ротора та спостерігачів кутової частоти
обертання двигуна.
Ю. В. Ромашихин
Исследование области решений энергетического метода
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 265-266
Рассмотрены преимущества и недостатки численного
метода
решения системы нелинейных уравнений
баланса составляющих мгновенной мощности. Показана
эффективность
энергетического
метода
при
идентификации
электромагнитных
параметров
асинхронных двигателей.
Є. В. Ромашихін, В. В. Ченчевой, А. І. Гладир
Експериментальне
дослідження
характеристик
асинхронних генераторів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 267
Представлено
експериментальні
дослідження
по
визначенню сталих часу та характеристик асинхронного
генератора при комутації додаткової ємності. Отримані
результати можуть бути використані при розробці
ефективних алгоритмів керування режимами роботи
асинхронного генератора
Ю. В. Ромашихін, В. В. Ящук, Р. Г. Ребрик
Ідентифікація
електромагнітних
параметрів
трифазних асинхронних двигунів за складовими
миттєвої потужності
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
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of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 261-262
The results of experimental validation of induction
motors’ diagnostic method which is based on power
consumption analysis were present. They showed
effectiveness for diagnostics of rotor broken bars and
stator short circuits, and also showed possibility of
differentiation between these defects.
V. Melnykov, A. Kalinov
Investigation of sensorless vector control systems
operation modes under parametrical asymmetry of
induction motor stator windings
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 263-264
The estimation of induction motor stator windings
parametrical asymmetry influence on energy and
dynamic characteristics of sensorless vector control
systems for different kinds of rotor flux observers and
angular speed observers was made.

J. Romashihin
Study on making the energy method
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 265-266
The advantages and disadvantages of the numerical
method for solving systems of nonlinear equations of
balance is the instantaneous power. The efficiency
energymethod for identification of electromagnetic
parameters of induction motors.

E. Romashihin, V. Chenchevoy, A. Gladyr
Experimental researching of
characteristics of
induction generator
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 267
The experimental researching to determine the time
constants and characteristics of induction generator are
presented. The obtained results can be used for
developing the efficient algorithms of induction
generator mode contro

J. Romashihin, V. Yaschuk, R. Rebryk
Identification
of
electromagnetic
parameters
threephase induction motors for instant power
components
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 268-269

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 268-269
Розглянуто використання метода рівнянь балансу
складових миттєвої потужності при ідентифікації
електричних параметрів асинхронних двигунів з
виділенням механічної частини. Показано ефективність
ідентифікації електромагнітних параметрів симетричних
та несиметричних асинхронних двигунів.
Ж. І. Ромашихіна, А. П. Калінов, О. В. Браташ
Використання вейвлет-перетворення для задач
діагностики
пошкоджень
стрижнів
роторів
асинхронних двигунів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 270-271
Теоретично обґрунтовано основні переваги аналізу
сигналів за допомогою вейвлет-перетворення над
спектральним аналізом сигналів при використанні
апарату фур’є, проаналізовано ряд досліджуваних
сигналів відповідно до основних факторів, якими
визначається вибір материнського вейвлету.
І. В. Гладь, М. Й. Федорів, О. І. Кіянюк
Контроль енергоефективності відцентрових насосів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 272-273
Розроблено пристрій контролю енергоефективності
відцентрових насосів термодинамічним методом.
М. І. Лісний
Принципи економічного споживання електричної
енергії
Полтавським
гірничо-збагачувальним
комбінатом
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 274-275
Розроблено
систему
економічного
споживання
електричної енергії на прикладі полтавського гірничозбагачувального комбінату.
М. С. Тетерятник
Дослідження
нових
підходів
до
технічного
обслуговування
силових
трансформаторів
електричних мереж
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 276-277
Розглянуто можливості переходу від системи плановозапобіжних ремонтів силових трансформаторів до
системи обслуговування за реальним технічним станом.
Перспективним у цьому напрямку є використання
багатопараметричної діагностики.
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The use of the method of balance equations
instantaneous power components of the identification of
electrical parameters of induction motors with the
allocation of mechanical parts. The efficiency of
identification of electrical parameters of symmetrical
and asymmetrical induction motors
Zh. Romashihina, A. Kalinov, O. Bratash
Usingof the wavelet-analysis for diagnosis of the
rotor bars damages of the induction motors
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 270-271
The paper grounded analysis ofthe mainadvantages
ofsignalsusingthe
wavelet
transform
of
the
spectralanalysis ofsignalsusing theapparatus offourier
transformation,
analyzed
a
number
of
the
signalsinaccordance, withthe basicfactorsthat determine
thechoice ofthe motherwa velet.

І. Glad, M. Fedorov, O. Kiyanyuk
Control efficiency centrifugal pumps
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 272-273
Designed control device efficiency of centrifugal pumps
thermodynamic method.
М. Lisniy
Principles of economic|economical| consumption|
comsumption| of electric|electrical| energy by Poltava
ore mining
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 274-275
Development of the system of economic consumption of
electric energy in example of the poltava ore mining.

М. Teterytnik
Research of the new approaches to maintenance
service of power transformers of electrical networks
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 276-277
The opportunities of transition from system of scheduled
preventive maintenance of power transformers to system
of service on a real technical condition are considered.
Perspective in this direction use of multiparametrical
diagnostics is.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

А. П. Сінолиций, В. А. Кольсун, В. С. Козлов
Контроль
та
облік
показників
споживання
електроенергії
в
системах
живлення
групи
електроприводів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 278
Розглянута технічна реалізація системи контролю та
обліку технологічних показників електроенергії в
системах живлення групи електроприводів. Особливу
увагу звернуто на апаратну частину системи.
О. В. Батрак, Ю. В. Ромашихін
Дослідження системи ідентифікації параметрів
асинхронного двигуна без спеціальних джерел
живлення
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 279-280
Розглянуто
можливість
використання
системи
ідентифікації параметрів асинхронного двигуна без
спеціальних
джерел
живлення.
Визначені
електромагнітні параметри асинхронного двигуна за
складовими гармонік миттєвої потужності на основі
енергетичного балансу. Показана ефективність методу та
можливості
його
використання
при
псевдополігармонійному живленні.
О. В. Мейта, А. І. Пухальський
Структура системи моніторингу та керування
електроспоживання дробильно-помольним комплексом
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених
і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня 2011 р. –
Кременчук, КНУ, 2011. – С. 281-282
В роботі розглянуто модель дробильного комплексу,
використання якої дозволяє мінімізувати електроспоживання
при дотриманні вимог до якості та продуктивності об’єкту.
М. П. Розводюк, В. С. Бомбик
До питання тепловізійної діагностики електричних
машин
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 283-284
У
роботі
розглядається
питання
особливостей
тепловізійної діагностики електричних машин, зокрема
визначення центра ваги теплограми з використанням
теорії нечітких множин.
М. П. Розводюк, Д. Ф. Дворніцький
Пристрій
для
оптимального
струмознімання
пантографом трамвая
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
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A. Sinolitsyy, V. Kolsun, V. Kozlov
Automaticmeter reading system for power supply of
motorcontrollergroup
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 278
The article analyses the technical implementation of
automatic meter reading system for power supply of
motor controller group. Special attention is paid to the
hardware part of the system.

