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МОЛОДИМ УЧЕНИМ – УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ
Щорічна Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів «Електромеханічні
системи, методи моделювання та оптимізації» була започаткована 2002 року як
факультетський науково-технічний захід, але поступово набула міжнародного масштабу й
з часом стала візитною карткою Інституту електромеханіки, енергозбереження та
систем управління (ІЕЕСУ).
Конференція – помітна подія, що сприяє розвитку науково-дослідної роботи аспірантів,
студентів, розширенню спектра досліджень, росту їхньої ефективності, більш широкому
залученню студентства до наукової творчості. Програмний комітет конференції
очолюють відомі вчені країни: член-кореспондент Національної академії педагогічних наук
України, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор, завідувач кафедри
електричних машин і апаратів, ректор Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського М.В. Загірняк, д.т.н., професор, завідувач кафедри
електромеханіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут» В.Ф. Шинкаренко.
До міжнародного програмного комітету увійшли науковці та представники країн
Цетральної та Східної Європи, Африки: Бердай Абдельмажид – Ph.D., Assoc. prof., ENSEM,
м. Касабланка (Марокко); Іньков Ю.М. – д.т.н., професор, Федеральний державний освітній
заклад вищої професійної освіти "Московський державний університет шляхів сполучення",
м. Москва (Росія); Клапіта Г. – д-р інж., Сілезький технічний університет, м. Глівіце
(Польща); Ковач Д. – професор, завідувач кафедри теоретичної електротехніки і
електричних вимірів, Технічний університет Кошице (Словакія); Фіраго Б.Й. – д.т.н.,
професор, БНТУ, м. Мінськ (республіка Білорусь).
Цього року в роботі конференції взяли участь представники 29 вищих навчальних закладів
України, країн Центральної та Східної Європи, Африки: Чехія, Словаччина, Польща,
Білорусь, Казахстан, Марокко та промислових підприємств, які надали 161 роботу з
досліджень в електромеханічних системах технологічних комплексів, моделювання,
автоматизації,
оптимізації
та
енергоресурсозбереження,
діагностики
та
електротехнічного обладнання, дослідження в енергетичних системах, електричних
машинах та апаратах, з проблем вищої освіти. Вже традиційною стала практика
проведення стендових доповідей та конкурсу на кращу доповідь у номінаціях: краща
технічна розробка, високий рівень теоретичних досліджень, оригінальний підхід при
розв’язанні наукових задач тощо. Невипадковою є широка участь представників
промисловості кременчуцького регіону.
Електронна версія збірника матеріалів конференції розміщена на сайті esmo.kdu.edu.ua і
містить не тільки тези доповідей, але й знайомить з Кременчуцьким національним
університетом імені Михайла Остроградського та кафедрами ІЕЕСУ.
Оргкомітет конференції висловлює подяку всім, хто брав участь у конференції.
Бажаємо подальших успіхів та наполегливості у нелегкому, але важливому процесі
становлення молодого вченого.

Голова організаційного комітету,
директор ІЕЕСУ

О.П. Чорний
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АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ МАГІСТРАЛЬНОГО
ЕЛЕКТРОВОЗА З АСИНХРОННИМИ ТЯГОВИМИ ДВИГУНАМИ
Т. Ю. Сухоніс, асп., Ю. О. Миколаєнко, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м.Кременчук, Україна, e-mail: suhonosik@mail.ru
Вступ. Електровози з асинхронними тяговими двигунами є перспективним напрямком розвитку
залізничного транспорту. Надійність цих електровозів визначається, насамперед, нормальним функціонуванням
асинхронного тягового комплексу [1]. Разом із конструктивними та надійнісними перевагами над тяговими
машинами постійного струму асинхронний двигун більш складний у керуванні та електроспоживанні.
Наявність складних перетворюючих пристроїв дозволяє реалізувати потрібні тягові характеристики, при цьому
трансформація структури перетворювача дозволяє розширити функціональні можливості електровоза взагалі,
наприклад, реалізувати двосистемне живлення (електровоз ЕП10). Один з головних недоліків асинхронного
тягового комплексу – це необхідність складного перетворювача для керування.
Мета роботи. Аналіз реалізації режимів та виявлення недоліків в структурі електротехнічного комплексу
електровоза з асинхронними тяговими двигунами.
Матеріал і результати дослідження. Силова електрична схема тягового комплексу містить у собі
струмоприймач, мережний фільтр, тяговий трансформатор, перетворювачі й тягові двигуни. На рис. 1
зображені структури силової схеми на прикладі магістрального двосистемного електровоза ЕП10 [2]. Силовий
напівпровідниковий агрегат збудовано за структурою, яка за умов додаткових перекомутацій силових кіл
приладів дозволяє реалізувати схеми – контактна мережа, фільтр, дільник, інвертор, двигун; чи схему –
контактна мережа, керований випрямляч, фільтр, інвертор, асинхронний двигун.

Рисунок 1 – Структури силових схем при роботі електровоза від системи тягового енергопостачання
постійного струму (а) та змінного струму (б) для одного візка
Випрямлячі тягового перетворювача (рис. 1, б) завжди працюють у режимі широтно-імпульсної модуляції.
Це дозволяє підтримувати коефіцієнт потужності на струмоприймачі електровоза приблизно рівним одиниці в
широкому діапазоні навантажень, як у режимі тяги, так і в режимі електричного рекуперативного гальмування.
Частота широтно-імпульсної модуляції в кожному з випрямлячів становить 700 Гц. Окрім того, це забезпечує
підтримку в проміжній ланці тягового перетворювача стабільної середньої напруги 2800 В незалежно від
величини напруги в контактній мережі й поточної реалізованої тягової або гальмівної.
Інвертор тягового перетворювача регулює частоту й величину фазної напруги на затискачах асинхронних
тягових двигунів. Для цього необхідно сполучити процес послідовного перемикання фаз інвертора з
імпульсною модуляцією напруги. Для одержання оптимальних характеристик асинхронного тягового
електропривода необхідно забезпечити пропорційність між величиною напруги й частотою аж до виходу на
повну фазну напругу.
В інверторах використовують кілька різних алгоритмів (табл. 1) модуляції, кожний з яких діє в певному
діапазоні частоти фазної напруги. А для підтримки на оптимальному рівні фазної напруги, частина переходів
від одного алгоритму модуляції в інверторі до іншого роблять не фіксованими по частоті, а плаваючими, в
залежності від напруги в проміжній ланці (табл. 2).
Таблиця 1 – Особливості алгоритмів і діапазони частот, які використовують при роботі електровоза
на змінному струмі
Діапазон частот фазної
Вид алгоритму модуляції в інверторі
напруги, Гц
Широтно-імпульсна модуляція з фіксованою частотою 300 Гц (ISC-300)
<29,8
Модуляція зі зворотним зв'язком по моменту (DSC) із плаваючою частотою
29,8...64,6
Одноімпульсний режим роботи інвертора без модуляції (FB)
>64,6
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Таблиця 2 - Особливості алгоритмів модуляції залежно від напруги
Особливості алгоритму модуляції
Діапазон частот фазної напруги, Гц
Напруга в проміжному контурі, В
2100
2800
3900
Широтно-імпульсна модуляція з фіксованою частотою 500 Гц
<34
<34
<34
(ISC-500)
Модуляція зі зворотним зв'язком по моменту (DSC)
34...46
34...63
34...87
Модуляція синхронна 3-кратна (CF3) з постійним
46...90
63...90
87...90
коефіцієнтом регулювання 0,96
Одноімпульсний режим роботи інвертора без модуляції (FB)
>90
>90
>90
Структура та алгоритм роботи електротехнічного тягового комплексу реалізують необхідні гальмівні
характеристики електровоза, використовуючи режими реостатного та рекуперативного гальмування. У режимі
реостатного гальмування частота регулятора постійна й становить 200 Гц, а потужність реостатного
гальмування регулюють зміною співвідношення тривалості провідного й замкненого стану GTO-тиристора в
межах періоду діючої частоти. Вид електричного гальмування [3] залежить від рівня напруги на
струмоприймачі (табл. 3).
Таблиця 3 - Залежність виду електричного гальмування від рівня напруги на струмоприймач
Вид електричного гальмування

Напруга на струмоприймачі від
мережі змінного струму, кВ

Напруга на струмоприймачі від
мережі постійного струму, В

Рекуперативне
Реостатно-рекуперативне
Реостатне

U ≤ 28
28 ≤ U < 29
U ≥ 29

U ≤ 3600
3600 ≤ U < 3950
U ≥ 3950

Додатково до штатного режиму реостатного гальмування гальмові резистори на електровозах у режимах
тяги, вибігу й «гарячого» відстою виконують наступні додаткові функції: захист проміжної ланки тягових
перетворювачів від перенапруг; демпфірування перехідних процесів у вхідному фільтрі тягових
перетворювачів при роботі електровоза на постійному струмі; вирівнювання напруги між «верхньою» і
«нижньою» частинами проміжної ланки тягових перетворювачів при роботі електровоза на постійному струмі
під час відсутності тягового навантаження (комутації тягових інверторів); розряд конденсаторів проміжної
ланки тягового перетворювача при штатних і аварійних вимиканнях. Реалізація кожного з цих перемикань та
відповідно наявність силових кіл, в яких реостат використовується для гасіння енергії, суттєво збільшує її
витрати.
Висновки. За результатами проведеного аналізу тягового електротехнічного комплексу магістрального
електровозу з асинхронними двигунами можна зробити наступний висновок, що недоліком в розглянутій
типовій системі є складність тягових перетворювачів з можливістю трансформації для роботи від різних систем
живлення та режим роботи гальмівного регулятора. Так як на ньому гаситься надлишкова енергія не тільки при
електричному гальмуванні, а й при захисті тягових перетворювачів від перенапруг, вирівнюванні рівня напруги
в проміжній ланці та ін., що призводить до нераціонального використання електричної енергії.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ АСИНХРОННЫХ ТИПОВ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПРИВОДОВ РУДНИЧНЫХ ДВУОСНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
А. В. Омельченко, ассист.
Криворожский национальный университет
ул. XXII партсъезда, 11, 50027, г. Кривой Рог, Украина, e-mail: omelchenko84@ukr.net
Введение. Тяговый электропривод электроподвижного состава призван обеспечить максимально возможное
сцепление колес с рельсами при любых реально возможных условиях и состоянии контактных поверхностей
рельс [1].
Особенно это актуально для условий эксплуатации электровозосоставов в подземных условиях – шахтах,
рудниках, где рельсовый путь, как правило, обводнен и заилен горной породой [2, 3].
Значительное влияние на реализацию предельных усилий по условиям сцепления колес электровоза с рельсами оказывает вид тяговой характеристики, определяемый, помимо ряда иных факторов, электромеханическими характеристиками тяговых электрических двигателей (ТЭД). Для оценки «качества» тяговой характеристики используется понятие ее «жесткости», которая в относительных величинах выражается в виде [2]:
v dFк
x=−
⋅
,
(1)
Fк dv
где v – скорость; Fк – сила тяги.
Как известно, в зависимости от величины коэффициента относительной жесткости тяговые характеристики
разделяют на мягкие и жесткие, причем электровозы с жесткими тяговыми характеристиками ТЭД по сравнению с аналогами с мягкими тяговыми характеристиками позволяют реализовать на 15–20 % большие тяговые
усилия.
В то же время жесткие тяговые характеристики определяют повышенную неравномерность распределения
нагрузок между параллельно работающими ТЭД, обусловленную всегда имеющими место различиями в их
механических характеристиках. Поскольку с ростом скорости электровоза с жесткой тяговой характеристикой
развиваемая им сила тяги уменьшается незначительно, это приводит к увеличению энергии, потребляемой рудничным электровозом из контактной сети, что требует увеличения мощности системы тягового электроснабжения. В этом отношении более предпочтительными являются электровозы с мягкими тяговыми характеристиками,
потребляющие из контактной сети на естественной характеристике энергию практически постоянной мощности.
Цель работы. Повышение эффективности функционирования тягового электропривода рудничного двуосного электровоза.
Материал и результаты исследований. Для определения оптимальной тяговой характеристики электровоза, обеспечивающей реализацию максимально возможных тяговых усилий во всем диапазоне скоростей, необходимо, чтобы она при большой динамической жесткости обладала бы малой статической жесткостью [2]. Такой особенностью обладают электровозы с тяговыми асинхронными двигателями (ТАД), позволяющие при
определенных законах управления получать большую динамическую жесткость характеристики при мягких
статических характеристиках [3].
При использовании на электровозах импульсных преобразователей, обеспечивающих плавное
регулирование параметров потока электроэнергии, подводимой к тяговым двигателям, семейство возможных тяговых характеристик рудничных
электровозов будет заключено внутри области,
ограниченной максимально возможными, по условиям сцепления, силой тяги Fк сц(v), мощностью Pтд max
и
конструктивной скоростью
(рис. 1, а). При этом продолжительная работа
электровоза в любой точке области (рис. 1, б)
может быть реализована средством регулироваРисунок 1 – Ограничения тяговой характеристики
ния уровня напряжения U1 и частоты f1, приклаэлектровоза (а) и основные характеристики тягового
дываемых к обмотке статора двигателя, что обуасинхронного двигателя в процессе регулирования (б)
словливает соответствующие изменения значений электромагнитного момента и мощности Pтд,
магнитного потока Ф и частоты f2. В этом случае выражение для электромагнитного момента тягового асинхронного двигателя примет вид:
pm1U 12 R2
МЭ =
,

(2)
f1 2
x1H + x 2 H 2 2 
2πf 2 ( R1 + R2 ) + (
) f1 
f2
f 1H


где p – число пар полюсов обмотки статора; m1 – число фаз обмотки статора; x1н , x 2 н – номинальные сопро17
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тивления обмотки статора и ротора соответственно.
Из (2) следует, что величину момента можно изменять за счет трех аргументов, а именно, U 1 , f 1 и f 2 .
Для анализа режимов работы ТАД соотношения для определения электромагнитного момента целесообразно представить в следующем виде:
pm1ω1
MЭ =
k об1ФI 2 cosψ 2 ,
(3)
2
где kоб1, ω1 – обмоточный коэффициент и число витков фазы обмотки статора соответственно; ψ2 – угол сдвига
по фазе между векторами тока и ЭДС обмотки ротора;
R2
cosψ 2 =
,
2
R2 + (2πf 2 L2 S ) 2
где R2 – эквивалентное активное сопротивление стержня обмотки ротора; L2S – индуктивность стержня обмотки
ротора от потоков рассеяния.
Мощность ТАД может быть выражена следующим образом:
P ≡ M э ⋅ f1 .
(4)
Анализ соотношений (2) – (4) показывает, что для регулирования в широких пределах значений мощности и
силы тяги электровоза необходимо изменять по определенным законам величины U1, f1 и f2, что обеспечит реализацию любой тяговой характеристики.
Обычно систему управления режимами работы ТАД строят таким образом, чтобы обеспечить условие
(5)
f1 = f 2/ ± f ВР ,
где f 2/ – заданное значение частоты тока ротора (знаки «+» и «-» указывают на режим потребления или отдачи

60( f1 − f 2 )
.
p
Тогда автоматически обеспечивается регулирование частоты f2 тока ротора и регулирующими параметрами,
определяющими необходимые режимы работы электроподвижного состава с ТАД, будут лишь уровень U1 и
частота f1 напряжения, прикладываемого к статорной обмотке двигателя.
Обзор литературных данных показал, что для целей частотного управления асинхронными тяговыми двигателями могут быть использованы следующие законы:
– оптимальное управление по минимуму потерь энергии в переходных режимах;
– оптимизация по максимуму произведения КПД на коэффициент мощности;
– экономичное управление в условиях линейной зависимости скольжения ротора от частоты вращения,
обеспечивающей максимальный коэффициент мощности двигателя;
– обеспечение постоянства величины абсолютного скольжения ротора двигателя;
– формирование в двигателе тока с определенным уровнем напряжения и частотой.
Следует отметить при этом, что реализация только одного закона управления во всем диапазоне изменения
скоростей движения электровоза приводит к недоиспользованию мощности тяговых двигателей. Поэтому в
разных скоростных диапазонах тяговой характеристики электровоза приходится применять различные законы
управления асинхронными тяговыми двигателями (рис. 1).
Это позволяет максимально приблизить электромеханические параметры функционирования тягового электропривода к оптимально ожидаемым.
Выводы. Анализ основных удельных показателей однофазных коллекторных и трехфазных асинхронных
тяговых двигателей в структурах тяговых электровозов для рудничных двуосных электровозов позволяет утверждать, что переход от коллекторных к асинхронным тяговым двигателям даст возможность:
1) сократить стоимость тягового электропривода на 60–70 % и его весогабаритные показатели на 15–20 %;
2) повысить надежность тягового электропривода, благодаря отсутствию щеточно-коллекторного узла в
асинхронных ТАД;
3) обеспечить экономичную работу тягового привода электровозов во всем диапазоне скоростей – от минимальной до максимальной.
энергии двигателем); f ВР – частота вращения ротора асинхронного двигателя, f ВР =
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ АСИНХРОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НАГРУЗКИ И ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
А. И. Мисько, студ., М. Ю. Юхименко, ст. препод.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: saue1@kdu.edu.ua
Введение. В условиях промышленной эксплуатации асинхронные двигатели (АД) зачастую работают в не
номинальных режимах – с не номинальной нагрузкой, неноминальным и несимметричным напряжением.
Энергетические показатели АД – коэффициент полезного действия η и мощности cosϕ зависят от нагрузки
АД и от параметров напряжения сети. Уровень потребления из сети АД активной и реактивной мощностей при
неноминальной нагрузке и неноминальном напряжении отличается от уровня потребления для АД такой же
мощности при номинальной нагрузке и стандартном напряжении сети. Следовательно, формирование
математических зависимостей энергетических показателей АД от величины нагрузки Р2, степени
неноминальности и несимметрии напряжения сети UC является важной задачей.
Цель работы. Исследование и прогнозирование изменения энергоэффективности работы АД с учетом
степени несимметрии и величины питающего напряжения и момента нагрузки.
Материал и результаты исследования. Различные режимы работы и факторы, влияющие на
энергоэффективность АД, затрудняют использование единого подхода для их учета. Так, режимные и
конструктивные параметры АД связаны с его энергоэффективностью через сложные взаимосвязи. В настоящее
время одним из эффективных методов формирования математических зависимостей является представление их
в виде полиномов, полученных с использованием методов теории планирования эксперимента и генетических
алгоритмов. При создании комплекса моделей энергоэффективности работы АД, пригодных к практическому
использованию, в случае многофакторных вариаций режимных и конструктивных параметров, представляется
целесообразным использование рототабельных планов первого и второго порядка [5, 6]. В указанных планах
можно добиться снижения числа плановых точек, что важно, если проводится многофакторное исследование.
Поскольку зависимости энергетических показателей АД от нагрузки и напряжения являются нелинейными, был
избран двухфакторный ортогональный центрально-композиционный план (ОЦКП). На основе его обработки
формируются количественные математические зависимости η = f (U с , P2 ) и cos ϕ = f (U с , P2 ) в виде полных
квадратичных полиномов.
Рассмотрен АД, IP44, P2 = 7,5 кВт, Uн =220 В, n =1500 об/мин, f = 50 Гц. Диапазон изменения нагрузки АД
был выбран в пределах P2 =(0,2-1,0)Р2н=(2-7,5) кВт, диапазон изменения напряжения сети Uс=(0,86-1,14)
Uн= (190-250) В.
Для расчета энергетических показателей АД при различных значениях момента нагрузки и несимметрии
напряжения использовалась методика и система расчета в среде Excel [1], которая обеспечивает достаточно
точное совпадение расчетных характеристик со справочными данными [3]. Расчеты АД были выполнены по
предусмотренным ОЦКП 9-и различным сочетаниям значений факторов Р2 и Uc. Были определены значения η ,
cosϕ при работе АД в указанных режимах. Результаты расчета ОЦКП при различных сочетаниях факторов и
расчетные значения η и cos ϕ АД представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Двухфакторный ОЦКП с результатами расчета энергетических показателей АД
cos ϕ
η
№
Х0
Х1
Х2
Х1Х2
х2 − а
х2 − а
1

2

1

+1

-1

-1

+1

0,333

0,333

0,525

0,78

2

+1

+1

-1

-1

0,333

0,333

0,384

0,736

3

+1

-1

+1

-1

0,333

0,333

0,837

0,858

4

+1

+1

+1

+1

0,333

0,333

0,808

0,887

5

+1

-α

0

0

0,333

-0,667

0,8

0,87

6

+1

+α

0

0

0,333

-0,667

0,701

0,868

7

+1

0

-α

0

-0,667

0,333

0,456

0,76

8

+1

0

+α

0

-0,667

0,333

0,830

0,88

9

+1

0

0

0

-0,667

-0,667

0,755

0,873

При обработке двухфакторного ОЦКП второго порядка формующий квадратичный полином в кодируемых
факторах будет иметь следующий вид (1):
Ŷ = b0 + b1 х1 + b2 х 2 + b12 х1 х 2 + b3 х12 − a + b4 х 22 − a .
(1)

(

19

) (

)

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ
Квадратичные полиномы в кодируемых факторах для η и cos ϕ имеют следующий вид:

côs ϕ = 0 ,753 − 0 ,045 х1 + 0 ,187 х 2 + 0 ,028 х1 х 2 − 0 ,0028 х12 − 0 ,112 х 22 ;

ηˆ = 0 ,874 − 0 ,00283 х1 + 0 ,058 х 2 + 0 ,018 х1 х 2 − 0 ,0045 х12 − 0 ,053 х 22 .

(2)
Согласно данным табл. 1, видно, что в данном диапазоне варьирования факторов, полученные уравнения
дают погрешность определения энергетических показателей АД не больше 2 % по сравнению с точной
расчетной моделью. За пределами принятого диапазона варьирования факторов точность расчета за
полученными уравнениями уменьшается по мере удаления от этого диапазона и, например, для режима
холостого хода, уравнения дают существенную погрешность.
На графике (рис. 1) в виде трехмерной поверхности показано влияние изменения напряжения и нагрузки на
η и cosϕ АД. Полученные уравнения в относительных единицах могут применяться и для других типов АД с
другими номинальными данными, но погрешность определения энергетических показателей при этом, как
правило, возрастает.

а)

б)
Рисунок 1 – Поверхности функций:
а) η = f (U с , P2 ) ; б) cos ϕ = f (U с , P2 )

Анализ результатов исследования (рис. 1) показал, что минимальные значения η , cosϕ и результирующего
момента АД соответствуют следующим сочетаниям факторов: для η – при U1 = U1min и U 2 = U 2max
(уменьшение η в сравнении с номинальным на 1,1 %); для cosϕ – при U1 = U1max и U 2 = U 2max (уменьшение
на 1,8 %); для M эм. – при U 1 = U 1min и U 2 = U 2max (уменьшение на 10,1 Н⋅м).
При исследовании энергетических показателей и электромагнитного момента АД мощностью 7,5 кВт в
расширенном диапазоне изменения напряжения прямой и обратной последовательностей: U 1 = (0 ,8 ÷ 1,2 )U н и
U 2 = (0 ,05 ÷ 0 ,1)U н , установлено, что максимальное уменьшение η , cos ϕ и M эм. составят соответственно
3,6 %, 6,6 % и 21,67 Н⋅м.
Выводы. В работе на основании разработанных математических моделей были оценены количественные
изменения характеристик энергоэффективности АД, работающих при изменении нагрузки, напряжения сети,
для различной степени несимметрии фазного напряжения. По результатам исследования можно заключить, что
на изменение коэффициентов мощности и полезного действия АД в большей степени оказывает влияние
изменение нагрузки, чем изменение действующего значения напряжения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗИЦИОННЫМ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ДИСКРЕТНЫМ КОНТРОЛЕМ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕГО
ОРГАНА
А. В. Босак, асиcт., Д. Б. Федирко, студ., Н. Л. Федирко, студ.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
пр. Победы, 37, 03057, г. Киев, Украина, e-mail: alla_koz@ukr.net
Введение. Одно из основных требований, предъявляемых к системам автоматического управления положением, состоит в обеспечении остановки рабочего органа электропривода точно в заданном положении [1]. Регулирование положения предполагает обязательный дискретный или непрерывный контроль этой координаты,
для чего используются датчики, формирующие импульсы, число которых пропорционально величине перемещения или цифровые устройства.
Цель работы. Путем компьютерного моделирования обосновать целесообразность исследования системы
управления позиционным электроприводом, обеспечивающей реализацию точного останова рабочего органа,
используя дискретный контроль положения.
Материалы и результаты исследований. Автоматическое регулирование положения в зависимости от
конкретных требований может осуществляться в трех вариантах:
– точное позиционирование в заданных точках по дискретным сигналам путевых датчиков;
– непрерывное автоматическое регулирование положения по отклонению для осуществления дозированных
перемещений или по заданной программе;
– непрерывное автоматическое регулирование положения по отклонению при произвольно изменяющемся
сигнале задания (следящий электропривод).
В клетевых шахтных подъемных установках (лифтах) позиционирование в заданных точках осуществляется
по сигналам путевых датчиков с наложением механического тормоза в конце пути или в режиме «плавающей
подвески» с помощью электропривода [2]. В последнем случае тормоз накладывается при полной остановке
клети (кабины).
В автоматических системах управления позиционным электроприводом в качестве задающих воздействий
используются сигналы, пропорциональные определенным участкам заданного пути.
Задающими воздействиями в общем случае могут служить сигналы, пропорциональные отрезку пути, соответствующему разгону системы S1 = a13 / 2 ρ12 ; периоду равномерного движения S 2 = (Vm2 − Vк2 ) / 2а2 ; периоду
замедления S3 от максимальной скорости до скорости «дотяжки», а также сигналы, пропорциональные отрезку
пути движения с пониженной скоростью Vк и уменьшению этой скорости до нуля. Ограничиваемыми величинами являются заданное максимальное перемещение S m , максимальная Vm и пониженная Vк скорости, ускорения a1 , основного замедления a2 , стопорения aк и рывка ρ1 , а также отрезки пути движения с пониженной
скоростью S 4 и конечного замедления до остановки S к .
В период одного рабочего цикла скорость изменяется по сигналу цифрового задающего устройства, формирующегося согласно сигнала датчика положения S .
По структурной схеме рис.1 составлена Simulink-модель системы управления (рис. 2) и выполнено компьютерное моделирование [3]. Графики изменения переменных состояния показаны на рис. 3.

Рисунок 1 – Структурная схема системы позиционного управления
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Рисунок 3 – Графики изменения скорости и ускорений в период одного рабочего цикла
В рассматриваемой системе управления может быть использован любой регулируемый электропривод с
системой управления скоростью (СУС). На вход этой системы подается заданная скорость U с.з , а выход служит входом цифрового датчика положения. Выходом датчика положения является сигнал действительного перемещения S . Когда S достигает значения S12 = S1 + S 2 начинается замедление системы до скорости Vк и при
S = S m − S к происходит уменьшение скорости до 0, т.е. система остановится.
Данная система управления реализует заданное перемещение S m любой величины при ограниченных максимальных скорости Vm , ускорений a1 , a 2 , aк , рывка ρ1 . Отрезок пути при движении с малой скоростью
S 4 может быть принят равным нулю, т.е. при достижении скорости значения Vк сразу начнется конечное замедление до полной остановки. Механический тормоз накладывается при скорости равной нулю, что обеспечивает минимальные нагрузки и исключает применение специальных механических устройств к точному подведению рабочего органа к заданному положению.
Выводы. Согласно полученной диаграмме переменных состояния системы скорость в период разгона изменяется по параболе, т.е. обеспечиваются минимальные потери энергии на этом периоде, а замедление обеспечивает максимальное быстродействие и точную остановку в заданном положении.
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ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПЛАВУЧОГО ОБ’ЄКТА
А. В. Мельник, студ., Р. С. Волянський, к.т.н., доц.
Дніпродзержинський державний технічний університет
вул. Дніпробудівська, 2, 51918, м. Дніпродзержинськ, Україна, e-mail: anastasiyasmile@rambler.ru
Вступ. Вивчення океанів та морів пов’язано з необхідністю вирішення великої кількості проблем, в числі
яких важливе місце займають воднотранспортні гідротехнічні споруди. Будівництво таких споруд в умовах великих глибин, інтенсивної дії вітру, віддаленості від будівельних баз економічно не вигідно та за технічними
умовами важко реалізується. Тому все більше розповсюдження отримують плавучі об’єкти різних призначень,
які утримуються на глибинах сотень метрів.
Якірні системи стабілізації відносяться до відповідальних елементів конструкції, вони утримують плавучі
об’єкти великої вартості, забезпечують їх стабільність та безпечні умови експлуатації. Тому робота, присвячена
синтезу системи стабілізації плавучого об’єкта, є актуальною.
Мета роботи. Розробка та дослідження оптимізованої за інтегральним критерієм якості системи стабілізації
плавучого об’єкта.
Матеріал та результати дослідження. Більшість плавучих об’єктів разом з якірними системами мають одну або дві вертикальні площини симетрії.
Розглянемо випадок, коли об’єкт має дві площини симетрії, адже, саме їх мають більшість плавучих об’єктів
[1].
Рівняння, що описує коливання у вертикальний площині, представимо наступним чином:

Pz (t ) − (k zz + γS )
.
(1)
M
В якості базової величини для амплітуди коливань у площині Z приймемо ωcбаз. та ведемо відносні одиниці.
ωc
(2)
y=
ω сбаз .
З урахуванням відносних одиниць (2) рівняння (1) можна представити наступним чином.
k zz + γS
1
P (t )
(3)
p2 ⋅ y = −
⋅y+
⋅ z ⋅ Pzбаз .
M
Mωcбаз. Pzбаз
Увівши позначення для коефіцієнтів рівняння (3).
P
P (t )
k zz + γS
(4)
b=−
, m = zбаз , u = z ,
M
mωcбаз.
Pzбаз
представимо диференційне рівняння 2-го порядку (3) у вигляді системи диференційних рівнянь збуреного руху.
pη1 = b12η 2 ;
(5)
pη 2 = b21η1 + mU .
Знайдемо корені характеристичного рівняння для системи (5) . Для цього складемо, розкриємо та прирівняємо до нуля її характеристичний визначник.
− p b12
= p 2 − b12b21 = 0 .
(6)
∆=
b21 − p
p 2ωc =

Аналіз рівняння (6) вказує на те, що шукані корені є комплексно-спряженими без дійсних частин.

k zz + γS
⋅ j.
(7)
M
Таким кореням відповідають незатухаючі коливальні процеси, тому безпосереднє використання відомих методів розв’язання задачі аналітичного конструювання регуляторів [2] неможливе.
Відомо, що регуляризації об’єкта з декількома нульовими коренями характеристичного рівняння дозволяє
привести це рівняння до канонічного вигляду.
В даному випадку процедура регуляризації зводиться до синтезу оптимального керування координатою η 2 .
p1,2 = ±

При синтезі будемо вважати координату η1 збурюючим фактором, тоді збурений рух регуляризуємого об’єкта
описується рівнянням
pη 2 = mU .
(8)
Для об’єкта (8) оптимальне керування будемо шукати за умови мінімізації інтегрального функціонала якості
∞

I=

∫ (η

2
2

)

+ cU 22 dt ,

0

у вигляді
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(9)
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U 2 = − gη 2 .

(10)

Підставимо керування (10) у систему (5)
pη1 = b12η 2 ;

pη 2 = b21η1 + m(− gη 2 + U ) = b21η1 − mgη 2 + mU .
Характеристичне рівняння регуляризованого об’єкта керування (11)
−p
b12
= p 2 + mgp − b12b21 = 0
∆=
b21 − mg − p

(11)

(12)

при відповідному виборі коефіцієнта підсилення g має лише дійсні від’ємні корені, тому коефіцієнти цього
рівняння зручно використовувати в якості вагових коефіцієнтів функціонала якості.
∞

∫

I = V12η1 + V22η 2 dt ,

(13)

0

що задає мету керування об’єктом (11) та відповідного оптимального керування [2]
U = − sign[V12η1 + V22η 2 ] .

(14)

У функціоналі (13) та керуванні (14) коефіцієнти Vi 2 визначаються залежностями

V12 = mg ,V22 = 1 .
(15)
З урахуванням коефіцієнтів (15) керування (14) прийме вигляд
U = − sign[mgη1 + η 2 ] .
(16)
Приймаючи до уваги 1-ше рівняння системи (5), керування (16) остаточно можна записати наступним чином

pη 
(17)
U = − sign mgη1 + 1  .
b12 

Структурна схема системи керування об’єктом (5) з керуванням (17) наведена на рис. 1. На рис. 2 наведені
результати математичного моделювання цієї системи.

U

m2

1
p

b12
p

b21
(-)

1
b12

p

− η1

mg
Рисунок 1 – Структурна схема системи
Висновки. Використання при синтезі оптимального керування коливальним динамічним об’єктом
процедури регуляризації дозволяє будувати асимптотично стійкі системи керування, які гарантують відсутність коливань, ударів та динамічних і статичних
похибок. В свою чергу це дозволяє підвишити надійність та довговічність плавучого об’єкта.

Рисунок 2 – Результати математичного
моделювання системи

ЛІТЕРАТУРА
1.Кульмач П. П. Якорные системы удержания плавучих объектов (Вопросы статики и динамики плавучих
сооружений на якорях). – Ленинград: Судостроение, 1980. – 336 с.
2. Садовой А.В., Сухинин Б.В., Сохина Ю.В. Системы оптимального управления прецизионными электроприводами. – К.: ИСИМО, 1996. – 298 с.

24

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

РАСЧЁТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИОНИСТОРОВ
А. В. Семиков, асп., А. С. Гончар, асп.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
ул. Фрунзе, 21, Харьков, 61002, Украина, e-mail: omsroot@kpi.kharkov.ua
Введение. По оценкам мировых экспертов в ближайшие десятилетия ожидается широкий переход автомобилестроения на выпуск электромобилей и гибридных автомобилей [1]. В связи с этим на кафедре «АЭМС»
НТУ «ХПИ» открыта специализация «Компьютеризированные системы электромобилей», и создаётся учебнолабораторный комплекс, включающий в себя разработку электропривода на базе автомобиля «Ланос».
Одним из преимуществ электропривода (ЭП) перед двигателями внутреннего сгорания является возможность рекуперативного торможения, которое в городских условиях движения может обеспечить дополнительную экономию энергоресурсов. Аккумуляторные батареи, способные принять необходимую мощность в рекуперативных режимах, остаются все еще слишком дорогими для широкого использования. К тому же, возврат
энергии в аккумуляторы при частых торможениях электромобиля в условиях городского цикла движения вызывает их дополнительный износ и старение [2]. Для приёма энергии во время торможения в создаваемом ЭП
используются буферная батарея ионисторов, имеющих ряд преимуществ перед аккумуляторами:
− ресурс более 10 лет и более 500000…1000000 циклов заряд-разряд;
− высокая удельная мощность до 4…10 кВт/кг при КПД 95 %;
− меньшая, по сравнению с аккумуляторами, зависимость характеристик от температуры.
При этом основным источником электроэнергии остаются аккумуляторы, так как ионисторы имеют недостаточную удельную ёмкость – 10…20 кДж/кг.
Цель работы. Определение энергетической эффективности ЭП электромобиля и использование рекуперативных режимов с применением ионисторов, построенного на базе автомобиля «Ланос», при движении в циклах: ECE-15, New European Driving Cycle (NEDC), Japane10 mode cycle (Jp10m), Japane10-15 mode cycle
(Jp10-15m), US EPA Urban Dynamometer Driving Schedule (FTP-72) [3].
Материал и результаты исследования. В рассчитываемой схеме (рис. 1) батарея аккумуляторов (БА) подключается через диод (Д) к батарее ионисторов (БИ), от которой питается ЭП. В двигательном режиме, когда
напряжение БИ ниже напряжения БА, энергия отбирается от БА. Когда ЭП переходит в генераторный режим,
БИ начинает заряжаться до напряжения выше, чем у БА, принимая рекуперируемую энергию, при этом заряд
аккумуляторов предотвращается диодом Д. При последующем движении сперва используется энергия, накопленная в БИ, а затем начинает отбираться от БА.
Оценка энергетических показателей ЭП выполнена с помощью, разработанной в
пакете Simulink программы MATLAB, компьютерной модели электромобиля массой
1500 кг, соответствующего автомобилю «Ланос», учитывающей трение о дорогу и
сопротивление воздуха, внутренние сопротивления БА и БИ. Моделирование выполнено, исходя из ЭП на основе машины постоянного тока с постоянными магнитами номинальными мощностью 36 кВт, током 200 А и КПД 90%, питаемой от широтно-импульсного преобразователя. КПД механических передач принят 97 %, передаточное число неизменно. Модель учитывает импульсный характер питания
якоря, связанный с широтно-импульсной модуляцией, дискретный характер регуляторов тока и потери на прямом падении напряжения у силовых транзисторов и диодов преобразователя. Рассчитываемая батарея ионисторов при массе 30 кг способна обеспечить максимальную мощность двигателя при
КПД 97 % и накапливать до 400 кДж электрической энергии. Такая БИ сможет принять рекуперируемую энергию при спуске электромобиля с высоты 50 м или полного торможения от начальной скорости 110 км/ч. Промоделировано движение как при питании только от аккумуляторов без рекуперации, так и при использовании
ионисторов с рекуперацией в следующих циклах движения: ECE-15, NEDC, Jp10m, Jp10-15m, FTP-72, приближённых к условиям движения в городе. Полученные значения отбираемой от аккумуляторов электроэнергии на
100 км пути, экономии энергии от использования ионисторов и среднеквадратичного тока аккумуляторов (номинальное напряжение БА составляет 216 В) при движении по ровной асфальтированной горизонтальной дороге занесены в табл. 1.
Таблица 1 – Затраты электроэнергии и ток аккумуляторов при движении
Цикл движения
ECE-15
NEDC
Jp10m
без рекуперации
17,97
17,18
19,59
Расход электроэнергия при
движение, кВт·ч/100 км
с рекуперацией
14,77
15,07
15,4
Экономия энергии от использования рекуперации, %
17,8
12,3
21,4
без рекуперации
26,81
39,55
28,69
Среднеквадратичный ток БА, А
с рекуперацией
24,7
37,83
25,2
Среднеквадратичный ток двигателя, А
135
134
149
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Jp10-15m
18,52
14,72
20,5
33,73
30,39
149

FTP-72
19,79
16,67
15,6
47,74
41,62
190
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Из табл. 1 видно, что дополнительная экономия от использования рекуперации с применением ионисторов
составляет 12…21 %, при этом эффект от применения ионисторов ощутимее при движении с частыми торможениями-разгонами и более короткими участками равномерного движения (циклы Jp10m и Jp10-15m), так как в
этих случаях больше кинетической энергии превращается в тепло при отсутствии рекуперации, а не сохраняется для последующего движения.
Уменьшение расхода энергии не только уменьшает затраты на энергоресурсы, но и означает увеличение запаса хода электромобиля на одном заряде. Что кроме удобства эксплуатации увеличивает ресурс аккумуляторов по суммарному пробегу электромобиля.
Благодаря использованию ионисторов также уменьшается на 5…12 % среднеквадратичный ток аккумуляторов, что дополнительно уменьшает их нагрев и износ.
Полученное действующее значение тока двигателя ниже номинального, что подтверждает достаточность
мощности выбранного двигателя.
В качестве примера компьютерного моделирования на рис. 2 показаны токи накопителей БА (IАкк) и БИ
(IИон), якоря двигателя (IЯ), напряжение накопителей БА (UАкк) и БИ (UИон) и скорость электромобиля (V) при
движении в цикле Jp10m. На рисунке видно, что в двигательном режиме (ток якоря положителен), когда напряжение ионисторов выше напряжения аккумуляторов, энергия отбирается от ионисторов, разряжая их, а ток
аккумуляторов равен нулю. Когда напряжение ионисторов опускается ниже напряжения аккумуляторов, ток ионисторов начинает постепенно уменьшаться до нуля, а ток аккумуляторов расти, по мере
разряда ионисторов и просадки напряжения у аккумуляторов на их внутреннем сопротивлении. После
разгона при равномерном движении уменьшается
ток аккумуляторов и, соответственно, просадка напряжения на нём, при этом виден кратковременный
подзаряд ионисторов до большего напряжения. Во
время торможения (ток якоря отрицателен) напряжение ионисторов растёт, поднимаясь выше напряжения аккумуляторов, при этом ток аккумулятора
остаётся равен нулю, а ионисторы продолжают принимать возвращаемую им кинетическую энергию.
Также виден скачок напряжения на ионисторах
(t=85 с) при смене торможения на равномерное
движение (смена заряда ионисторов на разряд), связанный с просадкой на внутреннем сопротивлении
ионисторов.
Выводы. Расход электроэнергии ЭП на 100 км
не превышает 20 кВт/ч, а расход одного из наиболее
экономичных автомобилей VW Polo BlueMotion [4]
в городском цикле составляет не менее 4 л дизельного топлива, что при существующих ценах в Украине означает экономию на энергоносителях в 4-5
раз. Использование рекуперативных режимов с
применением ионисторов позволяет дополнительно
снизить затраты на энергоресурсы, увеличить запас
хода электромобиля на одном заряде на 15…25 % и
уменьшить среднеквадратичный ток аккумуляторов
на 5…12 %, что уменьшает их нагрев и способствует увеличению срока службы. Полученные результаты показывают энергоэффективность создаваемого электромобиля с применением ионисторов и целесообразность экспериментальной проверки данного технического решения.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЧАСТОТНОРЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ НЕСИМЕТРІЇ ОБМОТОК СТАТОРА
І. І. Орел, студ., А. В. Чумачова, здобув.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, Кременчук, 36900, Україна, e-mail: cifirka2008@mail.ru
Вступ. Незважаючи на широке розповсюдження частотно-регульованого електропривода (ЧРЕП) у сучасній
промисловості, його робота може супроводжуватись таким негативним явищем, як присутність неактивних
складових потужності: реактивна потужність та змінні складові активної потужності. Ці небажані складові
значно знижують ефективність передачі та перетворення енергії. Із погляду на перетворення спожитої
електричної енергії в механічну із використанням асинхронного двигуна (АД), наявність змінної складової в
споживаній трифазній активній потужності значно знижує ефективність такого перетворення, оскільки змінна
складова в викликає появу змінних складових в електромагнітному моменті та швидкості. Це, в свою чергу,
призводить до підвищення вібрації двигуна та збільшення втрат, наслідком чого може бути зниження терміну
служби [3]. Однією з основних причин появи вказаних складових потужності є суттєві нелінійності АД,
основними з яких є ефект насичення електротехнічної сталі статора та витіснення струму в обмотках ротора.
Також АД може характеризуватись деякою мірою вихідною або надбаною в процесі експлуатації несиметрією
конструкції та електромагнітних параметрів. Найпоширенішими причинами виникнення несиметрії можуть
бути такі пошкодження або дефекти: обрив стрижнів ротора, обрив паралельних секцій обмоток статора,
статичний та динамічний дисбаланси ротора, несиметрія магнітної системи статора [3]. Тобто навіть за умови
повністю ідеальних синусоїдних та симетричних напруг джерела живлення миттєва трифазна потужність
двигуна практично завжди містить «небажані» гармонічні складові, які негативно впливають на енергетичні
характеристики АД та призводять до погіршення його технічного стану. Зважаючи на значну кількість
застарілих двигунів, які, внаслідок неодноразових ремонтів, мають високий ступінь вихідної та набутої
конструктивної та параметричної несиметрії, актуальною задачею є розробка комплексу заходів для
компенсації змінних складових трифазної миттєвої потужності АД засобами ЧРЕП.
Мета роботи. Підвищення ефективності роботи частотно-регульованого електропривода шляхом
компенсації змінної складової потужності асинхронного двигуна.
Матеріал та результати дослідження. Компенсація несиметрії двигуна засобами ЧРЕП є можливою
оскільки перетворювач частоти може бути застосований для АД не тільки як джерело потужності, а і в якості
компенсатора неактивних складових трифазної активної потужності [2]. Для цього потрібно розрахувати
напруги завдання специфічної форми. В якості базової була вибрана методика розрахунку сигналів завдань в
крос-векторній теорії. Перевагами цього методу є те, що він передбачає використання реальних, без
проміжкового перетворення, сигналів струму та напруги, що значно спрощує математичний апарат системи,
тобто підвищує її швидкодію [1, 4].
Якщо у якості об’єкту компенсації виступає АД, питання компенсації реактивної потужності не ставиться
взагалі, принаймні для перших гармонік напруг та струмів. Першочерговою задачею є усунення змінної
складової активної потужності та електромагнітного моменту, однак дослідження показують, що урахування
реактивної складової дозволить стабілізувати момент АД при компенсації. Формула для розрахунку корегуючої
напруги для випадку, коли повинна бути зкомпенсована змінна складова активної потужності АД, що
викликана несиметрією його параметрів:

ucs* =
де складові

pɶ c is qc × is
,
⋅ +
i i
i ⋅i

(1)

pɶ c i і qc i визначають бажані амплітудні значення гармонік корегуючої напруги, а складова is i

є нормованим струмом фази статора, що визначає частоту та фазу корегуючої напруги відповідно фазам АД.
Додавання корегуючих напруг, які розраховані за виразом (1), до системи базових трифазних симетричних
напруг номінальної амплітуди та частоти дозволяє отримати таку напругу на обмотках фаз статора, яка
призведе до формування активної потужності АД без тих змінних складових, поява яких була викликана
несиметрією струмів у фазах статора. Причому система керування (СК) може працювати у режимі компенсації
змінної складової електромагнітного моменту. У цьому випадку вхідними сигналами СК є не струми і напруги,
а струми і потокозчеплення фаз статора. Для перевірки запропонованого підходу проводилось моделювання
роботи АД у трифазній системі координат при номінальному навантаженні для різних ступенів несиметрії фаз
статора (3, 7 і 15 %).
Отримані результати показують, що після ввімкнення компенсаторів суттєво зменшується
середньоквадратичне значення
змінної складової електромагнітного моменту (до 4 % від значення
номінального моменту опору).
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В табл. 1 приведена оцінка якості компенсації: відносні середньоквадратичні значення змінної складової
споживаної потужності, електричного моменту та миттєвої потужності (Р0 ) до і після включення
компенсатора.
Таблиця 1 – Критерії оцінки якості компенсації
Ступінь несиметрії фаз

3%

Параметри
Середнє квадратичне значення змінної складової моменту
mɶ rms M í , %

7%

15 %

до

після

до

після

до

після

8

4

9

4

21

12

2

1

12

6

29

19

7500

7800

7600

7900

7700

8000

Середнє значення змінної складової потужності,

pɶ c rms Pí

,%
Середнє значення миттєвої потужності, Р0, Вт

Як видно із рис. 1, 2 після включення компенсатора істотно знижується амплітуда змінних складових
трифазної активної потужності та електромагнітного моменту АД.
P0 , Bт
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Рисунок 1 – Миттєва трифазна активна потужність до
і після включення компенсатора із ступенем
несиметрії статора АД 10 %

Рисунок 2 – Миттєвий електромагнітний момент АД
до і після включення компенсатора із ступенем
несиметрії статора АД 10 %

Висновки. Результати проведення моделювання свідчать про дієвість системи компенсації змінної
складової активної потужності асинхронного двигуна засобами частотно-регульованого електропривода за
допомогою схем керування, побудованих на базі крос-векторної теорії. Застосування запропонованої системи
керування дозволяє покращити умови роботи частотно-регульованого електропривода за рахунок суттєвого
зниження амплітуди змінних складових в трифазній активній потужності та в електромагнітному моменті,
оскільки ці складові призводять до появи небажаної підвищеної вібрації та до збільшення електричних втрат у
фазах АД.
ЛІТЕРАТУРА
1

2
3
4

Домнин И.Ф., Жемеров Г.Г., Крылов Д.С., Сокол Е.И. Современные теории мощности и их использование
в преобразовательных системах силовой электроники // Техн. електродинаміка. – 2004. – Тем. вип. –
С. 80–91.
Родькин Д.И., Черный А.П., Калинов А.П., Воробейчик О.С. Мониторинг параметров электрических
двигателей электромеханических систем: Монография – Кременчуг. – 2008. – 244 с.
Черный А.П., Сычев С.Д. Режимы работы асинхронного двигателя при несимметрии питающего
напряжения // Вісник Кременчуцького Державного Політехнічного інституту. – 2002. – №1 (2). – С. 33–35.
Akagi H., Kanazawa Y., Nabae A. Generalized theory of the instantaneous reactive power in three-phase circuits //
IPEC’83 – Int. Power Electronics Conf. – Tokyo, Japan, 1983. – PP. 1375–1386.

28

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАНОВИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ
О. Ю. Лещук, асп., Д. І. Зубенко, асп., О. С. Шевченко, магістр.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: gai@kdu.edu.ua
Вступ. Проблема експлуатації морально та фізично застарілих електроприводів (ЕП) підіймальних кранів
(мостових, баштових, козлових, грейферних тощо) вантажопідйомністю від 5 до 520 т, реалізованих на базі силових та магнітних контролерів, існує на більшості підприємств нашої держави. Основною перевагою таких
ЕП змінного та постійного струму є простота експлуатації та відносно низька вартість за рахунок використання параметричного реостатного регулювання швидкості асинхронних двигунів з фазним ротором (АД З ф. р.)
або двигунів постійного струму. До головних недоліків цих систем слід віднести: наявність щітковоколекторних вузлів та контактних кілець електричних машин (ЕМ), що значно знижує їх надійність та підвищує вартість їх ремонту; ступінчасте регулювання швидкості та незадовільні енергетичні характеристики. В
умовах постійно зростаючих вимог до сучасних кранових ЕП, актуальним є пошук шляхів раціональної модернізації існуючого обладнання [1].
Мета роботи. Аналіз можливих шляхів модернізації кранового ЕП, оснащеного АД З ф. р., для збільшення
ресурсу, підвищення енергетичної ефективності, точності позиціонування, зменшення ударних навантажень в
динамічних режимах електромеханічної системи.
Матеріал і результати дослідження. Як відомо [2], крановий ЕП не має заздалегідь визначеного виробничого циклу. Умови його експлуатації полягають у: наявності специфічного характеру навантаження, що змінюється за напрямом та амплітудою; необхідності глибокого регулювання швидкості при значній частоті вмикань та постійному чередуванні періодів роботи та пауз; наявності значних зовнішніх механічних впливів та,
як наслідок, частих перевантажень. З урахуванням зазначених умов експлуатації модернізація кранового ЕП
змінного струму здійснюють за двома альтернативними сценаріями:
Варіант 1. Збереження релейно-контакторної схеми параметричного (реостатного) керування асинхронним
двигуном з фазним ротором та введення у кола статора та/або ротора симетричних (трьохфазних) або несиметричних (одно- та двохфазних) перетворювачів напруги, тобто використання можливостей системи плавного
пуску у поєднанні з можливостями кранового ЕП на базі силового або магнітного кранового контролера [3];
Варіант 2. Повна відмова від існуючої релейно-контакторної системи параметричного керування та встановлення ЕП за системою «перетворювач частоти – асинхронний двигун». У цьому випадку доцільним є проведення аналізу щодо можливості заміни АД з ф. р. на двигун з більш високими експлуатаційними та технікоекономічними показниками – АД з короткозамкненим ротором (АД з к. р.).
Однією із важливих проблем при експлуатації кранових ЕП є проблема формування пускових режимів. Переваги, недоліки та характер формування моменту під час пуску двох зазначених систем ЕП представлено в
табл. 1.

Пускові діаграми

Переваги та недоліки

Таблиця 1 – Переваги та недоліки систем регульованого ЕП змінного струму
Система плавного пуску
Перетворювач частоти
Переваги:
Переваги:
− зменшення коливань вантажу аж до повного їх усу− відносно низька вартість;
нення за рахунок реалізації плавного пуску та зупинки
− зменшення пускових струмів;
з переходом на знижену швидкість в кінці зупинки;
− зменшення коливань моменту при пуску.
− можливість збільшення пускового моменту вище маНедоліки:
ксимального або ж пуск при постійному моменті, що
− зменшення пускового та критичного модорівнює максимальному;
ментів;
− нечутливість до просідання напруги живлення;
− втрати за час пуску відповідають втратам
− втрати за час пуску складають до 20 % відносно
при прямому пуску, що негативно впливає
втрат при прямому пуску;
на нагрів АД при частих пусках;
− можливість усунення перекосів в русі крана, як на− можливість виникнення автоколивань в
слідок – зменшення навантаження та зносу.
ЕП, що збільшує коливання вантажу;
Недоліки:
− чутливість до просідання напруги жив− відносно велика собівартість.
лення.
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Як бачимо, системам плавного пуску слід надавати перевагу у тих випадках, коли головню метою модернізації є обмеження пускових струмів та пульсацій моменту (у порівнянні з прямим або реостатним пусками),
враховуючи можливість системи до неглибокого короткочасного регулювання швидкості та створення наднизьких (повзучих) швидкостей при позиціюванні чи виборці канату [3]. Функціональні можливості таких систем
можуть бути розширені, наприклад, за рахунок використання квазічастотного керування та транзисторних комутаторів [4], але на даний час таке обладнання виробниками засобів автоматизації не виготовляється. Загалом,
такий шлях модернізації є «бюджетним» та може бути рекомендований для підприємств-замовників з обмеженими фінансовими можливостями.
Беззаперечні переваги частотно-регульованих кранових ЕП, зокрема, можливість високоточного контролю і
регулювання швидкості, моменту та прискорення при різних величинах навантаження (у межах припустимого),
ефективне усунення перекосів і розгойдування вантажів, висока енергетична ефективність та надійність [2] вказують на перспективність саме цього варіанту модернізації.
Розглянемо можливість заміни двигуна кранової серії МТН 211-6 механізму пересування асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором, який є більш надійним та вимагає менших експлуатаційних витрат. Для
врахування можливих важких умов експлуатації кранового механізму приймемо припущення, що двигун експлуатується при фактичній відносній тривалості вмикання ТВф = 60 % , а номінальна відносна тривалість вмикання ТВ складає 40 %. Паспортні та розрахункові дані двигуна МТН 211-6 представлено у табл. 2 [5].
Для корегування потужності двигуна з урахуванням фактичного ТВ визначимо необхідну потужність АД з
фазним ротором за формулою: Рф = Рн ⋅ ТВф / ТВ = 7500 ⋅ 60 / 40 ≈ 9 ,2 кВт. Таким чином, для даного випадку, користуючись стандартним рядом двигунів серії МТН, можна здійснити вибір АД з ф. р. потужністю 11 кВт
з номінальним ТВ 40 %, що не потребує жодних змін в системі ЕП.
Якщо розглянути здійснення заміни обраного АД з ф. р. потужністю 11 кВт та режимом роботи S3 на АД з
короткозамкненим ротором серії 4А з режимом роботи S1, то необхідна потужність АД з короткозамкненим ротором складатиме Рф = Рн ⋅ ТВф / ТВ = 9200 ⋅ 60 / 100 ≈ 7,127 кВт. Тоді можемо обрати двигун типу 4А132М6
потужністю 7,5 кВт (табл. 2).
Для мінімізації обсягів робіт, пов’язаних з адаптацією механічних з’єднань, обираємо АД типу 4А160S6 потужністю 11 кВт, висота осі обертання якого відповідає існуючому приводу (табл. 2).
Таблиця 2 – Порівняльна таблиця параметрів двигунів, що розглядаються

№

1
2
3

Тип
двигуна

МТН 211-6
4А132М6
4А160S6

Номінальна потужність
Pн , кВт

ТВ, %

7500
7500
11000

40
100
100

Коефіцієнт потужності,
cosϕ
0,7
0,8
0,86

ККД

η,%

Кратність
макс. моменту

λmax
( M max / M н )

0,77
0,855
0,86

2,534
2,5
2

Висота
осі обертання
h, мм
160
132
160

М max ,
Нм

191
185
216

Номінальні
втрати
∆P , кВт
2,24
1,272
1,791

Згідно наведених у табл. 2 даних, двигуни типу 4А132М6 та 4А160S6 не поступаються двигуну серії МТН за
перевантажувальною здатністю ( λmax = 2 ,5 та λmax = 2 ), крім того, номінальні втрати АД складатимуть 1,3 та
1,8 кВт відповідно, що приблизно на 1 та 0,5 кВт менше за втрати МТН 211-6. Таким чином, в порівнянні з базовим варіантом, обрана електрична машина характеризується кращими енергетичними та експлуатаційними
характеристиками.
Висновки. Проведений аналіз можливих шляхів модернізації кранового електропривода, оснащеного асинхронним двигуном з фазним ротором, вказує на перспективність використання систем частотно-регульованого
ЕП та можливість ефективної заміни застарілих АД з ф. р. на більш надійні та простіші в експлуатації асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором.
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СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ СИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ
МАГНІТАМИ З ВЛАСТИВОСТЯМИ СЛАБКОЇ ЧУТЛИВОСТІ ДО ЗМІНИ
ІНДУКТИВНОСТІ СТАТОРА
М. Я. Островерхов, д.т.н., доц., Д. М. Левицький, магістр.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: atissot@bigmir.net
Вступ. Сучасний період розвитку електромеханічних систем характеризується постановкою і вирішенням
технологічних задач, що враховують неточність знань про об’єкти керування і зовнішні збурення, що діють на
них. Задачі синтезу регулятора і оцінки стану з урахуванням невизначеності в моделі об’єкта і характеристиках
вхідних збурень є одними з основних в сучасній теорії керування. Їх важливість обумовлена в першу чергу тим,
що майже в кожній технологічній задачі присутня невизначеність в моделі об’єкта (математична модель
об’єкта, що отримана на основі теорії чи в результаті ідентифікації, відрізняється від реальної технічної
системи) і в класах вхідних збурень. В результаті параметричних збурень умови оптимізації порушуються, що
призводить до погіршення динамічних показників системи. В синхронному електроприводі може змінюватися
значення індуктивності статора двигуна.
Мета роботи. Забезпечення якості керування швидкістю синхронного двигуна в умовах параметричних
збурень шляхом синтезу регуляторів векторної системи керування на основі концепції зворотних задач
динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергії [1, 2].
Матеріал і результати досліджень. Об’єктом досліджень є система векторного керування швидкістю
синхронного двигуна з постійними магнітами, функціональна схема якої зображена на рис. 1.
В основу синтеза системи векторного керування електроприводом покладені рівняння Парка–Горєва для
синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів (СДПМ), записані відносно струму статора в
синхронній ортогональній системі координат (d, q), орієнтованій по положенню ротора:

dI d
1
=
(U d − Rs I d + ω Lq I q );
dt
Ld
dI q
dt

=

1
(U q − Rs I q − ω Ld I d − ωψ f );
Lq

(1)

d ωr 1
= ( M − M c ); ω = Z pωr ;
dt
J
3
M = Z p [ψ f I q + ( Ld − Lq )I d I q )],
2
де U d , U q – складові напруги живлення; I d , I q – складові струму статора.

Ud

U qz

ωz
I dz

U az
U bz
U cz

U dz
Id
Iq

Ia
Ib

ϕr
ω
Рисунок 1 – Функціональна схема системи векторного керування
Бажана якість замкненого контуру керування координатою електропривода відповідно до концепції
зворотних задач динаміки в узагальненому вигляді задається диференційним рівнянням виду [1, 2]:

d n z n −1 d i z m
d j x*
+ ∑γ i i = ∑ β j
.
(2)
n
dt
dt
dt j
i =0
j =0
Бажана якість контурів керування компонентами струму статора I1d , задаються рівнянням 1-го порядку виду
(2) при n=1, m=0 із забезпеченням астатизму 1-го порядку при β0 = α0 :
.
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&z + α0 z = β0 x* ,

(3)
а контуру швидкості – 2-го порядку при n=2, m=1 із забезпеченням астатизму 2-го порядку шляхом завдання
значень коефіцієнтів β1 = α 1 , β0 = α0 :

&&z + α 1&z + α 0 z = β1&x* + β0 x* .

(4)
На рис. 2, а зображено структурну схему регуляторів компонент струму статора I1d , I1q , а на рис. 2, б –
швидкості, які побудовані на основі рівнянь (3) та (4) при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень
електромагнітної та кінетичної енергії відповідно, де k – коефіцієнт підсилення регуляторів.
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Рисунок 2 – Структурні схеми регуляторів
Як видно з рис. 2 параметри регуляторів не залежать від параметрів об’єкту керування, а визначаються лише
коефіцієнтами рівняння бажаної якості керування (3) і (4), що забезпечує слабку чутливість системи керування
до зміни параметрів двигуна.
Дослідження розробленої системи проведено шляхом моделювання на прикладі синхронного двигуна з
постійними магнітами фірми Leroy Somer типу LSRPM160MP, який має наступні параметри: Pí =37 кВт –
потужність двигуна; ωí =314 рад/с – номінальна кутова швидкість двигуна; Rs =0,05 Ом – активний опір
статора; Ld =0,000635 Гн – індуктивність статора; Lq =0,000635 Гн – приведена індуктивність ротора.
Синтезований регулятор швидкості (РШ) має наступні коефіцієнти: α 0 =4900, α 1 =400, k =10.
На рис. 3. а представлено сигнал завдання швидкості до виходу на усталене значення 314 рад/с за час 2 с та
накидання в момент часу 2,5 с половини від номінального навантаження 0,5 ⋅M í =59 Нм. На рис. 3. б зображено
графіки трьох похибок керування швидкістю при дії параметричного збурення у вигляді зменшення та
збільшення вдвічі індуктивності статора ( Ld =0,00127; 0,000635; 0,000318 Ом). Як видно з графіка, зміна
індуктивності статора не призводить до значного погіршення якості керування (криві перехідних процесів
зливаються) на відміну від традиційних систем.
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Рисунок 3 – Графіки перехідних процесів

Висновки. Представлена система векторного керування швидкістю синхронного двигуна з постійними
магнітами з синтезованими на основі концепції зворотних задач динаміки регуляторами струму та швидкості,
яка забезпечує задану якість керування системи та має властивості слабкої чутливості до зміни індуктивності
статора двигуна.
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СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА КОНТУРУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ
РІЗАННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ
В. Ф. Кудін, д.т.н., проф., В. С. Шибіко, магістр.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: shibiko-viktor@i.ua
Вступ. На даний час у багатьох металорізальних верстатах використовуються системи стабілізації зусилля
різання [1]. Застосування таких систем дозволяє підвищити якість оброблюваної поверхні та збільшити
продуктивність обладнання. Характерною їх особливістю є складність побудови регуляторів, оскільки при
використанні стандартних коригуючих пристроїв, при достатньо високих коефіцієнтах підсилення розімкнутої
системи, у контурі стабілізації зусилля різання (КСЗР) виникає коливальний режим. Внаслідок цього,
перехідний процес має високу коливальність, що є неприпустимим при технологічному процесі металообробки.
Тому задача синтезу субоптимального регулятора для КСЗР є достатньо актуальною та знаходить
відображення у багатьох публікаціях відомих вчених і науковців [2, 3]. В роботі, ставиться задача пошуку
закону оптимального керування для КСЗР, що має електропривод змінного струму (синхронний двигун з
постійними магнітами), методом динамічного програмування Беллмана. Регулятор має забезпечувати стійкість
системи при відпрацюванні задаючих збурень (впливів), мінімальну енергію керування та високі показники
якості перехідного процесу.
Мета роботи. Синтез субоптимального регулятора у контурі стабілізації зусилля різання металорізального
верстату.
Матеріал і результати дослідження. Структурна схема КСЗР з приводом подачі змінного струму
зображена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Структурна схема КСЗР металорізального верстату
Модель процесу різання, яка отримана в [4], представлена аперіодичною ланкою першого порядку, що
враховує інерційність процесу різання. Лінеаризована модель синхронного двигуна з постійними магнітами
отримана в [5]. На рис. 1 прийняті наступні позначення: K різ – коефіцієнт підсилення процесу різання по
подачі; Т різ – постійна часу процесу різання; Fz – тангенціальна складова зусилля різання; tв – крок ходового
гвинта; i – передаточне число редуктора; ω – кутова швидкість вала двигуна; V – лінійна швидкість подачі;
J – момент інерції двигуна; M – момент на валу двигуна; M c – момент навантаження вала двигуна; kt –
постійна величина, що пов’язує електромагнітний момент з дійсним значенням струму статора; ke – постійна
величина, що пов’язує значення ЕРС з кутовою швидкістю машини; Lq – індуктивність статора по повздовжній
осі; Rs – опір статора; u – керуюча дія; Fzз – завдання тангенціальної складової зусилля різання; iq - складова
струму статора по осі q .
Приведемо розв’язання задачі синтезу регулятора:
повна математична модель КСЗР має наступний вигляд у формі Коші:
ɺx1 = −a1 ⋅ x1 + a2 ⋅ x2 ;

ɺx2 = a3 ⋅ x3 ;
ɺx = −a ⋅ x − a ⋅ x + bu.
4
2
5
3
 3
x1 = Fz ; x2 = ω ; x3 = iq ;
де

a1 =

1
;
Tріз

a2 =

tв ⋅ K різ
2π ⋅ i ⋅ Tріз

;

a3 =

kt
;
J

a4 =

Rs
;
Lq
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a5 =

ke
;
Lq

b=

(1)

1
.
Lq
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У якості мінімізуючого функціоналу приймемо квадратичний критерій оптимальності, який відповідає
вимогам динамічної точності та мінімуму енергетичних затрат на керування:
∞ n =3


min J = ∫  ∑ α i xi2 + cu 2  dt.
(2)
u

0  i =1
Функціональне рівняння Беллмана має вигляд:
 n =3

∂V
∂V
∂V
min  ∑ α i xi2 + cu 2 +
( −a1 ⋅ x1 + a2 ⋅ x2 ) +
( a3 ⋅ x3 ) +
( −a4 ⋅ x2 − a5 ⋅ x3 + bu ) = 0.
(3)
u
∂x1
∂x2
∂x3
 i =1

Диференціюючи (3), одержуємо закон зміни керуючого впливу:
b ∂V
u=−
.
(4)
2c ∂x3
Підставивши (4) у (3), та після виключення керування, отримаємо нелінійне рівняння Гамільтона – Якобі −
Беллмана (ГЯБ):
n=3
∂V
∂V
∂V
b 2 ∂V 2
2
+
−
⋅
+
⋅
+
⋅
+
−
⋅
−
⋅
=
α
x
(
a
x
a
x
)
(
a
x
)
(
a
x
a
x
)
(
) .
(5)
∑
i i
1
1
2
2
3
3
4
2
5
3
∂x1
∂x2
∂x3
4c ∂x3
i =1
Вирішення рівняння (5) здійснюється у вигляді:
n=3

V ( x1 ,x2 ,x3 ) = ∑ kij xi x j .

(6)

ij = 1

Вагові константи α i та c функціонала (2) визначаємо, виходячи з максимально допустимих значень
змінних стану системи та керуючих дій під час перехідного процесу:
2

2

 1 
 1 
(7)
 , c=
 .
x
 i max 
 umax 
Коефіцієнти співвідношення (6) визначаються із системи нелінійних алгебраїчних рівнянь Ріккаті.
Рівняння оптимального регулятора має вигляд:
u = −0,00001 ⋅ x1 − 0,0002 ⋅ x2 − 1,6298 ⋅ x3 .
(8)
Для дослідження динаміки замкнутої системи було проведено цифрове моделювання. Перехідні процеси
тангенціальної складової зусилля різання представлені на рис. 2.
Висновки. З графіків видно, що якість
Fz, Н
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В АСИНХРОННОМ ГЕНЕРАТОРЕ С
НЕУПРАВЛЯЕМЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ
А. П. Нетесанный, студ., Ю. В. Зачепа, ст. препод.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: zip1981@ukr.net
Введение. В условиях энергетической нестабильности восполнить отсутствие централизованного
энергоснабжения, в том числе в отдаленных или экономически неразвитых районах могут автономные
энергетические установки малой мощности. В системах автономного энергоснабжения (АСЭ) необходимо
учитывать три основных фактора: мощность источника энергии, максимальную мощность потребления и время
использования мощностей потребителем [1]. В малых ветро- и гидроэлектростанциях [2-4], в системах
индивидуального электроснабжения и отопления жилья в качестве источника питания широко используют
асинхронные машины (АМ), работающие в генераторном режиме с конденсаторным возбуждением (АГ).
Выполненный анализ [2–5] показал, что малоизученными остаются вопросы исследования энергопроцессов
в АСЭ с АГ при питании потребителей постоянного тока. В этом случае АГ работает на преобразователь
частоты (ПЧ) или выпрямитель (В). Анализ нагрузочных режимов работы систем стабилизации выходного
напряжения АГ при питании потребителей постоянного тока приведен в [6, 7]. При этом отмечается факт
отличия расчетных значений пороговых напряжений срабатывания (углов управления) от их реальных
значений. Это приводит к неполной стабилизации напряжения питания или неправильному выбору значений
дополнительных
конденсаторов
возбуждения,
что
вызывает
необходимость
дополнительных
экспериментальных исследований [6] или применение более совершенных и дорогостоящих преобразователей
энергии [7].
Цель работы. Исследование физических явлений в системе SEIG – RC – потребитель путем анализа
процессов преобразования энергии во всех элементах АСЭ с использованием математического моделирования.
Материал и результаты исследований. Выпрямитель является источником высших гармонических
составляющих. Они могут вызывать явление резонанса в LC–цепях, образованных индуктивностями фаз
обмотки статора и конденсаторами возбуждения. Для некоторых значений параметров в системе с генератором
и параллельно включенными конденсаторами возбуждения возможно появление резонанса токов. Все
исследования проводились на разработанной математической модели системы АГ–выпрямитель–потребитель
постоянного тока, представленной в [8].
Спектральный анализ токов и напряжения в системе АГ–выпрямительная нагрузка представлен на рис. 1. На
рисунке приведены следующие обозначения Pn – номинальная выходная мощность АГ, Pd – мощность
выпрямительной нагрузки. Видно, что кроме первой, наиболее значимой является также пятая гармоника. Для
оценки возможности возникновения резонансных явлений необходимо определить частотную характеристику
АГ по выражению:
B( fν ) = 1 / 2πfν C − 2πfν L AG ,
(1)
где f v – частота v -гармоники, v = 1,2,.., n ; C – емкость конденсаторов возбуждения; L AG = Ls + L/r Lµ /( L/r + Lµ )
− полная индуктивность АГ; Ls − индуктивность статорной обмотки АГ; L/r − индуктивность роторной

Амплитудное значение (о.е.)

обмотки АГ; Lµ − индуктивность контура намагничивания АГ.

Рисунок 1 – Спектральный анализ напряжения и токов АГ с выпрямительной нагрузкой
Результаты исследований частотных характеристик для генератора мощностью
представлены на рис. 2.
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PAG = 1, 2 кВт согласно (1)
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Функция В

Для частот в точках пересечения характеристик с осью абсцисс возможно возникновение токовых
резонансов в системе. На основе проведенных исследований можно определить допустимый диапазон
изменения параметров емкости для предотвращения возникновения аварийных режимов. Как видно из рис. 2,
для данного АГ с рабочей емкостью C = 30 мкФ резонанс токов возможен для второй гармоники, которой нет в
спектре (рис. 1). При меньших значениях емкости конденсаторов точка пересечения характеристик смещается в
область высших частот. Так, для ближайшей значащей пятой гармоники возникновение явления резонанса
возможно при емкости Cmin = 3 мкФ. Такое значение емкости в нагрузочных режимах не имеет никакого
практического смысла.
Анализ проведенных исследований позволил выяснить специфику физических явлений в системе АГ –
выпрямительная нагрузка (рис. 3). В АГ ток конденсатора содержит значительное количество высших
гармонических составляющих и является током намагничивания генератора. Это вызывает искажение
генерируемого напряжения SEIG, а коммутация диодов происходит на угол λ рассогласования раньше, чем это
имело бы место при синусоидальном напряжении, поскольку поднят нарастающий фронт и снижен спадающий
фронт.

Рисунок 3 – Коммутационные процессы в системе
АГ-В

Рисунок 2 – Частотная характеристика системы

Выводы. Доказано, что неуправляемый выпрямитель является для асинхронного генератора активноемкостной нагрузкой, что способствует увеличению жесткости его внешней характеристики и перегрузочной
способности. Установлено, что наличие выпрямителя сопровождается значительными деформациями кривых
токов и напряжения и теоретически может вызвать появление нежелательных резонансных явлений.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОЇ
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ
В. І. Теряєв, к.т.н., доц., М. М. Ткаченко, магістр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
вул. Політехнічна, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: kpivit@gmail.com, mtmax@ukr.net
Вступ. Актуальною проблемою при розробці верстатів для обробки металів різанням є підвищення точності
електроприводів та раціональний вибір алгоритму управління процесом.
Всі види механізованої обробки металів різанням (точіння, стругання, свердління, фрезерування,
шліфування та інші) здійснюються на металорізальних верстатах, кожен з яких являє собою пружну
багатомасову систему з багатьма ступенями вільності.
Особливістю металорізальних верстатів є те, що в процесі металообробки існує залежність між собою
окремих переміщень або, інакше, наявність внутрішніх зв'язків узагальнених координат [1]. Проявляються ці
зв'язки у тому, що при спробі викликати одне переміщення, виникають також і інші переміщення у системі
верстат – пристосування – інструмент – деталь (ВПІД).
Розрізняють зв'язки статичні (по координаті), швидкісні (по першій похідній координати за часом) і
динамічні, інерційні (по другій похідній координати).
Статичний або пружний (координатний) зв'язок може виникнути як між поступальними переміщеннями, так
і між кутовим (крутильним) і поступальним. Цей зв'язок проявляється тоді, коли переміщення розглянутої маси
(точки) є сумою деформацій декількох пружностей, що несуть інші маси. Одним з важливих випадків
виникнення зв'язку є розбіжність діючої сили з напрямком головних осей жорсткості пружної системи.
Швидкісний зв'язок виникає в тих випадках, коли в системі діють сили, що є функціями швидкості. У
пружній системі верстата такими силами можуть бути сили внутрішнього тертя, демпфування або
гідродинамічні сили при переміщенні вузлів по напрямних зі змащенням. Демпфуючі сили вносять
взаємозв'язок тоді, коли демпфірування по одній узагальненій координаті впливає на демпфірування по іншій
координаті.
Інерційний або динамічний зв'язок проявляється в пружній системі при наявності багатьох мас, а також у
тих випадках, коли при прямолінійному зсуві системи одночасно виникає кутове переміщення, викликане
моментом сили інерції щодо центру жорсткості. При кутовому зсуві системи тангенціальна і нормальна сили
інерції викликають прямолінійне переміщення.
Одночасне урахування статичних, швидкісних та динамічних зв'язків призводить до того, що будь-який
металорізальний верстат повинен розглядатися як складна багатомасова механічна система з пружностями і
демпфуванням.
Мета роботи. Математичні моделі, які враховують статичні і динамічні властивості процесів різання
металу, а також взаємозв'язок між вихідними координатами необхідні для обґрунтованого вибору алгоритмів
управління процесами металообробки, проведення синтезу системи автоматичного керування, побудови
регуляторів і корегуючих пристроїв, що забезпечують необхідну якість регулювання в усталених і перехідних
режимах.
Матеріал і результати досліджень. Для отримання динамічних математичних моделей процесів різання,
придатних для використання спільно з системою електропривода, необхідно визначити коректні вхідні та
вихідні координати, розглянути та врахувати існуючі статичні залежності та інерційності в системі ВПІД.
Розглянемо принципи побудови математичної моделі взаємозв'язаної електромеханічної системи
металообробки на прикладі токарного верстату з індивідуальними електроприводами головного руху та подач.
Епюра зусиль для процесу точіння та напрямки координат показані на рис. 1.
Для складання структурної схеми скористаємось відомими
статичними залежностями для складових зусилля різання [2]

Рисунок 1 – Розподіл зусиль різання

F = FX2 + FY2 + FZ2 , Н ,
де Fz − головна дотична сила, яка діє у напрямку головного руху
(сила різання, яку долає шпиндель верстату); Fy − радіальна сила,
яка діє нормально до оброблюваної поверхні (сила, яку долає
поперечна подача); Fx − осьова сила, яка діє паралельно до
оброблюваної поверхні (сила, яку долає поздовжня подача).
Складові зусилля різання розраховуються за формулами:

Fz = 9,8 ⋅ CFZ ⋅ t
Fy = 9,8 ⋅ CFy ⋅ t

X Fz
X Fy
X

⋅S
⋅S

YFz

⋅ V n ⋅ K ПZ ,H,

YFy

⋅V n ⋅ K ПY ,H,

Y

(1)

Fx = 9,8 ⋅ CFx ⋅ t Fx ⋅ S Fx ⋅ V n ⋅ K ПX ,H.
де t − глибина різання, мм; S − величина подачі, мм/об; V − окружна швидкість різання, мм/хв;
CFі, XFі, YFі, n − коефіцієнти та показники ступеня, які залежать від різновиду та режиму металообробки;
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Kпz,y,x − загальні поправочні коефіцієнти, які враховують зміни умов металообробки (особливості геометрії
різця, його спрацьованість, умови охолодження, стан поверхні заготовки).
Прийнявши за вхідні величині переміщення різця у напрямку дії відповідних зусиль, а за вихідні - складові
зусилля різання, скористаємось передаточною функцією процесу точіння виду [3]:
k р1
F ( p)
Wp ( p) = і
=
,
(2)
hi ( p ) (T1 p + 1)(T2 p + 1)
де Fi – складові зусилля різання Fz, Fy, Fx; hi – переміщення z, y, x різця у напрямку зусиль Fz, Fy, Fx відповідно;
kp1=ckp/(c+kp) − коефіцієнт передачі процесу різання; kp=Срxtx-1SyVk – коефіцієнт лінеаризованої залежності
складової сили різання від глибини; k − коефіцієнт передачі; T1, T2 – інерційна та демпфуюча сталі часу процесу
різання, які чисельно дорівнюють: T1 = m / ( с + k p ) , T2 = µ / ( c + k p ) ; с – жорсткість механізмів верстату; m −
маса супорта; µ – коефіцієнт в’язкого тертя.
Структурна схема механічної частини взаємозв’язаної системи електропривода, побудована з урахуванням
(1) та (2), представлена на рис. 2.
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Рисунок 2 – Структурна схема взаємозв’язаної електромеханічної системи
На структурній схемі позначені: J1,2,3 – приведені моменти інерції механізмів головного руху та подач;
Mд.z,x,y – моменти електродвигунів головного руху та подач; Mz,x,y – моменти опору, обумовлені відповідними
складовими зусилля різання; ωд.z,x,y – кутові швидкості електродвигунів; ωш – кутова швидкість шпинделя;
rp – радіус різання; i1,2,3 − передаточні відношення редукторів; t1,2 – крок нарізки гвинтів електроприводів подач;
kш = 0,06 − коефіцієнт перетворення розмірності швидкості з м/с в мм/хв; також враховано співвідношення
S=V/nш.
Висновок. Запропонований підхід та отримана математична модель взаємозв’язаної електромеханічної
системи дозволяють здійснювати уточнене моделювання та синтез алгоритмів керування електроприводами
металорізальних верстатів різного технологічного призначення з урахуванням зв’язків електроприводів
головного руху та подач через загальний процес різання, а також інерційностей процесу різання по кожній
координаті.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПАРАМЕТРИЧНО ІНВАРІАНТНОГО НЕЙРОННОГО
ОПТИМІЗАТОРА ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ
Б. І. Приймак, к.т.н., доц., Ю. С. Гаман, магістр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
вул. Політехнічна, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: bp-08@ukr.net
Вступ. В асинхронних електроприводах (АЕП) з мінімізацією сумарних втрат потужності перспективно
використовувати штучні нейронної мережі (НМ) для обчислення енергетично оптимального потоку двигуна.
При цьому, як показано в [1], з метою підвищення точності оптимізації втрат бажано забезпечити параметричну
нечутливість проектованої НМ до варіацій активних опорів статора та ротора двигуна. Тобто, надати
проектованому нейронному оптимізатору втрат властивість параметричної інваріантності.
Одним із найважливіших параметрів архітектури НМ, який визначає її обчислювальну потужність, є
кількість нейронів S у захованому шарі мережі. На сьогодні в теорії штучного інтелекту ще не розроблено
точних аналітичних методів визначення цього параметру. Тому на практиці потрібне значення S
рекомендується визначати експериментальним шляхом. При цьому на цей вибір значною мірою може впливати
ефект перенавчання мережі [2]. Тому для якісного розв’язання задачі синтезу НМ виникає потреба у
встановленні залежності між точністю функціонування мережі та значенням S при існуванні явища
перенавчання.
У даній роботі, на основі запропонованої в [2] методики для оптимізатора втрат зі звичайною НМ, виконано
дослідження точності роботи параметрично інваріантного нейромережного оптимізатора втрат потужності в
АЕП за умов впливу явища перенавчання НМ. Наслідком дослідження є встановлення раціонального значення
S, що уможливлює отримання високої точності оптимізації втрат без надмірного ускладнення мережі.
Мета роботи. Дослідження впливу ефекту перенавчання НМ на точність роботи параметрично
інваріантного нейронного оптимізатора втрат потужності в асинхронному електроприводі та визначення
раціональної кількості нейронів у захованому шарі мережі.
Матеріал і результати дослідження. Електромагнітні втрати потужності ∆P в асинхронному двигуні (АД)
складаються з електричних втрат в активних опорах статора та ротора, втрат на перемагнічування заліза статора
і ротора, а також з додаткових втрат. Вираз для сумарних втрат потужності в АД наведено в [1].
Оптимальне значення Ψ r0 модуля вектора потокозчеплення ротора Ψ r (у статті 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
M E , швидкості ротора ω та опорах статора Rs і ротора Rr буде розв'язком рівняння [1].



∂P (Ψ r ,ω, M E , Rs , Rr )
Ψ ro = solve 
= 0 .


∂Ψ r
ω, M E , Rs , Rr



(1)

Вираз (1) дозволяє врахувати вплив на Ψ r0 варіацій активних опорів АД. Опори Rr та Rs є нестабільними
параметрами, що істотно змінюються в залежності від теплового стану двигуна. За наведеною в [3]
класифікацією нестабільних параметрів, опори Rr та Rs можуть бути віднесені до випадкових параметрів,
оскільки вони як за невідомих, так і за відомих наперед характерів змін навантаження та швидкості двигуна
залежать також і від температури навколишнього середовища, що є випадковим чинником.
Для задачі мінімізації сумарних втрат в АЕП добре
З міщення
підходить НМ з прямим передаванням сигналу. Процес
M̂ E
проектування НМ у загальному випадку вимагає вибору
+1
кількості нейронів у захованому шарі, а також потребує
навчання мережі. На рис. 1 представлена архітектура НМ,
ω
Ψ r0
яка застосовується в даній роботі. На входи нейронної
мережі поступають оцінка момента Mˆ E , швидкість
R̂r

Входи НМ

Заховани й шар
н ейрон ів

Вихідни й
нейрон НМ

Рисун ок 1 − Архітект ура мережі

типового

{

двигуна

(

Ω = M E ∈ 10

−2

потужністю

)

(

, 1,5 M En ; ω ∈ 10

1,5
−2

кВт

)

за

ротора ω та оцінка опору ротора R̂r . На виході НМ
отримуємо оцінку оптимального потокозчеплення ротора
Ψ r0 .
Дослідження точності нейромережного оптимізатора
втрат потужності в АЕП було проведено за методикою,
яка викладена в [2]. Обчислення виконувались для
належності величин M E , ω та Rr до множини

(

) }. При цьому за варіаціями опору ротора ∆R

, 1,0 ω n ; R r ∈ 0 ,5 , 1,5 R rn

визначалися варіації опору статора ∆Rs згідно з наступною приблизною залежністю ∆Rs = K R ∆Rr Rsn Rrn [1].
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Для отримання модифікованих навчальних множин формувалося приблизне значення Ψˆ r0 оптимального
потокозчеплення Ψ r0 , спотвореного адитивною похибкою вимірювання
Ψˆ 0 = Ψ 0 + ξΨ ,

(2)
де ξ – випадкова величина з нормальним законом розподілу, яка характеризується нульовим математичним
r

r

m

сподіванням, середньоквадратичним відхиленням σ та дисперсією σ2 .
Всього було утворено 6 модифікованих навчальних множин відповідно до 6-ти значень σ із множини

{
S ∈ {2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7}.

}

σ ∈ 0 ,02 , 0 ,04 , 0 ,06 , 0 ,08 , 0 ,1, 0 ,12 . У дослідах використовувалося 6 значень кількості нейронів S із множини
Кожен дослід полягав у тому, що відбувалося тренування НМ з S нейронами у
захованому шарі при використанні модифікованої навчальної множини зі значенням Ψˆ r0 , що визначалося за
(2). Далі, для контрольної множини даних визначалося відносне відхилення втрат потужності δP від
мінімально можливого значення, де базовою величиною для нормування були номінальні втрати.
На рис. 2–4 зображені результати дослідження при значенні Rˆ r , яке відповідно дорівнювало Rrn , 1,5 Rrn та
0,5 Rrn (номер кожної кривої відповідає встановленому в мережі значенню S).

Рисунок 3 – Помилки оптимізації втрат при
максимальних Rr та Rs

Рисунок 2 – Помилки оптимізації втрат при
номінальних Rr та Rs
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Рисунок 4 – Помилки оптимізації втрат при
мінімальних Rr та Rs

Проаналізувавши графіки, які наведені на
рис. 2–4, бачимо, що раціональна кількість
нейронів знаходиться в межах 3÷5. Як видно з
графіків, подальше збільшення кількості нейронів
супроводжується зниженням точності НМ, що є
наслідком ефекту перенавчання мережі.
Висновки. Виконано дослідження точності
роботи
параметрично
інваріантного
нейромережного оптимізатора втрат потужності в
АЕП. Виявлено, що точність мінімізації втрат
внаслідок
впливу
ефекту
перенавчання
погіршується
при
кількості
нейронів
у
прихованому шарі мережі S>5. Встановлено, що,
залежно
від
рівня
похибок,
визначення
оптимального потокозчеплення для навчальної
множини даних доцільно вибирати
в НМ
кількість нейронів S=3÷5.
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ОГЛЯД СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДА НА БАЗІ МАШИНИ ПОДВІЙНОГО
ЖИВЛЕННЯ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ
А. Л. Дорошенко, асп., пров. інж., І. А. Шаповал, к.т.н, с.н.с.
Інститут електродинаміки НАН України
просп. Перемоги 56, 03680, м. Київ, Україна, e-mail: DFIM@ukr.net
Вступ. Одним із завдань сучасної електротехніки є пошук альтернативних і вдосконалення існуючих джерел
енергії, а також розробка енергозберігаючого промислового устаткування. Поставлені цілі розглядаються через
призму показників якості електричної енергії, що обумовлені характером навантаження. Тому електропривод,
як найбільший споживач електричної енергії в світі, є першочерговим об’єктом дослідження. Здатність електричної машини споживати та генерувати електроенергію, принцип оберненості та керованість лежать в основі
принципів енергозбереження. Конструкція електричної машини за останні 100 років практично не змінилась,
тому основним завданням є розробка нових енергозберігаючих алгоритмів керування.
Об’єктом дослідження є електропривод на базі асинхронної машини подвійного живлення (МПЖ) з перетворювачем частоти (ПЧ). Даний тип електричної машини є більш гнучким в порівнянні з асинхронною машиною з
короткозамкненим ротором, оскільки існує можливість керування як по колу статора, так і колу ротора, що забезпечує регулювання швидкості і (або) моменту при меншій встановленій потужності перетворювача частоти.
Мета роботи. Дослідження існуючих систем електропривода на базі машини подвійного живлення з різними типами перетворювачів частоти та виявлення переваг і недоліків розглянутих систем і пошук нових підходів
до керування МПЖ.
Матеріал та результати дослідження. Дослідження існуючих систем електропривода на базі машини подвійного живлення з різними типами перетворювачів частоти можна розбити на такі етапи:
а) схема електропривода на базі МПЖ: керування по колу ротора [1- 5]; керування по колам ротора та статора [6–8];
б) тип перетворювача частоти в схемі електропривода: перетворювач частоти типу back-to-back [1, 4, 6, 7];
конвекційний матричний перетворювач частоти (МП) [5]; двоступеневий матричний перетворювач частоти [2, 7];
в) алгоритми керування МПЖ.
Схема електропривода на базі МПЖ з перетворювачем частоти в колі ротора знаходить широке застосування в системах відновлюваної енергетики [1, 3, 4], системах мережевого регулятора потужності, а також в насосних і вентиляторних системах електропривода. Основною перевагою схеми такого типу є застосування перетворювача частоти, усталена потужність якого може бути в декілька разів меншою від номінальної потужності
електричної машини, при цьому потужність перетворювача частоти визначається глибиною діапазону регулювання швидкості. На рис. 1 показано схему електропривода на базі МПЖ з ПЧ в колі ротора. Така схема найчастіше зустрічається в електромеханічних системах з діапазоном регулювання швидкості, що складає близько
25 % від синхронної швидкості електродвигуна. Потужність ковзання інвертується в мережу роторним перетворювачем, забезпечуючи енергетично ефективне перетворення енергії.
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Рисунок 1 – Функціональна схема електропривода
машини подвійного живлення з перетворювачем частоти
в колі ротора

Рисунок 2 – Функціональна схема електропривода
машини подвійного живлення з перетворювачами
частоти в колі статора та колі ротора

При обмеженому діапазоні зміни кутової швидкості щодо синхронної швидкості МПЖ необхідна потужність керування в колі ротора пропорційна ковзанню і становить лише незначну частину від величини всієї перетворюваної потужності.
Схема електропривода МПЖ з ПЧ в колі статора та колі ротора використовується в транспортному обладнанні, металургійних прокатних станах тощо [6]. Така схема забезпечує роботу електропривода в чотирьох квадрантах електромеханічної характеристики, крім того в області надсинхронних швидкостей – з постійним номінальним моментом двигуна.
Тип перетворювача частоти в схемі електропривода машини подвійного живлення визначається цільовим
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призначенням привода, функціональною і конструктивною особливостями самого перетворювача, що впливають на надійність, вартість, масогабаритні показники та показники якості електричної енергії, яка споживається
чи генерується системою електропривода. Можливі два принципових підходи до формування структури силової частини роторного кола МПЖ: використання традиційної конфігурації з AC-DC-AC перетворювачем, що
містить векторно-керований вхідний випрямляч [1, 4], а також застосування матричних перетворювачів [5]. МП
має ряд переваг у порівнянні з іншими типами ПЧ: забезпечується двонаправлений потік енергії, що дозволяє
здійснювати роботу на швидкостях нижче і вище синхронної; є можливість формування кривих вхідних і вихідних струмів зі сприятливим гармонічним складом (в т.ч. відсутністю субгармонік); відсутність в силовій схемі
перетворювача значних накопичувачів енергії.
В останні роки спостерігається зростаючий інтерес до перетворювачів з безпосереднім перетворенням енергії, з синусоїдальними вхідними і вихідними струмами без пасивних компонентів у колі постійного струму. Одним з таких перетворювачів є двоступеневий МП у складі МПЖ [2, 3]. Він складається з вхідного випрямляча з
двонаправленими силовими ключами і вихідного інвертора напруги. Двоступеневий МП має характеристики,
аналогічні характеристикам традиційного МП, але наявність ланки постійного струму надає йому деякі переваги, наприклад, можливість зміни напруги в колі постійного струму, застосування різних частот комутації у випрямлячі та інверторі з метою зменшення втрат, більш проста організація безпечних комутацій ключів тощо.
Застосування векторних методів керування МПЖ дозволяє додатково забезпечити роздільне керування активною і реактивною потужностями, досягаючи при цьому коефіцієнта потужності статорного кола, близького
до одиниці.
Алгоритм керування будується згідно з поставленими вимогами до динамічного та статичного режиму роботи електропривода, функціональних можливостей перетворювача частоти, галузі застосування та вихідних
координат регулювання. Серед існуючих алгоритмів векторного керування слід виділити такі типи:
– алгоритм прямого керування потужністю, що забезпечує окреме керування активною та реактивною складовими потужності [1, 4];
– алгоритм прямого керування моментом, що забезпечує окреме керування вектором потоку статора та ротора [6].
Висновки. Таким чином, огляд публікацій підтверджує актуальність даної тематики на сьогоднішній день.
Систему електропривода МПЖ з ПЧ можна розглядати в аспекті енергозбереження, такий тип привода здатен
забезпечити найжорсткіші вимоги до керування вихідної координати та роботу привода в чотирьох квадрантах
електромеханічної характеристики. Оптимальним рішенням при побудові системи електропривода на базі
МПЖ, що поєднує в собі переваги кожної з принципових схем, функціональні можливості кожного з перетворювачів та спроможність реалізації розглянутих алгоритмів керування є застосування двоступеневого матричного перетворювача, що складається з одного реверсивного випрямляча та двох інверторів, один з яких підключається до обмотки статора, інший – до обмотки ротора, причому потужність інвертора роторного кола може
бути в декілька разів меншою, ніж потужність інвертора статорного кола.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО
СТРУМУ З ВЛАСТИВІСТЮ СЛАБКОЇ ЧУТЛИВОСТІ ДО ЗМІНИ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ
ТА КОЕФІЦІЄНТА ПЕРЕДАЧІ СИЛОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА
М. Я. Островерхов, д.т.н., А. П. Підгаєць, магістр.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: Andreus1990@gmail.com
Вступ. Сучасні технологічні завдання досить часто ставлять задачу витримки жорстких показників
перехідних процесів в умовах суттєвих параметричних збурень. Майже завжди присутній такий фактор
параметричних збурень, як непостійність рівня напруги джерела живлення. Також існує велика кількість інших
факторів, що впливають на більшість параметрів двигуна. Для вирішення цієї задачі застосовуються робастні
регулятори.
Суть робастного керування полягає у тому, що регулятор забезпечує стійкість замкнутої системи, не тільки
при чітких номінальних параметрах об’єкта, але й при їх наближених значеннях.
Мета роботи. Підвищення якості керування швидкістю двигуна постійного струму шляхом розробки
законів керування на основі концепції зворотних задач динаміки, що забезпечує слабку чутливість до зміни
параметрів електропривода.
Матеріал і результати досліджень. Функціональна схема двоконтурної системи керування швидкістю
двигуна постійного струму представлена на рис. 1, де позначено: PШ – регулятор швидкості, PC – регулятор
струму якоря, КВ – керований випрямляч. Структурні схеми стандартних ПІ-регуляторів швидкості та струму
представлені на рис. 2 та рис. 3 відповідно.
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Рисунок 1 – Математична модель двоконтурної системи керування
швидкості двигуна постійного струму