O. Batrak, Y. Romashihin
Research of system of authentication of parameters
of inductions motors without the special sources of
power
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 279-280
Work was the possibility of investigating the system of
identification of parameters of induction motor without
special power supplies. Identified electromagnetic
parameters of the induction motor components at
harmonics of instant power on the basis of energy
balance. The efficiency of the method and its possible
use in psevdopoliharmoniynomu power.

O. Meyta , A. Pukhalskyy
Structure of monitoring and control power supply crushmilling complex
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference of
students and young researches in Kremenchuk april 07-08,
2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 281-282
In this paper, a model of crushingof the complex, the useof
whichhelps to minimizepower consumptionwhen the
requirementsfor quality andperformanceof the object.
M. Rozvodyuk, V. Bombik
The question thermal diagnostics of electric machines
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 283-284
The question features thermal imaging diagnostics of
electric machines, including determining the center of
gravity teplohramy using fuzzy sets.

M. Rozvodyuk, D. Dvornitskyy
Device for optimal withdrawal current tram
pantograph
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 285-286
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2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 285-286
В роботі розглядається питання зменшення втрат
електроенергії
в
контактній
мережі
міського
електротранспорту
за
рахунок
забезпечення
оптимального процесу струмознімання пантографом
трамвая. Для реалізації цієї ідеї було розроблено
структуру пристрою та принцип його роботи.
Ю. В. Ромашихін, А. Л. Потапов.
Класифікація
існуючих
систем
ідентифікації
електромагнітних параметрів асинхронних двигунів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 287-288
Розглянуто
існуючи
системи
ідентифікації
електромагнітних параметрів асинхронних двигунів.
Показано особливості функціонування приведених
систем.
О. М. Терентьєв, А. Й. Клещов
Енергозбереження підйомно-транспортних систем
шляхом
використання
структурно-факторного
методу аналізу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 289-290
Запропонована технологія енергозбереження в підйомнотранспортних системах, яка створена на базі структурнофакторної схеми аналізу надійності роботи конвеєрного
обладнання. Її використання направлене на зниження
енергоспоживання, запобігання простоїв обладнання та
втрат електроенергії на пошук місця несправностей. При
проведенні аналізу схема поділена на рівні, в залежності
від кількості конвеєрних установок та експлуатаційних
вимог
обладнання.
Як
приклад,
пропонується
структурно-факторна схема аналізу надійності підйомнотранспортної системи, що складається з двох стрічкових
конвеєрів.
А. А Сулим, А. И. Ломонос, Е. Н. Данилейко
Система
динамического
нагружения
машин
постоянного тока независимого возбуждения с
емкостным накопителем в якорной цепи
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 291-292
В работе приведена схема замещения системы
динамического
нагружения
постоянного
тока
независимого возбуждения с емкостным накопителем в
якорной цепи, на основании которой составлена система
дифференциальных уравнений. По дифференциальным
уравнениям синтезирована математическая модель этой
системы
и
проанализированы
результаты
моделирования.
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We consider the issue of reducing energy losses in the
contact network of municipal electric due process to
ensure optimal removal of the current tram pantograph.
To implement this idea was developed device structure
and principle of its operation.

J. Romashihin, А. Potapov.
Classification existing identification systems of the
induction motors electromagnetic parameters
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 287-288
They are considered existing systems to identifications
electromagnetic parameter induction motors. Shown
particularities of the operating the broughted systems.

O. Terentiev, А. Kleshchov
Energysaving of
handling systems
by
using structural-factorial analysis method
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 289-290
The technology of energy saving in materials handling
systems through the usage of structure-factor circuit
reliability analysis of conveyor equipment is
designed. Its usage can reduce energy consumption,
preventing downtime and loss of power when finding
faults. By analysis the scheme is divided into levels,
depending on the number of conveyor systems and
operational requirements of the equipment. As an
example, the structure-factor circuit reliability analysis
of conveyor system, consisting of two conveyor belts, is
introduced.

A. Sulim, А. Lomonos, Е. Danileyko
Dynamic loading system of direct current
independent excitation machines with capacity
storages in anchor chain
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 291-292
The equivalent circuit of direct current independent
excitation dynamic loading system with capacity storages
in anchor chain is presented in the paper. The differential
equation system on the base of this system is made.
Mathematical model of this system is developed on the
base of differential equations and conclusions on the
modeling results are drawn.
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А. В. Чумачова, А. П. Калінов
Аналіз існуючих підходів до компенсації вищих
гармонік струму та потужності в трифазних системах
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 293-295
Проведений аналіз існуючих підходів до компенсації
вищих складових у сигналах струму та потужності у
трифазних системах. Виділені основні переваги та
недоліки трьох основних теорій потужності при їх
застосуванні для вирішення проблеми компенсації
небажаних гармонічних складових активної та
реактивної потужностей.

A. Chumachova, A. Kalinov
Analysis of the existing approaches to higher
harmonics compensation in the current and power
signals in three-phase systems
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 293-295
The analysis of the existing approaches to higher
components compensation in the current and power
signals in three phase systems is carried out. The major
advantages and disadvantages of the three basic power
theories are marked out in their application to the
compensation of the unwanted harmonic components of
active and reactive power.

В. Ф. Кудін, Ю. С. Муравинець
Дослідження стійкості електромеханічної системи
стабілізації із релейним виконавчим органом
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 296-297
Досліджена стійкість нелінійної електромеханічної
системи стабілізації, яка застосовується у космічних
апаратах. Проблемою таких систем є обмеження
застосування методу гармонічної лінеаризації за рахунок
впливу вищих гармонік. В даній роботі застосовано
метод гармонічної лінеаризації із врахуванням тільки
першої гармоніки. Перевіривши виконання гіпотези
фільтру можна сказати, що застосування методу
обґрунтовано. Теоретичні розрахунки підтверджено
моделюванням замкненої нелінійної САК.

V. Kudin, Y. Muravynets
The investigation of stability of electromechanical
system of stabilization with relay-performing member
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 296-297
The investigation nonlinear electromechanical system of
stabilization which is used in space devices. The
disadvantage of such systems is the limited usage of
harmonic linearization subject to the highest harmonic
components. In this article applied the method of
harmonic linearization, taking into account only the first
harmonic. Having checked the performing of hypothesis
of the filter one can make conclusion that the employed
method is proved. The theoretical results are proved with
the modeling of closed nonlinear SAC.