Рисунок 3 – Блок РС

Варто звернути увагу, що застосування ПІ-регулятора дозволяє отримати астатичну за швидкістю систему.
Дана система була промодельована для декількох випадків зміни значень параметрів об’єкта регулювання
відносно його розрахованих значень.
На рис. 4 представлені характеристики при різних значеннях коефіцієнта передачі керованого випрямляча
Kpr та сумарного моменту інерції J.
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Рисунок 4 – Перехідні характеристики при зміні Kpr та J
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Як бачимо, зміна параметрів впливає на якість перехідних процесів.
Таблиця 1 – Показники якості
В табл. 1 представлені показники якості перехідних процесів
при зміні коефіцієнта Kpr та сумарного моменту інерції J, де: tпп –
Параметр
tпп, c
∆, %
час перехідного процесу, ∆ – перерегулювання. З викладеного
№
K
J
вище можна зробити висновок, що для отримання бажаних
показників перехідних процесів потрібно синтезувати такий
1
54
0,0446
0,263
14,1
регулятор, який забезпечує бажані показники якості при
2
29,85 0,0694
0,411
12,45
параметричних збуреннях. Регулятори синтезовані на основі
3
47,18 0,0548
0,317
13
концепції зворотних задач динаміки та мають нетрадиційну
структуру.
Структурна схема робастних регуляторів PШ та РС представлена на рис. 5.
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Рисунок 5 – Схема робастних регуляторів PШ та РС
На рис. 6 представлені перехідні характеристики при моделюванні аналогічному до системи з
ПІ-регуляторами (змінюються Kpr та J).
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Рисунок 6 – Характеристики системи з робастними регуляторами
Отримані характеристики практично не відрізняються одна від одної, тобто на відміну від попереднього
випадку, система з робастними регуляторами забезпечує слабку чутливість до зміни параметрів об’єкта
регулювання і бажаний вид і якість перехідних процесів.
Висновки. Результати досліджень показують, що побудована система керування швидкості двигуна
постійного струму дозволяє виконувати точне і якісне керування навіть при неповністю відомій математичній
моделі об’єкта регулювання.
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ОЦІНКА ВТРАТ ЕНЕРГІЇ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ
ПРИ ПЕРЕМИКАННІ ІGBT
А. П. Калінов, к.т.н., доц., В. О. Мельников, асист.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: scenter@kdu.edu.ua
M. Kabasta, engineer
ABB
ul. Štětkova, 1638/18, Praha, 140 00, Czech Republic, е-mail: scenter@kdu.edu.ua
Вступ. Розвиток сучасної напівпровідникової техніки характеризується застосуванням силових ключів з високими швидкостями перемикання, до яких відносяться і МДП-транзистори і IGBT. В загальному випадку робота напівпровідникових ключів характеризується наявністю втрат, що можна розділити на: втрати в перехідних процесах при ввімкненні та вимкненні, в ввімкненому чи вимкненому стані, у вхідному колі керування [1].
В зазначених силових ключах перехід з відкритого стану в закритий і навпаки відбувається за короткий проміжок часу і, як правило, неспіврозмірний з часом їх сталого режиму роботи. Тим не менш, процеси перемикання
суттєво впливають на загальні втрати енергії, а також на надійність роботи ключових елементів. При ввімкненому стані пряма напруга транзистора мінімальна, а струм визначається параметрами навантаження. У вимкненому стані струм транзистора мінімальний і визначається його внутрішнім опором, а напруга задається джерелом живлення. У перехідному процесі транзистор знаходиться певний час у стані з високою напругою і значним прямим струмом, що призводить до значних втрат енергії. Якщо час перемикання ключового елемента не
лімітований, то частина втрат при перемиканні в загальних втратах енергії може стати значною.
Миттєві значення струму і напруги транзисторів, що характеризують його стан у кожний момент часу в
будь-якому з основних станів або у процесі перемикання, визначають положення робочої точки на площині
вольт-амперних характеристик [2]. Послідовний перехід в часі від однієї робочої точки до іншої оцінюється
траєкторією робочої точки. Траєкторія робочої точки залежить від параметрів електричної схеми та від параметрів сигналів керування. На сьогоднішній день для керування ІGBT широко застосовуються драйвери силових
транзисторів [3]. Підключення драйверів до вхідних кіл силових транзисторів з ізольованим затвором зводиться
до вирішення питань конструктивного характеру для мінімізації паразитних індуктивностей монтажу, а також
використання додаткових схемних рішень для регулювання швидкості перемикання силового ключа і виключення впливу ефектів зворотного зв'язку між вхідними та вихідними колами транзистора. Застосування додаткових кіл формування траєкторії зміни робочої точки транзистора в процесах перемикання дозволяє знизити
втрати, а також виключити паразитні сплески струму та напруги.
Мета роботи. Оцінка впливу додаткових кіл формування траєкторії зміни робочої точки транзистора в процесах перемикання на втрати енергії.
Матеріал і результати дослідження. Зазвичай регулювання швидкості перемикання транзисторів з ізольованим затвором здійснюють за рахунок резистора, включеного послідовно між вихідним вузлом драйверу і вхідний
колом ключа. Для ключів з високою швидкістю перемикання застосування обмежуючих резисторів при великих
амплітудах струму навантаження є необхідною умовою безпечної роботи [1, 4]. Але обмеження швидкості перемикання призводить до збільшення динамічної потужності втрат.
Залежність енергії перемикання від величини включеного посліIM
I
довного опору в колі затвора, а також вплив даного опору на ча90% I M
сові параметри перемикання наводяться у довідковій літературі.
Для аналізу втрат енергії при роботі силового транзистора
використовується імпульс прямого струму через ключ (рис. 1),
10% I M
згідно з яким струмові навантаження характеризуються такими
часовими параметрами: t P = t 3 − t 2 – тривалість прямого струму;
t1
t2
t3
t
t4
t R = t 2 − t1 – час наростання прямого струму; t F = t 4 − t3 – час
Рисунок 1 – Форма імпульсу прямого
струму через транзистор
спаду прямого струму.
Енергія втрат на ввімкнення ( EON ) та вимкнення ( EOFF )
можуть бути розраховані за виразами:
t2

t4

∫

∫

eON = i(t )u (t )dt , eOFF = i(t )u (t )dt .
t1

(1)

t3

Представлені вирази характерні для визначення енергії втрат за одного перемикання транзисторного ключа.
Для розрахунку середньої потужності втрат в структурі ключа за годину можна скористатися виразами:
EON = eON ⋅ f ⋅ 3600 , EOFF = eOFF ⋅ f ⋅ 3600 ,
(2)
де f – частота перемикання транзисторного ключа.
Застосування обмежуючих резисторів при підключенні вихідного кола драйверу до вхідного кола IGBT є
простим та ефективним рішенням, однак ряд силових напівпровідникових перетворювачів вимагає роздільного
керування швидкістю ввімкнення та вимкнення транзисторів. Наприклад, при використанні напівпровідникового ключа в перетворювачах з двигунами, з метою обмеження кидків струму, в пускових режимах і в режимах
зменшення швидкостей обертів двигуна збільшують тривалість процесу ввімкнення силових ключів. Для обмеження сплесків напруги при вимкненні обмежують швидкість замикання транзистора. У цьому випадку вико45
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ристовують або односпрямовані додаткові кола (рис. 2), або драйвери з роздільними каналами керуючих сигналів ввімкнення та вимкнення [4].

а)
б)
в)
Рисунок 2 – Обмеження швидкості перемикання транзисторів: при ввімкненні (а),
при вимкненні (б), при розділенні процесів ввімкнення і вимкнення (в)
Для оцінки втрати енергії в силовому напівпровідниковому перетворювачі при перемиканні IGBT були проведені експериментальні дослідження роботи імпульсного перетворювача енергії з різними додатковими колами формування траєкторії перемикання ключа. При чому дослідження проводилися для різних параметрів додаткових кіл та для випадку роботи транзисторного ключа на активне та активно-індуктивне навантаження. Так
на рис. 3 наведено сигнали струму, напруги та потужності втрат при ввімкненні та вимкненні транзисторного
ключа (схема підключення відповідає схемі, зображеній на рис. 2, в при опорах рівних 24 Ом (рис. 3, а) та
400 Ом (рис. 3, б). Розрахункові значення енергії втрат наведено в таблиці 1.
U,B
I × 20, A

U

U,B
I × 20, A

U
I

I
t, нc

t, нc

E, Вт

E, Вт

EOFF

EON

EOFF

EON

t, нc

t, нc

а)
б)
Рисунок 3 – Сигнали струму, напруги та потужності втрат при ввімкненні та вимкненні транзисторного ключа
при опорах рівних 24 Ом (а) та 400 Ом (б)

Параметри
елементів

Потужність
втрат, Вт/год

Активноіндуктивне

Активне

Навантаження

Таблиця 1 – Втрати енергії при перемиканні IGBT

R=24
Ом

EON
EOFF
EON
EOFF
EON
EOFF
EON
EOFF

R=400
Ом
R=24
Ом
R=400
Ом

Схема підключення

185,926
71,517
255,035
144,664
246,527
144,007
320,634
195,476

170,56
61,546
284,287
146,463
232,66
114,329
277,21
230,639

169,372
63,777
180,322
146,787
240,424
123,626
253,278
248,531

174,489
65,707
172,315
127,577
237,929
127,337
271,932
189,104

160,908
73,009
289,565
62,235
248,168
114,683
295,169
113,885

170,324
73,207
275,805
70,859
246,545
105,719
288,085
115,364

Висновки. Застосування додаткових кіл формування робочої точки IGBT дозволяє проводити роздільне регулювання швидкостей ввімкнення та вимкнення силових ключів, однак призводить до збільшення втрат енергії в процесах перемикання, при чому динамічні втрати енергії в перетворювачах суттєво залежать від параметрів елементів додаткових кіл. Оцінка втрат енергії дозволяє визначити тепловий стан ключів на базі IGBT для
задач проектування силових напівпровідникових перетворювачів.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТУ КВАНТУВАННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА
КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ НАСОСУ
С. О. Бур’ян, асист., С. В. Пєрвєєв, студ., Я. І. Петровський, студ.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: sburyan@rambler.ru
Вступ. Насосні установки, які забезпечують країну водою, є потужними споживачами електричної енергії.
Для систем міського, промислового та комунального водопостачання впроваджено багато енергоефективних
способів керування, які забезпечують зниження споживаної потужності [1]. Але системи, які виконують задачі
перекачування великої кількості рідини, такі як гідроакумулюючі станції, системи поливу, наповнення
резервуарів залишилися без розгляду. Для таких систем розроблено екстремальний енергоефективний закон
керування [2], який забезпечує підвищення коефіцієнта корисної дії насосу до максимального значення.
Екстремальний регулятор працює у дискретному режимі, тому постає задача вибору його такту квантування
для забезпечення правильної роботи системи керування.
Мета роботи. Визначення такту квантування екстремального регулятора коефіцієнта корисної дії насосу
для різних типів насосних установок.
Матеріал і результати дослідження. Розглянемо спрощену структурну схему електромеханічної системи
керування насосною установкою з екстремальним регулятором ККД насосу, що зображена на рис. 1.
На
рисунку
прийняті
∆ω*
∆ω
KQ
Kf
1
∆u з
∆f
∆Q
наступні
позначення:
Kω
Tµ p + 1
TM Te p2 + TM p + 1
TQ p + 1
∆u з
– приріст сигналу
завдання системи керування;
2
1
K f – коефіцієнт передачі
перетворювача
частоти;
Екстремальний ∆ωз
∆f *
T
–
некомпенсована
стала
µ
контролер з тактом
квантування Т0

Рисунок 1 – Спрощена структурна схема електромеханічної системи
керування насосною установкою з екстремальним регулятором ККД насосу
часу асинхронного двигуна; ∆ω – приріст кутової швидкості обертання; K Q

часу; ∆ f – приріст частоти;
TM – механічна стала часу
асинхронного
двигуна;
Te – електромагнітна стала
– коефіцієнт передачі насосу;

TQ – стала часу насосу; ∆Q – приріст продуктивності на виході насосу; Kω – коефіцієнт, що визначає бажану
швидкість; ∆ω* – приріст бажаної кутової швидкості обертання; T0 – такт квантування екстремального
контролера; ∆ f * – приріст бажаної частоти.
Сигнал ∆ω є різницею ∆ω та ∆ω* . Як видно зі схеми, при зміні ∆uз стрибком перехідні процеси по ∆ω
завершуються швидше, ніж по ∆ω* . Тому тривалість перехідних процесів по ∆ω з визначається тривалістю
перехідних процесів по ∆ω* . Так як електромагнітна стала часу Te набагато менша за механічну TM , то нею
можна знехтувати. Також знехтуємо некомпенсованою постійною часу перетворювача частоти Tµ . У цьому
випадку загальна передавальна функція системи матиме наступний вигляд:
Wзаг ( р ) = K f Kω K Q / (TM TQ p 2 + TM p + TQ p + 1) .
(1)
Для отримання співвідношення між сталими часу системи та екстремального контролера необхідно
визначити тривалість перехідного процесу системи для граничних значень TM та TQ . Так як стала часу TM
однозначно залежить тільки від типу двигуна та механізму, то вона приймається константою на час керування.
Стала часу TQ залежить від розташування робочої точки та гідравлічного опору мережі і визначається як

TQ = χ /( 2( a + aн )Q р ) ,

(2)

де χ – стала інтегрування насосу (постійна величина); a – гідравлічний опір мережі; aн – гідравлічний опір
насосу (постійна величина); Qр – продуктивність насосу у поточній робочій точці.
Гідравлічний опір мережі визначається як:
a = ( H p − H ст ) / Q р2 ,
(3)
де H p – напір у поточній робочій точці; H ст – геодезична висота підйому.
Після підстановки виразу (2) у (3) отримаємо остаточний вираз для TQ
2 


Q = χ  H р − H ст + aн Q р  = χQ р H − H + a Q 2 .
a
(4)
+
н
р
р
ст
н р


2
2Q р 
2
Q 2р
Q 2р




Визначимо час перехідних процесів в залежності від суми сталої часу насосу та механічної сталої часу
двигуна від максимально до мінімально можливих значень сталої часу насосу для насосних установок різних

TQ =

χ  H р − H ст

(
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потужностей. Графіки залежності часу перехідного процесу від масиву значень сталих часу, разом з
апроксимованими функціями, представлені на рис. 2.
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Рисунок 2 – Графіки залежності часу перехідного процесу від масиву значень (TM + TQ ) та їх апроксимація

Як видно з графіків, час перехідного процесу залежить від масиву значень постійних часу у вигляді
квадратичної функції для насосних установок потужністю до 100 кВт і поліномами 4 порядку для установок
більше 100 кВт. Для насосних установок від 22 до 55 кВт ці залежності майже збігаються.
Висновки. Враховуючи, що такт квантування екстремального контролера повинен бути більшим за
перехідні процеси у системі, можна отримати вираз для його обчислення в залежності від постійних часу, що
були досліджені. Сталу часу насосу потрібно вибирати максимально можливою, виходячи з параметрів насосу
та гідравлічної мережі. Величина такту квантування екстремального контролера вибирається більшою за час
перехідного процесу.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
В. В. Бушер, к.т.н., доц., В. Г. Герасимяк, асп.
Одесский национальный политехнический университет
просп. Шевченко, 1а, 14810, г. Одесса, Украина, e-mail: valdger@gmail.com
Введение. В последнее время электротранспортные средства (ЭТС) предъявляют все большие требования к
изготовителям с точки зрения экономичности [1]. Одним из приемов по понижению энергопотребления
является рекуперирование энергии при торможении ЭТС. В этом режиме электродвигатель(и) ЭТС работает в
режиме генератора. При этом часть кинетической энергии возвращается источнику, а часть – расходуется на
нагрев обмоток. В качестве накопителя энергии может выступать аккумуляторная батарея и/или
суперконденсатор [2].
Цель работы. Сравнение алгоритмов рекуперативного торможения и обозначения области применения
каждого из них. Сравнение проводится, исходя из требования обеспечения максимума рекуперируемой
энергии, учитывая при этом важность ограничения времени торможения электротранспортного средства.
Материал и результаты исследований. Большое влияние на рекуперируемую энергию оказывают
параметры выбранного электродвигателя и суперконденсатора (источника электроэенергии). Также для
увеличения эффективности рекуперации применются различные алгоритмы торможения.
Самый простой и в то же время распространенный алгоритм – ограничение тока торможения на
максимально допуститмом уровне Iопт=const. Он характеризуется минимальным временем торможения.
Назовем его алгоритмом максимального торможения.
Для увеличения энергии рекуперации используют более сложные алгоритмы, например, с изменением тока
торможения по формуле Iопт=E/2R (Iопт – ток торможения, E – ЭДС двигателя, R – активное сопротивление
обмоток двигателя) [3].
При применении данного алгоритма можно обеспечить максимальную мощность рекуперации при том же
токе торможения, что и с алгоритмом максимального торможения, но при этом возрастает время торможения
ЭТС. Назовем данный алгоритм «максимальная рекуперация». Для оценки возрастания времени торможения
построена модель в системе MatLab Simulink, состоящая из двигателя постоянного тока с системой
подчиненного регулирования скоростью и током якоря. Двигатель мощностью 1,5 кВт с сопротивлением
обмотки 0,2 Ом питается от идеального источника напряжением 40 В .
Исследован процесс разгона до определенной скорости и остановки ЭТС. Задавались различные значения
граничных токов торможения, учитывались потери на активном сопротивлении в двигателе и момент
сопротивления, приложенный к валу. При этом оба алгоритма имели одинаковые граничные токи торможения
при каждом эксперименте. По совокупности экспериментов были построены графики (рис. 1), показывающие
различные значения рекуперируемой энергии и времени торможения при различных граничных токах
торможения.
Анализируя полученные графики, можно заметить, что при использовании алгоритма максимальной
рекуперации есть некоторое экстремальное значение граничного тока, при котором энергия рекуперации
максимальна. Энергия при увеличении и уменьшении значения граничного тока относительно этого
экстремума уменьшается, но стоит заметить, что при увеличении тока уменьшается время торможения, тогда
как при уменьшении тока время торможения резко возрастает. Также видно, что, увеличивая граничный ток,
мы уменьшаем разницу во времени торможения между алгоритмами максимальной рекуперации и
максимального торможения. При значениях граничных токов больше значения экстремума разница во
временах торможения незначительна (в среднем 7 % при максимальном времени 2 с), а прирост энергии
доходит до 10 %, что весьма чувствительно, учитывая, что это уже энергия, которая непосредственно поступает
на накопители электроэнергии. Точка экстремума, видимая на графике, зависит от параметров конкретного
электродвигателя.
В современном автомобилестроении применяются такие системы при торможении, как АБС
(антиблокировочная система), которая предназначена для предотвращения блокировки колеса при торможении,
а следовательно, повышает управляемость и уменьшает время торможения. Применительно к электрическому
торможению данный алгоритм должен уменьшать тормозное усилие, которое в электроприводе контролируется
уменьшением тока (момента).
Следует также заметить, что некоторое увеличение времени торможения при использовании алгоритма
максимальной рекуперации не может повлиять на безопасность в аварийных ситуациях, так как принято в ЭТС
применять и механические тормозные системы.
Выводы. Применительно к описанным ранее алгоритмам торможения, необходимо отметить крайнюю
неэффективность алгоритма максимальной рекуперации при граничных токах меньше экстремального
значения. Рекомендуется учитывать это свойство и не использовать этот алгоритм, когда по требованию
системы АБС необходимо снизить ток меньше экстремума. В случаях, когда необходимо работать на токах
меньше экстремального, рекомендуется применять алгоритм максимального торможения, который, в
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соответствии с графиком 1, имеет лучший показатель эффективности торможения (т.е. отношение
рекуперируемой энергии к времени торможения).

Рисунок 1 – Графики зависимости энергии рекуперации и времени от тока торможения ЭТС
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ ПРИВОДІВ МЕТАЛУРГІЙНИХ МАШИН З
МІНІМІЗАЦІЄЮ ВПЛИВУ ПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ
І. М. Задорожня, к.т.н., доц.
Донбаська державна машинобудівна академія
вул. Шкадінова, 72, 84313, м. Краматорськ, Україна, e-mail: 4nd@list.ru
Вступ. Питання дослідження динамічних явищ в електроприводах металургійних машин є актуальним,
оскільки металургія є пріоритетною галуззю вітчизняної промисловості, що визначає стан та темпи розвитку
економіки України. Розгляд задач динаміки означеного напряму можна виконувати за двома напрямами –
аналізу та синтезу явищ в електромеханічній системі приводів. Задачі синтезу за рівнем складності значно
перевершують задачі аналізу, оскільки їх розв’язання вимагає на підставі заданого критерію визначити
оптимальні параметри механічної підсистеми (з урахуванням додаткових пристроїв демпфування), обрати
раціональну форму механічної характеристики електродвигунів, розрахувати технологічно узгоджені
параметри системи автоматичного керування.
Мета роботи. В рамках цієї статті на підставі узагальнених показників розглянемо комплексну задачу
синтезу параметрів електромеханічної системи (ЕМС) стану гарячої прокатки (СГП) з максимальним згасанням
динамічної складової, враховуючи особливості технічних засобів та можливих обмежень системи.
Матеріал і результати дослідження. Мінімізувати динамічні навантаження коливального характеру
можливо за умов розрахунку параметрів настроювання регуляторів системи автоматичного керування, що
враховує властивості пружних ланок об’єкту не відхиляючись від вимог технології за основними показниками
якості. Для досліджень було розглянуто лінеаризовану ЕМС привода валків кліті прокатного стану з
уніфікованою системою регуляторів (рис. 1). З метою спрощення перетворень в схемі було використано
відносну форму представлення параметрів [1] та допущено, що контур струму є безінерційним з дисипацією
енергії як еквівалента в’язкого тертя. На схемі прийнято наступні визначення: T M 1 , T M 2 – електромеханічні
постійні часу відповідно двигуна та робочого органу; в 12 – коефіцієнт в’язкого тертя; c12 – коефіцієнт
жорсткості пружної ланки; K PC – коефіцієнт пропорційності контуру швидкості; TT – постійна часу контуру
струму; m y – момент пружний; m c – момент навантаження; ω 0* , ω *2 – відповідно швидкість завдання та
робочого органу.

Рисунок 1 – Структурна схема ЕМС привода валків кліті прокатного стана
у відносних одиницях
Для структурної схеми ЕМС приводу валків кліті визначаються параметри згідно форми нормування теорії
електромеханічної сумісності процесів [2]. Характеристичний поліном в узагальненій формі [2] визначає
процеси в ЕМС привода в масштабі часу Ту. Характер процесів в окремій електромагнітній підсистемі та
окремій механічній підсистемі, що складають повну систему, визначається узагальненими параметрами КВ, γ,
ξМ, ξЭ. Для реальних значень параметрів електроприводів клітей станів гарячої прокатки процеси в підсистемах
є загасаючими, що залежать від властивостей підсистем розсіювати енергію при коливаннях або при її
перетворенні. Граничний характер процесів в підсистемах досягають за умов їх тотожності, тобто за умов
оптимального значення демпфіруючої дії, а саме:
(1)
Кв = КВ ОПТ = 1/γ,
γ −1
ξ = ξЭ −ξМ =
.
(2)

γ

Характеристичний поліном (ХП) для граничного ступеню демпфування пружних механічних коливань
набуває вигляд

( T y2 p 2 + γ ( ξ Э + ξ М )T y p + 1 ) ⋅ ( T y2 p 2 + γ ( ξ Э + ξ М )T y p + 1 ) = 0.
(3)
Представлення ХП в формі (3) дозволяє задаватися формою перехідних процесів з однаковими показниками
як в лінії привода, так і в електричних ланцюгах обмотки якоря. В загальній практиці проектування головних
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електроприводів прокатних станів для забезпечення необхідного строку служби та гарантії резерву міцності,
вимог до ступеню стійкості та показників технологічного процесу задаються демпфуванням ξ0 та частотою
коливань системи Ω0 [4, 5].
В системі автоматичного керування параметри електромагнітної підсистеми корегуються за рахунок
параметрів регуляторів та ланцюгів зворотного зв’язку, тобто коефіцієнт регулятора швидкості при
настроюванні слід обирати за значенням
γТ М 1
.
(4)
K Р .С .ОПТ =
( 2ξ 0 + γ − 1 )Т у
Базове значення некомпенсованої постійної часу контуру регулювання швидкості повинно відповідати в
сукупності
Т М1
Т Т .ОПТ =
.
(5)
2ξ 0 + γ − 1
В механічній підсистемі в залежності від значень ξ0 та γ вимагається забезпечення демпфування
додатковими пристроями тертя (електродинамічними, інерційними) з постійними часу демпфування

Т Д .ОПТ = ( 2ξ 0 + γ − 1 )Т у ,
(6)
де ТД. ОПТ = в12/c12 визначаться співвідношенням коефіцієнтів в’язкого тертя пружної передачі.
Для ілюстрації алгоритму синтезу параметрів ЕМС у середовищі Mathcad для діапазону коефіцієнта
співвідношення інерційних мас γ = 1,1 – 1.5 при заданому значенні ξ0 = 0,35; 0,5; 0,7 було виконано розрахунок
для числової реалізації граничного ступеню демпфування пружних коливань. Корені ХП у даному випадку
були кратними та комплексно-спряженими.
На рис. 2 наведено графіки перехідних процесів (середовище Matlab) в ЕМС привода валків кліті стана гарячої
прокатки для різних значень коефіцієнта демпфірування, що задається при проектуванні, та різних значень γ.

а)
б)
Рисунок 2 – Графіки перехідних процесів в ЕМС приводу валків кліті СГП для значень коефіцієнта
співвідношення інерційних мас: а) γ=1,3; б) γ=1,5
Висновки. Для розглянутого класу приводів методика синтезу дозволяє реалізувати максимально можливе
значення демпфірування пружних механічних коливань у валопроводі та в електричних ланцюгах ЕМП.
Методика заснована на комплексному розгляді явищ пружних механічних коливань та передбачає співпрацю
спеціалістів з механічного обладнання, електроприводу та систем керування. Співвідношення оптимізації даної
методики синтезу універсальні та взаємні, тому в інженерній практиці припустимі компромісні варіанти
розв’язання задачі як конструктивними, механічними, так і електромеханічними способами.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ СУММАРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПОТЕРЬ В АСИНХРОННОМ ДВИГАТЕЛЕ ПРИ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРАХ ШИМ
ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
О. А. Таранец, студ., М. Ю. Юхименко, ст. препод.
Кременчугский национальный университет имени. Михаила Остроградского
ул. Первомайская,20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: saue1@kdu.edu.ua
Введение. В настоящее время широкое распространение получили полупроводниковые преобразователи
модуляционного типа, использующие различные способы управления амплитудой и частотой напряжения,
формирования кривой напряжения на основе импульсной модуляции. В импульсных системах одна или
несколько величин подвергается квантованию по времени. Квантованные величины преобразуются в
последовательность импульсов, воздействующих на непрерывную систему [1]. Рассмотрению влияния ШИМ
на характеристики АД посвящены работы [2–4]. Разработка математических моделей энергетической
эффективности работы АД при питании обмоток статора от преобразователей с ШИМ напряжения в
представлении единой схемы замещения АД и без влияния спектра гармоник напряжения рассмотрена в
работах [5, 6]. В то же время остается не проясненным вопрос о влиянии способа и параметров широтноимпульсной модуляции напряжения на дополнительные потери, энергоэффективность работы АД.
Цель работы. Оценка изменения потерь в АД в зависимости от способа и параметров широтноимпульсной модуляции питающего напряжения.
Материал и результаты исследования. Суммарные потери в стали АД от действия высших временных
гармонических магнитных потоков, вызванных работой от преобразователя с ШИМ напряжения, при
оперировании с усредненными значениями величин по всем гармоникам [7] можно определить как:
∞

∑ ∆P

ст.v

v =5

f 
k 2 ∆Pст.1 Lσ2 r ∆I п2  п 
 50 
=
2
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(

)
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,
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где ∆Pст.1 – потери в стали от действия 1-ой гармоники магнитного потока; ψ m – потокосцепление обмотки
статора от потока взаимоиндукции.
Более правильно проводить анализ действия каждой гармоники. Магнитная индукция в стали от действия
v-й гармоники:
Uv
U U
(2)
Bv ≈
≡ 1 ⋅ v .
4 ,44ωk 0 v S маг. f v
f 1v U 1
Магнитные потери в стали магнитопровода от потока v-й гармоники можно принять как:
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Потери в стали магнитопровода АД от действия потока первой гармоники:

∆Pст.ном. ≡

U 12

.
(4)
f 10 ,7
Относительное значение потерь в стали магнитопровода АД от действия потока v-й гармоники по
отношению к потерям в стали от 1-й гармоники:
2

U 
∆Pст.v
1
= v  ⋅
∆Pст.ном.  U 1  v 0 ,7

,

(5)

Приняв K высш. ггармст. = 2 ,5 , рассчитаны (табл. 1) относительные значения потерь в стали магнитопровода от
высших гармоник магнитного потока к потерям в стали от первой гармоники k ст.v . Используя разложение
заданной формы кривой напряжения в гармонический ряд, исследовано действие отдельно всех гармоник v при
работе от преобразователя с ШИМ напряжения с параметрами N=12 и γ = 0,2 . Исследования выполнены до 23
и 47 гармоник, как имеющих наибольшие амплитуды.
Таблица 1 – Относительные значения потерь в стали магнитопровода АД
23
47
v
k ст.v , %
24,63
9,91
Таким образом, потери в стали магнитопровода АД от отдельных гармоник магнитных потоков при работе
АД с преобразователем ШИМ напряжения могут достигать десятков процентов от основных потерь в стали
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магнитопровода от 1 гармоники. Коэффициент увеличения общих потерь в стали магнитопровода АД от
действия высших гармоник напряжения
∞


 ∆Pст.ном. +
∆Pст.v 
2
∞ 


1 Uv  
v =5
 = 1+ K
.



K cтт= 
(6)
высш. ггармст.
∆Pст.ном.
 0 ,7  U 1  
v =5  v

Для рассмотренного варианта работы АД от преобразователя с ШИМ напряжения с параметрами N=12 и
γ = 0,2 коэффициент увеличения потерь в стали магнитопровода составил K cтт= 2,015.
Для АД общепромышленного исполнения электрические потери в обмотках составляют в среднем около
60%, потери в стали магнитопровода АД – 25 % общих потерь [8]. Тогда суммарные потери в АД с учетом
действия высших гармонических напряжения ШИМ при пропорциональном увеличении активного
сопротивления от частоты тока при неизменности механических потерь составляют:
2
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∞ 
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1 U  

∆P ′ = ∆Pном. 1 + 0 ,6 K п2  0 ,7  v   + 0 ,25 K высш. ггармст.  0 ,7  v    ,
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 U 1  
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где
∆Pном. – суммарные потери в АД от действия первой гармоники напряжения.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Если принять для АД K п2 =16 и K высш. ггармст. = 2 ,5 , то коэффициент возрастания суммарных потерь в АД от
действия высших гармонических напряжения и тока вследствие ШИМ напряжения при неизменности
механических потерь:
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Для рассмотренного гармонического состава при числе импульсов на полупериод N=12 и их скважности
γ = 0,2 коэффициент увеличения суммарных потерь в АД составил K ув. потерь. АД = 2,689, при этом из-за

∑
∑

∑

действия высших гармоник потери в обмотках АД увеличиваются в 3,392 раза, а потери в стали
магнитопровода в 2,015 раза.
Выводы. В работе выявлено существенное возрастание дополнительных потерь в АД, работающем от
преобразователя с ШИМ напряжения, в особенности при малом числе импульсов на полупериоде. Так,
например, при числе импульсов на полупериоде 12 и скважности 0,2 для 23-й гармоники напряжения в АД
большой мощности с кратностью пускового тока 5,5 с выраженным проявлением эффекта вытеснения тока в
обмотках электрические потери в обмотках могут достигать 116 % электрических потерь в обмотках от
основной гармоники при номинальной нагрузке. Увеличение электрических потерь в обмотках от действия всех
гармоник в этом режиме в отдельных случаях может достигать 447 %.
Показано, что при снижении кратности пускового тока квадратично снижаются электрические потери в
обмотках от действия высших гармоник преобразователя с ШИМ.
Установлено, что потери в стали АД, работающего от преобразователя с ШИМ напряжения, при числе
импульсов на полупериоде 12 и скважности 0,2 для 23-й гармоники напряжения могут достигнуть 24,6 %
потерь в стали основной гармоники. Увеличение потерь в стали от действия всех гармоник в этом режиме
может достигнуть 101,5 %.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИВОДНЫХ
МЕХАНИЗМОВ УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
А. В. Торопов, к.т.н., инж.
ООО «ЦИТ Альтера»
бульв. Лепсе, 4, 03680, г. Киев, Украина, e-mail: askpify@ukr.net
Н. В. Маснык, асп.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
просп. Победы, 37, 03056, г. Киев, Украина
Введение. В настоящее время становится актуальным вопрос повышения производительности
электроприводов упаковочных механизмов. Существенно на производительность таких установок влияют
характеристики механизма «запайщика», в значительной степени определяющего качество выходной
продукции. При этом, электромеханическая система «запайщика» должна обеспечивать хорошие динамические
характеристики при отработке цикла позиционирования.
В современных системах управления электроприводом зачастую используют трехконтурную систему
регулирования с ПИ-регуляторами тока, скорости и внешним П-регулятором контура положения. Недостатком
такого подхода является то, что настройка регуляторов производится эмпирическим способом, что в свою
очередь приводит к решению, далекому от оптимального [1]. Следовательно, для реализации процедуры поиска
алгоритма оптимального управления необходимо сформулировать критерии в математической форме, которым
и должна будет отвечать скорректированная система. Таким образом, формализация критериев оптимальной
работы электропривода «запайщика» является актуальной.
Цель работы. Поиск и формализация критериев оптимальной работы привода «запайщика» упаковочного
оборудования.
Материал и результаты исследования. Цикл работы привода «запайщика» состоит из двух основных
режимов. При перемещении из точки А в точку В для обеспечения высокой производительности должно
обеспечиваться максимальное быстродействие при отработке положения. При попадании в точку В привод
переключается в режим стабилизации линейной скорости перемещения нагревателя, так как в обратном случае
колебания при пайке приводят к неплотному закрытию пакета либо к его разрыву. Переход в первый режим
работы осуществляется по достижению кривошипно-шатунным механизмом точкуи А. Принцип перемещения
механизма в процессе одного цикла упаковки представлен на рис. 1 [2].

Рисунок 1 – Схема работы кривошипно-шатунного механизма при отработке цикла упаковки
На рис. 1 приняты следующие обозначения: V – линейная скорость перемещения; ω – угловая скорость
вращения выходного вала редуктора. Сформулируем требования к вышеописанному алгоритму работы в виде
критериев оптимальности, которым должна отвечать система при отработке цикла упаковки.
При перемещении из точки А в точку В должно обеспечиваться максимальное быстродействие, однако, при
этом должно выполняться требование ограничения максимальной скорости, а также ограничения на
управление. С учетом вышеуказанных требований минимизируемый функционал качества запишется [3]:
∞
2
2
min J = ∫ (1 + α ω ⋅ ω + cu ) dt ,
(1)
u
0
где α ω ,

c – весовые коэффициенты, определяющие ограничения на отклонение по скорости и управляющее

воздействие.
Поскольку процедура синтеза регулятора для такого функционала будет крайне затруднена, то
целесообразно трансформировать его к виду, в котором квадратичные составляющие функционала сведутся к
ограничению в математической модели исследуемого объекта.
При этом функционал качества может быть преобразован к виду:
∞
min J = ∫ 1dt , u ≤ 1 .
(2)
u
0
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Здесь u ≤ 1 – нелинейность в математической модели исследуемого объекта.
Оптимальное управление, обеспечивающее достижение минимума функционала качества для системы
электропривода [4]:
u = − sign ( K 0 dS / dω ) ,
(3)
где

K 0 – коэффициент усиления разомкнутой системы; S – функция Беллмана-Ляпунова.

Таким образом, при движении от точки А к точке В требуемое качество переходного процесса,
определяемое условиями работы оборудования, будет обеспечиваться при сигнатурных управлениях.
Значительно сложнее задача выбора функционала качества для участка, на котором должна быть
стабилизирована линейная скорость перемещения нагревателя. При этом требование быстродействия не
является критическим, так как более важным является требование динамической точности. С учетом точности
по отработке линейной скорости нагревателя и ограничения на управляющие воздействия функционал качества
для исследуемого участка может быть представлен в виде:
∞
2
min J = ∫ (αV ⋅ V + cu ) dt ,
(4)
u
0
где c , α V – весовые коэффициенты, определяющие ограничение на управление и максимальное значение
линейной скорости.
С учетом зависимости линейной скорости перемещения нагревателя от угловой скорости двигателя
преобразуем уравнение к виду:
2
∞
λ 2 

2
min J = ∫ (αV ⋅ R (1- cos ω ) + sin ω + cu ) dt ,
(5)


u
2
0
где

λ

– коэффициент, определяемый размерами кривошипно-шатунного механизма;

R – радиус кривошипа.

Преобразуем полученный функционал качества согласно известной формуле cos( ω ) = 1 − sin 2 ( ω / 2 ) :
2
∞

2ω λ
2 
2
min J = ∫ (αV ⋅ R 2 sin
+ sin ω + cu ) dt .
(6)


u
2
2
0


Поскольку участок АВ составляет менее 2% от полного поворота механизма, то в первом приближении
можно принять, что sin ω → ω .
Тогда, с учетом принятого допущения можно полагать, что:
2
∞
∞
 ω2 λ 2 
2
2
2 4
2
min J = ∫ (αV R 2
+ ω  + cu ) dt = ∫ (α1 ⋅ R (1 + 0, 5 ⋅ λ ) ω + cu ) dt .
(7)
u
0
0
 2 2 
Упростив выражение путем подстановки

α ′ = αV ⋅ R 2 (1 + 0,5λ ) , получим:
2

∞
4
2
min J = ∫ (α ′ ⋅ ω + cu ) dt .
(8)
u
0
Таким образом, для движения нагревателя механизма «запайщика» по оптимальной траектории с точки
зрения обеспечения требуемого качества упаковки, необходимо выполнение условия минимума
неквадратичного функционала качества. При этом закон оптимального управления в общем виде запишется:

u=−

K0
⋅ ( dS dω ) ,
2c

(9)

где S определяется в последовательности степенных форм S ( V ,ω ) = S ( V ,ω ) 2 + S ( V ,ω ) 2 + ...
Выводы. В результате анализа существующих требований к электроприводу «запайщика» упаковочного
механизма были сформулированы критерии оптимальности для различных участков отработки цикла упаковки.
Можно отметить, что для полученных функционалов качества решение может быть получено из класса
нелинейных законов управления. Таким образом, дальнейшее развитие систем управления электроприводами, а
также повышение производительности упаковочных механизмов возможно за счет разработки нелинейных
алгоритмов управления, обеспечивающих минимизацию полученных критериев оптимальности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ С
ВОЗБУЖДЕНИЕМ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
Л. В. Белая, асп., В. М. Чермалых, д.т.н., проф.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
просп. Победы, 37, 03056, г. Киев, Украина, e-mail: liliaya@ukr.net
Введение. В настоящее время все чаще находят применение асинхронные электродвигатели с фазным
ротором с возбуждением переменным током, включенные в режиме машины двойного питания [1]. Обмотка
возбуждения питается от автономного инвертора напряжения (АИН) трехфазным переменным напряжением
низкой фиксированной частоты, и тем самым создается вращающееся магнитное поле уже при неподвижном
роторе; обмотка статора (якоря) – от преобразователя частоты ПЧ, инвертор которого является зависимым.
Когда ротор начинает вращаться, выходная частота ПЧ статора автоматически увеличивается на величину
частоты вращения ротора. Для питания цепи якоря АД используется ПЧ с инвертором напряжения на IGBTмодулях. Применение двух ПЧ в статоре и роторе позволяет управлять четырьмя переменными и, как
следствие, управлять энергетическим режимом работы машины. Такая схема получила название
асинхронизированный вентильный двигатель (АВД) [2].
Он используется в основном в приводах средней и большой мощности из-за высоких энергетических
показателей. Это приводит к тому, что исследование статических и динамических характеристик АВД, а также
настройка контуров регулирования координат электропривода становится сложной задачей. Несмотря на
развитие теории управления, в большинстве случаев для обеспечения удовлетворительного качества
регулирования используется параметрическая коррекция традиционных регуляторов эмпирическими методами.
Это приводит к необходимости проверки полученных алгоритмов управления на реальном объекте, что для
машин большой мощности приводит к недопустимым энергетическим затратам. Помимо этого, в случае
неудачного выбора коэффициентов регуляторов возможно появление автоколебаний скорости, недопустимых
бросков тока и прочих аварийных ситуаций. Таким образом, нахождение подхода, с помощью которого
возможен выбор параметров регуляторов для АВД, обеспечивающих хорошее качество переходных процессов
со снижением энергетических затрат на процесс пусконаладки, является актуальной задачей.
Цель работы. Анализ возможности применения систем автоматизированного проектирования для выбора
параметров регуляторов для систем АВД.
Материал и результат исследования. Одним из подходов к решению данной проблемы является
использование имитационного моделирования с применением математических приложений. В настоящее время
все большее распространение получает математический пакет MATLAB и его приложение Simulink. Его
несомненным преимуществом является возможность не только исследования динамических характеристик, но
также и выбор коэффициентов регулятора произвольного вида, то есть в данном случае MATLAB можно
рассматривать как систему автоматизированного проектирования.
В большинстве литературных источников для синтеза регуляторов переменных двигателя предлагается
использование блоков, заложенных в библиотеке SimPowerSystems. Такой подход упрощает задачу
преобразования токов и напряжений в различных системах координат двигателя, однако не дает представления
о физических процессах в двигателе, который фактически выступает «черным ящиком» [3].
С целью более полного анализа системы АВД целесообразно использовать математические модели с виде
системы дифференциальных уравнений во вращающейся системе координат ротора [4]. В этом случае
становится возможной не только параметрическая коррекция регулятора, а также и выбор его структуры.
Математическая модель электрической части АВД при управлении как со стороны статора, так и со стороны
ротора имеет вид:

{

}

Ψ r = L i + (1 + σ r ) i
;
0 sd
rd
d Ψr
;
U = Rr i +
rd
rd
dt
di
dψ
1
U = Rs i + σ Ls sd − σ Lsωmr isq +
⋅ r;
sd
sd
dt
1 + σ r dt
U sq = Rs isq + σ Ls

(1)

disq
ψr
+ σ Ls ωmr isq + ωmr
;
dt
1+σr

ψr
p
,
isq
3
1+σr
где Ψ r − потокосцепление со стороны ротора; L0 − взаимоиндукция; σ r − коэффициент утечки в роторе;
σ − коэффициент рассеивания; Rr − активное сопротивление ротора; Ls − индуктивность статора; p − число
M =
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− составляющие токов статора; ωmr − скорость вращения ротора; U rd , U sq ,

пар полюсов; isd , isq

U sd − управляющие напряжения.
Составляющая irq в формировании тока, создающего момент, не участвует, поэтому при регулировании ее
стремятся свести к нулю. Несмотря на представленное упрощение, с учетом основного уравнения динамики,
описывающего механическую часть электропривода, математическая модель АВД описывается нелинейной
системой дифференциальных уравнений четвертого порядка. Это делает практически нереализуемой процедуру
классической настройки регуляторов токов, потокосцепления и скорости классическим методом
последовательной коррекции. В этом случае целесообразно использование блоков автоматического
определения параметров корректирующих звеньев, при которых обеспечивается заданное качество переходных
процессов. Одним из таких блоков является SignalConstraint, позволяющий вести коррекцию регуляторов с
произвольным числом настраиваемых параметров [5].
При использовании этого блока осуществляется последовательная настройка контуров регулирования
параметров АВД, а именно: потокосцепления, тока статора и скорости двигателя. Следует отметить, что
наиболее опасные аварийные ситуации возможны при неправильной настройке регулятора скорости, так как в
этом случае возможны не только перегревы силовых IGBT-транзисторов, но также и появление резонанса в
механике, отказ подшипников. Помимо этого, именно для контура скорости наиболее актуальной является
задача определения параметров, при которых ввод в эксплуатацию оборудования пройдет без аварийных
ситуаций с незначительными коррекциями под конкретные режимы работы.
Для исследования возможности использования блока SignalConstraint системы автоматизированного
проектирования MATLAB при выборе параметров системы управления электродвигателя с фазным ротором с
возбуждением переменным током было проведено цифровое моделирование. При этом использовались
параметры двигателя мощностью 75 кВт с номинальной скоростью 157 рад/с. Графики переходных процессов
при использовании регуляторов, настроенных эмпирическим методом Циглера-Николса, и с помощью систем
автоматизированного проектирования представлены на рис. 1.
200

1

w,rad/s

150
2
100

50

0

0

5

10

15

20

25
t,s

30

35

40

45

50

Рисунок 1 – Графики переходного процесса по скорости при использовании метода Циглера-Николса
(кривая 1) и при использовании параметрической настройки в MATLAB (кривая 2)
Выводы. В результате проведенного исследования можно отметить, что использование систем
автоматизированного проектирования с функцией параметрической настройки регуляторов позволяет
обеспечить работоспособность системы АВД при первом запуске. Дальнейшее развитие предложенного метода
возможно путем применения сложных алгоритмов управления, компенсирующих влияние нелинейностей
объекта управления.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИБРАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ
УПЛОТНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ СРЕДСТВАМИ РЕГУЛИРУЕМОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА
В. Ю. Ноженко, асп., С. Г. Захватов, магистр.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: viktoriya_nozhenko@mail.ru
Введение. Развитие строительной отрасли стимулирует увеличение объемов производства строительных
материалов, бетонных и железобетонных изделий (ЖБИ), что требует повышения эффективности функционирования установок по их производству. Необходимые качественные показатели ЖБИ приобретают на стадии
уплотнения бетонной смеси, которая является одной из основных в общем технологическом процессе [1 – 3].
При этом наибольшее распространение при производстве сборного железобетона получил способ объемного
вибрационного уплотнения, который в большинстве случаев основывается на классических схемах с использованием вибрационных площадок с вертикально направленными гармоническими колебаниями с двухвальными
дебалансными вибровозбудителями [4 – 9].
Используемые в промышленности виброустановки характеризуются устаревшим оборудованием и отсутствием возможности управления процессом уплотнения, что приводит к:
– быстрому выходу из строя оборудования;
– значительным эксплуатационным затратам;
– снижению качественных показателей готовой продукции;
– отсутствию возможности оперативного контроля состояния оборудования и др.
Повышение эффективности работы рассматриваемых установок, улучшение качественных и количественных характеристик выпускаемой продукции возможно путем полной или частичной автоматизации процесса
производства ЖБИ с использованием регулируемого электропривода (ЭП) и подсистемы контроля вибраций.
Цель роботы. Повышение качественных показателей железобетонных изделий путем использования для
средств регулируемого электрического привода вибрационных площадок при уплотнении бетонной смеси.
Материал и результаты исследования. Для работы большинства виброплощадок используются нерегулируемые асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, работающие на один вал. Синхронность вращения двигателей выполняется через жестко закрепленные карданные валы виброблоков и синхронизаторов, что
не дает возможности изменять вибропараметры колебаний (частоту и амплитуду) в процессе уплотнения. Это
существенно влияет на качественные показатели готовой продукции, потому как применение разночастотных
режимов вибраций позволяет улучшить упаковку различного по величине заполнителя бетонной смеси, способствует ускорению протекания процесса [4, 5, 10] и дает возможность уплотнять на одной виброплощадке различные по конструктивным особенностям изделия.
В настоящее время разрабатывается множество альтернативных решений с традиционными приводами и установками для уплотнения бетонной смеси [4, 10, 11 и др.]. В случае большой амплитуды колебаний площадки
и необходимости осуществления управления движением по сложному закону, в качестве привода колебательного движения предложено применять линейные двигатели с постоянными магнитами [10]. Но эффективная
работа линейных двигателей во многом зависит от рационально подобранных главных параметров и размеров
установки, что в дальнейшем переопределяет те или иные рабочие и электромеханические характеристики
взаимодействия двигателя с рабочим органом. Предложенное решение целесообразно применять только для
уплотнения ЖБИ небольшой массы.
Регулирование частоты колебаний в процессе уплотнения виброплощадок различной грузоподъемности
возможно осуществить с помощью внедрения частотно-регулируемого электропривода, что также положительно отобразится на общем состоянии оборудования установки: обеспечит плавный пуск двигателей, исключит
удары в механических узлах установки.
При использовании частотно-регулируемого электропривода целесообразно применять систему оперативного контроля вибрационной установки, с помощью которой можно обеспечить измерение и контроль частоты и
амплитуды каждого виброблока в процессе его функционирования. Во время работы виброплощадки часто разбиваются подшипники в виброблоках, в результате чего на карданные валы передается большая нагрузка и
происходит изменение амплитуды колебаний, что не допустимо для технологического процесса.
Контроль вибропараметров позволит не только наблюдать за распределением колебаний по всему объему
формы с бетонной смесью, но и даст возможность заранее предусмотреть выход из строя подшипников и карданных валов, которые являются одними из наиболее слабых мест в системе ЭП.
Применение предложенных ранее решений не может в полной мере обеспечить технологически необходимые режимы уплотнения, в частности, в них невозможно изменять в процессе уплотнения частоту и амплитуду
независимо друг от друга. Это объясняется тем, что известные конструкции виброплощадок и вибровозбудителей не приспособлены для управления параметрами колебаний.
Изменение амплитуды и частоты в процессе уплотнения возможно осуществить только при несогласованном вращении дебалансов, за счет разрыва синхронизации валов, на которых они установлены. Разрыв синхро59
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низации можно получить путем изменения конструкции вибрационной площадки, а именно, исключить по одному малому карданному валу с двух сторон площадки, которые соединят синхронизатор с виброблоком. При
такой конструкции вращательное движение будет передаваться с одного двигателя на левую сторону, а со второго – на правую.
Независимо управляя частотой вращения каждого двигателя с помощью двух частотно-регулируемых ЭП,
можно получить разночастотные вибровоздействия на форму, максимумы которых соответствуют первому режиму, а колебания уменьшенной амплитуды обеспечивают второй режим виброуплотнения. Изменение параметров колебаний в процессе вибрирования бетонной смеси дает возможность лучше уплотнить разный по
крупности заполнитель и обеспечить меньшую пустотность, что положительно отразится на качестве готовой
продукции. При этом, на первый план выходит задача формирования закона управления вибрациями формы,
соответствуюми конечным требованиям качества продукции.
Из вышесказанного следует, что управление процессом уплотнения применением разночастотных электроприводов без механической связи даст возможность обеспечить:
– улучшение качественных показателей уплотняемой смеси путем гибкого управления параметрами вибраций на различных стадиях технологического процесса;
– повышение производительности изготовления ЖБИ за счет уменьшения цикла уплотнения;
– оперативное наблюдение за состоянием оборудования площадки за счет использования подсистемы контроля вибраций;
– снижение затрат на технологическое обслуживание оборудования за счет плавных пусков и остановов;
– уплотнение различных по конструктивным особенностям ЖБИ на одной установке.
Выводы. Рассмотрен способ повышения эффективности работы вибрационных площадок с вертикально направленными колебаниями с двухвальными дебалансными вибровозбудителями с помощью разрыва механической связи валов приводных двигателей и применения частотно-регулируемых электроприводов, что позволит
обеспечить воздействие разночастотных вибраций на уплотняемую бетонную смесь и тем самым повысить качество готовой продукции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Баженов Ю.М. Технология бетона: учебник. – 3-е изд. – М.: Изд.-во Ассоциации строительных вузов,
2002. – 500 с.
2. Черненко В.К., Ярмоленко М.Г. Технологія будівельного виробництва: підручник для студ. буд. спец.
вищ. навч. закладів. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с.
3. Сорокер В.И., Довжик В.Г. Жесткие бетонные смеси в производстве сборного железобетона. – М.: Гос.
изд-во литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1958. – 206 с.
4. Гусев Б.В., Зазимко В.Г. Вибрационная технология бетона. – К.: Будівельник, 1991. – 160 с.
5. Сергеев В.П. Строительные машины и оборудование: учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1987. –
376 с.
6. Вибрационные машины в строительстве и производстве строительных материалов: справочник / Под.
ред. В.А. Баумана, И.И. Быховского, Б.Г. Гольдштейна. – М. : Машиностроение, 1970. – 647 с.
7. Вибрации в технике: справочник: в 6 т. / Ред. совет. В.Н. Челомей. – М.: Машиностроение, 1981. – Т. 4:
Вибрационные процессы и машины: справочник / Под ред. Э.Э. Лавендела. – 1981. – 509 с.
8. Пособие по технологии формования железобетонных изделий (к СНиП 3.09.01 - 85). – Москва: Стройиздат, 1988.
9. Лермит Р. Проблемы технологи бетона. – 2-е изд. – М.: Изд.-во ЛКИ, 2007. – 296 с.
10. Бєлікова Ю.О., Бондар Р.П., Голенков Г.М., Подольцев О.Д. Моделювання коливального руху віброплощадки для ущільнення бетонної суміші з лінійним магнітоелектричним двигуном // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – № 4. – С. 16–20.
11. Іткін О.Ф. Наукові основи розробки вібраційних машин для ущільнення цементобетонних сумішей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.05.02 ,,Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій”. – Харків, 2010. – 46 с.

60

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ НА БРОСКИ ДАВЛЕНИЯ
ПРИ ПУСКАХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ
П. А. Коротаев, ассист.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
ул. Фрунзе, 21, 61002, г. Харьков, Украина, e-mail: pahan312@yandex.ru
Введение. Как известно, применение частотно-регулируемых электроприводов (ЭП) для модернизации
нерегулируемых ЭП насосных агрегатов систем водоснабжения исключительно эффективно. Однако в
большинстве случаев при оценке эффективности внедрения таких ЭП учитывают лишь экономию
электроэнергии. В то же время острой проблемой систем водоснабжения и водоотведения Украины является
наличие существенного числа порывов. Так, по данным Харьковского КП «ПТП «Вода» в летний период
2011 г. остановки нескольких высоконапорных насосных станций всего на 10 минут было достаточно, чтобы
после возобновления их работы возникло до сотни одновременно существующих порывов, тогда как
ликвидировать за сутки удавалось лишь 17 [1]. Обычно наличие порывов объясняется изношенностью
водопроводных сетей. Действительно, в Харькове существуют водопроводные сети, которые были заложены
еще 110 лет назад. Однако при внедрении энергосберегающего ЭП на насосной станции второго подъема в
п.г.т. Солоницевка Харьковской области, выполненного на основе преобразователя частоты ПЧРТ-03, было
обнаружено, что помимо известных факторов число порывов сократилось с 60 в год до 8-10 [2]. С учетом
сказанного нельзя рассматривать ветхость сетей как единственную причину большого количества порывов.
Одним из важнейших факторов, приводящих к снижению работоспособности трубопроводных сетей, являются
волновые процессы, возникающие в электротехнологической системе как объекте с распределенными
параметрами. Исследование процессов пуска по разработанной с учетом волновых процессов модели
подтвердили справедливость сделанных предположений [3].
Цель работы. Анализ влияния параметров водопроводной магистрали на броски давления при прямом
пуске насосного агрегата (НА).
Материал и результаты исследований. Математическая модель (рис. 1) электропривода насосной
установки, работающей на водопроводную сеть, состоит из:
− асинхронного двигателя, в котором электромеханическое преобразование энергии представлено
апериодическим звеном первого порядка;
− трубопроводной сети и потребителя, для описания которых используются уравнения, приведенные в [4];
− ПИ-регулятора давления с передаточной функцией [5]:
kp
,
(1)
WP ( p ) = k p +
Tí p
где k p – коэффициент усиления регулятора давления; Тн – постоянная времени регулятора давления.
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Рисунок 1 – Структурная схема математической модели электропривода насосной установки, работающей
на водопроводную сеть
Моделирование проводилось для насосной станции, осуществляющей подачу воды с помощью
центробежного насоса мощностью Pн=15 кВт. Номинальный напор и производительность насоса
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соответственно равны Hн=28 м и Qн=80 м3/ч, напор насоса при нулевой подаче составляет H0=32 м. Для
расчетов взято N=20 участков трубопровода, удельные параметры которых равны: r0=20,5 с2/м6, l0=3,2 с2/м3,
с0=3·106 м-1. Моделирование проводилось для случая, когда расход потребителя Qп(t)=0, что соответствует
включению насоса в ночное время, когда большинство кранов водопотребления закрыто.
Кривая изменения давления при прямом пуске НА от длины водопроводной магистрали (рис. 2) получена
для диаметра магистрали d=0,1м. Видно, что чем больше длина магистрали, тем меньше максимальный бросок
давления, что объясняется увеличением фазы гидроудара Тф=2L/c, приводящей к снижению мощности, а значит
и максимального давления [5].
Скорость распространения гидроудара c = c ж 1 + ( E ж Е тр )Ψ зависит от коэффициента Ψ, учитывающего
деформативность стенок трубопровода, который, в свою очередь, прямо пропорционально зависит от диаметра
трубы d [5]. Таким образом, чем больше диаметр трубопровода, тем меньше максимальное давление при
гидравлическом ударе (рис. 3).

Рисунок 2 – Кривая изменения давления Н при
прямом пуске НА от длины магистрали L

Рисунок 3 – Кривая изменения давления Нп при
прямом пуске НА от диаметра магистрали d
График, приведенный на рис. 4, отражает
зависимость величины давления от времени пуска
регулируемого электропривода насосного агрегата и
полностью
согласуется
с
вышеизложенными
положениями.
Выводы. Выполненный анализ переходных
процессов показал, что при разработке законов пуска
частотно-регулируемых электроприводов насосных
агрегатов
следует
учитывать
параметры
трубопроводной магистрали, существенным образом
влияющие на броски напора в гидросистеме.

Рисунок 4 – Зависимость напора Н на выходе
насоса при различных временах пуска t
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МАКРОСКОПІЧНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ
ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ
В. М. Гудь, ст. викл., І. М. Таргоній, студ., Б. П. Хандрук, cтуд.
Національний університет водного господарства та природокористування
вул. Соборна, 11, 33000, м. Рівне, Україна, e-mail: Vovkchik@ukr.net
Вступ. Однією з основних задач автоматизованого електропривода є керування частотою обертання. До
недавнього часу в промисловості використовувалися приводи постійного струму. Однак з розвитком силової
електроніки на їх зміну прийшли більш надійні та енергоефективніші електроприводи змінного струму [1].
Такі системи, як правило, складаються із перетворювача частоти та асинхронного двигуна. А їх використання
дозволяє здійснювати більш широкий діапазон зміни швидкості [1]. При цьому, в процесі створення
регульованого електропривода, виникає необхідність в розробці та удосконаленні алгоритмів його управління.
Одним із найменш затратних методів дослідження, що дозволяє здійснити перевірку його відповідності
необхідним технічним вимогам є комп’ютерне моделювання [2]. При використанні перетворювача частоти в
системах автоматизованого електропривода змінного струму виникає необхідність у визначенні оптимальних
налаштувань вбудованого ПІД-регулятора та швидкостей зміни вихідної частоти. Крім того доведено [1], що з
метою ефективного використання енергії необхідно підтримувати певне співвідношення між частотою і
напругою з врахуванням залежності моменту опору виробничого механізму від швидкості. В той же час, при
використанні електропривода в системах управління технологічними процесами виникає необхідність в
отриманні математичних моделей досліджуваних систем. При цьому, більшість відомих моделей
перетворювача частоти вимагають знання його внутрішньої структури та алгоритму роботи електричної схеми.
При аналізі систем автоматизації, що містять перетворювач частоти, необхідно мати його математичну модель
на основі загально відомих технічних характеристик.
Мета роботи. Розробка макроскопічної математичної моделі перетворювача частоти, яка дозволить
ідентифікувати його за типовими технічними характеристиками.
Матеріал і результати дослідження. Відомо, що система частотно керованого електропривода змінного
струму складається з синхронного двигуна та перетворювача частоти [3]. При цьому перетворювач, в
залежності від завдання вбудованого ПІД-регулятора, формує величину напруги живлення, що подається на
статор асинхронного двигуна відповідно до заданого режиму. Сучасні перетворювачі частоти дозволяють
задавати як режими управління, для яких U f = const , U f 2 = const , U f = const , так і швидкості розгону
та гальмування [4].
Відповідно до опису функціональних можливостей сучасних перетворювачів частоти, математичну модель,
що описує їх роботу на макрорівні, можна представити у виді структурної схеми, яка складається з регулятора
частоти, системи формування швидкості зміни частоти та системи формування напруги, рис. 1.

Рисунок 1 − Структурна схема частотного перетворювача
ПІД-регулятор описується рівнянням:

f з = k p ⋅ ∆x + k d
де

d ∆x
+ k І ∫ ∆xdt ,
dt

(1)

∆x = x з − x − сигнал різниці між заданим та дійсним значеннями регульованої величини, k p , k d , k І −

параметри ПІД-регулятора.
Оскільки швидкість зміни частоти може змінюватися, то динаміку реального значення на виході
перетворювача описували за допомогою співвідношень:

 df р
 dt = sign( f з − f р ) ⋅υ f Р , при f р < f з ,

 df р
= sign( f з − f р ) ⋅υ f Г , при f р > f з ,

 dt
 df р
= 0, при f р = f з ,

 dt
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де sign − знакова функція; f з − задане (необхідне) значення частоти напруги живлення,
значення частоти напруги живлення на виході частотного перетворювача,

υfР

f р − дійсне реальне

− швидкість зміни частоти

напруги живлення при розгоні електропривода, υ f − швидкість зміни частоти напруги живлення при
Г
гальмуванні електропривода.
Формувач напруги описували за допомогою співвідношень:

U
U
U = Н f р , при Н = const ,
fН
fН


UН
UН
f р , при
= const ,
U =
f
fН
Н


U
U
U = Н2 f р 2 , при Н2 = const ,
fН
fН


(3)

U − діюче значення вихідної напруги, U Н та fН − номінальні значення напруги та її частоти для
асинхронного двигуна, f р − дійсне реальне значення частоти напруги живлення на виході частотного
де

перетворювача.
Результати моделювання динаміки зміни величини вихідної частоти та діючого значення напруги
перетворювача частоти в типових режимах роботи приведено на рис. 2.

а)

б)

в)
г)
Рисунок 2 − Динаміка зміни: а) вихідної частоти; діючого значення вихідної напруги перетворювача
частоти при заданому значенні 50 Гц в початковий момент часу, 10 Гц в момент часу 12 с, для швидкості
зміни частоти 5 Гц/с при: б) U f = const ; в) U f 2 = const ; г). U f = const
Висновки. Запропонована математична модель перетворювача частоти дозволяє провести його
ідентифікацію за типовими технічними характеристиками. При цьому її використання дозволить зменшити
затрати часу на створення моделей систем автоматизації, що включають частотно-керований електропривод.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ IGBT ВІД ПЕРЕНАПРУГИ
А. П. Калінов, к.т.н., доц., В. О. Мельников, асист.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: scenter@kdu.edu.ua
Вступ. Розробка силового напівпровідникового перетворювача електричної енергії вимагає ретельної конструктивної проробки, компактного розміщення силових елементів та мінімізації електричних зв'язків між ними.
Це пов'язано з тим, що силові напівпровідникові ключі схильні до потенційного пробою, а їх робочі характеристики визначаються граничними експлуатаційним параметрами. Так для IGBT гранично допустимі режими роботи визначаються максимально допустимими напругою і струмом, максимальною розсіюваною потужністю і
допустимою температурою корпусу напівпровідника [1]. Основними причинами, що призводять до виходу транзистора з ладу або порушення нормальної роботи схеми в результаті зміни основних параметрів транзисторів,
можуть бути занадто висока зворотна напруга на одному з переходів і перегрів приладу при збільшенні струму
через переходи. Всі параметри граничних режимів обумовлені розвитком одного з видів пробою [2]: електричного
пробою, внаслідок високої напруги, або унаслідок теплового пробою через перегрів струмом. При цьому, якщо
вхідну напругу, що подається на ключ, можна легко врахувати, то вплив перенапруги прогнозувати набагато
складніше. В загальному випадку до перенапруг, що діють на ключові елементи статичних перетворювачів енергії, можна віднести: комутаційні перенапруги, зумовлені різкою зміною струму в індуктивностях; перенапруги,
обумовлені резонансними явищами в перетворювачах; зовнішні перенапруги, що надходять з мережі живлення.
При використанні IGBT в якості ключового елемента перетворювача необхідно забезпечити знаходження
його робочої точки всередині області безпечної роботи (ОБР) без виходу за її межі. Оскільки навіть короткочасний вихід робочої точки за межі відповідної ОБР призводить до виходу транзистора в область пробою. З метою захисту IGBT від можливого пробою зазвичай формують траєкторію його перемикання при його роботі в
ключовому режимі [2, 3]. Для цього до транзистора підключають додаткові захисні кола.
На сьогоднішній день окрім класичних засобів захисту від перенапруг на ключових елементах напівпровідникових перетворювачів, таких як додаткові снаберні RC − та RCD − ланцюги кола, широкого застосування
набули елементи, що різко знижують свій опір при перевищенні напруги вище заданого рівня, такі як варистори [4]. В нормальному режимі роботи опір варистора доволі великий і він не впливає на схему, але при різкому
збільшенні напруги вище заданого рівня відбувається спрацьовування елемента і його опір на декілька порядків
зменшується, тим самим «гасить» викид напруги. Окрім варисторів для захисту IGBT від потенційного пробою
також широкого застосування знайшли супресори [4], які за принципом дії і характеристикам аналогічні стабілітронам, однак відмінність від останніх суттєва, оскільки супресори оптимізовані за мінімумом часу спрацьовування і максимуму поглинання потужності.
Мета роботи. Оцінка ефективності застосування додаткових схем захисту від перенапруг та їх вплив на комутаційні характеристики IGBT.
Матеріал і результати дослідження. Для вирішення поставленої мети в якості об’єкту досліджень обрано
схему імпульсного перетворювача, представленого на рис. 1, а. У випадку підключення вхідного конденсатору
Cin довгими проводами дане з’єднання можна представити паразитною індуктивністю Ls , причому вона може мати вельми велику величину. При проходженні струму iVD (рис. 1, б) в індуктивності буде накопичуватись енергія. В момент закриття транзистора
VT струм колектору переривається, але енергія, накопичена в паразитній індуктивності, прагне його підтримати, тому виникає
викид напруги між колектором та емітером, утворюючи деяку
а)
«добавку» до напруги живлення. Через діод VD починає текти
струм, емітер транзистора підключається до загального провідника
схеми, тому «добавка» в чистому вигляді «додається» до вхідної
напруги. Причому, чим вища швидкість спаду струму колектора,
тим більшу величину «добавки» напруги можна отримати і тим
небезпечніше стає режим роботи ключового транзистора [4].
Для підвищення надійності схеми і зниження допустимої величини напруги «колектор-емітер» в схему перетворювача вводяться
захисні елементи. Оскільки траєкторія робочої точки транзистора
залежить від параметрів електричної схеми, то застосування в даб)
ному випадку додаткових кіл формування траєкторії зміни робочої
Рисунок 1 – Імпульсний перетворювач
точки транзистора в процесах перемикання дозволяє виключити
з паразитною індуктивністю
паразитні сплески струму та напруги, однак вносять суттєвий
вплив на динамічні втрати енергії [3]. Це пояснюється тим, що кидок струму в перехідному процесі ввімкнення
обумовлений процесом відновлення замикаючих властивостей шунтуючого діода, при цьому наростання струму в транзисторі відбувається при амплітуді напруги на ключі, близькій до напруги живлення. У перехідному
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процесі вимкнення спостерігається сплеск напруги на транзисторі, що пов'язано з кінцевим часом ввімкнення
шунтуючого діода і паразитними індуктивностями монтажних з'єднань. Спад струму транзистора при цьому
відбувається при вихідній напрузі, рівній напрузі живлення. Таким чином, миттєве значення виділеної в транзисторі потужності при ввімкненні та при вимкненні достатньо велике.
Для оцінки ефективності застосування схем захисту від перенапруг та їх впливу на комутаційні характеристики IGBT проведено експериментальні дослідження роботи імпульсного перетворювача енергії з активноіндуктивним навантаженням для випадку підключення додаткових RC − та RCD − ланцюгів кіл, варистора та
супресора. Причому дослідження проводилися для наступних режимів роботи: паразитна індуктивність відсутня, паразитна індуктивність розташована перед колектором транзистора, паразитна індуктивність розташоu
вана після емітера транзистора до зворотного діода,
∆uoff
паразитні індуктивності розташовуються перед колектором та після емітера транзистора. В якості критеріїв
оцінки обрано такі параметри (рис. 2): кидок напруги
при ввімкненні та вимкненні IGBT ( ∆u on , ∆u off ), час
t
ввімкнення та вимкнення ( t on , t off ), час виходу у ста∆uon
лий режим роботи при ввімкненні та вимкненні
t
t
t
t
s _ on
off
s _ off
on
(t
, t
), втрати енергії при ввімкненні та вимкs _ on

s _ off

ненні за години роботи перетворювача ( E on , E off ).

Рисунок 2 – Критерії оцінки роботи IGBT

Результати експериментальних досліджень представлено в таб. 1.
Таблиця 1 – Критерії оцінки комутації кола за допомогою IGBT
Критерії оцінки
Схема
∆u off ,
t off ,
t s _ on ,
∆u on ,
t on ,
Умови роботи
захисту
%
нс
%
нс
нс
–
43,636
32,636
157
76
588
RC
44,444
32,69
145
56
468
Паразитні індуктиRCD
47,773
1,852
156
411
474
вності відсутні
Варистор
43,95
8
153
559
526
Супресор
47,6
20
181
152
528
–
163,64
36,364
348
212
823
RC
158,18
29
345
230
876
Паразитна індуктивність перед коRCD
186,28
3,922
431
466
939
лектором
Варистор
195,92
4,95
485
626
947
Супресор
175,74
6,931
416
355
989
–
5,66
95,627
686
86
215
RC
5,66
84,014
652
88
227
Паразитна індуктивність перед еміRCD
5,892
33,445
754
396
246
тером
Варистор
5,892
33,445
665
569
453
Супресор
1,964
27,67
678
161
226
–
52,83
80,519
714
304
569
Паразитна індукRC
52,83
69,811
661
235
775
тивність перед коRCD
54,717
22,642
781
476
792
лектором та після
Варистор
49,057
28,302
577
659
1139
емітера
Супресор
56,604
22,642
711
316
894

t s _ off ,
нс
197
442
191
1127
819
224
476
0
392
483
1651
1705
2395
2221
2851
2226
915
2360
2176
2710

E on ,
Вт/год
386,806
384,825
427,225
451,298
413,128
428,413
448,923
501,729
440,148
485,601
579,238
589,954
643,038
561,561
639,015
489,013
423,162
463,88
711,034
653,577

E off ,
Вт/год
56,061
104,168
694,982
579,853
119,703
93,28
129,129
415,125
843,959
383,668
341,988
493,83
964,548
1051
476,048
439,202
430,778
1209
1131
789,684

Висновки. Застосування додаткових схем захисту напівпровідникових ключів дозволяє вирішити завдання
зменшення величини перенапруги до допустимого рівня напруги «колектор-емітер» транзистора. Однак наряду
з цим спостерігається суттєве погіршення таких комутаційних параметрів, як час ввімкнення та вимкнення, що,
в свою чергу, призводить до збільшення втрат енергії в процесі перемикання транзистора.
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CALCULATION OF STABLE MANIFOLD USING GRID TECHNOLOGY
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Introduction. Work on analysis of ternary memory circuit [1] on fig. 1a) pointed to presence of so-called virtual
saddle singularity. It is virtual because cross-sections of boundary surface (BS), which were calculated by method of
networks using positive integration step by Runge-Kutta method, did not passed through saddle singularity N1,
documented on fig. 1b), c). The big '1' on figure represents colored attractivity area of stable singularity S1, '2' –
attractivity of area S2 and '3' – attractivity of area S3. Values u1 and i indicate surface of cross-section BS – coordinates
S1. N1 and N2 are unstable singularities, which separate stable S1, S2 and S3. Line ρ0 is depicting trace of element BS
(EBS) for i=3,5 mA. Because of the size of contribution we present only U=440 mV, L=1.10-10 H, C1=C2=1.10-14 F.
Other parameters ape presented in papers [1], or [2]. It seemed that BS was calculated incorrectly, but existence of EBS
explained virtuality of the saddle. This raised a question how to display a plane which crosses saddle N1, but it is not
visible by using method of networks. The answer is in calculation of stable manifold (SM).
Aim of the research. Calculation of stable manifold for ternary memory circuit analysis.
Experimental part and result obtained. Ternary memory circuit on fig.1a) is described by system (1) and
calculation of SM consists in backward integration of this system. The initial conditions (IC) must be selected on EBS.
On fig. 2c) they are represented by circle, which is on fig. 2b) projected into plane i, u2 as a line segment. Partial results
were outlined in contribution [2], where calculation of SM was done on personal computer (PC). Part of the calculated
trajectories is illustrated on fig. 1d). Software was used to trace and record transition of substituting points through
current planes 0,5 mA to 5 mA with step 0,5 mA. Points recorded this way were depicted on fig. 2a) as isolines. As it
can be seen on figure, large part of the plane is still empty. This is because the calculation corresponded to step 1,10-5 °.
Calculation on PC with CPU Sempron 1400 MHz took almost 5 days. Therefore, it is necessary to use computing
system able to provide massive computing capacity.

a)

d)
b)
c)
Figure 1 a) Ternary memory circuit, b), c) cross-sections of BS through virtual saddle point N1,
d) some trajectories representing the stable manifold

 di 
L  = U − Ri − (u1 + u 2 ),
 dt 
 du 
C1  1  = i − f 1 (u1 ),
 dt 
 du 
C 2  2  = i − f 2 (u 2 ) + ∆T .
 dt 
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b)
a)
Figure 2 a) Stable manifold computing by step 1.10-5º b) Computing time of segments for step 1.10-9 º
Since the calculation of the trajectories on circle from 0° to 360° with step 1,10-5 ° took several days, it was
necessary to use computing capacity of grid infrastructure for calculation of smaller steps. Each 10-times decrease of
the step, however, meant roughly 10-times increase of computing time. The circle was therefore divided to 5º segments
and SM was calculated for steps 1,10-6 º – 1,10-10 º. From plotting length of computing time of particular 5º segments it
was found that highest computing requirements are between 120º – 290º (fig. 2b). Calculations were performed in the
European Grid Infrastructure (EGI) [3]. 11 HPC clusters from 5 countries were dynamically participating in a pool of
workers performing calculations of different segments. Computing time of SM calculation for each step was following:
Step 1,10-6 º – would took on 1 PC overall 0,9 day, 1,10-7 º – 6 days, 1,10-8 º – 64 days, 1,10-9 º – 740 days and 1,10-10 º –
7755 (!) days. From the step 1,10-6 º it is apparent that CPUs used in grid infrastructure were more powerful than CPU
Sempron used for step 1,10-5 º. Computing demands of SM are thus obvious and without use of grid technology the
calculation would not be possible. Because the calculated results are still in the evaluation stage, it is possible that it will
be necessary to use steps 1,10-11 º or 1,10-12 º. Considering the extreme computing demands of such calculations it will
be also necessary to select only certain segment from the circle, otherwise it would be necessary to use exceptionally
high computing power on the level of supercomputer. For such computations also GPGPU technology has to be taken
into account. Necessary condition is however possibility to declare variables as double.
Conclusions. The calculations presented in this article pointed out the need of large computing power. However, the
calculation of the stable manifold is not the only kind of calculations in the theory of non-linear circuits, which require a
long calculation time. Similarly, time-consuming is the calculation of the boundary surface [4]. Thanks to advance in
technology of graphic cards (GPGPU technology), processors production, but also thanks to the option of creating
computational clusters, there are opening new unexpected possibilities of calculating a large number of trajectories
compared to time, when the trajectories were calculated only "manually" using graphic-calculating methods [5].
Acknowledgement. The paper has been prepared under support of Slovak grant projects KEGA No. 005TUKE4/2012 and KEGA 014TUKE-4/2013 and VEGA No. 2/0054/12.
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Introduction. The article is focused on verification of output signal (voltage) of elastomagnetic sensor (EMS)
pressure force. In order to do numerical calculation it is needed to determine the magnetic induction in sensor core
when the pressure force is and is not affecting it. Simplified EMS model was created to solve the magnetic field in
sensor core. Magnetic field analysis was realised using the method of finite elements in COSMOS/EMS software for
specified frequency and current.
Aim of the research. Verification of elastomagnetic sensor output voltage.
Experimental part and results obtained. Elastomagnetic sensor 120 kN. 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
feromagnetic material permeability proportionally to acting mechanical stress. The permeability increment ∆µ,
proportional to the mechanical stress σ , can be described by relation [3]:
2λ µ 2
(1)
∆µ = ms2 .σ ,
Bsef
where λ ms is a magnetostriction coefficient for B = Bs ; Bs is the saturation flux density; µ is the magnetic permeability.
Equation (1) is valid in the case that the directions of mechanical stress and magnetic field are collinear. Practical
fabrication of elastomagnetic sensor of pressure force 120 kN, which correspond to 100 MP of a pressure, is presented
in Fig. 1. Design of lamellas and windings in Solid Works is presented in Fig. 2. Placement of windings in the EMS and
direction of current flow is presented in Fig. 3.
N1
N2

Figure 1 – Elastomagnetic sensors
120kN

Figure 2 – Design of lamellas and
windings

Figure 3 – Placement of windings and
direction of current flow

Input quantity for sensor is the external pressure force affecting the sensor and output quantity is the effective value
of voltage which is induced in a secondary winding of the sensor. For expressing the output voltage we used the
inducing law. In case that the sensor is unaffected by external pressure force, induced voltage uV ( t ) will be following:

∂ 

(2)
∫ B ( t ) .dS  ,
∂t  S

where N2 is the number of threads of secondary winding; Β is the magnetic induction in the sensor core unaffected by
force in time t; dS is normalcy of surface element dS; S is the area of cross-section of sensor core.
In case that sensor is affected by external pressure force F, induced voltage uVF ( t ) will be following:
uV ( t ) = − N 2

uVF ( t ) = − N 2

∂ F

∫ B ( t ) .dS  ,
∂t  S


(3)

where B F is magnetic induction in sensor core when affected by force in time t.
Effective output voltage ∆uV ( t ) is the difference between the voltages when the pressure force is affecting and is not
affecting the sensor:
∂
∂

∆uV ( t ) = uVF ( t ) − uV ( t ) = − N 2   ∫ B F ( t ) dS  −  ∫ B ( t ) dS   .
 ∂t  S

 ∂t  S

(4)

Magnetic field in the sensor core is created by harmonic current i1 ( t ) = I m1 sin ωt [ A ] , where I m1 is the maximum
value of current i1 ( t ) and ω=2π f is the angle frequency of time changes of a waking current, which passes through the
primary winding. Magnetic induction and output voltage then have the time variable harmonic progress. The question is
which of the values from the time variable progress we should measure.
The answer resulted from practical measurements is that we should measure the effective value of output voltage.
For effective value of output voltage and useful output signal U vef a ∆U vef of voltage uv ( t ) is true that:
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2

U vef =

∂
1T 2
1T

∫ uv dt =
∫ − N 2  ∫ B ( t ) dS   dt
∂t  S
T0
T 0


(5)
2

∆U vef =

1T 2
1T ∂

F
∫ ∆uv dt = N 2
∫ ∫ ( B ( t ) − B ( t ) ) dS  dt
T0
T 0  S ∂t


(6)

The output quantity of sensor is the effective value
of voltage measured by voltmeter in measurement
system (Fig.4).
From the equations (5, 6) we see, that for
determining the effective value of output voltage and
output useful voltage we need to know the value of
magnetic induction which can be obtained from
solving the sensor magnetic field. The useful output
Figure 4 – Measurement system for measuring the output
voltage of sensor is directly proportional to change of
voltage
permeability which results in deformation of magnetic
field.
These values were compared with the measured values for current I = 1A and frequency of current f = 400Hz. Both
of the values are presented in graphical (Fig. 5, Fig. 6) and table (Tab. 1, Tab. 2) forms.

Table 1 – Calculated and measured values of Uv
F [kN]
0
20
40
60
80
100
120

Uv [mV]
calculated
1609
1523
1428
1324
1171
1036
928

Table 2 – Calculated and measured values of ∆Uv

Uv [mV]
measured
1620
1640
1435
1304
1172
1046
929

F [kN]
0
20
40
60
80
100
120

Figure 5 – Calculated and measured values of Uv

∆Uv [mV]
calculated
0
86
181
285
438
573
681

∆Uv [mV]
measured
0
80
185
316
448
574
691

Figure 6 – Calculated and measured values of ∆Uv

Conclusion. Verification of measured and calculated values of output voltage and output useful voltage shows little
difference. These differences could be caused by calculation of magnetic characteristics and numerical calculation of
output voltage values.
Acknowledgment
The paper has been prepared by the support of Slovak grant projects KEGA No. 005TUKE-4/2012 and KEGA
014TUKE-4/2013.
REFERENCES
1. A. Hodulíková, Measurement of Force Using Elastomagnetic Effect, 5th PhD. Student Conference, TU FEI
Košice, 2005.
2. A. Hodulíková, Computer simulation model of EMS of force to the PhD Thesis, Košice, 2012.
3. Zehnula K.,SensorsofNon-electricQuantities. Prague: SNTL, 1977.
4. Tomčíková, I.: Solution of the magnetic field of elastomagnetic sensor of pressure force. In: Electroscope, no. 4,
2008, 6 pages.

70

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

COMPARISION OF EFFICIENCY OF ENERGY CONVERSION OF DIFFERENT
TOPOLOGY OF BOOST CONVERTERS
J. Perduľak, Ing., D. Kováč, prof.
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Introduction. The new topology of multiphase boost converter (MPBC) was designed and compared with
conventional single-phase boost converter (SPBC). It is shown that the suitable algorithm of switches control ensures
that the almost whole input energy from photovoltaic modules that enters to the proposed MPBC is utilized more
effective in comparison with conventional SPBC.
Aim of the research. A comparison of energy conversion efficiency of boost converters with different topologies.
Experimental part and result obtained. The most popular material used for making the solar cell is silicium (Si).
The Si is also one of major factor of long-term energy recovery, long-term financial recovery and high cost of
photovoltaic modules. One way to reduce the long-term energy and financial recovery is using proposed MPBC
(fig. 1, b).

a)
b)
Figure 1 – proposed MPBC b) in comparison with SPBC a)
The principle of function of conventional SPBC is well known. When the switch S is turned on, the energy from the
input is accumulated in form of magnetic field in the inductor L. This energy is delivered to the output after switch S is
turned off. The average value of the output voltage UOUT(AV) in continuous conduction mode is:

U OUT ( AV ) =

1
U IN .
1− z

where duty cycle “z” is ratio between time when the switch S is turned on and the period T, z = ton(s)/T. Fig. 2, a shows
the theoretical waveforms of SPBC.
We can notice that there exists a time interval within the one period T when the energy delivered to the load is equal
to zero. This is the main problem of conventional SPBC – effective utilization of input energy. What we need to do is to
ensure that all input energy is delivered to the load Z over the whole period T. We have to remove the time interval
within the period T where the energy delivered to the load Z is zero.
This is done by using the proposed MPBC, fig. 1, b). The abovementioned process of delivering energy to the load Z
can be repeated 6 times because 6 parallel legs are presented in proposed MPBC. The proposed MPBC allows
elimination of the time intervals when the energy delivered to the load Z is zero and thus effective utilization of energy
from PV module.

a)
b)
Figure 2 – Theoretical waveforms of single-phase a) and multiphase boost converter b)
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Control structures created in Simulink environment are shown in fig. 3. For this purpose the PSpice SLPS (Simulink
PSpice) simulation environment was used. This environment supports the substitution of an actual Simulink block with
an equivalent analog PSpice electrical circuit. The simulation models of single-phase, fig. 3, a) and MPBC, fig. 3, b) are
completely included to the Simulink model control design by means of SLPS block.

a)
b)
Figure 3 – Simulink model of control structure of single-phase a) and multiphase b) boost converter
Fig. 4, a) and d) shows overall view of load current iZ(t), inductor current iL(t), input photovoltaic voltage uPV(t) and
duty cycle z of single-phase (a) and multiphase (d) boost converter. From the detailed analysis (fig. 4, b, c, e) it is clear
that the MPBC works in comparison with SPBC in continuous conduction mode for whole range of input voltages UPV
except the minimum value UPV = 2V.

UPV

UPV=12V

UPV=2V

z
z=0,14

z=0,85

iZ(t)
iL(t)

iL(t)

iZ(t),UPV=12V

a)

iZ(t),UPV=2V iL(t)

b)

UPV

c)

UPV=2V
z=0,14

z
iL(t)

iZ(t),UPV=2V

iZ(t)

iL(t)

d)
e)
Figure 4 – Simulation results: overview (a), d)) and detail (b), c), e)) of input photovoltaic voltage UPV, calculated
duty cycle z, inductor and output current iL(t) and iz(t) of single-phase (a), b), c)) and multiphase boost converter (d), e))
Conclusions. The proposed MPBC works with high efficiency of energy conversion in comparison with SPBC. The
MPBC continually delivers the input photovoltaic energy to the load Z using six parallel phases. In this case, the time
interval (within the period T) when the output energy is equal to zero is removed.
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SIMULATION OF ELECTRIC CIRCUITS IN MATLAB BY SPARSE TABLEAU ANALYSIS
M. Vansáč, researcher, Ing., PhD. stud.
I. Tomčíková, researcher, Ing., Cand. Sc., Assoc. prof.
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Introduction. Nowadays in electronics department, simulations of electronic circuits are used for designing,
checking, modeling and verifying of proposed circuits. Simulation can be explained like the process when a computer is
used to obtain numerical or analytical solution [1]. For solving and simulation of electronic circuits there are mostly
used nodal analysis (NA), modified nodal analysis (MNA) and sparse tableau analysis (STA) [2].
The key advantages of STA are that STA contains information about all voltages and currents and equations can be
assembled directly from the circuit specification [3]. Therefore STA was used as a solving method of circuit simulator,
realized using GUI in MATLAB environment.
Proposed circuit simulator can be used for linear networks with active and passive elements. The DC analysis of
linear networks was achieved with opened capacitors and shortened inductors, where all time-dependent sources and
time-varying parameters of each individual components and their derivatives were set to zero.
Aim of the research. Determination of branch and nodal voltages and branch currents for each individual part of
the electric circuit with STA with option of choice between symbolical and numerical solution.
Experimental part and result obtained. The behavior of the electric circuit is given by set of equations, which are
based on combining of the element equations, Kirchhoff’s Voltage Law (KVL) and Current Law (KCL) [2]. STA
consists of the following steps:
1) write Kirchhoff’s Current Law in form Ai=0, where matrix A presents a reduced incidence matrix and vector i is
a vector of all branch currents;
2) write Kirchhoff’s Voltage Law in form u=ATv, where vector u is a vector of all branch voltages and vector v is a
vector of all nodal voltages in consideration to ground;
3) write the element equations as Zi+Yu=s, where Z and Y are matrices and vector s is a vector of independent
sources (current or voltage sources).
The element equations can be written in linear algebraic form, as follows. If edge ek is a resistor, then uk - Rik = 0, if
edge ek is an independent current or voltage source, then ik=I or uk=U, if edge ek is a controlled source, then for a
voltage controlled voltage source is possible to write uk = αux, for a current controlled voltage source uk = αix, for a
current controlled current source ik = αix and for a voltage controlled current source ik = αux. Combining these equations
with Kirchhoff’s Voltage and Current laws, we can get valid the following system:
0   i  0
A 0
 0 I − AT  .u  = 0 ,
(1)

   
 Z Y
0   v   s 
where Z and Y are (m x m) matrices and vector s is a known (m x 1) vector [3].
The following electric circuit simulator was created based on STA analysis. To verify proposed simulator an
electronic circuit which is shown on fig 1, a) was used.

Figure 1 – Tested electric circuit
For practical utilization of designed simulator, program user should know properties of electric components and also
basic principles of STA. Before simulation it is suitable to design orientation of each branch, fig. 1, b). It is preferably if
orientation of branch voltage for independent voltage source and also for controlled voltage source is the same like
voltage orientation of voltage source. Analogously orientation of branch current for independent current source and also
for controlled current source is the same like current orientation of current source. Orientation of branches with
resistors, capacitors and inductors doesn’t play important role in this simulator. Designed circuit simulator in GUI
environment is presented in fig. 2.
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Figure 2 – Proposed electric simulator
Field in the left half of the GUI simulator (SET CIRCUIT CHARACTERISTICS) is used to set properties of the
circuit. Right side (CALCULATED CURRENTS AND VOLTAGES) is used to view obtained results. After running
simulator, there are two options. At the first, it is possible to set number of branches and nodes, set input and output
nodes and set all individual items. At the second there is possibility to load data from file. Simulator supports English
and also Slovak language, and warning messages for incorrect input data. User can set incidence matrix manually, by
choosing of input and output node, column by column or automatically by choosing checkbox Set nodes. By pressing
button Save (Load) it is possible to save (load) all information about any circuit by standard dialog box, only as type
.mat. By pressing button Info user can see all information about circuit items as is shown in fig. 3:

Figure 3 – Info
Conclutions. In this paper electric circuit simulator was presented. This simulator allows symbolical and numerical
DC analysis by STA in MATLAB/GUI and therefore it is possible to use it in the study of electric subjects. Program is
a base for future work for AC and transient analysis.
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REMOTE DC MOTOR SPEED REGULATION USING ARTIFIC NEURAL NETWORK
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Introduction. The contribution contains a remote regulation proposal and presents also remote regulation response
measured data. The Internet begins to play a very important role in industrial processes manipulation, not only in
information retrieving. With the progress of the Internet it is possible to control and regulate from anywhere around the
world at any time. In some case in such remote regulation it is necessary to regulate electric motor. The goal of the
article is to explore nowadays possibilities for Internet based real-time regulation. The article presents regulation of DC
motor as an example of a real-time regulation and discusses possibilities of utilization Artificial Neural Network (as part
of Artificial Intelligence). On the end it presents some measured data from such a remote DC motor regulation via
Internet.
Aim of the research. The goal of the article is to present possibilities of artificial neural network utilization in DC
motor speed regulation.
Experimental part and result obtained. Artificial neural network utilization. By solving tasks in field of electric
drives we meet following basic problems: system simulations, identification of system parameters, system state
quantities monitoring, drive regulations and malfunction diagnostic. There is possible successful utilization of neural
network in all these fields of problem. The most important neural network attributes in this field are: various nonlinear
functions approximation, parameters settings based on experimental or learning data, data processing and robustness.
Today’s computer science performance allows replace classical methods of parameters estimation by automatic
identification. Main advantages are complex test signals generation possibilities, sophisticated identification algorithms,
on-line identification possibilities etc. The condition of the Internet is very varying parameter and the control system
controlling via Internet has to compensate the variation. One of the solutions is to employ the neural network. It is
possible to teach neural network behavior for different condition of networks. Advantage of this solution is, that neural
network is more universal tool and condition of the Internet can be used as a one of many parameters relate with
controlling and regulation.
Remote regulation proposal. Adequate control software, appropriate computers on client and server site and Internet
with satisfactory connection speed are necessary for successful remote regulation of DC motor via Internet adequate
control software. In generally, regulation of DC may be considered as a real-time regulation problem and time intervals
in tens of milliseconds. The time intervals may vary significantly from every regulation system. For regulation system
via Internet it is very important if the regulation loop time interval must be under one millisecond, in milliseconds or
may be over hundreds of milliseconds and more. In the architecture design, a remote regulation of electric motor via
Internet generally includes three major parts: client, server and regulated electric motor. The general remote regulation
system architecture is shown in Figure 1. The client part is the interface for the operators. It includes computers, control
software with user interface for operators or superior system. Client computer receives state information of electric
motor, connection state and other information related to the motor regulation via Internet. Received information will be
processed and evaluated in remote computer. The server part contains a server computer, which is connected to the
converter. Server contains all required drivers and devices for communication with the converter. Communication of
server with converter could be based on several ways (RS-232, Profibus, CAN, USB, etc.). Sophisticated converters
may be Ethernet enabled and may be connected directly to the Internet. If the client computer is located in outside
network – not in LAN network, where the converter is located, – the server computer is recommended.
Usage of artificial neural network. Remote regulation via Internet is very complicated. There is a delay in system state
information and also the system response delay. The most complicating factor is the fact that the delay is not constant, but
varies in time. As it was mentioned before, Artificial Neural Network in motor regulation can be used in many ways. For our
purpose, Neural Network was used for control linearization. Linearization of system control is making the regulation
significantly easier. Stuttgart Neural Network Simulator (SNNS) was used for Neural Network simulation. Optimal to time of
learning, stability and error of Neural Network, the most appropriate Neural Network appears to be Neural Network (NN)
with one hidden layer containing 6 neurons and learned with back-propagation algorithm. Scheme of resultant Neural
Network is shown in Figure 2. Effect of Neural Network on system control is presented in Figure 3. Figure 3 presents
system response – rpm on control signal. The darker curve presents system response without Neural Network. The
lighter curve presents response with Neural Network. It is obvious that lighter curve is significantly more linear than a
dark one. Beginning of the lighter curve is intentionally non-linear.
Measurement. Figure 3 shows that system response with NN has more advantages: lighter curve shape is more
linear, there is smaller zone of insensitive, when system doesn’t response on control signal, when control signal is under
certain level.
Figure 4 shows system response on remote regulation. System is regulated by PI regulator tuned for local regulation
– doesn’t take in consider a time delay caused by Internet. As Figure 4 shows, darker shape – using NN has lower
overregulation and faster reach wished value.
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Remote regulation measurement in this case was performed in network condition when there was average 15 ms
delay in communication between server and client computer.
Server
Internet
Controlling
software

Client
RS 232,
LPT, etc.

converter

Figure 1 – Remote system architecture

Figure 2 – Neural Network Architecture
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Figure 4 – System response on remote regulation

Conclusions. Today’s technology allows possibility that regulation system could be connected directly to the
Internet (without a necessity of a server computer). When Ethernet as a bus is compared with other standard types, the
most powerful advantages include nearly unlimited size of bus, possible huge distance, open system of the Internet
protocols and accessibility of the Internet. As measured data shows, utilization of Artificial Neural Network in remote
regulation could be a useful contribution. The highest advantage of Artificial Neural Network is a possibility to learn
even when it is in operation. So Neural Network can handle the new situations and system state.
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Introduction. Research of recognition of spoken speech in our department is oriented on recognition of simple
instructions on embedded system. We have chosen spectrogram for our method of speech recognition with embedded
systems.
Aim of the research. A comparison of short term analysis methods for implementation in speech recognition
embedded systems.
Experimental part and result obtained.
Signal processing by time. Most methods of short term analysis in time domain can be described by the following
equation:
Qn =

∞

∑τ (s(k )) w (n − k ) ,

(1)

k = −∞

where Qn is the short time characteristics, s(k) is the sample of acoustic signal get by pulse code modulation in time k,
(s(k)) is the transformation function, and w(n) is the weight sequence (or window) which chose the samples s(k).
Hamming´s windows. Hamming´s windows are used when processing in time. Hamming´s window is defined as
(fig.1)[1]:
ω( n ) = 0.54 − 0.46 cos[2πn / (N − 1)] for 0 ≤ n ≤ N − 1;

ω( n ) = 0 otherwise.
Parzen´s windows. Parzen´s window is defined as
(fig.1)[2]:
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Figure 1 – Hamming and Parzen window

Spectrogram. We have chosen spectrogram for our method of speech recognition with embedded systems. A
spectrogram is a time-varying spectral representation (forming an image) that shows how the spectral density of a signal
varies with the time. The vertical axis shows positive time towards the up, the horizontal axis represents frequencies,
and the colors represent the most important acoustic peaks for a given time frame, with red representing the highest
energies [3, 4].
A spectrogram is calculated from the time signal using the short-time Fourier transform (STFT). In our research we
have chosen earlier 3 windows for STFT – Rectangular, Hann, Hamming window (Fig.1), and later Parzen window
(Fig.2). This spectrogram with different windows is similar, but we can see differences that we can use for improvement
of our system.