Л. Г. Бойко, А. В. Гайдай
Дослідження ефективності та економічності агрегатів
газопоршневої електростанції на ват «Крюківський
вагонобудівний завод» міста Кременчук
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 298-299
Досліджується
ефективність
впровадження
газопоршневих установок для вироблення електричної та
теплової енергії на ват «Крюківський вагонобудівний
завод»
міста
Кременчук
Полтавської
області.
Розглядається агрегат газопоршневої електростанції
MWM TCG 2032 V16 одиничною потужністю 4 МВт,
який дозволяє зекономити паливну складову собівартості
електричної та теплової енергії.
Н. О. Колісник, О. Ю. Давидов
Аналіз енергетичного режиму роботи однофазного
інвертора напруги з конденсаторним накопичувачем
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 300-301

L. Boyko, A. Hayday
The investigation of the efficiency and economy of
the gas-piston power units at jsc "Kryukovsky
railway car building works" in Kremenchuk city
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 298-299
We study the efficiency of gas-making plants for
electrical and thermal energy production at
jsc «Kryukovsky railway car building works»
Kremenchuk city, Poltava region. We examine a gas
power station
mwm
TCG
2032
V16,
the
unit capacity is 4 MW, which allows to economize
the fuel component cost of electrical and thermal energy.
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N. Kolisnyk, A. Davydov
Analysis of power mode of operations of monophase
negator of tension is with condenser store
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 300-301
The analysis of power parameters of work of monophase
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У роботі проведено аналіз енергетичних параметрів
роботи
однофазного
інвертора
напруги
з
конденсаторним
накопичувачем.
Досліджено
ефективність застосування методів розрахунку силових
елементів, а також проведено дослідження впливу
вибору елементів силової частини на роботу електричної
системи.
У. Ю. Остапова, В. О. Чорна
Вдосконалення системи енергетичного аудиту
промислового підприємства
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 302-303
Проаналізовано типову схему енергоаудиту та
запропоновано розширити його структуру з метою більш
точного та ефективного проведення енергетичного
обстеження підприємства і вчасного виявлення недоліків
у його енергетичній політиці.
І. О. Сінчук, Д. С. Щербань
Про основні проблеми та шляхи їх усунення в
питаннях удосконалення систем енергопостачання
гірничорудних підприємств
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 304
Проаналізована
якість
електричної
енергії
в
розподільних мережах гірничорудних підприємств.
Виконано комплексні дослідження по оцінці основних
якісних показників у системах електропостачання
залізорудних
кар'єрів,
розроблено
заходи,
що
підвищують
надійність
електропостачання
електроприводів кар'єрного устаткуванняу рудниках
(шахтах) тау кар’ерах.
В. О. Чорна
До аналізу псевдоаварійних режимів функціонування
тягових електротехнічних комплексів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 305-306
Розглянуто причини виникнення псевдоаварійних
режимів роботи імпульсних перетворювачів тягових
електротехнічних комплексів. Наведено структури
підсистем захисту у вигляді базових мереж петрі.
Т. Ю. Сухоніс, В. О. Чорна
До питання визначення втрат електроенергії на
тяговому рухомому складі
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 307-308
Розраховано втрати електричної енергії в пускових
реостатах та тяговому двигуні при функціонуванні
електровоза. Виявлено вплив тривалості запуску на
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negator of tension is in-process conducted with a
condenser store. Investigational efficiency of application
of methods of calculation of power elements, and also
research of influence of choice of elements of power part
is conducted to work of the electric system.

U. Ostapova, V. Chorna
Improvement of energy audit system of industrial
enterprises
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 302-303
Analyzed the model scheme of energy audit and
proposed to expand its structure to more accurately and
more effectively conduct energy audits of enterprises
and the timely detection of defects in the energy policy
of the enterprise.
I. Cinchuk, D. Scherban
The main problems and ways of resolving issues in
improvement of energy mining companies
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 304
The analysed quality of electric energy is in the
distributive networks of mining enterprises. Complex
researches are executed by estimation of basic highquality indexes in the systems of power supply of ironore mines, measures whicharе developed promote
reliability electromechanics power supply of equipment
in mineries (mines).

V. Chernaja
To analysis almost emergency operation functioning
traction electrotechnical complexes
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 305-306
Reasons of origin pseudoemergency modes operations
of impulsive transformers hauling electrical engineerings
complexes are considered. The structures of the systems
of zaschit are resulted as networks petri.
T. Suhonos, V. Chernaja
To question of determination of losses electric power
on hauling mobile composition
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 307-308
Calculated the loss of electrical energy in starting
resistors and traction engines in the operation of an
electric locomotive. The effect of duration starting at the
level of total energy loss in traction rolling stock.
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рівень загальних втрат енергії в тяговому рухомому
складі.
Д. А. Шокарьов, О. О. Щербина
Підвищення ефективності системи кар’єрного
електропостачання
та
оптимізація
електроспоживання
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 309
Підвищення
надійності
системи
кар’єрного
електропостачання, зменшення втрат потужності в
мережі, вибір раціональної кількості трансформаторів,
перерізів проводів, враховуючи потужність та режими
роботи електрообладнання, встановленого в кар’єрі.
С. О. Гришанов, Г. Б. Побоков
Керування динамічним
режимом
електричної
системи при використанні функції ляпунова
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 310-311
У роботі основна увага приділяється методу на основі
функцій ляпунова для аналізу статичної та динамічної
стійкості в енергосистемах. Був реалізований механізм
одержання функції ляпунова на основі систем
диференціальних рівнянь. Ця функція дозволяє оцінити
на основі даних доаварійного режиму стійкість
післяаварійного режиму. На основі запропонованого
методу були отримані фазові траєкторії руху ротора
генератора. На основі цих залежностей можна робити
оцінку стійкості режиму.
С. О. Гришанов, В. М. Прилипченко
Дослідження існуючих математичних моделей
генератора для аналізу динамічних режимів
електричних систем
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 312-313
У роботі основна увага приділяється аналізу
математичних моделей генератора. Аналізуються моделі,
які враховують фізичні явища в масиві ротора у вигляді
складної багатоконтурної схеми заміщення. Виконані
розрахунки перехідних режимів у простій системі для
випадку втрати збудження генератором і переходом в
асинхронний режим. Зроблений
висновок
про
необхідність
урахування
в
моделі
генератора
багатоконтурних схем заміщення.
Д. С. Долінський, О. Є. Наумов
Дослідження
методу
чотирьох
вибірок
для
визначення симетричних складових у трифазних
електричних мережах
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
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D. Shokar’ov, O. Scherbyna
Efficiency increase of open pit power supply and
energy use optimization
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 309
The reliability increase of open pit power supply system,
energy loss saving in the circuit, the selection of rational
quantity of transformers, wire section taking into
account capacity and operation modes of electrical
equipment set in the open pit.

S. Grishanov, G. Pobokov
Dynamical control power system by using lyapunov
functions
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 310-311
The paper focuses on a method based on lyapunov
functions for analysis of static and dynamic stability in
power systems. The mechanism of obtaining a lyapunov
function on the basis of systems of differential equations
is realized. This function allows you to estimate based
on data from before the emergency, stability of the
regime.
On
the basis of
the
proposed
method were obtained by the phase trajectory of the
generator
rotor.
On
the basis
of these relationships can make an
assessment of
stability of the regime.
S. Grishanov, V. Prilipchenko
Mathematical models for analyzing dynamic modes
in power system
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 312-313
The paper focuses on the analysis of mathematical
models of the generator. Analyzed models that take into
account physical phenomena in an array of rotor in the
form of complex multiplanimetric substitution scheme.
The calculations of transients in a simple system for the
case of loss of excitation of the generator and the
transition to the asynchronous mode is performed. The
conclusion about the need to incorporate in the model of
the complex multiplanimetric substitution scheme.