Figure 1 – Spectrogram (Hamming window) of word
“vpravo”

Figure 2 – Spectrogram (Parzen window) of word
“vpravo”

Euclidean distance. The simplest and most efficient method for comparison of 2 vectors is the calculation of their
Euclidean distance using the following equation:
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d (a ,b ) =

n

∑ [a

k

2
− bk ] ,

(2)

k =1

where A=[a1,a2,…,an], B=[b1,b2,…,bn].
The size of both vectors has to be equal. If we want to calculate the Euclidean distance of two spectrograms (word
“vlavo” and word “vpravo”), we must normalize one of them to the same number of rows. We have chosen the method
where we filled the rows 31–35 with blank rows (fig.4).
Euclidean distance of spectrogram of words „vpravo“ and „vlavo“ with Parzen window is 7,53072 (fig. 4). This
distance is higher then Euclidean distance of spectrogram (Parzen window) of two same words „vpravo“ = 2,8483
(fig. 5).

Figure 4 – Comparison of spectrogram (Parzen window)
of word “vpravo”-up and word “vlavo”-down with
arithmetic mean, second arithmetic mean, normalization
of spectrogram and Euclidean distance

Figure 5 – Comparison of spectrogram (Parzen window)
same word “vpravo” with arithmetic mean, second
arithmetic mean, normalization of spectrogram and
Euclidean distance

This Euclidean distance (2.8483) is lower then Euklidean distance of spectrogram (Hamming window) of two same
words „vpravo“=3.23648 (fig. 6). Lower distance for same words is better for our method of speech recognition with
embedded systems.

Figure 6 – Comparison of spectrogram (Hamming window) of same “vpravo”-down with arithmetic mean, second
arithmetic mean, normalization of spectrogram and Euclidean distance
Conclusion. Spectrograms together with Euclidean distance offer interesting way of speech recognition with usage
of only a limited hardware resource of embedded systems. Parzen window is better then Hamming window for same
word.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ
НАСОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В. Г. Ковальчук, здобув., М. Г. Зинченко, студ., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: viktoria_kovalc@mail.ru
Введение. Работа насосных комплексов (НК) описывается рядом технологических (производительность и
напор, гидравлическое сопротивление насосного агрегата и трубопроводной сети) и энергетических
(гидравлическая мощность, КПД, потери мощности) параметров. Эксплуатационные характеристики,
отражающие зависимость напора, мощности и КПД от производительности, получают путем проведения
приемо-сдаточных и послеремонтных испытаний на соответствующем оборудовании [1]. Из-за необходимости
регулирования режимов работы НК, функционирования в неноминальных режимах, возникновения различных
гидродинамических процессов, износа насосного оборудования и трубопроводной сети происходит отклонение
эксплуатационных характеристик от номинальных. С учетом сказанного становится актуальным вопрос
идентификации текущих параметров действующих НК, что позволит осуществить выбор эффективного режима
работы, оценить техническое состояние насосного оборудования и коммуникационной сети, принять решение о
целесообразности ремонта или замены элементов НК.
Анализ [2, 3] показал, что существующие способы определения параметров насосных установок можно
разделить на две группы: прямые и косвенные (рис. 1). В первом случае значения технологических параметров
получают путем снятия показаний непосредственно с контрольно-измерительной аппаратуры (ваттметров,
датчиков напора и производительности). При косвенных способах определения параметров НК производится
измерение одних величин (температуры перекачиваемой жидкости, силы тока) с последующим пересчетом на
основные технологические параметры. Так, для определения КПД действующих насосных агрегатов широкое
распространение получил термодинамический метод, базирующийся на определении температуры жидкости на
входе и выходе насоса [2].
Недостатками приведенных выше
способов определения параметров
НУ
является
достаточная
дороговизна используемых в НК
измерительных средств и, в связи с
этим, ограниченное количество
измеряемых
технологических
параметров;
использование
эмпирических зависимостей для
расчета ряда параметров НК;
отсутствие
возможности
определения
текущих
потерь
мощности во всех элементах
комплекса (насосном агрегате,
трубопроводе,
запорнорегулирующей арматуре).
В
таких
условиях
целесообразен поиск подходов,
позволяющих
определять
максимально
возможное
количество
параметров
Рисунок 1 – Существующие методы определения параметров НК
действующих насосных установок
при минимально необходимом
количестве устанавливаемой контрольно-измерительной аппаратуры. Единым параметром, отражающим любое
изменение режимов работы оборудования, является мгновенная мощность (электрическая, механическая,
гидравлическая). В основе анализа процессов энергопреобразования во всех элементах энергетического канала
НК лежат уравнения энергобаланса. Метод мгновенной мощности широко используется в задачах
энергодиагностики, идентификации параметров электромеханических преобразователей, для анализа
энергетических режимов работы оборудования [4].
Цель работы. Обоснование применения метода мгновенной мощности в задачах идентификации
технологических и энергетических параметров действующих насосных комплексов.
Материал и результаты исследования. На рис. 2 приведена эквивалентная электрическая схема
замещения НУ, включающая насосный агрегат, работающий на трубопроводную сеть, где: H 0 ν 2 ( t ) – источник
гидравлического питания; ν( t ) = ν 0 + ν m cos( Ωt − ϕ ) = ν 0 + ν a cos( Ωt ) + ν b sin( Ωt ) – задающее воздействие,
описывающее относительную частоту вращения насосного агрегата; ν 0 , ν m – постоянная и знакопеременная
составляющие сигнала частоты вращения, соответственно; ν a , ν b – ортогональные косинусная и синусная
составляющие сигнала частоты вращения, соответственно; Ω = 2πf – круговая частота; f – частота изменения
входного сигнала; ϕ – угол сдвига в сигнале частоты вращения. H st – источник статического
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противодавления; RΣ – суммарное активное сопротивление, обусловленное силами трения между слоями
жидкости, жидкостью и элементами рабочего колеса; LΣ – суммарное индуктивное сопротивление насоса и
трубопровода, учитывающее силы инерции движения потока жидкости,
противодействующие изменению производительности.
Для приведенной схемы замещения общее уравнение энергобаланса
определяется выражением:
pin ( t ) = p st ( t ) + p RΣ ( t ) + p LΣ ( t ),
(1)
где pin ( t ) – мгновенная гидравлическая мощность на входе насосного
агрегата; p st ( t ) – гидравлическая мощность в трубопроводной сети,
расходуемая на преодоление противодавления; p RΣ ( t ), p LΣ ( t ) – мощность
на суммарном активном и индуктивном сопротивлениях насосного комплекса, соответственно.
При использовании математического аппарата рядов Фурье [5, 6] мгновенная мощность может быть
представлена суммой постоянной и знакопеременных (косинусной и синусной) соста вляющих. Тогда система
идентификационных уравнений для предложенной на рис. 2 схемы замещения имеет вид:
Рисунок 2 –Эквивалентная
схема замещения НК

H 0Q0 ν 02 + H 0 Q0 ν a2 2 + H 0Q0 ν b2 2 + H 0 Qa ν 0 ν a + H 0Qb ν 0 ν b = H st Q0 + RΣ Q03 + 3RΣ Q0 Qa2 2 + 3RΣ Q0Qb2 2 ;

2 H 0 Q0 ν 0 ν a + H 0Qa ν 02 + 3H 0Qa ν a2 4 + H 0 Qa ν b2 4 + H 0Qb ν a ν b 2 = H st Qa +

2
3
2
2
2
3

+ 3RΣ Q0 Qa + 3RΣQa 4 + 3RΣQa Qb 4 + 2Q0 Qb LΣ Ω + Qa Qb LΣ Ω 2 + Qb LΣ Ω 2 ;
2
2
2

H 0Qb ν 0 + H 0Qb ν a 4 + 3H 0Qb ν b 4 + 2 H 0Q0 ν 0 ν b + H 0Qa ν a ν b 2 = H st Qb +

2
2
3
2
3
2
+ 3RΣ Q0 Qb + 3RΣ Qa Qb 4 + 3RΣ Qb 4 − 2Q0 Qa LΣ Ω − Qa LΣ Ω 2 − Qa Qb LΣ Ω 2 ;
 (2)

H 0Q0 ν 2a 2 − H 0Q0 ν b2 2 + H 0 Qa ν 0 ν a − H 0Qb ν 0 ν b = 3RΣQ0Qa2 2 − 3RΣ Q0Qb2 2 + 4Q0 Qa Qb LΣ Ω;

2
2
H 0Q0 ν a ν b + H 0Qb ν 0 ν a + H 0 Qa ν 0 ν b = 3RΣQ0Qa Qb − 2Q0Qa LΣ Ω + 2Q0Qb LΣ Ω;


H 0Qa ν 2a 4 − H 0Qa ν b2 4 − H 0Qb ν a ν b 2 = RΣ Qa3 4 − 3RΣQa Qb2 4 + 3Qa2Qb LΣ Ω 2 − Qb3 LΣ Ω 2 ;

H 0Qb ν a2 4 + H 0 Qa ν a ν b 2 − H 0 Qb ν b2 4 = 3RΣQa2 Qb 4 − RΣ Qb3 4 − Qa3 LΣ Ω 2 + 3Qa Qb2 LΣ Ω 2 .

Выполнив ряд преобразований, получим аналитические выражения для определения параметров НК:
противодавления
H st = H 0 ν 02 + ν 2a 2 + ν b2 2 + Qa ν 0 ν a Q0 + Qb ν 0 ν b Q0 − RΣ Q02 + 3Qa2 2 + 3Qb2 2 ;
(3)
суммарного активного сопротивления НК

(

) (

(

(

)

)

)

(

)

H 0 2Q0 ν 0 ν a + Qa ν 02 + 3ν 2a 4 + ν b2 4 + Qb ν a ν b 2 − H st Qa − LΣ Ω 2Q02 Qb + Qa2 Qb 2 + Qb3 2
;
3Q02 Qa + 3Qa3 4 + 3Qa Qb2 4
суммарного индуктивного сопротивления НК
RΣ =

(

(

))

(

(4)

)

H st Qb − H 0 2Q0 ν 0 ν b + Qa ν a ν b 2 + Qb ν 02 + ν a2 4 + 3ν b2 4 + RΣ Qb 3Q02 + 3Qa2 4 + 3Qb2 4
.
(5)
Qa Ω 2Q02 + Qa2 2 + Qb2 2
Анализ показал, что количество уравнений в полученной системе больше числа неизвестных параметров
НК, что позволяет усложнять схему замещения технологического комплекса, учитывать нелинейный характер
распределения инерционных потерь мощности в трубопроводной системе, особенности групповой работы
насосных агрегатов на трубопроводную сеть и т.п.
Выводы. Показано, что существующие способы определения параметров действующих насосных
установок не отражают полную картину процессов, происходящих в насосном комплексе, ввиду ограниченного
количества измеряемых величин, отсутствия возможности определения КПД и потерь мощности в элементах
гидротранспортной системы. Предложено использовать метод мгновенной мощности для идентификации
параметров находящихся в эксплуатации насосных комплексов. В основе такого подхода должны лежать
уравнения энергобаланса гармонических составляющих мгновенной мощности энергетического канала
электротехнического комплекса.
LΣ =

(

)
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АЛГОРИТМЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
Е. И. Лосина, ассист.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: katice@mail.ru
Введение. Увеличение производительности работы городского электротранспорта и снижение им
потребления электроэнергии может быть достигнуто путем использования алгоритмов оптимального
управления тяговыми двигателями при оптимизации динамических режимов работы.
Цель работы. Разработка оптимальных законов изменения пути, скорости, ускорения с целью уменьшения
потребления электроэнергии городским электротранспортом.
Материал и результаты исследований. Для транспортных средств (ТС) городского электротранспорта
сопротивление движению зависит от скорости. Уравнение движения запишется так:
F = М прV `+W (V ) ,
(1)
где М пр – приведенная масса ТС, V ` – ускорение ТС, W (V ) – сопротивление движению.
Определение оптимального управления сводится к решению изопериметрической задачи [1].
Для этого вводится вспомогательная функция:

L = ( М прV `+W ) 2 + λV .
Первый выражение уравнения Эйлера при Мпр=1:
L − V `LV ` = W 2V 12 + λoV = C .
Из уравнения (3), с учетом (1) определим значение силы тяги при оптимальном управлении:

(2)
(3)

F = W ± W 2 + λoV − C .
(4)
Как показано Ю. П. Петровым [1], соотношение (4) справедливо для любого W(V), следовательно,
оптимальная диаграмма силы тяги может быть построена для любой формы зависимости сопротивления
движению от скорости. Для городского электротранспорта сопротивление движению может быть представлено
зависимостью W (V ) = W0 + kVп , где k – коэффициент пропорциональности.
В этом случае уравнение (3) записывается следующим образом:
V = Co + C1e kT + C 2 e −kT ,

F = kCo + Wo + 2kC1e kT ,

(5)

где постоянные Со, С1, С2 определяются из граничных условий: V (0 ) = V1 ; V (T ) = V2 ; V (0 ) = V (T ) = 0 и
t

∫

условия S = Vdt .
0

При малых значениях произведения kT функция /kT/ приближенно равна kT 3 / 12 , что доказывается
разложением функции в ряд по степеням kT. При больших значениях kT получаем /kT/ ≈ kT – 2.
На рис. 1, а показан график функции /kT/ и пунктиром нанесены аппроксимирующие функции.

а)
б)
Рисунок 1 – Графики функции /kT/ и оптимальная диаграмма скорости:
а) функция /kT/ и аппроксимирующие ее функции;
б) оптимальная диаграмма скорости для W(V)=Wo+kVп
Для малых kT оптимальная диаграмма скорости очень мало отличается от параболы. На рис. 1, б показана
оптимальная диаграмма скорости при Wo=0,4; S=5; K=0,8; т.е. для kT=4.
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Из рис. 1, б следует, что при малых kT параболическая диаграмма скорости (пунктир) очень мало
отличается от оптимальной (сплошная линия), поэтому в дальнейшем в качестве оптимальной диаграммы
принимается параболическая диаграмма, при чем первый участок графика соответствует разгону, а второй –
режиму торможения, а величина сопротивления движению принимается постоянной, не зависящей от скорости
транспортного средства.
Рассмотрим энергетические показатели разработанного алгоритма [2]. Мощность, потребляемая тяговыми
двигателями из сети, пропорциональна силе тяги F и скорости движения V:
P = FV / η ,
(6)
где η – к.п.д. тяговых двигателей.
Потери электроэнергии в динамических режимах рассчитаны по минимуму интеграла, который определяет
интегральный критерий качества работы привода троллейбуса [3]:
T

T

0

0

2

Q = ∫ F 2 dt = ∫ (∑ W + M ПР

dW
) dt .
dt

(7)

Найдем оптимальное управление, обеспечивающее минимальную величину тяги при заданных Мпр и S. Для
T

∫

этого необходимо найти минимум интеграла Q = F 2 dt при соблюдении следующих условий:
0
t

T

∫

∫

0

0

S = Vdt ; V (O) = V (T ) = O ; Q = (ΣW + Мпр

dV
)dt .
dt

(8)

В качестве управляющего воздействия примем силу тяги и ведем фазовые координаты:
x1 = S ; x 2 = V ; x 3 = Q.
Согласно полученному алгоритму, путь, скорость, ускорение и потребление электроэнергии будут
изменяться по следующим законам:

x1 =

St 2

(3T − 2t ) ; V =

6 St

(T − t ) ;

a=

6S

T3
T3
T3
Величина усилия на ободе колеса определяется из уравнения:

F = 2ΣW (1 −

(T − 2t ) ; Q = ΣW 2 T +

12 М 2 прS
T3

.

(9)

t
).
T

(10)

.

(11)

Выражение для силы тяги:

Fдл =

2ΣW
3(1 + ϕ )

Сила тяги при пуске из (10) при t=0:

Fмакс = 2 ∑ W .
Коэффициент перегрузки тяговых двигателей при пуске:
F
K = макс = 3(1 + ϕ ) ,
Fдл

(12)
(13)

t
где ϕ = п – отношение времени паузы между рейсами ко времени одного рейса.
T
Выводы. Для осуществления оптимальных динамических режимов работы городского электротранспорта,
минимизирующих потребление электроэнергии двигателями, изменение силы тяги должно осуществляться по
линейному закону и при пуске равняться удвоенному значению сил сопротивления движению.
При синтезе структуры системы, минимизирующей потребление электроэнергии, параметры оптимальной
тяговой диаграммы при неограниченных фазовых координатах могут быть определены из уравнений (9), (10).
Коэффициент перегрузки тяговых двигателей зависит от отношения паузы между рейсами ко времени
рейса.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТРУМУ ЗБУДЖЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ СИНХРОННОГО
ДВИГУНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЕКСКАВАТОРА
Д. В. Слободенюк, асп., В. Ю. Качалка, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: inside_valencia@ukr.net, kachalka@mail.ua
Вступ. Поряд з такими робочими машинами як, наприклад, насосні і вентиляційні установки, що характеризуються рівним графіком навантаження, синхронні двигуни (СД) застосовуються в якості різноманітних механізмів з яскраво вираженим різкозмінним навантаженням, що створює умови нестійкого режиму роботи: дробарки, млини гірничорудних підприємств, безперервні прокатні стани, поршневі компресори, а також приводи
потужних екскаваторів [1, 2].
Так як навантаження характеризується великими змінами потужності на валу, від значення, близького до
потужності неробочого ходу, до потужності в 2-3 рази більше номінальної, то робота синхронного двигуна при
незмінному збудженні супроводжується різкими змінами його реактивної потужності. Це, в свою чергу, викликає ряд небажаних явищ, наприклад, таких як: збільшення втрат, зниження віддачі реактивної потужності, додаткові втрати і коливання напруги в мережі живлення [2].
Доцільність регулювання збудження синхронного двигуна, що працює в режимі різкозмінного навантаження, випливає з наступних міркувань: при великих змінах потужності на валу, для забезпечення достатньої динамічної стійкості синхронного двигуна в період дії навантаження, його збудження необхідно підтримувати на
максимальному рівні. Для забезпечення ж сприятливих економічних і енергетичних показників синхронного
двигуна в момент відсутності навантаження, струм збудження доцільно зменшувати.
Зміна струму збудження СД екскаваторів від мінімального до максимально допустимого також дозволяє використовувати його в якості регулятора реактивної потужності для підтримки раціональних режимів компенсації реактивної потужності у вузлах навантаження [1].
Обов’язковою умовою регулювання реактивної потужності є збереження динамічної стійкості як при зміні
струму збудження і коефіцієнті завантаження, так і при короткочасних порушеннях електропостачання [3].
Мета роботи. Дослідження регулювання струму збудження на статичну та динамічну стійкість синхронного
двигуна електротехнічного комплексу екскаватора ЕКГ-8І.
Матеріал і результати дослідження. Сталий режим СД завжди супроводжується малою зміною напруги
мережі, напруги збудження або зовнішнього моменту. Ці зміни обумовлюють порушення сталого режиму, в
результаті якого виникає перехідний процес, що закінчується або новим сталим режимом ( θ = const ), або кут θ
безперервно змінюється, і нормальна робота синхронної машини стає неможливою. При великих і різких збуреннях (значні перевантаження, короткі замикання в мережі та ін.) стійкість роботи залежить як від величини
збурення і його тривалості, так і від параметрів режиму СД, значення його попереднього навантаження й інших
умов. У більшості випадків при таких збуреннях виникають коливання (хитання) ротора з великою амплітудою
[3]. Нерідко виникаючий при таких збуреннях режим роботи є нестійким і двигун випадає із синхронізму.
Як відомо, постійне автоматичне регулювання збудження збільшує область статичної стійкості СД. Настільки ж сприятливим є регулювання збудження і відносно динамічної стійкості. Це дозволяє при інших рівних
умовах зменшити величину першого вильоту кута θ і прискорити загасання коливань ротора, що виникають в
результаті динамічних збурень, тобто збільшити запас динамічної стійкості двигуна. Обмеження кута θ в першому коливанні після динамічного порушення режиму за методом площ буде тим значніше, чим сильніше вдається скоротити площу прискорення і збільшити можливу площу гальмування [3].
В роботі розглядався привідний синхронний двигун електротехнічного комплексу екскаватора ЕКГ-8І,
СДЭ-15-34-6 У2. Було виконано дослідження режиму електроспоживання в складових електропривода ЕКГ-8І.
Для цього розроблена модель силового електротехнічного комплексу екскаватора (рис.1), яка включає блоки
системи генератор-двигун, реалізований за типовою структурою. В блоках системи ГД також реалізовані типові
навантажувальні діаграми робочих електроприводів [4].
В ході моделювання дискретно задавались значення струму збудження синхронного двигуна. Як видно з
графіків (рис. 2–4), зміна факторів, що впливають на навантаження (струм збудження або зовнішній момент),
призводить до зміни положення ротора відносно електромагнітного поля статора.
При зміні струму збудження змінюється характер споживання активної та реактивної потужностей. При збільшенні струму збудження вище номінального, двигун переходить в режим генерації реактивної потужності.
Також регулювання струму збудження прискорює затухання коливань, що безперечно підвищує запас стійкості
в перехідних режимах.
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Рисунок 1 – Математична модель дослідження впливу струму збудження
на режим роботи синхронного двигуна
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Рисунок 2 – Залежність моменту та кутової швидкості синхронного двигуна від часу
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Рисунок 3 – Активна потужність при значеннях струму збудження
синхронного двигуна: а) I f = I f .nom ; б) I f > I f .nom
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Рисунок 4 – Реактивна потужність при значеннях струму збудження
синхронного двигуна: а) I f = I f .nom ; б) I f > I f .nom
Висновки. Отримані результати показують, що регулювання струму збудження дозволяє зменшити кількість та амплітуду коливань під час зміни механічного моменту на валу, підтримуючи заданий рівень реактивної потужності, змінюючи при цьому межі статичної та динамічної стійкості синхронного двигуна.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМУ ПУСКУ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ
ТРОЛЕЙБУСА ПРИ РІЗНИХ КЕРУЮЧИХ СИГНАЛАХ
К. І. Лосіна, асист., В. О. Приходько, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: vika1991418@meta.ua
Вступ. З розвитком напівпровідникової техніки поширеним стало імпульсне керування електроприводом.
Перевагами імпульсної системи керування є можливість управління короткочасними (імпульсними) сигналами,
що подаються в певні моменти часу. При малому періоді дотримання імпульсів (в порівнянні з основними
постійними часу системи) властивості імпульсної системи наближаються до властивостей безперервної системи
управління. При такому способі керування електропривод повинен дозволяти економити до 25 %
електроенергії [1].
В залежності від виду керуючого сигналу перетворювача напруги змінюються електромеханічні, а також
енергетичні характеристики двигуна постійного струму.
Мета роботи. Аналіз та дослідження режиму пуску двигуна постійного струму з імпульсною системою
керування при різних керуючих сигналах.
Матеріал і результати дослідження. На вітчизняних тролейбусах застосовуються тягові електродвигуни
постійного струму (ДПС) послідовного і змішаного збудження [2]. Незважаючи на ряд конструктивних і
технологічних особливостей, ТЕД різних тролейбусів, в основному, мають подібні електротехнічні параметри.
У табл. 1 наведені основні характеристики тягового електродвигуна (ТЕД) тролейбусів сімейства ЗіУ і 14Тр [3].
Таблиця 1 – Основні характеристики тягового електродвигуна тролейбуса сімейства ЗіУ і 14Тр
ЗіУ-682В
ЗіУ-683
14Тр
Параметри
ДК-210АЗ
ДК-211Б
9AL 2943 m
Напруга номінальна, В
550
550
600
Потужність номінальна, кВт
110
150
100
Частота обертання максимальна, об/хв
3900
3900
3800
Частота обертання номінальна, об/хв
1500
1750
1520
Струм годинного режиму, А
270
300
Струм тривалого режиму, А
185
185
182
Для моделювання роботи тягового електротехнічного комплексу тролейбуса визначено параметри машини
постійного струму з послідовним збудженням на основі паспортних даних [1], які наведенні в табл. 2.
Визначивши основні параметри, проведено імітаційне моделювання ДПС з імпульсною системою
керування. На (рис. 1) роль широтно-імпульсного перетворювача виконує блок ШИП. Цей блок складається з
мостової схеми з IGB-транзисторів, шунтованих діодами (рис. 2). Блок задаючого сигналу задає керуючий
сигнал. Для аналізу роботи двигуна з імпульсною системою управління вибрано 3 види керуючих сигналів:
лінійний, експоненціальний та параболічний. Проведений аналіз зміни кутової швидкості та коефіцієнта
корисної дії двигуна при різних керуючих сигналах (рис. 3–5).
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Рисунок 1 – Імітаційна модель електротехнічного комплексу тролейбуса
з імпульсною системою керування
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Таблиця 2 – Параметри двигуна постійного
струму
Розрахункові параметри
Значення
номінальний момент опору, Н м
700,6
взаємна
індуктивність
між
ланцюгом якоря і ланцюгом 0,0038
збудження двигуна, Гн
індуктивність обмотки збудження, 0,0015
Гн
момент інерції електродвигуна, 11,24
кг м2
реактивний момент опору, Н м
3,5
коефіцієнт в'язкого тертя, Н м с
0,022
Індуктивність якірного ланцюга, 0,001
Гн

Рисунок 2 – Схема широтно-імпульсного
перетворювача

а)
б)
Рисунок 3 – Характеристики двигуна тролейбуса при лінійному керуючому сигналі:
а) кутова швидкість w; б) ККД двигуна

в)
г)
Рисунок 4 – Характеристики двигуна тролейбуса при експоненціальному керуючому сигналі:
а) кутова швидкість w; б) ККД двигуна

д)
е)
Рисунок 5 – Характеристики двигуна тролейбуса при параболічному керуючому сигналі:
а) кутова швидкість w; б) ККД двигуна
Висновки. Проведено імітаційне моделювання електротехнічного комплексу тролейбуса з імпульсною
системою керування. Отримані залежності ККД за умов зміни кутової швидкості двигуна. Проаналізувавши
графіки зміни ККД при різних режимах керування, можна зробити висновки, що при обраному раціональному
ККД двигуна більше 0,8 при параболічному керуючому сигналі спостерігається більший час підтримки
високого значення ККД.
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АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОРТОГОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МГНОВЕННОЙ
ПРОВОДИМОСТИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
М. С. Малякова, ассист.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина,. e-mail: marry.88@mail.ru
Введение. Как известно, в основе анализа различного рода электротехнических устройств лежит расчет
нелинейных электрических цепей, поскольку нелинейность присуща практически всем без исключения
электротехническим устройствам [2]. Расчет нелинейных электрических цепей сводится к решению прямой (по
известным параметрам цепи определяются токи) и обратной (по известным токам и напряжениям определяются
параметры цепи) задач электротехники. Как известно, большинство классических, а также современных
подходов анализа энергопроцессов [1-6], протекающих в электротехнических системах, дают возможность
только численной оценки параметров и не дают исчерпывающей информации о процессах в нелинейных
электрических цепях. На практике исследователи вынуждены прибегать к комбинации нескольких методов, что
в свою очередь приводит к усложнению расчетных зависимостей и провоцирует увеличение погрешностей
вычисления [4, 7]. Для достижения достаточной точности определения параметров электрических цепей
электротехнических устройств, которые включают в себя разнообразные нелинейные элементы, необходим
эффективный и простой в реализации метод расчета.
Принимая во внимание выше изложенное, для анализа нелинейных электрических систем различной
конфигурации и сложности была выбран подход на базе анализа составляющих мгновенной мощности [12]. Он
дает возможность определения не только величин гармонических составляющих параметров сигнала
мощности, но и позволяет анализировать электрические цепи на основании аналитических уравнений баланса
составляющих мгновенной мощности.
В работе [11] автор предлагает определять активную и реактивную мощности электрических цепей путем
введения в расчет величины мгновенного сопротивления. Мгновенное сопротивление электрической цепи
определяется через мгновенное напряжение u ( t ) и мгновенный ток i ( t ) :

z (t ) =

u (t )
i (t )

.

(1)

Как известно, мгновенная проводимость является величиной обратной мгновенному сопротивлению:
i (t )
1
y (t ) =
=
.
z (t ) u ( t )

(2)

С использованием мгновенной проводимости возможно определить ток в нелинейной электрической цепи
i (t ) = y ( t ) u ( t ) .
Цель работы. Разработка метода анализа нелинейных электрических цепей с использованием
составляющих мгновенной проводимости и сопротивления.
Материал и результаты исследований. Рассмотрим формирование составляющих проводимости для
нескольких случаев.
1. Напряжение питания u ( t ) задано первой гармоникой мнимой составляющей: u ( t ) = U b1 sin ( ωt ) , ток –
первой и третьей гармониками:
i ( t ) = I a1 cos ( ωt ) + Ib1 sin ( ωt ) + I a3 cos ( 3ωt ) + Ib3 sin ( 3ωt ) .
Тогда выражение для мгновенной проводимости будет иметь вид:

y (t ) =

I a1 cos ( ωt )

U b1 sin ( ωt )

+

Ib1 sin ( ωt )

U b1 sin ( ωt )

+

I a3 cos ( 3ωt )
U b1 sin ( ωt )

+

Ib3 sin ( 3ωt )
U b1 sin ( ωt )

.

(3)

Для осуществления перехода из временной в частотную область задания мгновенной проводимости
выражение (3) было преобразовано с использованием тригонометрических преобразований. Для большей
наглядности ниже приведено математическое преобразование каждого слагаемого по отдельности.
С использованием основных тригонометрических тождеств и формул преобразования (формулы сложения,
тригонометрические функции двойного аргумента, преобразования степеней синуса и косинуса) получим:

I a1
I
I
I
I
I
ctg ( ωt ) + b1 + a 3 ctg ( ωt ) − 2 a 3 sin ( 2ωt ) + b3 + 2 b3 cos ( 2ωt ) .
(4)
U b1
U b1 U b1
U b1
U b1
U b1
Для проверки адекватности полученного тригонометрического выражения (4) исходная кривая сигнала тока
(рис. 1) была сопоставлена с кривой тока, построенной с использованием величины мгновенной проводимости
y (t ) =
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i ( t ) = y ( t ) u ( t ) . Исходные данные для анализа кривых тока и напряжения: Ub1=10 В, Ia1=–2.5 А, Ib1=4.33 А,
Ia3=–1.859 А, Ib3=3.542 А, φ1=π/6, φ3=π/6.5.

Рисунок 1 – Кривые сигналов напряжения u(t) и
тока i(t), (- - -) – кривая тока, рассчитанная с
использованием мгновенной проводимости,
(_____) – исходная кривая тока

Необходимо отметить, что в (4) составляющие без
тригонометрической функции, а также коэффициенты
при ctg(ωt) соответствуют реальной и мнимой
составляющей мгновенной проводимости нулевой
частоты, соответственно. Коэффициенты при cos(kωt) и
sin(kωt) – соответственно реальной и мнимой
составляющей
мгновенной
проводимости
соответствующей гармоники k. Согласно изложенному и
(4) запишем мгновенную проводимость в частотной
области в виде массивов.
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.
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Для проверки правильности формирования массивов составляющих мгновенной проводимости, используя
автоматизированный метод формирования составляющих мгновенной мощности [14] на базе алгоритма
дискретной свертки [8-10] двух рядов, определим гармонические составляющие тока, перемножив массивы
проводимости и напряжения. Полученные массивы искомых ортогональных составляющих тока соответствуют
исходным, что подтверждает правильность метода формирования массивов составляющих мгновенной
проводимости.
На основании (4) и (6) можно записать выражение для мгновенной проводимости в тригонометрической
форме в общем виде:
I bm
I am
Ibm
I am
(7
y (t ) =
+
ctg ( ωt ) + 2
cos ( k ωt ) − 2
sin ( k ωt ) ,
)
U b1
U b1
U b1
U b1

∑

∑

∑

∑

где I a , I b – соответственно косинусные и синусные гармонические составляющие тока, U b1 – гармоническая
составляющая напряжения, представленная первой гармоникой, m, k – номера гармоник тока и проводимости,
соответственно, ω – угловая частота.
Таким образом, в соответствии с (7) можно в общем виде представить ортогональные составляющие
мгновенной проводимости:
M
M


1 
1 


Re ( Y0 ) =
I bm  , Re ( Yk ) =
Ibm  ,


U b1 
U b1 
 m =1

 m = k +1


∑

∑

M
M


1 
1 


I am  , Im (Yk ) =
I am  .


U b1 
U b1 
 m =1

 m = k +1

2. Для демонстрации практического использования предложенного подхода
анализа составляющих мгновенной проводимости Y ( t ) и сопротивления Z ( t )
для определения гармонических составляющих тока электрических цепей,
рассмотрим простейший электрический контур последовательно соединенных
линейного и нелинейного сопротивлений (рис. 2). Для расчета были выбраны
следующие параметры R0 = 1 Ом, R2 = 2 Ом для случая одной синусной

Im (Y0 ) =

∑

∑

составляющей гармоники в сигнале напряжения u ( t ) = U b1 sin ( ωt ) , U b1 = 10 B.
Рисунок 2 – Рассматриваемая
Нелинейное сопротивление описывается выражением R ( I ) = R2 i 2 ( t ) .
электрическая цепь
Принимая во внимание (1) и (2) правомерно утверждать, что дискретная свертка массивов ортогональных
составляющих полного сопротивления и квадрата тока, равна свертке массивов ортогональных составляющих
мгновенной проводимости и квадрата напряжения и равна мгновенной мощности источника питания
исследуемой электрической цепи:
(8
I 2 ∗ Z = U 2 ∗ Y = PS ,
)
где ∗ – операция дискретной свертки.
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Также можно записать U = I ∗ Z , I = U ∗ Y , тогда выражении PS = I ∗ U можно представить следующим
образом PS = I ∗ Z ∗ U ∗ Y . Отсюда следует, что свертка спектров мгновенной проводимости Y и мгновенного
сопротивления Z равна единице:
Z ∗Y = 1 .
(9)
Выражение (9) позволяет записать в аналитическом виде и численно найти решение системы уравнений с
искомыми гармоническими составляющими тока электрической цепи рис. 2.
Решение полученной системы уравнений, т.е. нахождение неизвестных первой, третьей и пятой
гармонических составляющих тока, осуществлялось численным методом Левенберга-Маркуардта.
Рассчитанные значения Ib1 = −0.93 А, Ib3 = −0.164 А, Ib5 = −0.084 А сравнивались с полученными в результате
расчета математической модели рассматриваемой цепи в пакете MatLAB. Полученные значения относительной
погрешности результатов: δ ( I b1 ) = 0.8% , δ ( Ib3 ) = 0% , δ ( Ib 5 ) = 11.5% говорят об адекватности и достаточной
точности предложенного метода решения прямой задачи электротехники.
Выводы. Представлен механизм формирования ортогональных составляющих мгновенной проводимости
на основе составляющих тока и напряжения. Разработан метод анализа нелинейных электрических цепей с
использованием составляющих мгновенной проводимости и сопротивления, позволяющий на ряду с
определением численных значений искомых величин, провести аналитический анализ формирования
уравнений баланса составляющих мгновенной проводимости и сопротивления. Результаты численного решения
системы уравнений баланса составляющих мгновенной проводимости и сопротивления подтверждают высокую
точность и эффективность предложенного метода применительно к анализу нелинейных электрических цепей.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ В ДРОССЕЛЕ СО СТАЛЬНЫМ
СЕРДЕЧНИКОМ
А. В. Свистун, асп., В. О. Огарь, к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: profi268@i.ua
Введение. Явление насыщения в асинхронном двигателе (АД) приводит к дополнительным греющим
потерям, а также к нелинейной зависимости индуктивности контура намагничивания от его тока. Это является
причиной роста потребляемого тока в обмотке статора и увеличения потерь в стали.
В [1] отмечено, что в результате старения стали или ремонта двигателя повышаются потери в стали статора
вследствие появления ферромагнитного экрана в кромках зубцов и на склепах стали. Это приводит к увеличению
действия вихревых токов, которые имеют размагничивающее влияние на сталь. Вследствие этого изменяется
соотношение составляющих потерь в стали, а именно потерь на вихревые токи и на перемагничивание.
В работах [2–4] предложен метод оценки потерь в стали в функции э.д.с., учитывающий высшие гармоники
тока, появляющиеся в результате наличия нелинейного элемента в цепи. Если представить АД как
трансформатор при неподвижном роторе, а нелинейную зависимость потокосцепления в зазоре АД от тока
контура намагничивания – как зависимость индукции от напряженности магнитного поля, то можно провести
экспериментальные исследования по определению потерь в стали для локальной задачи, а именно, для
дросселя, с помощью предложенного метода.
Цель работы. Получение зависимости потерь мощности для дросселя со стальным сердечником при
внесении эквивалента ферромагнитного экрана как источника вихревых токов, с использованием
экспериментальных исследований.
Материал и результаты исследования. Для имитации увеличения вихревых токов в стали сердечника и,
как следствие, магнитного сопротивления участка пакета стали, применены вставки в зазор сердечника,
которые являются аналогом ферромагнитного экрана. Для проводимого эксперимента применялись
металлическая фольга толщиной 0,01 мм и металлическая пластина толщиной 0,5 мм из электротехнической
стали, шириной и длиной соответствующие размерам пакета стали сердечника (рис. 1). На рис. 1 участку c-d
соответствует увеличенное магнитное сопротивление после внесения магнитных материалов.
Для проведения экспериментальных исследований воспользуемся установкой, функциональная схема
которой изображена на рис. 2. Схема замещения дросселя представлена на рис. 3. Экспериментальные
исследования проводились при изменении напряжения питания от 0 до 60 В, с шагом 10 В, для 3-х случаев:
а) отсутствие зазора в магнитопроводе; б) наличие вставки «металлическая фольга»; в) наличие вставки «металл».

Rдр
Fe 2O3

Rдр

Lдр
Im( t )

Um(t )

Um( t )

Lдр

Fe 2O3

Рисунок 1 – Магнитпопровод
сердечника с зазором

Рисунок 2 – Функциональная схема
экспериментальной установки

Рисунок 3 – Схема замещения
дросселя

На рис. 2, 3 приняты следующие обозначения: ДН, ДТ – датчики напряжения и тока; Rдр , Lдр – активное и
индуктивное сопротивление дросселя; АЦП – аналого-цифровой преобразователь m-DAQ фирмы National
Instruments; U m ( t ) – напряжение питания; I m ( t ) – намагничивающий ток, протекающий в дросселе при
насыщении. Параметры исследуемого дросселя и применяемого АЦП приведены в табл. 1. Коэффициенты
усиления датчиков: тока – K i = 4 ,92 ; напряжения – K u = 31,23 . Датчики применялись резистивного типа.
Таблица 1 – Параметры дросселя и АЦП
Предел измерения Предел измерения
Частота
Количество
Rдр
Провод
Диаметр
тока
напряжения
дискретизации
витков
ПЭТВ-2
1,9 мм
90
0,194 Ом
25 А
1000 В
10 кГц
Кривые тока и напряжения, иллюстрирующие глубокое насыщение вне зависимости от вносимого материала в
магнитный зазор, представлены на рис. 4–6, где «1» – соответствует кривая напряжения, «2» – кривая тока.
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I ( t ), o.e.

I ( t ), o.e.

U ( t ), o.e.

U ( t ), o.e.

I ( t ), o.e.
U ( t ), o.e.

0.02

Рисунок 4 – Кривые напряжения и
тока для эксперимента без вставок

0.02
t ,c

0.02
t ,c

t ,c

Рисунок 5 – Кривые напряжения и
тока для эксперимента с вставкой
«металлическая фольга»

Рисунок 6 – Кривые напряжения и
тока для эксперимента с вставкой
«металл»

Для получения зависимости потерь в стали в функции квадрата приведенной э.д.с., рассчитан
гармонический состав токов и напряжений для снятых экспериментальных кривых тока и напряжения на
периоде повторяемости сигнала, равном T = 0 ,02c (табл. 2–5).
Таблица 2 – Гармонический состав напряжения и тока для измерений без вставок
Гармоники напряжения, В
Гармоники тока, А
U эфф , В
U1
U3
U5
U7
U9
I1
I3
I5
I7
10,686
10,675 0,422 0,226 0,066
0,074 1,0025 0,0205 0,0054 0,0028
20,779
20,755 0,848 0,493 0,125
0,122 1,9425 0,0556 0,0109 0,0036
30,721
30,683 1,365 0,552 0,243
0,196 2,9199 0,118 0,0059 0,0089
40,187
40,14 1,723 0,781 0,331
0,246 4,0449 0,2831 0,0559 0,039
50,362
50,311 1,452 1,412 0,812
0,466 6,3917 1,1763 0,4347 0,1506
58,73
58,665 0,901 0,783 2,139
1,158
16,94 3,3029 1,0623 0,2549

I9
0,0006
0,0021
0,0045
0,0165
0,0367
0,2427

Таблица 3 – Гармонический состав напряжения и тока для вставки «металлическая фольга»
Гармоники напряжения, В
Гармоники тока, А
U эфф , В
U1
U3
U5
U7
U9
I1
I3
I5
I7
I9
11,316
11,3
0,55 0,232 0,057 0,072 2,1913 0,0539 0,0101 0,0026 0,002
20,533
20,505 0,983 0,369 0,153 0,112 4,0383 0,1174 0,0173 0,0082 0,0009
28,876
28,834 1,427 0,441 0,315 0,224 5,7986 0,2174 0,0141 0,012 0,0046
40,219
40,163 1,924 0,429 0,622 0,337 8,4249 0,4677 0,0733 0,0366 0,0168
50,181
50,143 1,199 0,683 1,188 0,636 11,8556 1,4173 0,3945 0,1647 0,0683
57,59
57,475 2,478 1,806 1,546 1,101 9,7277 2,7236 0,8427
0,09
0,1258
Таблица 4 – Гармонический состав напряжения и тока для вставки «метал»
Гармоники напряжения, В
Гармоники тока, А
U эфф , В
U1
U3
U5
U7
U9
I1
I3
I5
I7
10,638
10,597 0,405 0,24 0,046 0,041 0,7255 0,0212 0,0028 0,0006
21,237
21,301 0,981 0,403 0,115 0,112 1,4434 0,0532 0,0028 0,0024
32,026
31,854 1,502 0,494 0,261 0,141 2,2259 0,1504 0,0225 0,0046
40,143
39,921 1,679 0,634 0,335 0,283 3,0282 0,3376 0,082 0,0237
50,89
50,68 1,158 1,393 0,722 0,519 5,3404 1,3775 0,5072 0,1343
61,69
61,063 4,33 1,888 1,622 0,798 10,7551 3,9544 1,0777 0,133

I9
0,0015
0,0022
0,0061
0,0116
0,0088
0,2377

Потери в магнитопроводе, мощность источника и потери в меди определим по выражениям:

Pист ( t ) =

T

T

∫

∫

0

0

1
1
( U m ( t ) ⋅ I m ( t ))dt ; PR ( t ) =
( I m2 ( t ) ⋅ Rдр )dt ; Pст ( t ) = Pист ( t ) − PR ( t ) .
T
T

В соответствии с [3] значение приведенной э.д.с. определяется как:
E ′2 = e12 + 3 2 e32 + … + ν 2 eν2 ,
где e1 = U 1 − I 1 Rдр , e 3 = U 3 − I 3 Rдр , … e v = U v − I v Rдр , ν – номер гармоники.
Рассчитанные значения потерь в стали и квадрата приведенной э.д.с., представлены в табл. 5.
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Таблица 5 – Результаты вычислений потерь в стали дросселя
Металлическая фольга (0,01 мм)
Металл (0,5 мм)
Уровень
2
2
U эфф , B
Pст , Вт
Pст , Вт
E′ ,B
E′2 , B 2
10
20
30
40
50
60

2,889
7,626
12,266
24,375
29,388
39,401

173,544
553,574
1065,167
2002,21
2912,97
3577,67

1,594
5,65
12,015
20,31
32,746
37,967

Без вставок

E′2 , B 2
216,808
815,869
1815,659
2809,367
4163,011
5109,98

Pст , Вт

210,08
726,735
1570,54
2607,055
3853,665
4665,047

0,761
2,67
5,9
9,548
17,456
22,662

По рассчитанным значениям (табл. 5) построены зависимости потерь в стали от приведенной э.д.с (рис. 7–9).
Путем аппроксимации табличных данных методом наименьших квадратов получим функциональную
зависимость вида: f ( x ) = a + bx , где a , b – коэффициенты аппроксимации, f ( x ) – соответствует потерям в
стали, x – квадрату приведенной э.д.с.
Для эксперимента без вставок a = 1,0796 ; b = 0 ,010538 ; для случая со вставкой «металлическая фольга»

a = −0 ,375; b = 8 ,282 ⋅ 10 −3 ; для случая со вставкой «металл» a = −0 ,8773; b = 4 ,363 ⋅ 10 −3 .
Pст , Вт

Pст , Вт

Pст , Вт
30
26.5
23
19.5
16
12.5
9
5.5
E′ 2 , B 2

Рисунок 7 – Зависимость
Pст = f ( E ′ 2 ) для вставки
«металлическая фольга»

2

E′ 2 , B 2
0

E′ 2 , B 2

Рисунок 8 – Зависимость
Pст = f ( E ′ 2 ) без вставки

Pст

600

3
1.2 10

3
1.8 10

3
2.4 10

3
3 10

3
3.6 10

3
4.2 10

3
4.8 10

3
5.4 10

3
6 10

Рисунок 9 – Зависимость
= f ( E ′ 2 ) для вставки «металл»

Разброс точек на рис. 7–9 объясняется изменением напряжения питания в зависимости от нагрузки.
Соответственно э.д.с дросселя увеличивается не пропорционально увеличению потерь в стали.
Выводы. Линейная зависимость потерь в стали сердечника от приведенной э.д.с. подтверждена для случаев,
когда в магнитный зазор сердечника вносится эквивалент увеличения вихревых токов. Полученные
зависимости потерь в стали от приведенной э.д.с., для случая увеличения потерь от вихревых токов,
подтверждают результаты, приведенные в [2, 3]. Это позволяет говорить о возможности использования
полученной зависимости для построения систем управления двигателем с учетом потерь в стали вне
зависимости от характера повышенных потерь в стали и их влияния на состояние магнитной системы
двигателя.
ЛИТЕРАТУРА
1. Родькин Д. И., Черный А. П., Сычев С. Д., Мартыненко В.А. Характеристики асинхронного двигателя с
учетом старения стали // Щоквартальний науково-практичний журнал „Електротехніка і Електромеханіка”. –
Харків: НТУ ”ХПІ”, 2004. – № 1. – С. 53–56.
2. Огарь В. А. Определение потерь в стали асинхронного двигателя // Наукові праці Донецького
національного технічного університету. Серія Електротехніка і енергетика, вип. 8 (140). – Донецьк: ДВНЗ
«ДонНТУ», 2008. – С. 82–85.
3. Огарь В. А. Определение потерь в насыщаемой стали электрических машин и аппаратов // Вісник КДПУ
імені Михайла Остроградського. Вип. 3/2009 (56). – Ч. 1. – C 61–66.
4. Огарь В. А. Характеристики асинхронних двигунів при зміні властивостей сталі. автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.01 „Електричні машини і апарати”. – Кременчук, 2009. – 22 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ С УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Д. С. Пономарёв, асп., Н. А. Задорожний, к.т.н., доц.
Донбасская государственная машиностроительная академия
ул. Шкадинова, 72, 84313, г. Краматорск, Украина, e-mail: Dmitry_ponomaryov@ukr.net
Введение. Для исследования САУ применяются прямые и косвенные оценки показателей качества. Синтез
САУ в пределах одной структуры позволяет определить фактические параметры системы из требуемых, в
первую очередь, технологических показателей качества. Для оценки параметров САУ, работающих при
управляющих или возмущающих воздействиях в форме гармонического сигнала, а также предварительной
оценки динамических свойств любых САУ удобно применять АФЧХ [1]. Сложные системы при исследовании
эквивалентируют системами второго порядка, поэтому практически используют показатели типового
колебательного звена [2].
Цель
работы.
Исследование
частотных
характеристик
применительно
к
двухмассовой
электромеханической системе (ДЭМС) с упругими связями, настроенной на максимальную
электромеханическую совместимость [3], и определение аналитического выражения экстремума, при котором
силы упругой связи компенсируются инерционными силами.
Материал и результаты исследования. Структурная схема обобщённой ДЭМС представлена на рис. 1.

Ki
TЭ p + 1

C12
p

1
TM1 p

1
TM 2 p

Рисунок 1 – Структурная схема обобщённой двухмассовой электромеханической системы
Для анализа свойств ДЭМС в общем виде воспользуемся оригинальной формой нормирования [4] с
принятыми коэффициентами электромеханического взаимодействия Кв, относительного демпфирования
двигателя ξд и распределения инерционных масс γ. В таком случае связь параметров структурной схемы с
коэффициентами нормирования можно выразить следующими соотношениями:
TМ 1 = 2 К В ξдTУ 
(1)
.
TЭ = К В TУ (2ξд )
Наиболее простым способом, на наш взгляд, является совместное рассмотрение тождественности систем
при оперировании комплексными частотными характеристиками, включающих информацию о модуле и
фазовых соотношениях.
Для анализа запишем комплексную частотную характеристику ДЭМС, полученную из передаточной
функции канала управления W(p)=ω2(р)/ω0(р):
1
.
(2)
W ( jω) =
 γК Т 4 ω4 − γ (К + 1)Т 2 ω2 + 1 − j 2γξ К Т 3 ω3 − Т ω 

В
д
В  У
У  
У
 
 В У

Приравняем действительную и мнимую части комплексной частотной характеристики (2) с
соответствующими частями комплексной частотной характеристики эквивалентной системы, состоящей из
двух колебательных звеньев: электромагнитной и механической подсистем, имеющей передаточную функцию:
1
1
.
(3)
⋅
Wэкв ( jω) =
1 − T 2ω2  + j (2ξ Т ω) 1 − T 2ω2  + j (2ξ Т ω)
э 0
м 0
0
0




После решения системы уравнений, составленной из тождественности коэффициентов при ω исходной и
эквивалентной систем, получим значение коэффициента взаимодействия Кв=1/γ, при котором верны
следующие соотношения:
ξ э + ξ м = γ ξ д
(4)

 ξ э ξ м = (γ − 1) 4
Анализируя данные соотношения, определим численные ограничения, которые следуют из физических
процессов обмена энергии. Будем полагать, что собственное демпфирование механической подсистемы
отсутствует. Тогда коэффициент ξм будет определять только значение степени вносимого демпфирования из
электромагнитной подсистемы. Это возможно только в случае колебательного характера процессов в самой
электромагнитной подсистеме, т.е. при ξэ≤1. Обратив внимание на второе равенство в (4), с учётом, что
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вносимое демпфирование ξм всегда меньше ξэ, определим диапазон значений γ при которых равенства (4)
действительны. Данный диапазон включает значения 1<γ<5. Исследуя на экстремум квадратное уравнение
относительно ξм, получим значение коэффициента демпфирования двигателя, при котором наблюдается
максимум электромеханического взаимодействия и, соответственно, максимум вносимого демпфирования из
электромагнитной подсистемы в механическую:
ξд = γ − 1

γ,

(5)

а коэффициенты демпфирования подсистем будут иметь одинаковые значения, равные
(6)
ξэ = ξ м = γ − 1 2 .
В точке предельной электромеханической совместимости можно анализировать частотные показатели
качества ДЭМС на основе типового колебательного звена. Используя выражение типового колебательного
звена, с учётом (6), определив экстремум по частоте, найдём выражение частоты демпфированного резонанса в
эквивалентной системе
ω р = 6 − 2γ (2ТУ ) .

(7)

Показатель колебательности составит
M =

4
.
( γ − 1)(5 − γ )

(8)

Амплитуда на частоте механического резонанса
(9)
A(Ω12 ) = 1 (γ − 1) .
На рис. 2 представлены АЧХ фактических ДЭМС большого количества электроприводов и АЧХ
оптимальной системы при γ=1,5.

Рисунок 2 – Амплитудно-частотные характеристики ДЭМС при γ=1,5
Выводы. Применение предложенного способа настройки ДЭМС позволяет избавиться в динамике от
эффекта упругости, снизить колебательность системы с одновременным увеличением полосы пропускания.
При этом все показатели качества зависят только от параметра γ.
ЛИТЕРАТУРА
1. Методы исследования динамики сложных систем электропривода: Библиотека по автоматике /
Ю.А. Борцов, Г.В.Суворов. – Вып. 208. – М.–Л.: Энергия, 1966. – 160 с.
2. Теория автоматического управления: Учебное пособие / Под ред. А.С. Шаталова. – М.: Высшая школа,
1977. – 448 с.
3. Задорожний Н.А. Принцип электромеханической совместимости в приводе машин с упругими
механическими связями // Вестн. ХГПУ. Сб. научн. работ. – Вып. 61 – Харьков: ХГПУ, 1999. – С. 123–124.
4. Земляков В.Д. Оптимизация параметров систем подчинённого регулирования электроприводов с упругим
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94

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ
АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ В СТАЛИ
В. В. Ченчевой, ассист.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина,e–mail: haostime@gmail.com
Введение. Повышение требований к точности работы промышленных установок, использующих асинхронную машину при самовозбуждении, поставило на повестку дня необходимость прямого аналитического учета
влияния потерь в стали на характеристики машины. Сказанное стало особенно ясным, в частности, в свете результатов проведенного сравнительного анализа влияния потерь в стали на механические характеристики асинхронного генератора при самовозбуждении. Между тем существующие методы расчета стационарных режимов
АГ обычно ограничиваются косвенным учетом потерь в стали машины [1].
Следует также отметить одно общее обстоятельство, характерное для реализации любого варианта
генерирующей установки с асинхронным генератором – это разработка вопросов допустимой нагрузочной
способности генератора. Причина этого кроется в следующем: так как в процессе работы асинхронного
генератора предполагается существенное насыщение стали, то основным проблемным вопросом является
существенное увеличение потерь в стали в результате её насыщения. Характерно то, что при таком режиме
фактически непригодной для анализа процессов насыщения стали, является существующая схема замещения
асинхронной машины (с эквивалентным сопротивлением потерь в стали, последовательно включённым с
сопротивлением взаимоиндукции).
Ниже рассмотрен вывод соотношений, позволяющих осуществить прямой аналитический учет потерь в стали при необходимости получения уточненных характеристик асинхронного генератора в режиме торможения.
Цель работы. Определение максимальной реализуемой мощности асинхронного генератора.
Материал и результаты исследования. Расчет рабочих (статических) характеристик асинхронного генератора является одной из важнейших задач при исследовании автономного АГ. Пользуясь данными статических
характеристик, можно оценить рабочие свойства генератора и получить информацию по таким существенным
вопросам, как: рабочие характеристики генератора в широком диапазоне изменения нагрузки, выбор оптимального способа стабилизации напряжения при заданном коэффициенте мощности нагрузки, оптимизация параметров системы возбуждения для обеспечения необходимого уровня стабилизации выходного напряжения АГ,
значения критических параметров емкости возбуждения и частоты вращения, при которых возможно самовозбуждение и другим вопросам [2]. Поэтому естественно, что любая работа по исследованию автономного АГ не
может обойти задачу расчета и анализа статических характеристик, выделяя при этом главные, наиболее существенные вопросы для решения поставленной задачи. Среди таких вопросов можно назвать: выбор типа емкостной системы возбуждения (с учетом необходимого уровня стабилизации напряжения на нагрузке); расчет
статических характеристик для АГ с постоянными параметрами рассеяния контуров статора и ротора и параметрами, изменяющимися в функции нагрузки; определение рациональных значений параметров АГ и системы
возбуждения для заданных условий работы.
В связи с практическим использованием установившихся режимов конденсаторного самовозбуждения, важное значение приобретает расчет максимальной нагрузочной способности АГ.
Расчет характеристик генератора выполнен с использованием методики [2]. Рассмотрим основные принципы данной методики.
Мощность, подведенная к валу АГ:
(1)
P1 = Pмех = M ⋅ν ,
где M – относительное значение момента, развиваемого АГ; ν – относительное значение скорости генератора,
соответствующее данной частоте самовозбуждения.
Сумма потерь АГ:
(2)
∑ p = Pм1 + Pм 2 + ∆Pc + pm + pдоб ,
где p мех и pдоб − механические и добавочные потери в АГ соответственно.
Механические потери p мех представляют собой часть механической мощности, расходуемой на трение в
подшипниках и на вентиляцию. В диапазоне мощностей 1–5 кВт они составляют 5–10 % общих потерь.
Добавочные потери pдоб обусловлены высшими гармониками МДС и зубчатым строением статора и ротора. Расчет и экспериментальные исследования добавочных потерь вызывают значительные затруднения, поэтому, в соответствии с ГОСТ 11828-75, они принимаются равными 0,5 % потребляемой мощности.
Электрические потери в обмотках статора и ротора соответственно равны:
Рм1 = m ⋅ I12 ⋅ R1 ;
(3)
2
Рм 2 = m ⋅ I 2' ⋅ R2' ;
(4)

( )
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где R1, R’2, x1, x`2 – активные и индуктивные сопротивления цепей статора и ротора (приведенные); I1, I'2 – фазные токи в обмотках статора и ротора АГ.
Магнитные потери, вызываемые явлением гистерезиса и вихревыми токами в сердечнике статора, определялись с помощью рационального метода определения потерь в стали, предложенного проф. Родькиным Д. И.
с автором:

∆Pc =

ξ
dE
dI

.

(5)

Полезная мощность АГ (мощность на нагрузке):
P2 = P1 − ∑ p .
(6)
Для принятия решений об использовании асинхронного двигателя в генераторном режиме необходимо,
прежде всего, знать процент от номинальной мощности двигателя, который может быть использован в режиме
генератора без конструктивной переделки машины.
С целью проверки правильности предлагаемого метода для целого ряда асинхронных двигателей была использована универсальная кривая намагничивания.
Отличие предлагаемой методики от традиционной определяется различными задачами, решаемыми в ходе
расчета. Традиционная методика позволяет по заданной мощности, напряжению, частоте вращения и некоторым другим данным определить основные размеры, обмоточные данные и электромагнитные нагрузки проектируемой машины.
По результатам проведенных исследований построен график зависимости максимально реализуемой мощности в генераторном режиме в процентах от номинальной мощности базового асинхронного двигателя при
условии, что скорость вращения генератора остается постоянной (рис. 1).
Как видно из приведенных данных, максимально реализуемая мощность генераторного режима от мощности базового двигателя лежит в достаточно узких пределах 34–60 %. При этом использование рационального
метода оценки потерь в стали по сравнению с известными методами снижает перегрузочную способность АГ
на 30–40 %.

Рисунок 1 − Максимально реализуемая мощность генераторного режима в зависимости от номинальной
мощности базового АД при различных методах расчета: 1 − экспериментальная кривая, 2 − рациональный
 dE 
2
метод оценки потерь в стали ∆Pc = ξ 
 , 3 – традиционный метод расчета потерь в стали ( ∆Pc = ∆Pc50 ⋅ F )
dI


Рост реализуемой мощности генераторного режима, в зависимости от роста мощности базового двигателя,
объясняется уменьшением доли намагничивающего тока с ростом мощности двигателя. Здесь же отметим, что с
уменьшением cosφ максимально реализуемая активная мощность генератора снижается.
Выводы. Разработана методика расчета нагрузочных характеристик АГ с конденсаторным возбуждением,
которая обеспечивает высокую точность расчетов, необходимую для проектирования асинхронных генераторов малой мощности. Анализ результатов исследования показал, что использование рационального метода
оценки потерь в стали показывает снижение перегрузочной способности АГ на 30−40 % по сравнению с известными методами.
ЛИТЕРАТУРА
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ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
І. О. Нестеров, студ. А. О. Коваленко, магістр.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail:nester25@meta.ua
Вступ. З урахуванням поточного технічного стану асинхронних двигунів (АД), що експлуатуються у
існуючих технологічних установках, актуальною є задача визначення їх коефіцієнта корисної дії (ККД) з
використанням мінімально необхідної вимірювальної техніки та в умовах практичної відсутності інформації
про об’єкт досліджень. Існують алгоритми визначення ККД роботи АД за миттєвими сигналами струмів і
напруг статора [1, 2], які передбачають наявність достовірної інформації про параметри Т-подібної схеми
заміщення (активні опори та індуктивності розсіювання фаз статора). Але часто при оцінюванні ККД двигуна
неможливо провести необхідні досліди для ідентифікації параметрів АД через складність вилучення двигуна із
технологічного процесу або через брак необхідного обладнання.
Мета роботи. Визначення коефіцієнта корисної дії асинхронних двигунів в умовах технологічного процесу
при відсутності інформації про параметри двигуна.
Матеріал та результати досліджень. При розробці метода визначення ККД АД приймаються припущення
про можливість вимірювання при роботі двигуна без навантаження та можливість вимірювання активного
опору обмоток фаз двигуна після вимірювання параметрів основного робочого режиму. Також для реалізації
методу необхідне вимірювання кутової частоти обертання ротора, що можливо здійснити безконтактним
способом, наприклад, із використанням оптичного тахометра.
Як відомо [3], потужність на валу АД можливо визначити за рівнянням балансу потужностей:
pв ( t ) = pµ ( t )(1 − s ) − ∆pмех ( t ) − ∆pдод ( t ) ,
(1)

pµ ( t ) = p1 ( t ) − ∆pм1 ( t ) − ∆pст ( t ) .
Тоді з урахуванням (2):

(2)

(

pв ( t ) = p1 ( t ) −∆pмех ( t ) −∆pдод ( t ) −∆pм1 ( t ) −∆p c ( t ) − p1 ( t ) ⋅ s + s ∆pм1 ( t ) +∆p cт ( t )

(

)

(3)

)

причому складовою s ∆p м1 ( t ) + ∆p cт ( t ) можна знехтувати, оскільки вона є незначною порівняно з іншими
складовими, особливо для двигунів середньої та великої потужності ( ≤ 1 %, табл. 1).
Таблиця 1 – Похибка при розрахунку потужності pµ ( t )
Двигун
Параметр

(

s ∆p м1 ( t ) + ∆p

cт

(t ))

p1 ( t ) , %

Рн = 30 кВт,
sн = 0,023

Рн = 110 кВт
sн = 0,014

0,16

0,1

Таким чином, потужність на валу:
pв ( t ) = p1 ( t ) −∆pмех ( t ) −∆pдод ( t ) −∆pм1 ( t ) −∆p c ( t ) − p1 ( t ) ⋅ s ,

(4)

де втрати в сталі ∆pст ( t ) , втрати в механічних вузлах та додаткові втрати ∆p мех ( t ) − ∆pдод ( t ) є невідомими.
Складові виразу (4) можна виразити через потужність неробочого ходу, оскільки вся спожита потужність у
режимі неробочого ходу витрачається на втрати у вузлах двигуна:
pнх ( t ) = ∆p мех ( t ) + ∆pдод ( t ) + ∆p м1 _ нх ( t ) + ∆p c ( t )
(5)
де ∆p м1 _ нх ( t ) = i 2 A _ нх ( t )R A + i 2 B _ нх ( t )RB + i2C _ нх ( t )RC - електричні втрати в міді статора при неробочому
ході.
Приймаємо допущення, що усі складові виразу (5), окрім втрат у міді статора, є постійними і не залежать від
навантаження. Тоді, на основі вищеописаного, можна записати вираз для постійних втрат в АД, що не залежать
від навантаження:
∆рk ( t ) = рнх ( t ) − ∆рм1 _ нх ( t ) = ∆рмех ( t ) + ∆pдод ( t ) + ∆pc ( t ) ,
(6)
Із урахуванням (6) потужність на валу двигуна:
pв ( t ) = p1( t )( 1 − s ) − ∆pм1 _ р ( t ) − ∆рk ( t ) ,

(7)

де ∆ p м1 _ р ( t ) = i 2 A _ р ( t )R A + i 2 B _ р ( t )RB + i 2 C _ р ( t )RC – електричні втрати в міді статора в поточному
режимі роботи.
Проведений розрахунок ККД показав достатню точність розрахунків, наприклад, похибка розрахунку потужності
на валу АД не перевищує 5 %, причому для двигунів із PН > 100 кВт вона не перевищує 1 % (табл. 2).
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Таблиця 2 – Похибка розрахунку потужності pв ( t )
Рн = 30 кВт,
sн = 0,023

Двигун
Параметр
Похибка розрахунку потужності на валу
АД pв ( t ) , %

Рн = 110 кВт
sн = 0,014

2,1

1,03

ККД за цикл роботи електропривода технологічного механізму за визначеною потужністю на валу pв ( t ) та
виміряною споживаною потужністю p1 ( t ) визначається за виразом [4]:
Tц

η=

∫

pв ( t ) dt

Tц

0

∫

p1 ( t ) dt

.

(8)

0

Алгоритм розрахунку ККД представлений на рис. 1. Основні його переваги полягають у тому, що немає
необхідності у визначенні усіх параметрів СЗ, окрім активних опорів фаз статора, та проведенні класичного
досліду неробочого ходу зі зміною напруги живлення.
ω (t )

u A (t ), u B (t ), uC (t )

i A (t ), iB (t ), iC ( t )

1
u B (t ) −
3
1
i y (t ) =
iB (t ) −
3

1
uC (t )
3
1
iC (t )
3

 u y (t ) 
 i (t ) 
 − arctg  y 
 u x (t ) 
 ix (t ) 

ϕ (t ) = arctg 

ω 0 − ω (t )
ω0

p нх (t ) = u A _ нх (t )i A _ нх (t ) + u B _ нх (t )i B _ нх (t ) + u C _ нх (t )iC _ нх (t ) =

2
1
1
u A (t ) − u B (t ) − uC (t )
3
3
3
2
1
1
ix (t ) = i A (t ) − iB (t ) − iC (t )
3
3
3

u x (t ) =

u y (t ) =

s=

= ∆ p мех (t ) + ∆ pдод (t ) + ∆p м1 _ нх (t ) + ∆ pcт (t )

p1(t ) = uA (t) ⋅ iA (t) + uB (t) ⋅ iB (t) + uC (t) ⋅ iC (t)

∆pм1_ нх(t) = i2 A_ нх(t)RA + i2B _ нх(t)RB +i 2C_ нх(t)RC

∆pм1_ р (t) =i2A_ р (t)RA +i2B_ р (t)RB +i2C_ р (t)RC

∆рk (t) = рнх(t ) − ∆рм1_ нх(t ) = ∆рмех(t) + ∆pдод(t ) + ∆pc (t)

pв (t ) = p1 (t )(1 − s ) − ∆p м1 _ р (t ) − ∆рk (t )

Tц

η=

pвT(цt )

∫ mpвв((tt)) =dt ω(∫t )p1 ( t ) dt

0

η (t ) =

pв (t )
p1 (t )

0

Рисунок 1 – Алгоритм визначення енергетичних параметрів АД
Висновки. Запропоновано метод визначення коефіцієнта корисної дії АД за експериментальними сигналами
струмів та напруг фаз статора двигуна, що дозволяє оцінити енергоефективність роботи АД в умовах
неякісності напруги живлення, конструктивної й параметричної несиметрії електричної машини й зміни
режимів її роботи.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТУРБІННОГО РЕЖИМУ НАСОСІВ СТАНЦІЙ
МІСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
А. Л. Перекрест, к.т.н., доц., О. В. Щербина, магістр.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, e-mail: pks@kdu.edu.ua
Вступ. У зв’язку з існуючою проблематикою енергоресурсозбереження у народному господарстві України
велика увага приділяється виконанню основних технологічних процесів з економією електроенергії. Особливо
актуальним це питання є для систем комунального водозабезпечення, обладнаних енергоємними споживачами
– насосними установками [1, 2].
Режими роботи насосних установок необхідно змінювати у зв’язку зі змінним у часі водоспоживанням. При
цьому можуть бути використані як традиційні [1, 2], так і альтернативні способи [3]. Найбільш ефективним з
традиційних способів регулювання є вплив на електропривод насосного агрегату із застосуванням серійних
перетворювачів частоти. В той же час, не у повній мірі досліджено можливості як існуючих, так і
альтернативних способів підвищення ефективності насосних комплексів. Так, при використанні
перетворювачів частоти в групових насосних електроприводах виникає питання взаємодії регульованих та
нерегульованих за агрегатів при знижені частоти обертання нижче критичної та, як наслідок, можливість зміни
напрямку руху рідини у робочому колесі насоса. При цьому, зворотній поток рідини в регульованому насосі
можна розглядати як варіант розширення регулювальних можливостей групових насосних установок [3].
Таким чином, необхідно мати чітке уявлення про напірно-витратні та енергетичні характеристики насосів у
турбінному режимі при використанні принципу активного регулювання параметрів насосних станцій.
Мета роботи. Розробка способу визначення характеристик турбінного режиму насосів.
Матеріал і результати дослідження. У більшості випадків аналіз можливих режимів роботи гідромашин і
їх систем виконують за повними характеристикам, отриманим в лабораторних умовах для модельного агрегату
з перерахунком параметрів за законами подібності [4]. На повних характеристиках гідромашин задаються
залежності між витратою Q води, її напором H, моментом М і частотою обертання n. При цьому, найчастіше
при представлені повних характеристик по осях в якості координат використовуються частота обертання
(ордината) і подача (абсциса) гідромашини, а в якості параметрів – її напір і крутний момент. Таке уявлення
повних характеристик дозволяє простежити процес переходу від насосного до турбінного режиму роботи на
безперервній частині характеристики [4].
Якщо використовувати стандартний графік n-Q, то характеристики насоса, зображені в чотирьох
квадрантах, є складними, і їх важко використовувати в будь-якій моделі розрахунку режимів насоса. Тому в
якості базового способу представлення повних характеристик гідравлічних машин у даній роботі використані
діаграми Сьютера [5], які базуються на
використанні безрозмірних змінних напору та
h
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На рис. 1 приведено відомі діаграми Сьютера
Рисунок 1 – Діаграми Сьютера: а) за напором, б) за
для трьох відцентрових насосів з коефіцієнтами
моментом
швидкохідності 35, 147 та 261 [5]. Аналіз діаграм
показує, що перехідний режим протитечії чітко
займає діапазон від π/2 до π; відповідно – насосний режим закінчується на π/2; турбінний – розпочинається з π.
Для кожного з насосів координати початку насосного та закінчення турбінного режимів різні; в насосному
режимі при WH = 0 визначаються значення WM для вибраних насосів; в турбінному режимі при WМ = 0
99
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визначаються значення WН, що відповідають початку турбінного режиму – точках нульового ККД.
При цьому, встановлені залежності ширини характеристик напору ∆WH і моменту ∆WM від коефіцієнта
швидкохідності nS , які можуть бути апроксимовані відомими методами.
Для визначення характеристик турбінного режиму насосу типу Д320-50 з коефіцієнтом швидкохідності
ns=86 спочатку отримуємо частину діаграм Сьютера з паспортних напірно-витратних, потужностних та
енергетичних характеристик, представлених заводом-виробником (точки 3 на рис. 2). Далі, керуючись даними,
отримуємо координати початку насосного (точка 1) та закінчення турбінного (точка 6) режимів. Отримані дані
доповнюємо точками для режимів протитечії та турбінного шляхом інтерполяції між двома відомими сусідніми
кривими для WH і WM при певних коефіцієнтах швидкохідності. При цьому, точка 5 вказує на значення
коефіцієнтів WH та Θ і, відповідно, напору та витрати при нульових ККД і моменті на валу гідромашини. Точки
2 та 4 визначають параметри насосного та турбінного режимів насосу при номінальній витраті. Подібним
способом визначається моментна характеристика насосу в турбінному режимі.
H
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Насосний
режим

4
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5
0
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Рисунок 2 – Діаграми Сьютера для насосу типу Д320-50 (а), відносні напірно-витратні характеристики
насосного і турбінного режиму насоса (б)
При використанні відомих для гідромашин виразів отримуємо потужності та ККД насосу в турбінному
режимі [4].
Для проведення порівняльного аналізу отримані характеристики представляємо у відносних величинах; у
якості базових використані параметри номінального режиму насосу з його паспорту.
На рис. 3 приведено відносні напірні, потужності та енергетичні характеристики насосу типу Д320-50 в
насосному і турбінному режимах, які отримано з напірно-витратних та моментних характеристик (рис. 2) при
використанні наступних виразів:

pn =

mν
P(Q)
, ηn = η(Q), p t = h t q t g, ηt = t t ,
ht qtg
Pном

(2)

де P(Q), η(Q) – паспортні потужностна та енергетична характеристики насосу; Pном – номінальна потужність
насосу, кВт; індекси «n» та «t» відносяться до насосних та турбінних режимів відповідно;
h t = H t (Q) / H ном , m t = M t (Q) / M ном – відносні напірно-витратна та моментна характеристики насосу в
турбінному режимі; g = 9,8 м / с2 – прискорення вільного падіння.

Рисунок 3 – Відносні напірні (а), потужності (б) та енергетичні характеристики насосу типу Д320-50 в
насосному і турбінного режимах (в)
Отримані характеристики (рис. 3) показують, що максимальне значення ККД вибраного насосу в
турбінному режимі менше за номінальне значення в насосному режимі, що узгоджується з результатами
натурних та модельних досліджень подібних агрегатів [3, 5–7].
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У насосних станціях II підйому в системах міського водопостачання використовуються паралельно
включені агрегати. При цьому, в основному, їх номенклатуру складають відцентрові насоси типу Д з
діапазоном потужності 150–800 кВт та коефіцієнтами швидкохідності від 76 до 140 відповідно.
Виконавши описану вище процедуру розрахунку характеристик турбінного режиму для кожного з вибраних
насосів, отримуємо, з урахуванням (2), ряд відносних напірно-витратних характеристик (рис. 4). Аналіз
отриманих даних показав, що при рівних значеннях частот у турбінному та насосному режимі, напір турбінного
режиму у робочому діапазоні (0,7–,2) Qном значно нижче
напорів насосного режиму. Для спрацювання номінального
напору через робоче колесо насосу в турбінному режимі
необхідно пропустити витрату на 25–35 % більшу за
номінальну насосну. Також з графіків можна визначити
координати початкових точок турбінного режиму з нульовим
ККД, що визначають, відповідно, діапазон використання
турбінного режиму кожного насосу. Так, витрати нульового
ККД змінюються в діапазоні (0,7–0,9) Qном, відповідні їм
напори становлять (0,25–0,18) Нном при збільшенні
коефіцієнта швидкохідності від 76 до 140.
При цьому, як видно з рис. 4, при збільшенні коефіцієнту
швидкохідності напірна характеристика турбінного режиму
зміщується віялоподібно вниз, тобто існує функціональна
залежність між коефіцієнтом швидкохідності насосів та
напірними характеристиками їх турбінного режиму. Крім
того, координати початкових точок турбінного режиму, в
яких ККД агрегату дорівнює нулю, також змінюються за
певною залежністю при зміні коефіцієнта швидкохідності.
Рисунок 4 – Відносні напірно-витратні
Виконавши регресійний аналіз отримано аналітичну
характеристики насосів з n s ∈ (76...140) в
залежність для визначення напірно-витратних характеристик
насосному та турбінному режимах
насосів в турбінному режимі в залежності від коефіцієнта
швидкохідності:
(3)
h t = A(n s )ν 2 + B(n s )q 2 ,
та аналітичні залежності для визначення початкових точок характеристик турбінного режиму:
h 0t = h 01 − h 02 n s2 та q 0t = q 01 + q 02 n s ,

де A(ns) = 0,543-0, 0093n s , B(ns) = 0,459 + 0,0039n s , h 01 = 0,3 , h 02 = 6,82 ⋅10−6 , q 01 = 0, 481 , q 02 = 0, 003 –
апроксимаційні поліноми та коефіцієнти, що залежать від параметрів вибраних насосів.
Перевірка адекватності отриманих моделей виконана за критерієм детермінації, значення якого знаходяться
в межах 0,99–0,998.
Висновки. Розроблено спосіб визначення характеристик турбінного режиму насосного агрегату, що
базується на використанні діаграм Сьютера та залежності їх ширини від коефіцієнта швидкохідності. Отримано
характеристики турбінного режиму для відцентрових насосів, що використовуються в насосних станціях
міського водопостачання. Отримано адекватну математичну модель для прогнозування напірно-витратних
характеристик насосів при їх роботі в турбінних режимах. За допомогою розробленого підходу можна
визначати початкові параметри турбінних режимів, що необхідно для обґрунтування вимог до електропривода
насоса при рекуперації потужності.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ
ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ
А. В. Никитина, асcист.
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, е-mail: a_nika@i.ua
Введение. Исследования энергетических процессов электрических цепей с использованием аппарата
мгновенной мощности остаются в центре внимания исследователей многих коллективов [1–3]. Одной из
характеристик мгновенной мощности p(t ) , равной произведению мгновенных значений напряжения u (t ) и
тока i(t ) , является ее спектр – гармонические составляющие. В основе формирования упомянутого спектра
являются частотные преобразования, благодаря которым частоты гармонических составляющих мгновенной
мощности находятся в определенной зависимости от частот гармонических напряжения и тока [3].
Получение необходимого результата при полигармоническом характере напряжения и тока представляет
собой достаточно сложную задачу, которая может быть упрощена путем алгоритмизации с последующей
автоматизацией данной процедуры.
Цель работы.Разработка алгоритма определения составляющих мгновенной мощности, позволяющего
получить необходимые для анализа результирующие и промежуточные значения компонент с заданной
точностью вычисления.
Материал и результаты исследования. Каждая из компонент мгновенной мощности p (t ) = u (t ) i (t ) при
реализованной процедуре разложения в гармонический ряд сопровождается определением ортогональных
составляющих [2–4]
u (t ) =

∞

∞

∞

∞

n=0

n=0

m=0

m=0

∑ U na cos(Ω nt ) + ∑ U nb sin (Ω nt ) , i(t ) = ∑ I ma cos(Ω mt ) + ∑ I mb sin (Ω mt ) ,

где I ma , I mb , U na , U nb – коэффициенты разложения в гармонический ряд зависимостей i(t ), u(t ) на
ортогональные составляющие по вещественной (а) и мнимой (b) осям; n, m – частоты гармонических
составляющих.
Таким образом, мгновенная мощность включает в себя сумму следующих групп составляющих. Первая
группа определяется перемножением одночастотных ( m = n ) компонент напряжения и тока и образует
постоянную и каноническую составляющие мощности. Вторая группа составляющих определяется
произведением разночастотных ( m ≠ n ) компонент напряжения и тока и представляет собой неканонические
составляющие мощности.
Тогда сигнал мгновенной мощности имеет вид:
p (t ) = p0 + pka c (t ) + pka s (t ) + pkb c (t ) + pkb s (t ) ,
где p0 – постоянная составляющая мгновенной мощности; p ka c (t ) – косинусная составляющая мгновенной
мощности канонического порядка; p ka s (t ) – косинусная составляющая мгновенной мощности неканонического
порядка; p kb c (t ) – синусная составляющая мгновенной мощности канонического порядка; p kb s (t ) – синусная
составляющая мгновенной мощности неканонического порядка.
В разработанном алгоритме(рис. 1) измеренные зависимости i (t ) и u (t ) раскладываются в ряды Фурье на
синусные I ma , U na и косинусные I mb , U nb составляющие, где m = 1, 3, ..., M и n = 1, 3, ..., N – номера гармоник
тока и напряжения соответственно, причем M – номер максимальной гармоники тока, N – номер
максимальной гармоники напряжения. Максимальная гармоника мощности K = M + N .
Расчет составляющих мощности Pk , где k = 0, 2, ..., K осуществляется путем последовательного
перемножения всех компонент. В общем виде номер гармоники мощности определяется как k = m ± n .
Для текущего значения гармоники мощности k осуществляется циклический перебор всех возможных
гармоник напряжений U n и токов I m .
Если для значений m и n выполняется условие k = m + n , рассчитываются канонические составляющие
Pkc (при m = n ), неканонические составляющие Pks (при k = 2 m или k = 2 n ) с частотами канонических
составляющих (2, 4, 6, ….), а также неканонические составляющие Pkq (при k ≠ 2m ≠ 2n ) с частотами, которые
не соответствуют каноническим (4, 8, 12, …).
Аналогично, если для текущих значений m и n выполняется условие k = m − n , рассчитываются нулевая
составляющая P0 (при m = n ), неканонические составляющие Pks (при k = 2 m или k = 2 n ) с частотами
канонических составляющих (2, 4, 6, ….), а также неканонические составляющие Pkq (при k ≠ 2m ≠ 2n ) с
частотами, которые не соответствуют каноническим (4, 8, 12, …).
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Рассчитанные значения присваиваются промежуточным переменным D0 , Dc , Ds , Dq , которые суммируются
с общим значением каждой составляющей мощности.
После этого промежуточные значения обнуляются, и счетчик циклов изменяется на одну позицию.
По окончанию перебора всех возможных значений вариантов тока I m и напряжения U n для k -го значения
гармоники мощности Pk , осуществляется расчет полного значения Pk , канонического Ak , неканонического Bk
и расчетное значение коэффициента усиления k -й гармоники КУ k .
Далее осуществляется вывод результатов на экран либо записывается в файл, а также рассчитывается
значение полной мощности как сумма всех гармоник.
После этого аналогичный расчет производится для следующей гармоники мощности Pk (счетчик цикла
изменяется на одну позицию).
По окончанию перебора всех возможных гармоник Pk , осуществляется вывод общего значения мощности
P и алгоритм (программа) заканчивает свою работу.
Начало

u (t ), i (t )

U ak ,U bk , I ak , I bk
k = 0, 2, ....K

Pk = P0 + Pkc + Pks + Pkq ;

m = 1,3, ....M

Ak = Pkc ; Bk = Pks + Pkq ;
KУ k = Bk Ak

n = 1,3, ....N

Pk ( Pkc , Pks , Pkq , КУ k )

i = n + m; j = n − m
i=k

P = P + Pk

нет

j=k

да

m=n

да
нет

да
I amU an − IbmU bn
I U +I U
; Dbc = am bn bm an
Dac =
2
2

i ≠ 2 m ≠ 2n

нет

m=n

нет

да
I U −I U
I amU an + IbmU bn
; D0b = am bn bm an
D0a =
2
2

j ≠ 2m ≠ 2n да

да

нет
I amU an − IbmU bn
I U +I U
; Dbs = am bn bm an
Das =
2
2

нет
I amU an + IbmU bn
I U −I U
; Dbs = am bn bm an
Das =
2
2

I U +I U
I U −I U
Daq = am an bm bn ; Dbq = am bn bm an
2
2

I U +I U
I U −I U
Daq = am an bm bn ; Dbq = am bn bm an
2
2

Pkac = Pkac + Dac ; Pkbc = Pkbc + Dbc ; Pkc = Pkac + Pkbc
Pkas = Pkas + Das ; Pkbs = Pkbs + Dbs ; Pks = Pkas + Pkbs
Pkaq = Pkaq + Daq ; Pkbq = Pkbq + Dbq ; Pkq = Pkaq + Pkbq
P0a = P0a + D0a ; P0b = P0b + D0b ; P0 = P0a + P0b
D0 a = Dac = Das = Daq = 0

P
Конец

D0b = Dbc = Dbs = Dbq = 0

Рисунок 1 – Алгоритм определения составляющих мгновенной мощности

Вывод.Предложенный алгоритм позволяет получить составляющие p0 (t ), pc (t ), p s (t ), pq (t ) мгновенной
мощности p(t ) , являющиеся базовыми для анализа показателей энергопроцессов, и может быть положен в
основу создания автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НА
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГИДРОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
М. Г. Зинченко, студ., В. Г. Ковальчук, асп., А. А. Сердюк, ассист.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: zinchenko_marina@bk.ru
Введение. Гидротранспортные системы (ГТС) являются сложными технологическими комплексами,
состоящими из насосных агрегатов (НА), работающих на разветвленную коммуникационную сеть с
установленной запорно-регулирующей и измерительной аппаратурой. Режим работы ГТС носит переменный
характер и изменяется в соответствии с графиком водопотребления, что, в большинстве случаев,
сопровождается наличием нестационарных переходных процессов, среди которых одним из наиболее сложных
является кавитация, развивающаяся при локальном снижении давления в насосе или трубопроводе ниже
давления насыщенных паров [1]. Кавитационные процессы характеризуются периодическим образованием
полостей, заполненных газом или паром, что приводит к эрозии гидравлического оборудования, шуму,
вибрации и является источником пульсаций давления в гидродинамической системе [1, 5].
С учетом сказанного, исследование нестационарных переходных процессов в ГТС является актуальной
задачей, решение которой позволит выработать рекомендации по идентификации параметров кавитационных
процессов, их минимизации и управлению.
Цель работы. Исследование кавитационных процессов в гидротранспортном комплексе на базе
математической модели.
Материал и результаты исследования. В условиях лаборатории кафедры систем автоматического
управления и электропривода создана физическая модель гидротранспортной установки (ГТУ) [4], которая
позволяет исследовать кавитационные режимы работы трубопроводного оборудования при прохождении
потока жидкости через местные сужения, приводящие к понижению давления в гидросети и образованию
кавитационных каверн. Поэтому объектом исследования в работе является математическая модель
лабораторной ГТУ, структурная схема (рис. 1) которой включает: НА, оснащенный частотно-регулируемым
электроприводом, гидравлическую сеть, представленную тремя одинаковыми участками, канал кавитации,
генерирующий пульсации давления в трубопроводной сети. Математическое описание физических процессов в
системе преобразователь частоты – асинхронный двигатель (ПЧ-АД) выполнено на базе известной
модели АД в “u–v–0” координатах [2]. При моделировании гидродинамической сети использован метод
четырехполюсников [3, 5], позволяющий учитывать кавитационные процессы на любом участке
трубопроводной сети путем подключения к ним канала кавитации.
Развитие кавитационных каверн начинается при выполнении условия H i (t ) ≤ H ki (t ), где H i (t ) – напор на
i-ом участке трубопровода; H k i (t ) – напор, характеризующий начало развития кавитационного процесса на i-ом

участке трубопровода, определяемый выражением [5]:
Qi2 (t )χ kri pkavi (t )
+
,
H ki (t ) =
ρ i (t )g
S i2 2 g

(1)

где Qi (t ) , Qj (t ) – расход на i-ом и j-ом участках трубопровода; χкр – критическое значение числа кавитации на

i-ом участке трубопровода; pкав (t ) – давление в каверне, Па; ρi (t ) – плотность жидкости на i-ом участке
трубопровода, кг/м3; Si – площадь поперечного сечения i-ого участка трубопровода, м2 .
Объем кавитационных каверн:
Vкав (t ) = ∆t Qi (t ) − Q j (t ) ,

(

)

(2)

где ∆t – интервал времени протекания кавитационных процессов.
Критический объем каверны, при котором происходит ее разрушение, определяется выражением вида:
3



2σ

 ,
 pкав (t ) − pi (t ) 
(3)
i


где pi (t ) – давление на i-ом участке трубопровода, Па.
Гидродинамическое сопротивление, соответствующее наличию кавитации в потоке жидкости, имеет вид:
4π
Vкр (t ) = f ( pкав ) =
3

Rкав (t ) = K кавVкав (t ).
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Рисунок 1 – Структурная схема математической модели ГТУ
Для ГТУ, параметры которой приведены в табл. 1, получены кривые (рис. 2), отражающие изменение во
времени напора, расхода и мощности (электрической, механической, гидравлической) без и с учетом
кавитационных процессов в гидродинамической сети.
Таблица 1 – Параметры ГТУ
Hн,
H 0,
Qн,
ωн ,
ω 0 , Nн,
м
м
м3/ч
с-1
с-1
Вт
18

22

8

308,8

314

830

U,
В

η,
%

c, м/с

d, м

380

66

49,059

0,042

105

Rп,
кг м 4 с
9467

Rн,
кг м 4 с
4165376

T н, с
0,112

С0
1,77·105
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а)

б)