D. Dolinsky, O. Naumov
Investigation of the four samples method for
symmetrical components determination in threephase power networks
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
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учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 314-315
У роботі проводилося дослідження запропонованого у
літературі методу чотирьох вибірок для визначення
симетричних складових на основі миттєвих значень
фазних величин. Аналіз розрахункових виражень методу
показав, що деякі з них потребують корегування. На
конкретних прикладах показано, що розглянутий метод
забезпечує високу точність, є нечутливим до наявності
постійної складової у вихідних сигналах та може
застосовуватися при будь-яких випадках несиметрії.
Є. П. Карлик, І. С. Рябчук
Дослідження
споживання
електричної
енергії
електродвигунів змінного і постійного струмівз
електричними перетворювачами
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 316-317
У роботі виконана розробка математичних моделей та
дослідження на їх основі процесів споживання
електричної енергії двигунів постійного і змінного
струмів у поєднанні з перетворювачами, оцінка
гармонічного складу повної потужності за умов зміни
режиму навантаження.
В. В. Корнієнко
Спосіб оцінки активної та реактивної потужності
контактної мережі, що живить електровоз змінного
струму
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 318-319
Оцінка електроенергетичного режиму контактної
мережі, що живить електровоз змінного струму

07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 314-315
In article research of the four samples method offered in
literature for definition of symmetric components based
on instant phase values is done. The analysis of
calculation expressions of method has shown, that some
of them needed adjustment. On specific examples
proved that the considered method provides high
accuracy, has tolerance to availability of a constant
component in initial signals and can be used at any kinds
of asymmetry.

С. М. Лебедка
Моделювання електромагнітних перехідних процесів
при
однофазних
замиканнях
на
землю
з
використанням фазних координат
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 320
Розроблена математична модель мереж 6–10 кв довільної
конфігурації з різними режимами нейтралі із
застосуванням метода фазних координат. В мережах з
резонансним заземленням нейтралі модель дозволяє
встановити факт відмінності струму в нейтралі й струму
в місці замикання на землю. Розрахункові імпульси,
отримані при моделюванні дугових замикань на землю,
можуть бути використані для вибору величини опорів
заземлюючих резисторів в нейтралі мережі та оцінки
експлуатаційного ресурсу обмежувачів перенапруг.

S. Lebedka
Simulation of electromagnetic transients single
groundfault using phase coordinates
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 320
The mathematical model networks 6-10 kv arbitrary
configurations with different neutral using the method of
phase coordinates. On networks with resonant neutral
grounding model allows to establish the fact of
differences in current and neutral current in place of
earth fault. Estimated pulses obtained when modeling
arc earth fault can be used to select the resistance values
of resistors in the neutral earthing network and evaluate
the service life of surge.
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E. Karlik, I. Ryabchyk
Research electricity consumption ac and dc motors
with electrically converters
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 316-317
N this work we have developed mathematical models
and research on the basis of the processes of power
consumption ac and dc motors in combination with
converters, balanced assessment of the full power mode
change under load.

V. Kornienko
Method of evaluation of active and reactive power
contact network which feeds the electric locomotive
AC
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 318-319
Estimation of the electroenergy mode of contact network
which feeds the electric locomotive of alternating
current.
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А. В. Маковка, В. В. Прус
Обгрунтування підходів до компенсації несиметрії у
трифазній низьковольтній мережі
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 321-322
Викладений принцип компенсації несиметрії у
низьковольтних промислових мережах з використанням
положень теорій миттєвої потужності.
Ю. С. Мирoнцев
Совершенствование
модели
исследования
перенапряжений в электрических сетях напряжением
6-35 кВ
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 323-324
Рассмотрены
вопросы
моделирования
режимов
распределительных электрических сетей напряжением 6
– 35 кВ. Приведена математическая модель
сверхпроводникового ограничителя токов в среде matlab.
Приведены результаты моделирования замыкания на
землю с последующим отключением повреждения.
В. П. Пилипенко
Обґрунтування
потужності
й
структури
функціонування системи автономного аварійного
енергопостачання сільськогосподарських об'єктів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 325-326
Для сільського населення розроблена система керування
дизельною електростанцією, за рахунок введення
графіків електропостачання зменшено потужність
дизельної електростанції. Завдяки цьому зменшено
витрати на дизельне пальне і витратні матеріали.
І. Б. Пономарьов
Обробка експериментальної кривої напруги дугової
сталеплавильної печі для розрахунку коефіцієнта
несинусоїдності
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 327-328
Показаний метод обробки експериментальної кривої
дугової сталеплавильної печі з метою отримання
коефіцієнта несинусоїдності. Доведена необхідність
застосування інтерполяції за допомогою сплайна для
отримання більшої кількості точок на один період
кривої.
Наводиться
аналіз
залежності
значень
коефіцієнта несинусоїдності від числа врахованих
гармонік. Отримані реальні межі значень коефіцієнта
несинусоїдності.
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A. Makovka, V. Prus
Substantiation of approaches for asymmetry
compensation in the three-phase low-voltage circuits
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 321-322
The principle of indemnification of asymmetry with use
of positions of theories of instant power in low-voltage
industrial circuits is stated.
U. Mirontsev
Improving overvoltage studies in electric networksvol
tage 6-35 kV
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 323-324
The paper deals with simulation modes of electric
distribution networks,voltage 6 - 35 kV. A mathematical
model
for a
superconducting current limiterin
the environment matlab. Results of
modeling ground
fault followed bydisconnecting the damage.

V. Pilipenko
Obosnonof power and strukptury of avtnomnogo
emergency electrical rural objects
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 325-326
Forrural management system designe ddiesel power
plants,by introducing areduced power supply schedules
diesel power.
This reduced the cost of diesel fuel and consumables.