в)
без учета кавитации

с учетом кавитации

Рисунок 2 – Кривые изменения расхода (а), напора (б) и мощности (в) в ГТУ
Анализ полученных кривых без учета кавитационных процессов показал, что период времени (0–t1)
соответствует запуску насоса на закрытую задвижку. Это характеризуется наличием максимального знамения
напора на выходе турбомеханизма и отсутствием расхода и напора на трех участках гидросети, расположенных
после дросселирующего органа. Момент времени t1=5 с соответствует открытию задвижки на выходе насоса,
что приводит к уменьшению значений напора на выходе турбомеханизма и его росту на первом, втором и
третьем участках трубопровода. В период времени t2 – t3 происходит снижение частоты питающей сети
до 40 Гц, что, в свою очередь, приводит к уменьшению расхода, напора, электрической, механической и
гидравлической мощностей (рис. 2) в насосе и на соответствующих участках ГТУ. Момент времени t3=20 с
характеризуется прикрытием задвижки на 35 %, что сопровождается ростом напора на выходе насоса и
понижением его на участках гидросети.
Анализ кривых, полученных при учете кавитационных процессов в трубопроводной сети, показал, что
открытие задвижки на выходе турбомеханизма сопровождается развитием кавитационных процессов,
обусловленных снижением напора, развиваемого ГТУ, ниже критического, определяемого выражением (1).
Наличие кавитационных процессов приводит к колебаниям напора, расхода и мощности, амплитуды которых
составляют 33 %, 85 %, 18 % от номинальных соответственно. Уменьшение частоты питающего напряжения
до 40 Гц в момент времени t2=12 с характеризуется снижением амплитуды кавитационных пульсаций в 1,5 раза.
В момент времени t3=20 с происходит прикрытие задвижки на 35 %, что приводит к повышению напора на
выходе насоса и уменьшению амплитуды кавитационных колебаний в напоре, расходе и мощности.
Выводы. Разработанная математическая модель лабораторной гидротранспортной установки позволяет
исследовать нестационарные переходные процессы в трубопроводной сети, обусловленные появлением
кавитационных автоколебаний в гидросистеме. Установлено, что управлять кавитационными процессами
можно как со стороны электропривода насосного агрегата, путем понижения частоты питающей сети, так и
средствами запорно-регулирующей арматуры с целью смещения точки рабочего режима насосного агрегата в
безкавитационную область.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ
ИНЕРЦИОННЫХ ПОТЕРЬ НАПОРА
В. Г. Ковальчук, соиск., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени М. Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, е-mail: viktoria_kovalc@mail.ru
Введение. В практике эксплуатации насосных комплексов (НК) часто возникают режимы, приводящие к
возникновению нестационарных гидродинамических процессов, при которых характеризующие их величины
(давление, скорость движения потока, гидравлическое сопротивление, мощность и т.п.) являются функциями
времени [1].
Нестационарные гидравлические процессы могут по-разному проявляться при взаимодействии жидкости с
какими-либо элементами или устройствами, рабочими органами гидравлических машин и т.д.
Так, в трубопроводах насосных установок из-за кавитации могут возникать автоколебания, при которых
движение перекачиваемой среды будет нестационарным. Вследствие этого в НК нарушается сплошность
потока, происходит рост гидравлических сопротивлений, увеличиваются непроизводительные потери
гидравлической мощности. В ряде гидросистем могут возбуждаться вынужденные колебания, вызванные
неравномерностью подачи насосных агрегатов. При этом происходит изменение давлений в НК,
сопровождающееся дополнительными динамическими нагрузками на элементы насосов и трубопроводов. При
регулировании расхода на выходе насосной установки часто применяют различные по принципу действия и
конструктивному исполнению распределительные устройства (клапаны, задвижки), проточные элементы
которых представляют собой короткие каналы или отверстия с постоянными или изменяющимися во времени
проходными сечениями. В последнем случае происходит сильное искажение профилей скоростей, что приводит
к возникновению вихрей, из-за которых становится существенным влияние нестационарного движения среды
на процессы истечения жидкости через распределительные устройства.
Сказанное обуславливает актуальность вопросов исследования переходных процессов в НК и определения
параметров гидравлического оборудования с учетом особенностей движения жидкости в напорных
трубопроводных сетях.
Наиболее
информативным
параметром,
характеризующим
изменение
режимов
работы
электрогидравлического оборудования, является мгновенная мощность, которая отображает процессы
энергопреобразования в силовом канале НК при любых формах исходных сигналов тока и напряжения,
момента и частоты вращения, напора и производительности [2, 3]. При этом в основе анализа процессов
энергопреобразования должны лежать уравнения энергобаланса гармонических составляющих мгновенной
мощности вне зависимости от физической природы рассматриваемых процессов.
Цель работы. Определение параметров насосного комплекса с учетом инерционных потерь напора на базе
уравнений баланса составляющих мгновенной мощности.
Материал и результаты исследования. На рис. 1 приведена эквивалентная схема замещения НК,
включающая регулируемый насосный агрегат (НА),
Регулируемый НА
трубопроводную
сеть
и
потребитель,
где:
2
Q(t)
H0 (t)
Rp
2
H 0ν ( t )
– источник гидравлического питания;
ν( t ) – относительная частота вращения насосного
агрегата; H st – источник статического противодавления;
Hst
RΣp
–
внутреннее
активное
гидравлическое
Ln
Rc
Rn
сопротивление насоса; Rn , Ln – активное и индуктивное
Трубопровод
Потребитель
гидравлические
сопротивления
трубопровода,
Рисунок 1 – Эквивалентная схема замещения
Rc
–
активное
сопротивление
соответственно;
насосного комплекса
потребителя
(в
рассматриваемой
схеме
Rc – величина, неизменная во времени).
Для исследования энергопроцессов на входе системы формируется тестовое гармоническое воздействие
вида:
ν( t ) = ν 0 + ν m cos( Ωt − ϕ ) = ν 0 + ν a cos( Ωt ) + ν b sin( Ωt ) ,
(1)
где ν 0 , ν m – амплитуды постоянной и переменной составляющих сигнала частоты вращения, соответственно;
ν a , ν b – ортогональные косинусная и синусная составляющие сигнала частоты вращения, соответственно;
Ω = 2πf – круговая частота; f – частота изменения входного сигнала; ϕ – угол сдвига сигнала частоты
вращения.
Внутреннее гидравлическое сопротивление насоса, обусловленное силами вязкого трения между слоями
жидкости, жидкостью и стенками канала и приводящее к диссипации энергии в виде тепла, описывается
выражением вида [4]:
RΣp = Rt + RµH + R∆H + R∆H Rt + RµH RµQ k ,
(2)

(

(
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где Rt – внутреннее гидравлическое сопротивление НА, зависящее от конструктивных параметров рабочего
колеса насоса; RµH – гидравлическое сопротивление агрегата, учитывающее изменение напора насоса от

Рисунок 2 – Зависимость гидравлического
сопротивления насоса НМ-7000-210 от
производительности

Рисунок 3 – Изменение распределения
скоростей при разгоне жидкости в трубе:
r r0 − отношение радиуса трубы к
расстоянию от ее оси; υ υ 0 − отношение
скорости потока на определенном
расстоянии от оси трубы к скорости на
оси трубы

конечного
количества
лопастей;
R∆H
–
активное
сопротивление, отображающее гидравлические потери в насосе
(вихревые и потери по длине); RµQ – гидросопротивление
насоса, характеризующее изменение подачи жидкости в
зависимости от количества лопастей; k – коэффициент
снижения напора холостого хода.
Анализ показал, что зависимость полного гидравлического
сопротивления
насосного
агрегата
типа
НМ-7000-210 от производительности (рис. 2) носит линейный
характер и может быть описана уравнением вида: Rn = αQ( t ),
где α – коэффициент аппроксимации.
При напорном движении несжимаемой жидкости по
абсолютно жесткой трубе наблюдается перераспределение
профиля скоростей вдоль сечения трубы под действием
внезапно приложенного перепада давления (рис. 3). В
ламинарном режиме течения (кривая 1, рис. 3) эпюра скоростей
носит параболический характер; дальнейшее увеличение
скорости течения жидкости приводит к переходу в
квазистационарный режим (кривая 2, рис. 1); интенсивное
перемешивание слоев жидкости приводит к неупорядоченному
ее движению – турбулентному режиму (кривая 3, рис. 1).
С
учетом
сказанного,
гидравлический
импеданс
трубопроводной сети включает две составляющие [1, 4]:
Z n ( jω ) = Rn + jLn ,
(3)
где Rn – активное гидросопротивление, определяющее потери
давления в гидросети и зависящее от протяженности и
величины поперечного сечения трубопровода, шероховатости
стенок и наличия местных сопротивлений; Ln – реактивное
сопротивление,
учитывающее
инерционный
напор,
противодействующий изменению производительности в

трубопроводе.
Поскольку при турбулентном режиме движения жидкости потери давления связаны со скоростью
квадратичной зависимостью, то активное гидравлическое сопротивление трубопровода имеет вид:

0,0034l 4 ν δ
= ,
(4)
Q
Qd 8 g 4
где l – длина участка проточной части трубопровода; ν – кинематическая вязкость; d – диаметр
трубопровода; g – ускорение свободного падения.
Реактивная составляющая импеданса трубопровода определяется выражением [1, 4]:
L n = ω ρl β = γ ω ,
(5)
где ρ – плотность среды; ω – угловая частота расхода, значение которой соответствует угловой частоте
вращения рабочего колеса насоса; β = 1,33 – поправочный коэффициент.
Тогда полное сопротивление трубопроводной сети при изменении относительной частоты вращения
насосного агрегата во времени:
δ
Z p ( jω ) =
+ jγω( t ).
(6)
Q( t )
Для приведенной выше схемы замещения общее уравнение энергобаланса с учетом инерционных потерь
напора определяется выражением:
pin ( t ) = p st ( t ) + p R p ( t ) + p Rn ( t ) + p Ln ( t ) + p Rc ( t ),
(7)
Rn =

где pin ( t ) = H 0 ν 2 ( t )Q( t ) – мгновенная гидравлическая мощность на входе насосного агрегата;
Q( t ) = Qn ν( t ) – текущее изменение производительности; Qn – номинальное значение производительности;
p st ( t ) = H st Q( t ) – гидравлическая мощность в трубопроводной сети, расходуемая на преодоление
противодавления;
3

p R p ( t ) = R p Q 3 ( t ) = αQ 4 ( t )
2

p Rn ( t ) = Rn Q ( t ) = δQ ( t )

–

мощность

–

мощность
на
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((

) )

((

) )

p Ln ( t ) = Ln d Q 2 ( t ) dt Q( t ) = γQn ν 2 ( t ) d Q 2 ( t ) dt – мощность на реактивном сопротивлении трубопровода;
3

p Rc ( t ) = Rc Q ( t ) – мощность на активном сопротивлении потребителя.
Система уравнений энергобаланса для постоянной и гармонических составляющих мгновенной мощности
элементов НК имеет вид:


H 0 Q0 ν 02 + H 0 Q0 ν a2 2 + H 0 Q0 ν b2 2 + H 0 Qa ν 0 ν a + H 0 Qb ν 0 ν b = H st Q0 + 3Qa4 8 + 3Qa2 Qb2 2 + 

+ 3Qb4 8 + 3Q02 Q a2 + 3Q02 Qb2 + Q04 + δQ02 + δQa2 2 + δQb2 2 − 2γQn Q0 ν 02 + γQ n Q a ν 02 −

− γQn Q0 ν a2 + γQ n Q a ν a2 2 − γQ n Q0 ν b2 + γQ n Q a ν b2 2 − γQn Q a2 ν a ν b Ω 2 +

2
2
+ 2γQn Q0 Qb ν 0 ν a Ω + γQn ν 0 ν b Ω − γQ n Q a Qb ν b Ω 2 + γQ n Q a Qb ν a Ω 2 −

2
3
2
2

− γQn Qb ν a ν b Ω 2 + Rc Q0 + 3Rc Q0 Qa 2 + 3Rc Q0 Qb 2 ;
2 H 0 Q0 ν 0 ν a + H 0 Qa ν 02 + 3H 0 Qa ν a2 4 + H 0 Qa ν b2 4 + H 0 Qb ν a ν b 2 = H st Qa + αQ0 Q a Qb2 + 

+ 3αQ0 Q a3 + 4αQ03 Qa + 2γQn Qa Qb ν 0 ν a Ω − γQn Qa2 ν 0 ν b Ω − 4γQn Q0 ν 0 ν a +

+ 2γQn Qa ν 0 ν a + 2γQ n Q0 Qb ν 02 Ω + γQn Q0 Qb ν b2 Ω 2 + 3γQ n Q0 Qb ν a2 Ω 2 −


− γQn Qb2 ν 0 ν b Ω + γQn ν a ν b Ω 2 + 3Rc Q02 Qa + 3Rc Q a3 4 + 3Rc Qa Qb2 4 ;

2
2
2
H 0 Qb ν 0 + H 0 Qb ν a 4 + 3H 0 Qb ν b 4 + 2 H 0 Q0 ν 0 ν b + H 0 Q a ν a ν b 2 = H st Qb +

2
3
3
2
2
+ 3αQ0 Q a Qb + 3αQ0 Qb + 4Q0 Qb + 2δQ0 Qb − γQ n Q a ν 0 ν b Ω − γQn Qb ν 0 ν a Ω −


− 4γQ n Q0 ν 0 ν b + 2γQ n Q a ν 0 ν b + γQn ν 02 Ω + γQn ν a2 Ω 4 + 3γQn ν b2 Ω 4 −

2
2
3
− 2γQ n Q a Qb ν 0 ν b Ω + γQn Q0 Qb ν a ν b Ω + 3Rc Q0 Qb + 3Rc Qa Qb 4 + 3Rc Qb 4 ;

H 0 Q0 ν a2 2 − H 0 Q0 ν b2 2 + H 0 Q a ν 0 ν a − H 0 Qb ν 0 ν b = − 3αQa2 Qb2 2 + 3αQ02 Qa2 −


− 3αQ02 Qb2 − αQa4 2 − αQa4 2 − αQb4 2 + δQa2 2 − δQb2 2 −

2
2
2
2
(8)
− γQn Qa ν b 2 + 2γQ n Q a Qb ν 0 Ω + γQn Qa ν a 2 − γQn Q0 ν a +

2
2

+ γQ n Q a Qb ν b Ω + 2γQ n Q0 Qb ν b Ω + γQ n Q a Qb ν a Ω +

+ γQ n Q0 ν b2 − γQ n ν 0 ν b Ω + 3Rc Q0 Q a2 2 − 3Rc Q0 Qb2 2 ;


H 0 Q0 ν a ν b + H 0 Qb ν 0 ν a + H 0 Qa ν 0 ν b = αQa Qb3 + 6αQ02 Q a Qb + αQ a3 Qb +

+ δQa Qb + γQn Qa ν a ν + γQn ν 0 ν a Ω + 2γQn Q0 Qb ν 0 ν b Ω − γQ n Q a2 ν 02 Ω −

2 2
2 2
2 2
− γQn Qb ν 0 Ω − γQ n Q a ν a Ω 2 − γQn Qb ν a Ω 2 − 2γQ n Q0 ν a ν b −


− γQn Qa2 ν b2 Ω 2 − γQn Qb2 ν b2 Ω 2 − γQ n Q0 Qb ν b2 Ω 2 + 3Rc Q0 Qa Qb ;

H 0 Qa ν a2 4 − H 0 Q a ν b2 4 − H 0 Qb ν a ν b 2 = −3αQ0 Qa Qb2 + αQ0 Q a3 +

+ 2γQn Qa Qb ν 0 ν a Ω + γQn Q0 Qb ν a2 Ω 2 + γQ n Q0 Qa2 ν 0 ν b Ω −


− γQn ν a ν b Ω 2 + γQn Qb2 ν 0 ν b Ω − γQn Q0 Qb ν b2 Ω 2 + Rc Qa3 4 − 3Rc Qa Qb2 4 ;

2
2
2
3
H 0 Qb ν a 4 + H 0 Qa ν a ν b 2 − H 0 Qb ν b 4 = 3αQ0 Q a Qb − αQ0 Qb −


− γQn Qa2 ν 0 ν a Ω − γQn Qb2 ν 0 ν a + γQ n ν a2 Ω 4 + γQn Q0 Qb ν a ν b Ω − 3Rc Q a2 Qb 4 − Rc Qb3 4 ;

4
4
2
2
2
0 = Q a 8 + Qb 8 + γQn Qa ν a ν b Ω 2 − γQ n Q a Qb ν b Ω 2 + γQ n Q a Qb ν a Ω 2 +

2
+ γQ n Qb ν a ν b Ω 2 ;


0 = − αQ a Qb3 2 + αQ a3 Qb 2 + γQn Qa Qb ν a ν b Ω + γQ n Q a2 ν b2 Ω 4 + γQ n Qb2 ν b2 Ω 4 −

2 2
2 2
− γQn Qb ν a Ω 4 − γQn Qa ν a Ω 4 .

Решение полученной системы идентификационных уравнений позволяет определить все неизвестные
параметры схемы замещения насосного комплекса: активные гидравлические сопротивления насоса,
трубопровода и потребителя, индуктивное сопротивление гидросети с учетом инерционных потерь напора.
Выводы. Показано, что функционирование насосных комплексов сопровождается возникновением
сложных нестационарных режимов работы, приводящих к изменению технологических и энергетических
параметров электрогидравлического оборудования. Наиболее полно указанные процессы могут быть описаны
на базе уравнений энергобаланса составляющих мгновенной мощности. Представление насосного комплекса
эквивалентной схемой замещения с разделением параметров на активные и индуктивные сопротивления,
зависящие от производительности и учитывающие инерционные потери напора в трубопроводе, позволило
получить достаточное количество идентификационных уравнений для определения необходимых параметров
гидросистемы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОТРАНСПОРТНОЙ
УСТАНОВКИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ
А. М. Кравец, ассист., А. В. Билык, магистр., А. И. Неборак, магистр., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: kdu7008@ukr.net
Введение. При эксплуатации насосных установок (НУ) закрытие (открытие) задвижек, затворов, клапанов и
т.п. часто происходит без соблюдения требуемого темпа и продолжительности управления, что приводит к
возникновению гидравлических ударов и бросков давления в гидросети, которые в несколько раз превышают
допустимые значения [1–3]. Так, при резком срабатывании обратного клапана в напорном коллекторе НУ в
случае внезапного отключения электропитания, давление в трубопроводе 6–10 раз превышает номинальное
значение [4]. Эффективным способом снижения динамических нагрузок в гидросистемах является
формирование неравномерного темпа управления трубопроводной арматурой, обеспечивающего изменение
давления в гидросети в допустимых пределах, исключающих возникновение значительных гидравлических
ударов в коммуникационной сети [5, 6].
Цель работы. Анализ переходных процессов в трубопроводной сети насосного комплекса при различных
темпах и траекториях закрытия запорно-регулирующей трубопроводной арматуры на базе физической модели.
Материал и результаты исследования. Многофункциональный лабораторный насосный комплекс (НК),
внешний вид которого приведен на рис. 1, включает в себя [7]:
– центробежный насосный агрегат (НА) фирмы WILLO мощностью 0,55 кВт с номинальной подачей 4 м3/ч
и напором 17 м;
– преобразователь частоты фирмы MITSUBISHI мощностью 1,5 кВт, предназначенный для регулирования
частоты вращения НА;
– разветвленную трубопроводную сеть диаметром 50 мм;
– запорно-регулирующую и гидрозащитную арматуру;
– приемные резервуары объемом 1,08 м3 и 0,2 м3;
– регулировочную клиновую задвижку диаметром 50 мм, установленную в напорной линии НК и
предназначенную для изменения технологических параметров комплекса путем изменения степени ее
открытия;
– измерительную аппаратуру для регистрации и контроля технологических (датчики давления и расхода),
энергетических (датчики тока, напряжения, ваттметры) и механических (датчики частоты вращения)
параметров работы НК;
– модуль управления и сбора информации в виде платы аналого-цифрового АЦП и цифро-аналогового ЦАП
преобразования сигналов с USB интерфейсом E14-440 фирмы L-CARD.
Регулировочная задвижка (рис. 1, б) оснащена червячным мотор-редуктором с цилиндрической ступенью
фирмы David Brown (с передаточным числом 8,59), включающим в себя трехфазный асинхронный двигатель
мощностью 0,75 кВт; активно-индуктивным датчиком положения рабочего органа задвижки фирмы CARLO
GAVAZZI, который формирует прямоугольные импульсы, количество которых пропорционально степени ее
открытия; устройством управления ПКП1И фирмы ОВЕН, предназначенным для индикации и определения
текущей степени открытия задвижки по числу и периоду следования импульсов, поступающих с датчика
положения на валу задвижки; автоматическим преобразователем интерфейсов фирмы ОВЕН, предназначенным
для считывания значения текущей степени открытия задвижки из устройства управления с помощью ЭВМ. НК
работает по принципу циркуляционной системы на трубопроводную сеть со статическим напором 8,8 м.

а)
б)
Рисунок 1 – Внешний вид экспериментального лабораторного НК
Для формирования различных темпов управления и траекторий закрытия задвижки ее электропривод (ЭП)
подключен к преобразователю частоты MITSUBISHI. При этом используется специальное программное
обеспечение, разработанное в среде графического программирования LabVIEW, позволяющее задавать частоту
напряжения питания ЭП регулировочной задвижки при различных относительных степенях ее открытия.
На рис. 2 приведены графики изменения давления H(t) для случая внезапной остановки насосного агрегата и
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закрытия задвижки в напорном трубопроводе с равномерным (а) и неравномерным (б) темпами управления. В
первом случае частота f(t) напряжения питания равна 40 Гц при относительной степени открытия задвижки
0≤β≤1; при использовании неравномерного темпа – на участке 0,2≤β≤1 частота равна 40 Гц и 5 Гц – на участке
с β≤0,2. Показатели переходных процессов при различных темпах закрытия задвижки приведены в табл. 1.

а)
б)
Рисунок 2 – Графики переходных процессов в НК при равномерном (а) и неравномерном (б) темпах закрытия
задвижки: 1, 2 – кривые изменения напора H(t) после и до задвижки соответственно; 3 – кривая изменения
частоты f(t) напряжения питания
Таблица 1 – Показатели переходных процессов в НК при управлении задвижкой
Темп закрытия
Частота напряжения питания, Гц
Время закрытия, с
Повышение напора, м
40
5,6
19,62
20
10
8,3
Равномерный
10
17,4
3,9
5
34
1,6
40; 20
6,2
8,3
Неравномерный
40; 10
8
3,9
40; 5
9,7
1,6
Выводы. Анализ полученных результатов показал, что при равномерном темпе закрытия задвижки с
частотой напряжения питания 40 Гц давление в трубопроводной сети в 2,15 раз превышает номинальный напор
насоса. Управление трубопроводной арматурой с частотой напряжения питания 5 Гц приводит к уменьшению
давления в 12 раз, однако время закрытия увеличивается в 6 раз. Оптимальным является неравномерный темп
управления, при котором на участке 0,2≤β≤1 частота напряжения питания равна 40 Гц, а при β≤0,2 – 5 Гц. В
этом случае повышение давления незначительно ∆H=1,6 м, а время закрытия арматуры уменьшается в 3,5 раза
по сравнению с последним анализируемым случаем.
Таким образом, полученные экспериментальные характеристики гидротранспортной установки при
различных темпах и траекториях закрытия запорно-регулирующей трубопроводной арматуры подтвердили
эффективность предложенного в работе подхода к снижению динамических нагрузок в насосном комплексе.
Это позволяет сформулировать практические рекомендации по определению законов управления
трубопроводной арматурой, исключающих пульсации напора в трубопроводе, приводящих к возникновению
гидравлических ударов.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРІВАННЯ ОБМОТОК СИНХРОННОГО ДВИГУНА
ШАРОВОГО МЛИНА ПРИ ЙОГО ПУСКУ*
Є. В. Носач, асист., М. І. Хабунь, магістр.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: evnosach@mail.ru
Вступ. Питання пуску синхронних двигунів (СД) досліджені досить повно. Відомо, що пускові режими
приводять до прискореного виходу СД з ладу за таких основних причин як: високі пускові струми, які
призводять до перегріву обмоток статора і ротора та зменшення терміну служби ізоляції тощо.
Аналізуючи причини виходу СД з ладу, можна стверджувати, що термічні чинники впливають на всі
елементи двигуна при пуску, значно знижуючи їх надійність і термін експлуатації: перевищення температури
демпферної обмотки досягає декількох сотень градусів, при цьому сильний нагрів приводить до небезпеки її
термічного або механічного руйнування; внаслідок нерівномірного розподілу струмів між стрижнями
перевищення їх температури в межах полюса може відрізнятися в 2-3 рази, тому навіть при невисокому
середньому нагріві демпферної обмотки температура окремих її стрижнів може значно перевищувати
допустимі межі; нерівномірний розподіл перевищень температури по стрижнях полюса приводить до
неоднакового теплового подовження стрижнів і появи внаслідок цього значної механічної напруги в жорсткій
конструкції обмотки; при неоднаковому подовженні стрижнів в обмотці виникає напруга від центробіжних сил
і теплового розширення короткозамкнутого кільця, що приводить до механічної деформації.
В окремих випадках процес нагрівання може прийняти характер адіабатного, тобто тепло, що виділяється,
не встигаючи розсіятися в металі статора або ротора, викликає різке підвищення температури обмотки, що
призводить до зниження рівня надійності ізоляції і аварій. При цьому найбільш уразливою є демпферна або
пускова обмотка.
Зазначена проблема дослідження процесів нагрівання обмоток є актуальною для СД шарових
збагачувальних млинів і потребує нагального вивчення.
Мета роботи. Дослідження процесів нагрівання обмоток СД для синтезу системи керованого охолодження.
Матеріал і результати дослідження. Будемо вважати, що при пуску самовентильованих двигунів
теплопровідність практично відсутня і має місце адіабатний процес.
dΘ
= P (t ) , де с – питома теплоємність, G – маса обмоток,
Тоді рівняння нагріву буде мати вигляд cG
dt

P(t ) = I (t )2 R – закон зміни втрат при пуску, I (t ) – зміна струму при пуску, R – опір обмоток.
Розглянемо різні закони зміни струму двигуна при пуску. Різниця може бути обґрунтована наявністю
струмообмежувальних активних опорів, керованих перетворювачів з системою струмообмеження і т.д. (рис. 1).
Наприклад, лінійно зростаючий характер зміни струму
I (t ) = at ,
(1)
де a – коефіцієнт нахилу, відповідає початковій ділянці кривої I (t ) при
прямому пуску двигуна; незмінний характер
I (t ) = I k = const
(2)
відповідає початковій ділянці кривої струму в системі підпорядкованого
регулювання з ПІ-регулятором струму; лінійно спадаюча характеристика
(3)
I (t ) = I k − at ,
де I k – струм короткого замикання і нелінійно спадаюча характеристика
Рисунок 1 – Характер зміни
струму при пуску:
1 – лінійно зростаючий;
2 – незмінний; 3 – лінійно
спадаючий; 4 – нелінійно
спадаючий

I (t ) = I k e −at
(4)
також відповідають певним процесам.
Розглянемо рівняння нагріву для СД з примусовою вентиляцією. З
урахуванням додаткового відводу тепла системою охолодження, рівняння
нагрівання прийме вигляд:
dΘ
1 + βV
cG
+ λSΘ(t ) +
= P(t ),
(5)
dt
kv

де V – окружна швидкість або швидкість охолоджуючого потоку, β і kν – коефіцієнти.
Отримані залежності зміни температури в часі (табл. 1) містять параметр – швидкість охолоджуючого
потоку, який по суті є продуктивністю вентилятора системи примусової вентиляції.

*
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Таблиця 1 – Залежності зміни температури обмоток в часі з урахуванням примусової вентиляції
Характер
Залежність зміни температури в часі
струму
λSt 


−

2C 2 R x a 2   a 2 t 2 R x 2a 2 tR x C
βV
 1
×
−
−1+ e C 
Θ(t ) = 
+
−
(1)


 λSk v λSk v
λ3 S 3   λS
λ2 S 2



λSt 

−

I k 2 R x k v − βV − 1 
1 − e C 
Θ(t ) =
(2)
λSkv




(3)

λSt 

−

Rx I k 2 2CRx I k a 2C 2 Rx a 2  Rx a 2t 2 2 Rx atIk 2 Rx a 2tC
βV
 1
−1+ e C 
−
−
Θ(t ) = 
+
−
−
−


λS
λS
 λSkv λSkv

λ2 S 2
λ3 S 3  λS
λ2 S 2



(4)

λSt
1
R x I k 2  −
R x I k 2 − (λSt + t (2aC − λS )) 1
βV
β
V
1
C
Θ(t ) = −
−
−
e C
 λSk + λSk + 2 aC − λS e
λSk v λSk v 2aC − λS
v
v



Вирішуючи рівняння для Θ(t ) відносно V , можна отримати закон зміни продуктивності вентилятора для
розглянутих процесів при заданому законі зміни температури V = f (Θ ) :
− для характеру струму (1)
−1


 λ St   
 λ St 
 λ St  
−
 2 2 −
 



 −
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− для характеру струму (2)
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 −
 −
2
V (t ) =  βe C − β   λSΘ(t )kv + 1 + I k Rx kv  e C − 1  − e C

 



 


− для характеру струму (3)
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− для характеру струму (4)
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Висновки. Отримані рівняння дозволяють аналізувати процеси нагрівання обмоток в динамічних і
пускових режимах СД з самовентиляцією і примусовою вентиляцією при наявності відведення тепла із зазору.
Отримані рівняння зміни продуктивності вентилятора охолодження в функції температури можуть бути
покладені в основу побудови системи керованого охолодження.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ахматов М.Г. Синхронные машины. Специальный курс: уч. пособие. – М.: Высшая школа, 1984. – 135 с.
2. Гольдберг О.Д., Гурин Я.С., Свириденко И.С. Проектирование электрических машин: Учебник для
втузов. – М.: Высш. шк., 1984. – 270 с.
*

Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. О.П. Чорного
113

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
К. С. Панченко, асп., О. А. Черная, ст. препод., О. А. Сакун, асп.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: kirill-es071@mail.ru
Бердай Абдельмажид
ENSEM, Университет Хасан II, Аин Щок
РО Вох, Оасис, Касабланка, Марокко, e-mail: a.berdai@gmail.com
Введение. Электромеханические системы являются преобразователями электрической энергии
промышленной частоты, и это преобразование сопровождается электромагнитным излучением с другими
частотами и характеристиками. По мнению ученых [1], вредными считаются электромагнитные поля
напряженностью свыше 0,2 мкТл, и именно это значение принято Международной организацией
здравоохранения, но, например, для России это 10 мкТл, а в Украине данный параметр не определен. Для
различных ЭМС электрифицированного транспорта, металлургии, бытовых приборов экспериментально
определены уровни излучения [2]: электроприводы постоянного тока троллейбусов и трамваев – 30 мкТл,
пылесосов – до 100 мкТл и т.п. Но это только для электродвигателей (ЭД) параметры и характеристики
которых соответствуют паспортным. Между тем парк ЭД ЭМС в большинстве составляют двигатели,
длительно находящиеся в эксплуатации, прошедшие различные стадии ремонта, и имеющие различные
отклонения в конструкции или параметрах. Любые же приобретенные отклонения делают ЭД существенно
нелинейной системой и приводят к появлению несинусоидальных токов, дополнительных электромагнитных
моментов, в том числе пульсирующих. Указанные моменты являются результатом взаимодействия разных
временных гармоник основного поля и полей от временных гармоник токов статора и ротора, возникших в
силу новых приобретенных нелинейных характеристик ЭМС. Возникают сложные энергообменные процессы,
которые приводят к появлению внешних электромагнитных полей со сложной пространственной структурой.
И, безусловно, воздействие таких полей на биологические системы будет другим и должны быть
пересмотрены допустимые нормы и уровни излучения, что требует как теоретических, так и
экспериментальных исследований.
Цель работы. Экспериментальные измерения магнитного поля асинхронных двигателей.
Материал и результаты исследований. В общем случае магнитное поле вокруг ЭМС является
трехмерным, носит сложный характер и, наряду с основной гармоникой, содержит большое количество
высших гармонических. Стационарное магнитное поле описывается следующими известными уравнениями:
 rot H = J ;

(1)
 div B = 0;
 B = µµ H ,
0

Проведение расчета такого поля путем решения системы уравнений (1), тем или иным методом, является
достаточно сложной задачей. В большинстве случаев, когда осуществляется оценка воздействия поля на
биологические системы и величину электромагнитного загрязнения в целом, авторы используют упрощенные
математические модели [3–5]. Такие модели позволяют определить возникающие магнитные моменты, а также
приближенно рассчитать напряженность поля на поверхности объекта и на определенном расстоянии от него.
Однако влияние поля на биологические системы может быть оценено только экспериментальным путем.
Экспериментальные измерения электромагнитного поля. Измерение электромагнитного поля производилось
для асинхронного двигателя (АД) с параметрами, приведенными в табл. 1. Измерения производились
непосредственно на корпусе электродвигателя и на расстоянии через каждые 10 см, до 50 см, в соответствии с рис. 1,
для случав питания от трехфазной сети 220 В, от преобразователя частоты (ПЧ) с широтно-импульсной модуляцией
выходного напряжения (ШИМ), и при несимметрии напряжения питания.
Таблица 1 − Номинальные данные асинхронного двигателя
Параметр
Тип
Частота питающей сети, Гц
Мощность, Вт
cos φ
ККД (η), %
Скорость вращения, об/мин
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, В
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Значение
АОЛ22-43ф
50
400
0,7
70
1400
1,05
380
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Фиксирование результатов осуществлялось с помощью тестера магнитного поля ЕМ-191 с параметрами:
диапазон измерений 200/2000 mG, 20/200 µT; рабочая частота измерения 30−300 Гц; ошибка +/- 2.5 % в
диапазоне 50/60 Гц. Результаты измерений показаны на рис. 2.

Рисунок 1 – Схема измерений параметров напряженности магнитного поля АД

а)
б)
Рисунок 2 – Напряженность магнитного поля вокруг асинхронного двигателя: а) при питании от
преобразователя частоты; б) при питании от промышленной трехфазной сети 220 В;
в) при насимметрии напряжения питания

в)

Выводы. Полученные результаты показывают сильную неравномерность напряженности магнитного поля.
Характер линий напряженности показывает различное электромагнитное взаимодействие между обмотками
двигателя на промышленной частоте и с учетом высших гармоник от частоты модуляции ШИМ (рис. 2, а, б), а
также при несимметрии питания хорошо видно слабое действие поля фазы с низким напряжением.
ЛИТЕРАТУРА
1. Магнитное поле и биологический организм. http://metamir.wpdom.com.
2. Довбыш В.Н., Маслов М.Ю., Сподобаев Ю.М. Электромагнитная безопасность элементов энергетических
систем: монография / В.Н. Довбыш, М.Ю. Маслов, Ю.М. Сподобаев. – Самара: ООО «ИПК «Содружество»,
2009. – 198 с.
3. Степанов А.Н. Моделирование внешнего магнитного поля трехфазной электрической машины. Режим
доступа: http://www.uzknastu.ru/files/pdf/2011-7-1/13-20.pdf.
4. Развитие теории внешнего магнитного поля асинхронных двигателей, способов его снижения и
измерения.
Режим
доступа:
http://www.dissercat.com/content/razvitie-teorii-vneshnego-magnitnogo-polyaasinkhronnykh-dvigatelei-sposobov-ego-snizheniya.
5. Влияние электромагнитного излучения на живые организмы. Режим доступа: http://study.sfukras.ru/mod/resource/view.php?id=1695.

115

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

СТРУКТУРА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО
КОМПЛЕКСУ РУДНИКОВОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ
Т. Ю. Сухоніс, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: suhonosik@mail.ru
Вступ. Тяговий електрорухомий склад рудникових електровозів є найважливішою складовою частиною
залізничного транспорту країни. Одним з показників ефективності даного рухомого складу є його надійність.
Як випливає зі статистичних даних, пошкодження тягового рухомого складу шахтних електровозів все ще
залишаються на досить високому рівні [1]. Тому для підвищення надійності та ефективності роботи тягового
електротехнічного комплексу в цілому необхідно вирішувати питання комплексної діагностики та моніторингу
параметрів рудникового електровозу.
Мета роботи. Обґрунтування вибору структури моніторингу для тягового електротехнічного комплексу
рудникового електровозу.
Матеріал і результати дослідження. На підприємствах гірничо-металургійної галузі України з підземною
технологією ведення робіт експлуатується більше 4 тис. електровозів, які класифікуються як рудникові та
нараховують 20 різних видів [1]. Приблизно 80 % електровозного парку складають акумуляторні види та 20 % –
контактні. На даний час рівень їх технічного зношення складає 75–80 %. Це зумовлюється виникненням
нештатних (аварійних) режимів при експлуатації тягового рухомого складу, які пов'язані з відмовами в його
елементах. Статистика відмов в елементах тягового рухомого складу свідчить про те, що в більшості випадків
частіше виходить з ладу тяговий двигун (55 %) та контактна мережа (23 %), а незначна частина несправностей
припадає на пуско-регулюючу (12 %) та електричну апаратуру (10 %) [1]. Дані пошкодження зумовлені такими
факторами: коротке замикання електричного кола; зникнення або зниження рівня напруги контактної мережі
нижче допустимого; відхилення параметрів елементів рухомого складу; імпульсні перенапруги на
струмоприймачі електровозу, відмова елементів рухомого складу; порушення алгоритму роботи і т.д. Всі
фактори, які провокують аварійні режими тягового електротехнічного комплексу, взаємопов'язані та залежать
один від одного, а вищеописані – характерні саме для тягового електротехнічного комплексу рудникових
електровозів [4].
Відомі дослідження в галузі розробки структури тягового електротехнічного комплексу для рудникових
електровозів з метою надійності роботи тягового рухомого складу мали направлення лише конструктивної
реалізації [3]. При цьому не були вирішені питання щодо впровадження системи моніторингу для ефективної
роботи рудникових електровозів. Як показують результати досліджень, досягти бажаної ефективності
функціонування рудникових електровозів можна, застосувавши на них тяговий електротехнічний комплекс
типу: IGBT-перетворювач – асинхронні тягові двигуни з мікропроцесорною системою управління [1, 3]. При
цьому при використанні тягового електротехнічного комплексу з тяговими асинхронними двигунами, на
відміну від двигунів постійного струму, можна досягти таких переваг:
− підвищення в 4–5 раз надійності тягових асинхронних двигунів;
− зниження вартості тягових асинхронних двигунів; отримання більш високого к.к.д.;
− зниження затрат на обслуговування та ремонт тягових асинхронних двигунів;
− плавне регулювання тягового та гальмівного зусиль електровозу.
На даний час введення систем моніторингу є необхідним для покращення керування та експлуатації
тягового рухомого складу. Тому головною задачею є запропонування структури системи моніторингу для
впровадження на тяговому рухомому складі (рис. 1).
Запропонована структурна система моніторингу базується на схемі тягового електротехнічного комплексу
[2]. При цьому вхідне коло оснащене дільником напруги з двох послідовно ввімкнених конденсаторів (С2, С3),
а фазні обмотки двигунів ввімкнені між точкою з'єднання конденсаторів та точками з'єднання діодів
(VD1–VD6) з транзисторами (VT1–VT6). Також схема містить такі елементи:
− БЖ – блок живлення 80/24 V для наступних пристроїв: передні та задні фари, сигнал, котушки
контакторів, електроклапани, пульт управління, система управління електроприводом, приймач дистанційного
управління;
− ЗП – зарядний пристрій;
− МК – мотор компресору постійного струму послідовного збудження 2 кВт, 80 В, 1100 об/хв;
− М1–М2 – тягові двигуни;
− Rт – гальмівний резистор для динамічного гальмування тягового електропривода.
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Рисунок 1 – Структура системи моніторингу тягового електротехнічного комплексу рудникового електровозу
Дана структура системи моніторингу базується на впровадженні певних датчиків, які дозволяють
контролювати параметри елементів тягового електротехнічного комплексу рудникового електровозу.
Запропонованими датчиками контролю являються: датчик тиску мотору компресору (ДТ), датчики струму на
вимикачах (ДС1, ДС2), датчик струму LC -фільтра (ДС3), датчик напруги мережі (ДН2), датчики струмів
двигунів (ДС4–ДС7), датчики напруги на двигунах (ДН3-ДН5), датчики температури двигунів (Д1t0, Д2t0) та
транзисторів (Д3t0), датчик вібрації (ДВ), датчик напруги на ізоляторах пантографу (ДН1). За допомогою
пристрою зв'язку система вимірювань отримує дані показників вищеописаних датчиків. Блоки аналогового
командору (АК), аналого-цифрового перетворювача (АЦП) та міктроконтролера (МК) перетворюють отримані
дані в цифрові та передають на мікро-ЕОМ. Контролюючі показники відображаються на панелі індикації. При
цьому блок пам'яті (БП), який входить до складу мікро-ЕОМ, виконує функцію запису інформації для
відновлення роботи при наступному включенні системи. В свою чергу, сервісний роз'єм (RS485) слугує для
підключення до системи приладу для перевірки точності роботи системи в цілому. Дані з мікро-ЕОМ
поступають на систему управління (СУ), за допомогою якої і здійснюється керування рудниковим
електровозом.
Висновки. В роботі запропонована структура системи моніторингу тягового електротехнічного комплексу
рудникового електровозу. Особливість системи забезпечує контроль та керування роботи тягового рухомого
складу. Впровадження даної структури моніторингу тягового рухомого складу рудникового електровозу
дозволить точніше аналізувати отримані дані для ефективного оцінювання стану елементів, а також більш
раціонально використовувати результати моніторингу для корегування алгоритму системи управління.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
РУДНИЧНОГО КОНТАКТНО-АККУМУЛЯТОРНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА
Д. А. Шокарев, ст. препод.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская 20, 39600 г. Кременчуг, Украина, e-mail: seem@kdu.edu.ua
Введение. В шахтах и рудниках Украины эксплуатируется более 3,5 тысяч двадцати различных типов
контактных и аккумуляторных электровозов. Практически все эти электровозы оборудованы
неэнергоэффективными видами тяговых электроприводов постоянного тока с контактно-резисторными
системами управления [1]. Современные тенденции развития электропривода диктуют новые направления и
перспективы применения асинхронного частотно-регулируемого тягового электропривода.
Цель работы. Разработка энергоэффективной структуры тягового асинхронного привода (ТАП) контактноаккумуляторного электровоза и разработка структуры и алгоритма управления им.
Материал и результаты исследования. Объектом данного этапа исследований является разработанная при
участии автора структура тягового асинхронного электропривода рудничного контактно-аккумуляторного
электровоза [2].
Анализ электромагнитных процессов в тяговом асинхронном электроприводе базовой структуры инвертор
напряжения – асинхронный двигатель рудничного электровоза, полученных в [2], позволил сделать выводы, о
том что в условиях, характерных для рудничного электровозного транспорта, реальные значения потерь
энергии значительны, а коэффициенты, характеризующие несинусоидальность кривой напряжения в
асинхронном двигателе, имеют несогласующиеся с ГОСТом значения. Таким образом, с целью повышения
энергоэффективности тягового комплекса, существует необходимость
улучшения до номинальных
вышеупомянутых значений, что может быть достигнуто выбором рациональной структуры системы привода и
способа управления уровнем напряжения питания ТАД посредством ШИМ.
Однако способ ШИМ напряжения питания ТАД имеет свои негативные побочные эффекты в направлении
дополнительных, присущих этому способу модуляции, потерь электрической энергии. Часть этих проблем
решается применением альтернативной схемы тягового электропривода, упрощенно представленной
на рис. 1 [4].
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Рисунок 1 – Упрощенная схема альтернативного тягового асинхронного электропривода
Экономию электроэнергии дает снижение динамических потерь мощности в IGB −транзисторах
альтернативной схемы благодаря методу непосредственного формирования ШИМ напряжения по заданному
закону. Действительно, для формирования положительной полуволны выходного напряжения задействованы
транзисторные модули DP и MP . Причем MP включен постоянно в течении полуволны, а DP модулирует. В
результате мост имеет два состояния.
Альтернативная схема преобразователя позволяет простым образом формировать любые кривые выходного
напряжения, используя непосредственную ШИМ напряжения при полном управлении, из которых образуются
требуемые синусоидальные или трапецеидальные огибающие кривые.
В результате проведенного исследования [3] форм выходного напряжения преобразователя, можно сделать
вывод, что следует отдать предпочтение ШИМ напряжения питания тяговых двигателей трапецеидальной а не
синусоидальной поскольку она обеспечивает минимальные коэффициенты искажения питающего напряжения
и высших гармоник. На рис. 2 приведены максимальная трапецеидальная кривая ШИМ напряжения при
максимальном напряжении U mТ = U d и кривая тока, потребляемого однофазным мостом.
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Рисунок 2 – Диаграммы трапецеидального напряжения и питающего тока моста
при максимальном напряжении U mТ = U d
На рис. 3 приведены трапецеидальное ШИМ напряжения и потребляемый мостом ток при пониженном
ШИМ напряжении U mТ < U d .
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Рисунок 3 – Диаграммы питающих токов преобразователя при максимальном токе I mT
Как видно из диаграмм токов, скачкообразное изменение тока ∆I d , потребляемого альтернативным
преобразователем, не более I mT , следовательно, вдвое меньше, чем в стандартном трехфазном инверторе.
Таким образом, емкость входного фильтрового конденсатора в альтернативной схеме электропривода вдвое
меньше, чем в стандартной схеме.
Более того, как видно из рис. 3, при максимальном напряжении U mТ = U d на интервале [π 3 ... 2π 3] не
требуется осуществлять ШИМ напряжения в однофазных мостах. Таким образом, динамические потери
мощности в IGB−транзисторных мостах снижаются на треть по сравнению с предшествующим U mТ < U d .
Выводы.
Обоснована
структура
регулируемого
электропривода
рудничного
электровоза,
характеризующаяся наличием в схеме преобразователя трех однофазных инверторных мостов и включением
обмотки двигателя в «разомкнутый треугольник».
Предложенный способ управления позволит снизить число коммутаций силовых транзисторов и,
следовательно, уменьшить уровень потерь электрической энергии в контуре преобразователя, а управление с
использованием асинхронной широтно-импульсной модуляции напряжения позволит существенно (вдвое)
уменьшить емкость конденсаторного фильтра.
Снижение коэффициента искажения выходного напряжения автономного инвертора достигается в случае
применения трапецеидальной огибающей его кривой.
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АНАЛІЗ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Л. В. Курись, асп., М. І. Лісний, асист.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: wow.lesichka@mail.ru
Вступ. Перспективи довгострокового стійкого розвитку гірничодобувної промисловості України
визначаються конкурентоспроможністю українських підприємств на світовому і внутрішньому ринках, що
виводить на перший план проблему пошуку нових можливостей для зниження собівартості на всіх стадіях
виробництва сировини [1].
На даний момент в Україні та країнах близького зарубіжжя спостерігається тенденція розробки та
впровадження систем моніторингу енергоспоживання підприємств важкої промисловості [2].
Мета роботи. Аналіз основних функцій сучасних систем моніторингу енергоспоживання на підприємствах
гірничодобувної промисловості України та країнах близького зарубіжжя.
Матеріал і результати дослідження. В даний час велика увага приділяється проблемам енергозбереження,
економного використання ресурсів, що вимагає установки і налагодження приладів, які дозволяють не тільки
контролювати витрати, але й оптимізувати споживання ресурсів [1]. З метою підвищення ефективності
використання ресурсів необхідно мати комплексну картину енергоспоживання, уявлення про витрати [3]. Для
отримання комплексної картини споживання енергоресурсів проводиться моніторинг з використанням
спеціального вимірювального обладнання (датчики, лічильники, прилади обліку і контролю) [4].
Одним з дієвих інструментів скорочення витрат енергоресурсів і підвищення ефективності їх використання
на підприємствах є моніторинг енергоспоживання. Під системою моніторингу енергоспоживання мають на
увазі систему збору даних, яка дає змогу зафіксувати кількісні показники ефективності використання
енергоносіїв, відслідковувати тенденції та динамічні зміни, які відбуваються у цій сфері, та забезпечити особу,
відповідальну за енергоспоживання, інформацією для прийняття рішень.
Системи моніторингу енергоспоживання, які використовуються на підприємствах, можна класифікувати за
рівнями, що відбивають досконалість підходу до даного питання і, в деякій мірі, зацікавленість підприємства в
раціональному і економному використанні енергії:
− оплата щомісячних рахунків за енергоресурси;
− звірка рахунків з фактичними показниками основних лічильників;
− зіставлення щомісячного енергоспоживання з виходом продукції;
− детальний щотижневий моніторинг енергоспоживання за підрозділами підприємства;
− система щотижневого моніторингу, заснована на показниках лічильників, з визначенням цільових
показників енергоспоживання.
Основні цілі, закладені в проект системи моніторингу енергоспоживання, полягають в наступному:
− забезпечити цілодобовий всеосяжний контроль процесів виробництва, транспортування і споживання
електричної та теплової енергії, холодної та гарячої води та інших паливно-енергетичних ресурсів;
− стимулювати споживачів ресурсів до раціонального їх використання;
− виявити необґрунтовані втрати при виробництві, транспортуванні та споживанні ресурсів;
− забезпечити оптимальну систему взаєморозрахунків між виробниками, постачальниками і споживачами
ресурсів, оперативну підготовку платіжних документів і контроль за їх виконанням;
− забезпечити отримання об’єктивної інформації про технічний стан інженерних мереж, будівель і споруд з
метою встановлення обґрунтованих нормативів споживання ресурсів для кожного об’єкта;
− забезпечити отримання вихідної інформації для моделей прогнозування стану інженерної інфраструктури
і попередження розвитку надзвичайних і аварійних ситуацій;
− забезпечити модульне нарощування системи без зміни її основної конфігурації, заміни базових технічних
засобів і програм математичного забезпечення [5].
Існує ряд підприємств, які застосовують програмно-технічні комплекси для здійснення моніторингу
споживання енергоресурсів.
На даний час на Лебединському гірничо-збагачувальному комбінаті (ГЗК), одному з найбільших російських
виробників залізорудної сировини, використовується система моніторингу енергоспоживання на базі
програмно-технічного комплексу «ЕКОМ».
На сьогоднішній день на Ковдорському ГЗК (Росія) працює система моніторингу на базі комплексу
програмно-технічних засобів (КПТЗ) автоматизованої системи оперативно-диспетчерського управління
енергоспоживанням (АСОДУЕ).
На збагачувальній фабриці № 1 комбінату «Печенганікель» (Росія) застосований інформаційно-керуючий
комплекс, який включає підсистему моніторингу споживання енергоресурсів.
З 2003 року успішно працює автоматизована система контролю і обліку енергоресурсів на Полтавському
ГЗК «Хартеп» [6].
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В табл. 1 наведені основні функції аналізованих систем моніторингу енергоспоживання підприємств
гірничодобувної промисловості України та країн близького зарубіжжя.
Таблиця 1 – Основні функції систем моніторингу енергоспоживання підприємств гірничодобувної
промисловості України та країн близького зарубіжжя
Системи
Функції
Комерційний облік відпуску (споживання)
електроенергії, у тому числі для оптових ринків
Комерційний облік відпуску (споживання)
теплової енергії та витрат енергоносіїв (води,
перегрітої пари, насиченої пари, природного
газу,
кисню,
стисненого
повітря)
з
використанням датчиків різного типу
Розрахунок оплати за споживану енергію за
багатотарифною системою і формування звітних
документів
Контроль
режимів
роботи
електричних,
теплових та газових мереж, енергетичного
обладнання
Автоматичне
і
дистанційне
керування
промисловим і енергетичним обладнанням
Відображення всієї картини технологічного
процесу на автоматизованому робочому місці
оператора
Реєстрація і попередження аварійних ситуацій
Формування
ефективних
режимів
енергоспоживання
Моніторинг параметрів електричної мережі
Реалізація
прогнозування
підключеної
потужності в лімітній зони споживання
електроенергії
Розрахунок на основі вимірюваних параметрів
технологічних показників
Зберігання параметрів обліку в базі даних
Забезпечення контролю за дотриманням лімітів
енергоспоживання
Локалізація втрат і електроенергії при передачі її
субабонентам
Ведення єдиного системного часу з можливістю
його корегування

ПТК
«ЕКОМ»

КПТЗ
АСОДУЕ

АСУТП на ГЗК
«Печенганікель»

АСКУЕ
«Хартеп»

+

+

–

+

+

+

–

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

+

–

–

–

+

+

+

+

–

+

–

+

–

–

+

–

–

+

+

+

–

–

–

+

–

–

–

+

–

–

–

+

Висновки. Система моніторингу енергоспоживання може стати основою для формування служби
енергетичного менеджменту на підприємстві, оскільки реалізує одне з основних завдань енергоменеджменту –
аналіз стану енергоспоживання.
Проведений аналіз показав, що жодна з аналізованих систем моніторингу не реалізує всі вище зазначені
функції. В подальшому розробку систем моніторингу енергоресурсів необхідно спрямувати в напрямку
вдосконалення їх функціональних можливостей.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ МАШИН
ПОСТОЯННОГО ТОКА
А. В. Цюня, магистр., Д. А. Мосюндз, асп.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина, е-mail:tzyunya@yandex.ua
Введение. Идентификация параметров электромеханических систем машин постоянного тока часто
рассматривается как второстепенная задача из-за своей сложности, а, именно, из-за отсутствия
соответствующего математического аппарата, ввиду отсутствия простого и эффективного метода анализа
систем с нелинейными характеристиками. Актуальным является создание математического аппарата, который
позволит получить необходимую точность оценки и анализ особенностей физических процессов в нелинейных
электромеханических системах. Поэтому математический аппарат, описывающий энергетические процессы в
таких системах, должен учитывать динамические свойства и характер нелинейности. Для этого создан
энергетический метод, используемый при идентификации параметров на основании анализа реальных сигналов
в сложных электрических цепях и системах [1]. Энергетический метод является удобным аппаратом для
анализа энергопроцессов электрических цепей с нелинейностью, и внутренних процессов энергообмена,
обусловленных наличием нелинейных элементов, позволяет сформулировать показатели оценки качества
преобразования энергии, показать преобразование мощности в нелинейном элементе: ее потребление,
рассеивание и генерацию.
Цель работы. Разработка метода идентификации электромеханических параметров машин постоянного
тока.
Материал и результаты исследования. Задачу по определению параметров электромеханических систем
машин постоянного тока рассмотрим на примере системы взаимного нагружения (СВН) машин постоянного
тока, схема замещения который представлена на рис. 1, а.