I. Ponomarev
Processing of experimental voltage curve of arc steelmelting furnace for calculation of the non-sinusoidal
coefficient
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 327-328
The article shows the method of processing of the
experimental curve of arc steel-melting furnace for
obtaining of non-sinusoidal coefficient. The necessity of
application of spline interpolation for generating more
points in one period of the curve is proved. The article
presents an analysis of depending of non-sinusoidal
coefficient from the number of discounted harmonics.
The real limits of non-sinusoidal coefficient values is
obtained.
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О. Ю. Постригань, Н. Г. Помазан, Н. О. Кустова
Аналіз коштів для фінансування заходів з
підвищення
ефективності
експлуатації
електроустановок
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 329-330
В теперішній час електроенергетичні підприємства
(підрозділи) мають дефіцит оборотних коштів. В цьому
випадку основне завдання власника в умовах недостачі
фінансових ресурсів – зведення до мінімуму як
вилучення власних коштів із обороту, так і відсоткових
виплат за позику.
О. В. Потапенко, О. І. Кіселичник
Синтез
регулятора
продуктивності
насосної
установки
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 331-332
Теоретично показано доцільність застосування пірегулятора в промислових системах керування
продуктивністю відцентрової насосної установки.
Встановлено зв’язок між параметрами регулятора та
параметрами об’єкта керування.
П. С. Приходько
Модернизация
косвеной
физической
модели
электрической системы – УРМЭС-2
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 333-334
В статье изложены результаты создания косвенной
физической модели электрической системы путем
модернизации
установки
УРМЭС.
Разработан
микропроцессорный генераторный блок, включающий в
себя два генератора. Блок обеспечивает возможность
регулирования частоты и напряжения, а также угла
между векторами напряжений генераторов. Создана
система измерения действующих значений тока,
напряжения, активной и реактивной мощностей.
Ю. Л. Саенко, А. С. Попов
Режимы работы трансформаторов напряжения
контроля изоляции в сетях с изолированной
нейтралью
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 335-336
В статье рассмотрены режимы работы трансформаторов
напряжения
контроля
изоляции.
Рассмотрены
феррорезонансные
процессы
и
процессы
при
однофазных дуговых замыканиях на землю. Показано,
что резистивная нейтраль наиболее эффективна.
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A. Postrygan, N. Pomazan, N. Kustova
Analysis of funds for financing activities to enhance
the efficiency of electric service
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 329-330
Currently, electric power company (subsections) have a
deficit of working capital. In this case, the main task of
the owner in terms of shortage of financial resources - to
minimize as exceptions to its own funds from the market
and interest payments for the loan.

O. Potapenko, O. Kiselychnyk
Design of pump flow rate controller
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 331-332
Implementation of pi-controller for industrial control
systems of centrifugal pump flow rate is theoretically
justified. The relationship between the controllers
parameters and the parameters of the controlled plant is
defined.

P. Prihodko
Modernizationindirect physicalmodelpowersystem–
URMES-2
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 333-334
The article presents the results of creating an indirect
physical model of the electrical system through the
modernization
of
the
installation
URMES.
Microprocessor-based generator block, which includes
two generators is developed.The unit provides the
possibility of regulating the frequency and voltage, as
well as the angle between the generator voltage.A
system of measuring the effective values of current,
voltage, active and reactive power.
Y. Sayenko, A. Popov
Operating modes of transformers using for insulation
checking in networks with the isolated neutral
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 335-336
In the article operating modes voltage transformer using
for insulation checking is considered. Ferroresonant
processes and processes with the single-phase arcing
ground short circut are examined. It is shown that the
neutral ground through the resistance is the most
effective.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

И. О. Синчук, А. А. Глебов
Анализ параметров контактных сетей рудных шахт
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 337
Определение реальных значений параметров контактных
сетей рудников, которые не позволяют эффективно
функционировать устройствам защит человека от
поражения
электрическим
током
при
несанкционированном его прикосновении к этим
токоведущим частям системы электровозной откатки.
І. О. Сінчук, Є. І. Скапа
Електротравматизм і шляхи його зменшення при
експлуатації електрифікованих видів транспорту на
підземних гірничорудних підприємствах
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 338-339
Проаналізовано
стан
електротравматизму
на
електрифікованому транспорті підземних гірничорудних
підприємств. Запропоновано застосування контактноакумуляторних електровозів для експлуатації в
підземних умовах гірничорудних підприємств, що
дозволить значно підвищити безпеку обслуговування
электровозного транспорту.
О. В. Сухоруков
Аналіз scada-систем, що використовуються в
енергетиці країн СНД
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 340-341
У зв'язку з сформованими умовами сьогоднішнього
ринку електроенергії часто виникає необхідність зміни
режиму роботи системи. У зв'язку з цим виникає безліч
питань, які потребують швидкого оперативного
вирішення. У статті розглянутий один з варіантів
вирішення даних питань – системи scada: необхідність,
актуальність,
зручність,
принцип
побудови
і
функціонування.
Також
наведено
невеликий
порівняльний аналіз систем scada різних виробників.
Шендрик К. Ю.
Оцінка розподілу споживаної потужності у функції
кута
керування
тиристорного
перетворювача
електровозу змінного струму
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 342-343
Дослідження режиму роботи електровоза змінного
струму при зміні кута керування тиристорного
перетворювача.
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I. Cinchuk, A. Glebov
Analysis of parameters of contact networks of mines
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 337
Determination of the real values of parameters of contact
networks of mines which will not allow effectively to
function the devices of defence man from a defeat an
electric current at his unauthorized touch to these parts
of the system of electric locomotive.

I. Cinchuk, E. Skapa
The electrotraumatismand ways of his diminishing is
during exploitation of the electrified types of
transport on underground mining enterprises
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 338-339
Being of travmatism is analysed in the electrified
transport of underground
mining enterprises.
Application is offered contact accumulator electric
locomotives for exploitation in the underground terms of
mining enterprises, that will allow considerably to
promote safety of maintenance of electric locomotive a
transport.
A. Sukhorukov
Analysis used in energy of scada systems in countries
the CIS
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 340-341
Often there is a necessity of change of the mode system
operations in terms of today's market of electric power.
In this case there are many problems that require rapid
solutions. In the article describes the solution - scada
systems: necessity, actuality, comfort, principle of
construction and functioning. A small comparative
analysis over of the systems of scada of different
producers is presented.

K. Shendruk
Estimation of distribution of watts-in in the function
of corner management of thyristor transformer to
the electric locomotive of alternating current
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 342-343
Research of the mode of operations of electric
locomotive of alternating current at the change of corner
of management of thyristor transformer.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

О. Я. Байдак
Дослідження керування режимами електричних
систем за допомогою пристроїв facts
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 344-345
Наведено результати використання пристроїв facts для
керування режимами електроенергетичної системи.
Моделювання перехідних режимів здійснювалося за
допомогою комп’ютерної програми digsilent powerfactory
показано, що використання tcsc дозволяє збільшити
запас стійкості й зменшити коливання активної
потужності в електричній системі.
О. О. Булгаков, Д. О. Мішлаков
Розвиток системи аналізу аварійних ситуацій в
електричнихмережах
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 346-347
У роботі розглядалося питання розвитку системи аналізу
аварійних ситуацій в електричних мережах шляхом
удосконалення методів, моделей, їх адаптації до
поточного стану об’єкту. Були обґрунтовані вимоги до
системи аналізу, вдосконалена концепція побудови
системи
аналізу
аварійних
процесів
в
електроенергетичних системах, розвинена інформаційнологічна складова моделі. Також був розроблений
механізм, алгоритм та програма для реалізації створення
адаптованої
моделі
задачі
визначення
місця
пошкодження на лініях електропередач.
О. Г. Гриб, А. А. Симонов
Використання аналізатору якості електроенергії в
лабораторному обладнанні для дослідження режимів
електротехнічних систем
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 348-349
Розглянуто сучасні алгоритми обробки інформації для
розрахунку показників якості електричної енергії,
проведено вимірювання показників якості електричної
енергії на базі аналізатору напруг і струмів в
електротехнічних системах «антэс ак-3ф», зроблено
аналіз одержаних результатів, а також висновки щодо
якості
електричної
енергії
в
досліджуваних
електротехнічних системах.
С. П. Губар, О. Є. Наумов
Обмеження
струму
однофазного
короткого
замикання за допомогою опорів в нейтралях
трансформаторів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 350-351

437

А. Bayda
Study of modes of
electrical systems
with
facts devices
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 344-345
The results of the use of facts devices for power
system control modes
is
given.
Simulation
of transients was performed using a computer program
digsilent powerfactory. Using of tcsc can increase the
stability margin and reduce active power fluctuations in
the electrical system is shown.

А. Bulgakov, D. Mishlakov
Development of the fault analysis system in electric
power networks
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 346-347
In article research development of the fault analysis
system in power networks through improved methods,
models and their adaptation to the current state of the
object. There were justified requirements by the system
of analysis, refined the concept of constructing an
analysis system of emergency processes in electric
power systems, there was development of informationlogical component of the model. The mechanism,
algorithm and program for implementing a suitable
model problem of determining the location of the fault
on power lines had developed.
O. Grib, A. Simonov
Application of the analyzer power quality laboratory
equipment to investigate the modes of electrical
systems
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 348-349
Advanced data processing algorithms to calculate the
electrical energy quality indicators examined,
measurement of power quality analyzer based on the
voltages and currents in electrical systems "антэс ак3ф" conducted, the analysis of the results is made and
the summary regarding the quality electric energy in the
study of electrical systems made.

S. Gubar, O. Naumov
Limitation of single-phase short-circuit current by
resistances in transformers neutrals
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 350-351
In the given work influence of additional resistances in
neutral circuits of transformers on single-phase short-

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

У даній роботі проаналізований вплив включення
додаткових опорів в кола нейтралей трансформаторів на
величину струму однофазного короткого замикання в
мережах 110 кв і вище. На підставі розрахунків веде, що
індуктивні опори здійснюють більший вплив, ніж
активні, але останні забезпечують більш швидке
згасання аперіодичної складової струму короткого
замикання.
Також
показано,
що
застосування
коливальних контурів замість одиночних опорів не дає
ніяких переваг і його слід вважати недоцільним.
Д. А. Михайличенко, М. І. Лісний
Ефективне використання енергетичних ресурсів в
умовах учбового закладу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 352-353
Розробка експериментальної гнучконалагоджуваної|
системи ефективного використання енергетичних
ресурсів у приміщеннях|помешканнях| учбового закладу.
К. В. Дикун, М. В. Чашко
Передача электроэнергии импульсами от источника
постоянного тока
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 354-355
Актуальность проблемы обусловлена необходимостью
экономии электроэнергии при ее передаче. Цель работы
– представить области применения, в которых передача
электроэнергии импульсами способна обеспечить
снижение ее потерь в линиях передачи. Сделан вывод о
существовании
параметров
электропередачи
(индуктивность линии, сопротивление нагрузки), при
которых импульсная передача потока энергии
обеспечивает меньшие относительные потери в линии,
чем аналоговая передача энергии. Уменьшение
относительных потерь обусловлено передачей в нагрузку
энергии магнитного поля линии.
А. В. Волошко, Т. М. Лутчин
Спрощене
представлення
графіків
електроспоживання шляхом сегментування
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 356-357
Пропонується розглянути зручний варіант розкладу
нерівномірних графіків електроспоживання через
суміщені гаусові піки. На основі отриманих результатів
обґрунтувати доцільність їх використання для
розрахунку режимних параметрів електроспоживання.
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circuit current value in networks 110 kv and above is
analyzed. On the basis of calculations it is proved, that
inductive resistance render greater influence than active,
however the last provide faster attenuation of nonperiodical component of short-circuit current. Also it is
shown, that using oscillatory contours instead of single
resistance does not give any advantages and it is
necessary to consider it inexpedient.

D. Mikhaylichenko, M. Lisniy
Effective use of power resources in the conditions of
educational establishment
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 352-353
Development|elaboration|
of
the
experimental|
brassboard| flexibleretuned|retarget| system of the
effective use of power resources in the apartments of
educational establishment.
K. Dykun, M. Chashko
Transfer of power pulses dc power supply
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 354-355
The urgency of the problem arises from the need saving
when it is passed. The purpose of the work - to submit
the application in which the transmission of electrical
energy pulses can provide a reduction of losses in
transmission lines. The conclusion about the existence of
the parameters of power (the line inductance, resistance
load), in which the transmission pulse energy flux
provides a smaller relative loss in the line than analog
transmission energy. Decrease in the relative loss due to
transfer to the load of the magnetic field lines.

A.Voloshko, T. Lutchyn
Simplified
representation
schedules
electroconsumption by segmentation
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 356-357
The article offers a convenient option to consider the
expansion of uneven schedules of electro-consumption
through the combined gaussian peaks. Based on the
results justify their use for the calculation of regime
parameters of power consumption.
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М. В. Гребченко, Л. С. Кірова, О. В. Колеснікова
Розпізнавання аварійних режимів за результатами
аналізу групи параметрів перехідних режимів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 358
Наведено алгоритм розпізнавання аварійних режимів за
результатами аналізу групи параметрів перехідних
режимів електроустаткування. У результаті аналізу
роботи алгоритму розпізнавання аварійних режимів
визначено, що він правильно виявляє трифазні к.з. І його
параметри

N. Grebchenko, L. Kirova, O. Kolesnikova
Recognition of emergency conditions on the results of
the analysis of transition modes parameters
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 358
An algorithm to recognize emergency conditions
according to the analysis of the parameters of electrical
equipment transients. An analysis of the recognition
algorithm of emergency operation is determined that he
correctly identifies three phase short circuit and its
parameters.

О. І. Дорошенко, В. В. Чебан
Щодо коефіцієнта потужності системи електропостачання з нелінійним навантаженням
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 359-360
Доведено, що енергія спотворення від власного
нелінійного навантаження сеп на частоті кожної
гармоніки має реактивний характер, призводить до
зменшення її загального коефіцієнта потужності, що
повинно враховуватись при виборі потужності пристроїв
компенсації реактивного навантаження такої систем.

A. Doroshenko, V Cheban
Concerning the question of energy supply system’s
With nonlinear load power factor
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 359-360
It was proved that energy of desertion from it’s own
nonlinear load onl at a frequency of every harmonic has
a reactive nature leads to a decrease of it common power
factor, that must be accounted while choosing the power
of a reactive load compensation device.

А. Езергайліс
Моделювання перехідних процесів в синхронних
машинах на основі складних еквівалентних схем
заміщення
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 361-362
Запропоновано універсальний підхід до моделювання
перехідних процесів в синхронних машинах на основі
попереднього
перетворення
еквівалентних
схем
заміщення.
Є. М. Іншеков, А. В. Чернявський, К. О. Решетняк
Урахування екологічних факторів в інтелектуальних
системах прийняття рішень під час оцінки проектів з
енергозбереження
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 363
Запропоновано
механізм
оцінки
проектів
з
енергозбереження на базі інтелектуальних систем
прийняття рішень з урахуванням екологічних факторів.
Нечіткі
нейронні
мережі
є
універсальними
апроксиматорами функцій і можуть давати максимально
точні прогнози, однак їх розробка і налаштування
вимагає кропіткої роботи і якісні експертні знання.

A. Ezergaylis
Modeling the transient processes in synchronous
machines on basis of complex equivalentcircuits
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 361-362
Universal approach of modeling of synchronous
machines transients on the basis of the preliminary
transformation of the equivalent circuit.
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E. Inshekov, A. Cherniavsky, K. Reshetnyak
Evaluation of environmental factors in intellectual
system of decision making for energy conservation
projects
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 363
We propose a mechanism for evaluating the energy
efficiency projects on the basis of intellectual system of
decision making, taking into account environmental
factors. Fuzzy neural networks are universal
approximative functions and may provide the most
accurate predictions, but their design and configuration
requires hard work and quality expert knowledge.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

В. В. Очеретна
Дослідження впливу насичення на параметри
еквівалентних схем заміщення турбогенератора типу
ТВВ-160-2
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 364-365
Розроблена методика експериментального визначення за
даними дослідів раптового трифазного короткого
замикання параметрів еквівалентних схем заміщення
різних структур з урахуванням насичення магнітних кіл,
в яких обмотка збудження синхронної машини
представлена
багатоконтурним
колом.
Отримані
аналітичні залежності параметрів схем заміщення для
турбогенератора твв-160-2 у функції початкового
значення періодичного струму короткого замикання.

V. Ocheretnaya
Research of the saturation effect on parameters of
equivalent circuits of turbogenerator TVV-160-2 type
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 364-365
The method of experimental determination is developed
from data of experiments sudden three-phase short
circuits parameters of equivalent charts of substituting
for different structures taking into account the satiation
of magnetic chains in which the puttee of excitation of
synchronous machine is presented a multicontour chain.
Analytical dependences of parameters of charts of
substitution are got for the turbogenerator of tvv-160-2
in the function of initial value of periodic current of
short circuits.

А. И. Подпорина
Оценка эффективности использования системы
мониторинга переходных процессов для управления
устойчивостью электрической системы
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 366
В тезисах приводятся результаты анализа использования
технологии смпр для построения модели управления
устойчивостью электрической системы на основе
идентификации в режиме реального времени параметров
матрицы собственных и взаимных проводимостей
генераторов.
И. О. Синчук, О. Ю. Коваленко
К вопросу оценки показателей надежности систем
электроснабжения промышленных предприятий
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 367
рассмотрены вопросы оценки показателей надежности
систем электроснабжения промышленных предприятий
методами структурного анализа.

A. Podporina
Evaluation
of effectiveness of monitoring
systemtransient stability control for power system
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 366
Thesis discuss the results of analysis of wams the
technology use to create the model of the control of the
electrical stability system on the basis of identification
under conditions of the real time of the matrix
parameters and interconnected generators conductivity.

А. В. Чернявський, Є. О. Кулікова
Щодо класифікації споживачів електроенергії
котеджних поселень
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 368
Проведений аналіз споживання електричної енергії
котеджних поселень і запропонована класифікація
споживачів електроенергії за наступними ознаками:
вимоги щодо безперебійності електроживлення, рівень
напруги та кількість фаз, місце розташування, режим
роботи, наявність програмного керування, вплив на

А. Chernyavskyy, E. Kulikova
About classification electricity consumers cottage
settlements
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 368
The power consumption of cottage settlements (cs) and
the classification of consumers was analyzed in this
work according to the following attributes: requirements
for no break power, voltage level and quantity of phases,
the location, opening hours, availability of program
control, influence on the energy quality and possibility
of the time in use transferring to the hours out of peaking
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І. Sinchuk, O. Kovalenko
To question of estimation of reliability of systems
power supply indexes industrial enterprises
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 367
The problem in evaluating the reliability of electricity
supply systems of industrial enterprises strukturing
methods of analysis.
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показники якості електричної енергії, можливість
перенесення часу використання в години позапікового
споживання. Класифікація споживачів електричної
енергії є важливою ланкою в питаннях подальшого
планування та регулювання електроспоживання кп.

using. Classification of electricity consumers is a vital
component in planning future issues of power and
control of the cs.

І. А. Кущ
Дослідження впливу старіння конструктивних
елементів на електромагнітні процеси та поля в
електричних машинах змінного струму
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 369-370
Розглянуто існуючі підходи до аналізу електромагнітних
процесів в електричних машинах та їх недоліки.
Запропоновано шляхи подолання недосконалості
сучасних моделей розрахунку електромагнітних полів,
які б враховували вплив старіння конструктивних
елементів на стан магнітного кола.

І. Kushch
Research influence of ageing of constructive elements
For electromagnetic processes and fields in ac machines
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 369-370
The
approach to
the analysis
of existing
electromagnetic processes in electrical machines and
their limitations are considered.Ways of overcoming the
imperfections of modern models calculating of
electromagnetic fields are offered, which would consider
the aging of structural elements on the magnetic circuit.

К. В. Ситник
Уточнення методу експериментального визначення
параметрів синхронних машин з дослідів раптового
короткого замикання
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 371-372
На основі аналітичного опису змінення узагальненого
вектора струму статора при трифазном коротком
замиканні на виводах синхронних машин запропоновано
новий підхід до експериментального визначення
частотних характеристик провідностей з боку обмотки
статора, який дозволяє уточнити стандартну методику,
що пропонується гост 10169-77.

K. Sitnik
Clarification
of
method
of
experimental
determination of parameters of synchronous
machines from experiments of sudden short circuit
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 371-372
A new approach for experimental determination of
frequency-response characteristics of the synchronous
machine, which allows to exact the standard method
recommended gost 10169-77 is proposed, according to
the analytical description of changing of a general vector
of a stator current at three-phase short circuits on the
terms of the synchronous machine.

І. О. Шведчикова, М. О. Земзюлін
Дисковий магнітний сепаратор із самоочиcною
робочою поверхнею
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 373
Запропонована нова конструкція дискового магнітного
сепаратора, особливістю якої є наявність робочої
поверхні, що очищується самостійно.

I. Shvedchikova, M. Zemzyulin
Disk type magnetic separator with self-cleaning
working surface
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 373
A new construction of disk type magnetic separator the
feature of which is presence of self-cleaning working
surface is proposed.

В. А. Бобер, О. С. Вишневський
Врахування зміни параметрів асинхронного двигуна з
короткозамкненим ротором в пускових режимах
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 374-375

V. Bober, A. Vishnevski
Account of change of parameters of asynchronous
engine with a shortcircuited rotor in the starting
modes
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 374-375
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Розроблена уточнена математична модель пуску
асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, яка
дозволяє враховувати ефект витіснення струму в роторі,
насичення коронок зубців статора та ротора в процесі
пуску на кожному кроці інтегрування.
Ю. В. Гайдаєнко, О. Л. Мірошник, В. Ф. Шинкаренко
Інноваційний синтез гібридних електромеханічних
системз використанням технології структурного
передбачення
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 25-26
Був здійснений спрямований пошук та інноваційний
синтез структури для маніпулятора сталевих труб
відповідно заданим технічним умовам. Вперше було
синтезовано
конвергетну
генетичну
модель
структуротворення домінуючого класу ем-систем, за
допомогою якої і було визначено структуру шуканої
системи для маніпулятора стальних труб і на основі цих
досліджень видано патент України.
Е. М. Горозий, М. В. Чашко
Дискретные электрические преобразователи
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 376-377
Работа
посвящена
устройствам,
преобразующим
электрическую энергию в магнитную. Актуальность
обусловлена возможностью снизить материалоемкость
преобразователей
и
повысить
их
надежность.
Представлены зависимости выходных величин от
параметров дискретного преобразователя. Сделаны
выводы, что возможно трансформировать напряжение,
суммируя
последовательные
порции
энергии;
коэффициенты трансформации и пульсации выходного
напряжения могут изменяться вариацией значений
индуктивности и емкости; жесткость внешних
характеристик должна быть скорректирована обратной
связью по периоду или длительности замкнутого
состояния входного ключа.

І. П. Кондратенко, А. В. Некрасов, Є. Є. Волканін
Магнітогідродинамічна сепарація наночастинок
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 380-381
Встановлено залежність для розрахунку зміни
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The specified mathematical model of starting of
asynchronous engine is developed with a shortcircuited
rotor, which allows to take into account the effect of
expulsing of current in a rotor, satiation of crowns of
indents of statora and rotor in the process of starting on
every step of integration.
Y. Gaydaenko, O. Miroshnyk, V. Shynkarenko
Innovative synthesis of hybrid electromechanical
systems using technology of structural predictions
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 25-26
Specific search and innovative synthesis of mani
pulators
tructuresforsteel
pipesunderthe
givenspecifications
wasmade.
For
the
first
timewassynthesizedgeneticmodelof the dominant classof
emsystemsby whichthe structurewas determined the
requiredsystemforsteel pipesandpaddleonthe basisof
thesestudiespublishedpatent ofukraine.

E. Goroziy, M. Chasko
Discrete electrical converters
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 376-377
Work is devoted to a device that converts electrical
energy into magnetic. The urgency is due to the
possibility of reducing consumption of materials and
converters to improve their reliability. Objective - to
provide output values depending on the parameters of a
discrete converter. The conclusions that can transform
the voltage, summing up the successive portions of
energy, ratio and output voltage ripple can be changed
varying the values of inductance and capacitance,
stiffness of the external characteristics should be
corrected by the feedback from the period or duration of
the closed state of the

I. Kondratenko, A. Nekrasov, E. Volkanin
Magnitogidrodynamic separation of nanoparticles
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 380-381
In the given work dependence for calculation of change
of
concentration
magnetic
nanoparticles
in
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magnitogidrodynamic a separator is established.

В. И. Милых, Н. В. Полякова, О. И. Барильник
Гармонический анализ эдс турбогенераторана основе
численного расчета магнитного поля
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 382-383
На основе численных расчетов вращающихся магнитных
полей турбогенератора и использования мгновенных
значений магнитного потокосцепления определены
временные функции эдс его трехфазной обмотки и
проведен гармонический анализ этих эдс.

V. Milykh, N. Polyakova, O. Barilnik
Harmonic analysis of turbogenerator emf based on
numerical сomputations of magnetic fields
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 382-383
Numerical computations of rotating magnetic fields of a
turbogenerator are applied to evaluating time functions
of the turbogenerator three-phase winding emf using
instantaneous magnetic linkage values, harmonic
analysis of these emf.

В. В. Ромашина, В. В.Прус, А. В. Некрасов
Підходи
щодо
прогнозування
параметрів,
характеристик та показників надійності машин
постійного
струму
при
зміні
властивостей
конструктивних елементів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 384-385
Проблема надійності машин постійного струму, так, як і
теорія надійності електричних машин у цілому, має
більш теоретичний характер, адже більшість врахованих
в існуючих моделях показників – це коефіцієнти, які
розраховуються у процесі досліджень. На практиці їх
застосування не забезпечує необхідної точності, що не
дозволяє достовірно прогнозувати ймовірні відмови.
Оцінка надійності машин постійного струму з
урахуванням зміни параметрів та характеристик
основних конструктивних вузлів у процесі ремонту та
тривалої експлуатації надає можливість оцінити
поточний стан електричної машини та попередити її
позаплановий вихід з ладу.

V. Romashuna, V. Prus, A. Nekrasov
Approaches
on
forecasting
of
parameters,
characteristics аnd indicators of reliabilityof dc
motorat the change ofproperties of constructive
elements
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 384-385
Problem of reliability of dc motor as also the reliability
theory of electric machines as a whole - has more
theoretical character, after all the majority of the
parametres considered in existing models are factors
which calculate in the course of researches. In practice
their application does not provide necessary accuracy
that does not allow to predict probable failures
authentically. The estimation of reliability dc motor
taking into account change of parametres and
characteristics of the basic constructive knots in the
course of repair and long maintenance gives possibility
to size up a current condition of the electric machines
and to warn its unscheduled falling out.

В. Ф. Шинкаренко, О. Л. Мірошник.
Модель синтезу
гібридних електромеханічних
структур внутрішньородового рівня
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 386-387
У даній роботі було запропоновано генетичну модель
синтезу гібридних електромеханічних структур, яка
містить повну інформацію щодо можливих гібридних
носіїв і конкретний механізм схрещування, в межах роду
циліндричних електричних машин. Дана модель

V. Shynkarenko, O. Miroshnyk
Model ofsynthesis of hybridelectro mechanical
structures internally generic level
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 386-387
In this work was proposed genetic model of synthesis of
hybrid
electromechanical
structures,
providing
comprehensive information of the possible hybrid
vehiclesand specific mechanism crossing, with inthe
genuscy indricale lectrical machines. This model allows
us tosynthesize 15 base hybrid structures internally
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дозволяє синтезувати 15 базових гібридних структур
внутрішньо родового рівня. Генетична модель може
використовуватись для постановки задач моделювання і
систематики інших родів.
О. О. Бірюков, Н. О. Романюк, Х. В. Панченко
Визначення кривої неробочого ходу синхронного
двигуна з досліду вибігу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць IX
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня
2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 388
Розроблено та експериментально перевірено метод
визначення кривої неробочого ходу синхронного
двигуна у режимі вибігу ротора. Використання режиму
вибігу дозволяє при зміні струму збудження визначити
криву неробочого ходу та індуктивний опір контуру
намагнічування за поздовжньою віссю без використання
приводного двигуна.

444

genericlevel. The geneticmodelcan be used for
objectives of modeling and taxonomy of other generate.

О. Biryukov, N. Romaniuk, H. Panchenko
Definition of the idle operation curve of the
synchronous motor of during research ran
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 9th International conference
of students and young researches in Kremenchuk april
07-08, 2011. – Kremenchuk, KNU, 2011. – P. 388
Developedand experimentally verifiedmethod of
determining thecurve of synchronous motoridlingmode
coasting rotor. Using therun-in allows you tochangethe
excitation currentto determine thecurve ofno-loadandan
inductiveloop resistanceof the magnetizationalong the
longitudinal axiswithout using adrive motor.