а)
б)
Рисунок 1 – Схемы замещения: а) системы взаимного нагружения машин постоянного тока;
б) одной машины постоянного тока
Для данной схемы замещения (рис.1, а) уравнения, описывающие процессы преобразования энергии, имеют
вид:
e ( t ) = i ( t ) Rc + Lc

di (t )

e ( t ) = i ( t ) Rc + Lc

di (t )

+ kФ1 ( t ) ω1 ( t ) + i1 ( t ) R ya1 + L ya1
dt

di1 (t )

+ kФ2 ( t ) ω 2 ( t ) + i2 ( t ) R ya 2 + L ya 2
dt

;

dt

(1)

di2 (t )

,

dt

где e ( t ) , Rc , Lc – ЭДС сети, активное сопротивление и индуктивность сети; R ya1 , R ya 2 и L ya1 , L ya 2 – активные и
индуктивные сопротивления электрических машин;

()

kФ1 t

и

()

kФ2 t

– коэффициенты магнитного

потока; ω1 ( t ) и ω2 ( t ) – угловые скорости электрических машин.
Из уравнения (1) видно, что при неизвестных kФ ( t ) и ω ( t ) система нелинейная. Существующие методы [2]
не позволяют выполнить идентификацию неизвестных параметров с достаточной точностью, поэтому
определение параметров выполнено энергетическим методом.
Энергетический метод основан на использовании аппарата мгновенной мощности, что позволяет получить
анализ мгновенных значений энергетических параметров в любой точке временного интервала, и исключает
ошибку, свойственную интегральным методам оценки [3]. Основными преимуществами энергетического
метода является то, что в его основу положен закон сохранения энергии и данный подход применим для
определения любых параметров электрической цепи, в частности нелинейных [4].
Поскольку схема замещения (рис. 1, а) состоит из двух одинаковых контуров, то рассмотрение одного
контура будет достаточным для решения задачи идентификации параметров электромеханической системы.
Ввиду того, что данный математический аппарат достаточно сложный, решение задачи по определению
параметров электромеханических систем выполняется в несколько этапов. На первом этапе производят замену
нелинейных электромеханических параметров двигателя kФ ( t ) и ω ( t ) совокупностью эквивалентных ЭДС

( ) . На втором – определяют непосредственно нелинейные параметры системы.

e t

На основе выше сказанного замена нелинейных параметров будет представлена совокупностью
эквивалентных ЭДС:
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()

() ()

( )

( )

( )

( )

e1 t = kФ1 t ω1 t = E0 + E1a cos Ωt + E1b sin Ωt + E2 a cos 2 Ωt + E2b sin 2 Ωt ,

(2)

где E0 – постоянная составляющая; E1a , E1b , E 2 a , E 2b – переменные составляющие; Ω – угловая частота
каждой гармоники.
Выражение для составления системы уравнений и определения параметров могут быть получены из
выражения:
di (t )
U ya1 = e1 (t ) + i1 (t ) R ya1 + L ya1 1 .
dt

(3)

Система для определения параметров ЭДС примет вид:

U ya1 = E0 + R ya I 0 ;

0 = E1a + R ya I1a + L ya I1a ;

0 = E1b + R ya I1b + L ya I1b ;
0 = E + R I + L I ;
ya 2 a
ya 2a
2a

0 = E2b + R ya I 2b + L ya I 2b .

(4)

В результате решения системы получают зависимость изменения ЭДС e1 (t ) .
Переход к определению электромеханических параметров осуществляется из выражений:

() ()

() () ()
= kФ ( t ) i ( t ) ;
1
1

i1 t e t = kФ t ω t i1 t ;
1
1
1

Md

M d ( t ) − M s ( t ) = J1

d ω1 ( t )

(5)
(6)
(7)

,

dt

где M d , M s – момент двигателя и момент сопротивления, J – момент инерции двигателя.
При M s = 0 получаем уравнения для определения ω1 ( t ) :
i1 ( t ) e1 ( t ) = J1

d ω1 ( t )
dt

ω1 ( t ) .

(8)

При помощи уравнения (8) составляют систему для определения ω ( t ) :

− E0 I1a + E1a I 0 − E2 a I1b − E1b I 2b − E1a I 2 a − E2b I1b

− E0 I1b − E1a I 2b − E1b I 0 − E1b I 2 a − E2 a I1b − E2b I1a
− E I + E I + E I − E I = J Ωω ω .
1a 1b
 0 2 a 1b 1b 1a 0 1a 1a

= J Ωω 0ω1b ;
= J Ωω0 ω1a ;

(9)

В результате решения (9) получим выражение:

ω1 ( t ) = ω0 + ω1a cos ( Ωt ) + ω1b sin ( Ωt ) .

(10)

Подставляя ω ( t ) в уравнение (5) находим kФ1 ( t ) :

kФ1 ( t ) = kФ0 + kФ1a cos ( Ωt ) + kФ1b sin ( Ωt ) .

Выводы. Получено, что при идентификации нелинейностей электрических машин, энергетический метод
позволяет выполнить анализ в несколько этапов, что упрощает сложный математический расчет, позволяет
перейти от системы нелинейных уравнений к простым системам алгебраических уравнений, а также получить,
качественную оценку происходящих в цепи процессов. В работе предложен математический аппарат для
определения электромеханических параметров машин постоянного тока в режиме нагружения с
использованием энергетического метода.
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ
СИНУСОЇДНОМУ ЖИВЛЕННІ
Ю.В. Ромашихін, асист., А.Л. Потапов, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: romashihin_yuriy@mail.ru
Вступ. На сьогоднішній день ідентифікація електромагнітних параметрів (ЕМП) асинхронних двигунів (АД)
має велике практичне значення для правильної та економічної експлуатації електричних машин. Визначення
ЕМП АД використовують при розрахунках пускових струмів та моментів двигунів, втрат в сталі та міді,
налаштуванні органів керування технологічним обладнанням систем електроприводів. Знання реальних ЕМП
необхідно при визначенні навантажувальної здатності АД, на основі якої розраховують працездатність двигуна
в конкретних умовах технологічного процесу.
Ідентифікація ЕМП АД проводиться за допомогою енергетичного методу [1], в основі якого лежить
використання рівнянь балансу складових миттєвої потужності. Як відомо з [1], для отримання складових
гармонік миттєвої потужності необхідно полігармонічне живлення. Для цього використовуються
перетворювальні пристрої – перетворювачі частоти або тиристорні регулятори напруги. Але при ідентифікації
ЕМП АД замість полігармонічного живлення можна використовувати псевдополігармонічне [2].
Мета роботи. Оцінка ефективності ідентифікації ЕМП АД за рахунок використанні псевдополігармонічних
сигналів напруги та струму.
Матеріали та результати дослідження. Псевдополігармонічні сигнали можна отримати при математичній
обробці синусоїдних напруг та струмів статора АД. Для цього АД підключають до джерела синусоїдної
напруги та вимірюють сигнали напруг та струмів статора (рис. 1, а). Після цього виконується усікання
отриманих сигналів ліворуч або праворуч на кут, як це, наприклад, показано на рис. 1, б.
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Рисунок 1 – Миттєві значення напруги та струму

Для дослідження ефективності отримання псевдополігармонічних сигналів напруги та струму розглянемо
декілька випадків (рис. 1):
1. синусоїдні сигнали усікаються на кут ліворуч (рис. 1, б);
2. синусоїдні сигнали усікаються на кут праворуч (рис. 1, б);
3. синусоїдні сигнали усікаються на кут одночасно ліворуч та праворуч (рис. 1, б);
4. синусоїдні сигнали усікають на кут ліворуч та праворуч і проводять симетрію першого роду для
отриманих сигналів (рис. 1, в);
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5. синусоїдні сигнали усікають на кут ліворуч та праворуч і проводять симетрію другого роду для
отриманих сигналів (рис. 1, г).
Для автоматизації розрахунків складових миттєвої потужності розроблено алгоритм, який дозволяє
проводити процедуру ідентифікації для розглянутих випадків (рис. 2). Розроблений алгоритм має задовольняти
всі вимоги та мінімізувати як час, так і зусилля для визначення складових миттєвої потужності для будь-якого
елементу електромеханічної системи, складати систему ідентифікаційних рівнянь для будь-якої схеми
заміщення і ідентифікувати електромагнітні параметри АД.
Для оцінки ефективності енергетичного методу для
Початок
отриманих сигналів напруги та струму проведемо
процедуру ідентифікації ЕМП АД з номінальною
Підключення досліджуваного АД до
потужністю 4 кВт. Ідентифікацію ЕМП проведемо для
комплексу
двох періодів розкладу (Tр=0,02 с, Tр=Tсигналу) за
Т-подібною схемою заміщення, для якої сформовані
Отримання сигналів
напруги та струму
рівняння балансу складових миттєвої потужності для
джерела напруги та на активних опорах та
індуктивностях статора, ротора та кола намагнічування.
При ідентифікації враховувалися три гармоніки напруги
Ні
Сигнал
та струму (1, 3, 5).
синусоїдний?
Аналіз результатів, які зведені в табл. 1, показують, що
Вибір та підключення
найменша похибка ідентифікації ЕМП АД є при
ТРН
Так
використанні симетричного усікання сигналів напруги
Отримання
та струму та при періоді розкладу Tр, рівному періоду
Формування ППС
полігармонічного сигналу
сигналу.
Розклад сигналу в ряд
Фур'є

Таблиця 1 – Результати ідентифікації ЕМП АД
Помилки ідентифікації ЕМП
№
Тр
АД, %
випадку
∆Lµ
∆R2
∆L1
∆L2

Формування рівнянь
балансу складових
гармонік миттєвої
потужності

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Визначення параметрів
схеми заміщення

Обробка результатів

Формування звіту

Кінець
випробувань?

Ні

2π
2π
2π
2π
2π
Тсигналу
Тсигналу
Тсигналу
Тсигналу
Тсигналу

0,75
0,76
0,54
0,64
0,63
0,57
0,57
0,43
0,47
0,47

8,14
8,43
7,19
7,89
7,87
5,01
5,13
4,94
4,98
4,98

15,7
15,6
12,1
14,7
14,6
7,34
7,38
6,48
7,1
7,1

8,16
8,46
7,24
7,86
7,91
5,05
5,13
4,93
4,98
4,99

Висновки. Аналіз результатів ідентифікації ЕМП
АД показав, що найменша похибка є при симетричному
усіканні сигналів напруги та струмів та використанні
періоду розкладу, рівному періоду сигналу.

Так
Кінець

Рисунок 2 – Алгоритм визначення компонент
миттєвої потужності
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АНАЛИЗ ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУРЫ В ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
М. Н. Волжан, гл. энергетик
Городская инфекционная больница
ул. Мира, 10, 39801, г. Комсомольск, Украина
Введение. Известно, что системы центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии
приводят к несоответствию режимов потребления и отпуска теплоты у потребителей [1]. Значительную
величину составляют потери теплоты у потребителей из-за несовершенства местных систем распределения и
управления, наличия технологически обусловленных режимов. Большая протяженность тепловых сетей,
значительный износ оборудования и низкий уровень эксплуатации в совокупности с ранее отмеченными
факторами приводят к снижению показателей качества отопления. В результате этого часто не достигается
температура, необходимая для обеспечения комфортных условий в помещении [2].
Следует отметить, что отопительные приборы ставят внизу под подоконником, потому что холодный воздух
находится внизу, а теплый вверху. Это обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении. Однако с течением
времени температура принимает установившиеся значения и с учетом выше описанного свойства можно
предположить, что воздух внизу будет холодней, чем вверху. Эта разница в температурах может быть
значительна.
Таким образом, следует уделить особое внимание данному вопросу, так как установка дополнительного
вентиляционного оборудования может обеспечить необходимую температуру в помещении за счет
перемешивания установившихся воздушных масс.
Цель работы. Обоснование использования дополнительного вентиляционного оборудования для
обеспечения необходимых температурных условий в помещении.
Материал и результаты исследования. На основании выше сказанного в трех помещениях
Комсомольской городской больницы были установлены от пола до потолка пять градусников (температурных
датчиков), расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга (59 см), и выполнены замеры температуры.
Первое помещение – кабинет главного энергетика больницы, расположен в кирпичном 5-ти этажном здании,
2 этаж, правый торец здания, длина помещения – 5,7 м, ширина – 3,1 м, высота потолка – 2,95 м, в помещении
один дверной проем (дверь деревянная 1,9*1,1 м), два окна 2,7*1,7 м (деревянные), пол бетонный, покрытый
линолеумом. Освещение – два люминесцентных светильника по 40 Вт. Отопительные приборы – чугунные
батареи.
Второе помещение – детский реабилитационный центр, кабинет массажа, расположенный в кирпичном 2-х
этажном здании, 2 этаж, правый торец здания, длина помещения – 5,4 м, ширина – 5,4 м, высота потолка – 2,95
м, в помещении один дверной проем (дверь металлопластиковая 2,0*1,1 м), два окна 2,0*1,7 м (металлопласт),
пол бетонный, покрытый линолеумом. Освещение – два люминесцентных светильника по 40 Вт. Отопительные
приборы – чугунные батареи.
Третье помещение – детский реабилитационный центр, игровая, расположенная в кирпичном 2-х этажном
здании, 2 этаж, правый торец здания, длина помещения – 8,2 м, ширина – 4,3 м, высота потолка – 2,95 м, в
помещении один дверной проем (дверь металлопластиковая 1,9*1,0 м), два окна 4,0*1,7 м, 8,0*1,7
(металлопласт), пол бетонный, покрытый линолеумом. Освещение – два люминесцентных светильника по
40 Вт. Отопительные приборы – чугунные батареи.
Нагрузка на отопление составляет 0,789 Гкал/ч. Регулирование отопления осуществляется за счет
повышения или понижения температуры на источнике теплоснабжения при постоянном расходе.
В табл. 1 приведены значения градусников в каждом из помещений.
Таблица 1 – Параметры температурных датчиков в трех помещениях
Помещение № 1
Помещение № 2
Помещение № 3
o
o
o
Номер датчика
Номер
датчика
Номер
датчика
Градусы, C
Градусы, C
Градусы, C
(снизу вверх)
(снизу вверх)
(снизу вверх)
1
2
3
4
5

20
21
21
24
24

1
2
3
4
5

20
22
22,5
25
25

1
2
3
4
5

20
21,5
22,5
25
25

Анализ показал, что температура воздуха повышается в зависимости от высоты расположения градусника и
уже на 3 градуснике она значительно отличается. Это говорит о том, что в районе потолка создается так
называемая «конвекционная подушка». Таким образом, перепад температуры в помещении колеблется от 4 до
o

o

5 C . Следует отметить, что средняя санитарная норма для лечебных учреждений составляет 21 C [3]. Это
говорит о том, что перегрев воздуха в помещении на потолке составляет от 3 до 4
соотношении – от 19 до 14 %.
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Стоимость обогрева составляет D=19,18 грн/мес.
Таким образом, стоимость обогрева первого помещения в месяц составит:
St1 = S1D = 17,97 ⋅ 19,18 = 344,66 грн/мес.
Стоимость обогрева второго помещения:
St2 = S 2 D = 29,16 ⋅ 19,18 = 559,28 грн/мес.
Стоимость обогрева третьего помещения:
St3 = S3 D = 35,26 ⋅ 19 ,18 = 676 ,29 грн/мес.
Средний процент перегрева помещения составляет:
P + P2 19 + 14
=
= 16 ,5 %.
Psr = 1
2
2
Таким образом, можно рассчитать перенагрев помещения до необходимой температуры с учетом
имеющегося отопительного оборудования.
Перенагрев помещения в денежном эквиваленте составит
− для первого помещения:
St
344,6
Pd 1 = 1 Psr =
16 ,5 = 56 ,86 грн/мес;
100
100
− для второго помещения:
St
559,28
16,5 = 92,28 грн/мес;
Pd 2 = 2 Psr =
100
100
− для третьего помещения:
St
676 ,29
16 ,5 = 111,95 грн/мес.
Pd 3 = 3 Psr =
100
100
Учитывая, что отопительный сезон в среднем длится пол года, общая сумма составит:
PdΣ = ( 111,95 + 92,28 + 56 ,85 )6 = 1566 ,48 грн.
Таким образом, данная сумма может быть использована на затраты, связанные с приобретением
необходимого оборудования.
Выводы. Показано, что разница температур в различных зонах помещения является значительной и
напрямую зависит от его площади. Температура воздуха на потолке в среднем на 4 градуса выше, а
температура в «рабочей зоне» при этом ниже санитарно-допустимых норм.
В работе рассчитаны затраты на обогрев до необходимых значений с использованием существующих
обогревательных устройств и с учетом действующих тарифов на отопление. Получено, что в денежном
эквиваленте перенагрев помещения на 1 oC составит 261,08 грн/мес или 1566,48 грн. за весь отопительный
сезон. При этом установка дополнительного вентиляционного оборудования позволит повысить температуру,
до среднего значения между максимальными температурами в конкретном помещении, в данном случае это
2–2,5 oC .
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ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ІСНУВАННЯ ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ КРИВОЇ МАКСИМАЛЬНОГО
ККД НАСОСУ З ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ГІДРАВЛІЧНОЇ МЕРЕЖІ ПРИ
ПАРАЛЕЛЬНОМУ З’ЄДНАННІ АГРЕГАТІВ
С. О. Бур’ян, асист., Д.О. Боднар, студ.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: sburyan@rambler.ru
Вступ. Насосні установки широко розповсюджені у будь-яких галузях промисловості та сільського
господарства. Робота насосу з його максимальним коефіцієнтом корисної дії (ККД) забезпечує високу
енергоефективність, у той час як розповсюджені способи керування, такі як системи стабілізації тиску,
продуктивності, забезпечують відповідний технологічний процес, але ККД при цьому змінюється в широкому
діапазоні. Для підвищення енергоефективності таких систем розроблений екстремальний енергоефективний
регулятор ККД насосу [1, 2]. Однак, коли насосів більше ніж один, однією з найважливіших умов роботи
екстремального регулятора ККД насосу є наявність точки перетину характеристики гідравлічної мережі та лінії
з максимальним ККД насосу. Якщо такого перетину не існує, енергоефективність системи може значно
зменшитися, а задача екстремального керування не виконуватися. Для послідовного з’єднання насосів ця задача
вирішена у [3]. Актуальним лишилося питання для паралельного з’єднання агрегатів.
Мета роботи. Визначення умов, при яких лінія максимального ККД одного із насосів, що з’єднані
паралельно, перетне характеристику гідравлічної мережі, що, в свою чергу, забезпечить правильну роботу
екстремального регулятора ККД відповідного насосу.
Матеріали і результати дослідження. Розглянемо два паралельно з’єднані насоси. Тоді напори насосів
будуть однаковими.
H1 = H 2 = H ,
(1)
або
H 01 − aн1Q12 = H 02 − aн2 Q22 = H ст + aQ 2 ,
(2)
де H 1 – напір першого насосу, м; H 2 – напір другого насосу, м; H – сумарний напір першого та другого насосу,
м; H 01 та H 02 – номінальні напори при нульових подачах першого та другого насосів при номінальних
швидкостях відповідно, м; aн1 та aн2 – номінальні гідравлічні опори першого та другого насосів відповідно,

1 / ( м 5 / с 2 ) ; Q1 та Q2 – продуктивності на виходах першого та другого насосу відповідно, м3 / с ; Q – сумарна
продуктивність насосів м3 / с ; H ст – геодезичний напір, м; a – гідравлічний опір мережі, 1 / ( м 5 / с 2 ) .
Враховуючи, що при паралельному з’єднанні Q = Q1 + Q2 , вираз (2) переписується

H 01 − aн1Q12 = H 02 − aн2 Q22 = H ст + a( Q1 + Q2 )2 .
Рівняння (3) переписується у вигляді наступної системи рівнянь
 H 02 − aн2 Q22 = H ст + a( Q1 + Q2 )2
.

2
2
 H 02 − aн2 Q2 = H 01 − aн1Q1
З першого рівняння (4) виражаємо Q2
Q2 = [ −aQ1 ± a 2 Q12 − ( a + aн2 )( aQ12 + H ст − H 02 ) ] / a + aн 2 .

(3)

(4)

(5)

Так як Q1 , a та a + aн2 додатні величини, підкореневий вираз повинен бути додатним та бути більшим за
вираз aQ1 для існування додатного значення Q2 . Підставимо знайдений вираз (5) у друге рівняння системи (4)
2
aн2
 a 2 Q 2 − ( a + a )( aQ 2 + H − H ) − aQ  = H − a Q 2 .
(6)
1
н
2
1
ст
02
1
01
н1 1

( a + aн2 )2 
Для існування точки перетину характеристики мережі з лінією з максимальним ККД має виконуватися
умова H 1 = b* Q12 , тому

H 02 −

H 01 − aн1Q12 = b* Q12 ,
*

(7)

де b – коефіцієнт кривизни кривої максимального ККД. Підставимо вираз (7) у (6)
2
aн2
 a 2 Q 2 − ( a + a )( aQ 2 + H − H ) − aQ  .
b* Q12 = H 02 −
(8)
1
н2
1
ст
02
1

( a + aн 2 )2 
Виконаємо перетворення виразу (8) для отримання рівняння відносно Q1 та зробимо заміну a + aн 2 = ac .
Після перетворення та скорочень отримаємо

2a a 2 a a  a
2a a
Q12  b* + н 22 − н2  − н2 ( H ст − H 02 ) − H 02 = Q1 н22 a 2 Q12 − ac ( aQ12 + H ст − H 02 ) .
ac
ac  ac
ac
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Виконаємо заміну для спрощення виразів m = b* + 2aн2 a 2 / ac2 − aн2 a ac та n = −aн2 ( H ст − H 02 ) / ac − H 02 .
Після заміни та розкриття дужок отримаємо
2a a
mQ12 + n = Q1 н22 a 2 Q12 − ac ( aQ12 + H ст − H 02 ) .
(9)
ac
Піднесемо до квадрату праву та ліву частини рівняння (9)
4a 2 a 2
(10)
m 2 Q14 + 2mnQ12 + n 2 = Q12 н24  a 2 Q12 − ac ( aQ12 + H ст − H 02 )  .
a
c

2
Виконаємо наступні заміни k1 = m 2 − 4aн22 a 3 ( a − ac ) / ac4 , k2 = 4aн2
a 2 ( H 02 − H ст ) / ac3 − 2mn та k32 = n 2 .
Після заміни і перетворення отримаємо рівняння 4-го порядку
k1Q14 − k2 Q12 + k32 = 0 .
(11)
Розв’язками цього рівняння будуть

Q12 = ( k2 ± k 22 − 4k1 k32 ) / 2k1 .

(12)

Продуктивність Q1 повинна бути додатною, тому для існування точки перетину повинні виконуватися
системи нерівностей
 k 2 > 4k k 2
 k 2 > 4k k 2
1 3
1 3
 2
 2
та  k1 < 0
.
(13)
 k1 > 0


2
2
2
2
 k2 ± k2 − 4k1 k3 > 0
 k2 ± k2 − 4k1 k3 < 0
Розглянемо спочатку другу систему нерівностей (13). За умови, що k1 < 0 , вираз
нерівності системи буде завжди більший за k2 , тобто
будь-якому k2 вираз

k22 − 4k1 k32 третьої

k22 − 4k1 k32 > k2 , тому для задоволення нерівності при

k22 − 4k1 k32 має бути від’ємним, тобто система (13) перетвориться на
 k 2 > 4k k 2
1 3
 2
.
 k1 < 0

2
2
 k2 < k2 − 4k1 k3

У

першій

системі

нерівностей

(13)

підкореневий

(14)

вираз

k22 − 4k1 k32

завжди

менший

k2 ,

тобто k22 − 4k1 k32 < k2 . У цьому випадку можливі варіанти, коли k2 − k22 − 4k1 k32 > 0 та k2 + k22 − 4k1 k32 > 0 .
Але ці умови не виконуються при k2 < 0 , тому доповнюючи систему (13) умовою, що k2 > 0 отримаємо

 k22 > 4k1 k32
 k22 > 4k1 k32


 k1 > 0
 k1 > 0
та
.
(15)
k > 0
k > 0
 2
 2
 k + k 2 − 4k k 2 > 0
 k − k 2 − 4k k 2 > 0
2
1 3
2
1 3
 2
 2
Таким чином точка перетину буде існувати при виконанні умов (14) та (15).
Висновки. Умови існування точки перетину кривої максимального ККД одного із насосів з
характеристикою гідравлічної мережі при паралельному з’єднанні насосів можуть бути використані при
розробленні екстремальних алгоритмів керування з метою перевірки існування точки перетину статичної
характеристики мережі з лінією максимального ККД насосу.
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ANALYSIS OF MONITORING SYSTEMS MINE TRANSPORT AND METHODS
INFORMATION TRANSFER
V. Chernaja, assist.
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradsky National University
vyl. Pershoyravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. е-mail: seem@kdu.edu.ua
Introduction. Reliability and availability of elements of traction rolling stock affect the functioning of entire
complex. Even minor changes or deviations of electrical parameters may cause to disruption traction complex and may
result to failure the technological process mine haulage.
One way to improve a reliability and service life of traction rolling stock, as well to reduce the cost of maintenance
and current repairs, is to create a system of continuous monitoring the electrical traction unit.
Purpose. Analysis of systems monitor the parameters rolling stock vehicles mine shafts.
Material and results of the studies. Currently existing remote monitoring systems the mobile objects allows to
control not only their location, but also state of main nodes. Similar complexes working around the clock in the remote
monitoring mode of the transports, that allows determine the technical state of all nodes, prevent a damage and
significantly improve the efficiency of all mobile units, assess to using the electrical locomotives and improve the
security motion rail.
Communication control objects with the monitoring center by means of Wireless communication based on Global
Positioning System (GPS), which is acceptable for ground transport.
To transfer information from the sensors monitoring the parameters of electric spray common most ways is a high
communication overhead system, inductive channel and radio on specially laid wires [2].
The advantages of the communication channel for the supply of contact network are:
- еase of organizing the channel because there is no special seal conductors;
- the ability to power control devices from the contact system;
- contact network has a direct electrical connection with electric and transmission occurs with little attenuation.
However, in the removal of pantograph on contact network, which occurs every 3–4 seconds in the mine, the failure
is likely transmission to monitoring center. This may affect the accuracy of data processing and cause the formation of
abnormal findings on the status and operation of complex equipment.
Inductive link is more advanced, providing reliable performance at a much lower cost. When using inductive
coupling channel for transmission of information along a section of governance laid radiating loop of wire (passing
loop). To connect the transmitter loop, sending it high-frequency signals that correspond to the transfer of information.
The magnetic field is seen receiving antenna installed in the locomotive.
An example of the practical application of modern inductive channel is designed spe-list "Information Industry"
(Russia), the complex radio "Talnakh" technology-based radiating cable. This design allows you to determine the
location of personnel and equipment in mine, consider staff time to collect telemetry data of cable network, improve the
efficiency of mining equipment set for reducing downtime, optimize the process of extraction of fossil minerals thanks
to radio communications.
However, using both wired and wireless communication channels are not possible always and everywhere. For
example, in a blast site, where the probability of damage to wireline.
In this connection there is the need to develop optimal way wireless data on the state of the most critical parts in
mine electric control point mines to processing and analysis.
Monitoring system main components of electric designed to obtain information about the serviceability of
equipment both before the flight, and the automatic control of state of electromechanical equipment in transit.
For this purpose can be used system-based radio beacons which consists of data acquisition devices are installed on the
mine horizons, electric recording devices, radio beacons which installed on the mine sites along the route locomotive
structure [3]. Pickup device and data acquisition must be equipped with radio transceivers and beacons, i. e. transmitters
that emit periodic information with an individual code corresponding to the installation location beacon. When moving
locomotive in range beacon is a transfer of information about the state of its capital equipment into the reception. Last
transmit information to control room of mine, where their treatment and visualization. Stores data on the status of
equipment in recording devices and flash-media with their further processing and analysis in control room of enterprise.
This system allows to extend the monitoring of mobile objects, timely detection of problems and deviations in the
operation of electric locomotives.
Conclusions. Low reliability of the traction motors caused not only by poor-quality repairs, and aging of the basic
structural units. This is evident in increasing iron loss, a decrease in effective flow, which reduces the load-carrying
capacity, reduced resources for work-ability. Therefore, development of a system for monitoring parameters, control of
real state of electrical equipment is a task directly preservation of individual nodes traction mobile units, and entire fleet
of locomotives.
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ENERGY CONVERSION IN ELECTRICAL CIRCUITS AS NONLINEAR PROCESSES*
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Introduction. Experimental analysis [1, 2] shows that the transformation and the formation of energy in
electromechanical systems can be described by complex mathematical dependencies.
Processes in nonlinear circuits are described by nonlinear algebraic and differential equations, which are based on
the first and second Kirchhoff’s laws. For the analytical solutions of these equations it is necessary to know the
analytical expressions that describe the characteristics of nonlinear elements. In this case, analytical expressions can be
chosen different. They are describing the nonlinear elements approximately. Then the possibility of a solution depends
on the right choice of approximate analytical characteristics of the elements. Graphics and graphical-analytical methods
also can be applied to analyze processes in nonlinear circuits.
Such methods make it impossible to obtain general relationships and dependencies, which allow one to analyze the
changing nature of energy processes in the circuit when you change the settings. We consider the process of energy
conversion using power signal as a function that describes the basic physical processes on the elements of the system
through the analysis of its basic parameters: the voltage and current.
Aim of the research. Considering the power as a parameter that determines the properties of nonlinear elements and
can get dependence of internal processes and characteristics of energy exchange.
Material and results. Energy conversion processes in electrical circuits became the subject of extensive research
because the results can be applied in practice. The arithmetic operation of multiplying current and voltage is nonlinear
function, even in cases when the components are the basic trigonometric functions «sine» and «cosine». Assuming that
the voltage U(t) and current I(t) is the component of the energy process, you should be aware that they can be fairly
complicated functions that depend on many factors, especially on nonlinear elements forming the parameters of the
energy mode. Typically, each of the links in the circuit of energy conversion has one or more nonlinear elements.
Problem of investigating the product of the two components in the form of trigonometric series as a nonlinear
problem though staged in electrical engineering, and to some extent formalized, but until now it does not have a
complete list of assessments of energy transformations and ways to use them to solve practical problems. One of those
problems is determination of the parameters of nonlinearities in the power canal of energy systems.
Consequently, any problem that arises from the general research of energy processes can be solved by analysis of
nonlinear formation of the instantaneous power processes. In this formulation, it is possible to identify any of
electromechanical systems parameters through known mathematical interpretation of energy mode i.e. interpretation of
the structure of the general linear process of energy conversion.
Initial material for determining the parameters of nonlinearities and assessments of energy processes are to be
formed in a single energy approach, which is based on the energy balance equation. This conclusion, formulated in the
study, is the basis of the energy method which is used to solve a number of problems of the nonlinear nature, in
particular is the identification of parameters of the nonlinearities.
Obviously, the parameter estimation of nonlinear elements is important because they determine the pattern of energy
conversion, energy efficiency of the process and the reliability of the power equipment.
Process of energy conversion at all elements of the electromechanical complex must be analyzed at the same
interval for all of its elements (supply, inverter, motor, etc.). Taking into account losses in the power conversion circuit
the dependence of the instantaneous power at the output of the system is:
k =M

k =M

k =0

k =0

P( t ) = ∑ Pks ( t ) − ∑ ∆PkΣ ( t )

(1)

Knowing parameters in expression (1) few problems can be solved:
− determination of the parameters of nonlinearities in case when the values of the instantaneous power for all
elements of electromechanical system are known;
− estimation of the parameters of the energy mode of general and special tasks.
To special should include those that are defined only on the basis of the parameters of the instantaneous power i.e.
the effective value of the corresponding value, the coefficient of efficiency of energy conversion. These indicators can
be obtained only through the analysis of expression of instantaneous power. The above said affects fundamental part of
energy transformation require detail for specific devices and complexes.
Conclusions. The paper shows that considering the processes of energy conversion of systems with nonlinearities
analysis must be performed on the basis of a unified mathematical approach i.e. balance of the instantaneous power
components. It is concluded that using this method we can obtain both known parameters of the energy mode and
special parameters, for example quality power conversion, variable components of power, torque, speed, which, as
known, leads to system overload, vibration, etc.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
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Введение. Своей простотой, экономичностью и высокой надежностью асинхронные двигатели (АД) обусловили
широкое применение в различных отраслях промышленности. Асинхронные двигатели выпускаются на мощности от
нескольких ватт до десятков мегаватт, при этом их конструкция немногим отличается. Основным отличием в
конструкции АД, что влияет на их характеристики, является применение различных форм пазов роторов [1, 2]. При
этом остается открытым вопрос, связанный с определением электромагнитных параметров (ЭМП) электрических
машин. Этому вопросу посвящено много работ, при этом решаются отдельные задачи для конкретных случаев с
довольно сложными алгоритмами вычислений [3].
В известных работах [4-5] проводился анализ применения метода, базирующегося на использовании
низкочастотного питающего напряжения при определении ЭМП АД. Полученные результаты позволили сделать вывод
о том, что данный метод может быть полезен, так как точность определения параметров достигает 5%.
Цель работы. Обоснование возможности использования метода, базирующегося на применении низкочастотного
питающего напряжения для определения ЭМП различных типов АД.
Материал и результаты исследований. Анализ применения данного метода выполним для трех схем замещения:
Т-образной схемы замещения, схемы замещения двухклеточного двигателя и упрощенной схемы замещения
двухклеточного АД при s ≈ 1 [1, 2]. Выбор данных схем связан с тем, что первая схема является базовой при
рассмотрении АД, а вторая и третья схемы относятся к двухклеточному АД, в котором присутсвует явление
вытеснения тока в обмотках ротора для улучшения пусковых свойств двигателя [1, 2]. Особенностью третьей схемы
является то, что при скольжении s ≈ 1 в разветвленном вторичном контуре можно пренебречь активным
сопротивлением нижней клетки R R по сравнению с относительно большим индуктивным сопротивлением X R той же
клетки.
Согласно [4–5] параметры схем замещения можно представить в виде выражений для полного, эквивалентного
активного и эквивалентного индуктивного сопротивлений. Для определения характерных точек, которые позволят
определить ЭМП, необходимо взять производные от выражений по частоте. Для АД типа 4АС132М2 ( PH = 11 кВт,
R S = 0,365 Ом, X S = 0,533 Ом, X PR = 1,088 Ом, R R = 0,431 Ом, X R = 1,088 Ом, R P = 2,373 Ом, X m = 29,7 Ом) на
рис. 1 приведены зависимости полных и эквивалентных сопротивлений, их первых и вторых производных по частоте
для указанных выше схем замещения.

б)
в)
а)
Рисунок 1 – Зависимости полного, активного и индуктивного сопротивлений (а), их первой (б) и второй (в)
производных от относительной частоты питающего напряжения: 1 – кривая полного, 2 – эквивалентного индуктивного,
3 – эквивалентного активного сопротивлений (Т-образная схема замещения); 4 – кривая полного, 5 – эквивалентного
индуктивного, 6 – эквивалентного активного сопротивлений (схема замещения двухклеточного двигателя); 7 – кривая
полного, 8 – эквивалентного индуктивного, 9 – эквивалентного активного сопротивлений (упрощенная схема
замещения двухклеточного двигателя при s = 1 )
По представленным зависимостям (рис. 1) в области ν = 0 характеристики имеют вполне конкретные значения.
Данное обстоятельство можно применить для определения ЭМП АД. Математическое подтверждение заключается в
определении пределов от выражений сопротивлений и их производных при ν → 0 . При этом вторые производные
полного и эквивалентного сопротивлений совпадают для обоих схем замещения глубокопазного АД (рис. 1, в).
Подобные совпадения можно использовать как дополнительные выражения в системе уравнений для определения
ЭМП двухклеточного АД. Активное сопротивление статора ( R1 ) определяется как предел от полного или
эквивалентного активного сопротивления. При вычислении пределов от первых и вторых производных при v → 0
получены математические выражения, которые можно использовать для определения ЭМП АД.
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На основании выше изложенного составим систему уравнений для определения ЭМП АД по Т-образной схеме
замещения:
 d ( X E (v0 ))
= X1 + X m ;

dv

 d  Z (v )″ 
2
2
  E
 = 2 X m + ( X1 + X m ) ;

dv
R2
R1

 
″
 d  RE (v )  2 X 2
=
m
 
;
dv
R2


v 2 R2 X m2
 R (v ) = R +
.
1
2
 E
R2 + (vX 2 + vX m )2


(1)

Результаты определения параметров сведены в
табл. 1.
Таблица 1 – Паспортные и расчетные значения
Аналогичным образом, используя выражения
ЭМП АД типа 4АС132М2 для Т-образной схемы
производных при ν → 0 , можно определить ЭМП для
замещения
схемы замещения двухклеточного АД. В этом случае
система уравнений является более сложной и
Вид данных
громоздкой, что вызвано большим количеством
Отклонение
неизвестных.
Параметры
Расчетные
от
Базовые
Результаты определения параметров сведены в
значения
паспортных,
табл.
2. Исходя из чего, можно отметить, что данный
%
метод
может существовать для определения ЭМП
R1 , Ом
0,365
0,365
глубокопазных АД. Но основным недостатком такого
R2 , Ом
0,431
0,432
0,2
метода, на данный момент, является сложность
разделения параметров в параллельных контурах,
X 1 , Ом
0,553
0,523
5,42
которые создаются верхней и нижней клеткой
X 2 , Ом
1,088
1,121
3,03
глубокопазного АД.
X m , Ом
29,706
29,736
0,1
Выводы. При проведении исследований по
определению
ЭМП
АД
с
использованием
Таблица 2 – Паспортные и расчетные значения
низкочастотного напряжения получены следующие
ЭМП АД типа 4АС132М2 для схемы замещения
результаты:
глубокопазной машины
– показано, что метод с использованием
низкочастотного напряжения может быть использован
Вид данных
для определения ЭМП АД не только по Т-образной
Отклонение
схеме замещения, но и для схем замещения
Параметры
Расчетные
от
Базовые
двухклеточного АД;
паспортных,
значения
– при определении параметров АД следует
%
использовать
питающее напряжение низкой частоты,
R1 , Ом
0,365
0,365
т.к. в этой области существует значительный отклик
X1 , Ом
0,553
0,52
5,2
системы при незначительном изменении входного
воздействия и отсутствуют эффекты, свойственные
X m , Ом
29,706
29,7
режимам питания напряжением большой частоты
RR , Ом
0,431
0,731
69,6
(потери в стали, вихревые токи);
X R , Ом
1,088
1,361
25,1
– несмотря на сложность исходных уравнений, в
особенности производных, определение параметров
RP , Ом
2,373
0,73
69,2
может быть автоматизировано с использованием
X PR , Ом
1,088
0,561
48,4
соответствующего программного обеспечения;
– так как характеристики, на основании которых
определяются параметры схем замещения, находятся в пределах 0 ÷ 0,1 от номинальной частоты, то при создании
программного обеспечения нет необходимости анализировать режимы в диапазоне скольжений близких к s = 1,0 .
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PSEVDOPOLYHARMONIC SIGNALS IN THE TASKS OF PARAMETERS
IDENTIFICATION OF INDUCTION MOTORS
N. Rudenko, PhD. stud., Yu. Romashykhin, Ph.D., assist.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University
vyl. Pershoyravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine, e-mail: nikita_rudenko@mail.ru
Introduction. Currently in Ukraine there is a large number of electrical machines are operated. Mostly they are used
as motors and transformers and they are major electrical force into mechanical energy. The widespread use of the
induction motors due to their advantages over other engines, high reliability, the ability to work directly from AC
power, ease of maintenance. However, IM periodically fail and undergo some changes. In addition to the direct damage
of the engine, the electrical repair company provides repairing operations which include restoring electrical machines
during which they change their parameters and characteristics. Therefore, there is a need to identify the parameters of
electrical machines through their post-repair diagnostics.
Currently, the most effective methods are those which are based on the use of mathematical models. One of such
methods is the energy method, which is based on the harmonic balance equations constitute the instantaneous power at
the power source and the elements of the equivalent circuit. Moreover, it should be noted, the power supply shall
provide the desired harmonic content of the voltage and current, which leads to the need for a conversion device, as to
which IM can act frequency converters or thyristor regulators of voltage. But the application of these devices leads to a
significant increase in cost indices of diagnostic equipment to determine EMP of IM. Therefore, an alternative
application is to obtain harmonic balance equations for the formation of the instantaneous power at the reduction in the
expansion of the sinusoidal voltage and current signals in the Fourier series, that is, the use of so-called
psevdopolyharmonic signals [1].
Aim of the research. Aim of work is the development of the mathematical means for obtaining
psevdopolyharmonic signals using a Fourier’s transform.
Materials and research results. Fourier’s series expansion based on the assumption that all the functions on the
interval T can be expressed as a convergent trigonometric series (the series is convergent if the sequence of partial
sums, made up of its members).
Consequently, if the function f(ωt) non-periodic, then it can not be expanded in a Fourier’s series for all values of
ωt. However, can be define a Fourier’s series representing the function in any wide range of T. Provided that, if given a
periodic function, you can create a new function by selecting the values of f(ωt) in a certain range, and repeating them
out of the range interval T. Since the new feature is periodic with period T, it can be expanded in a Fourier’s series for
all values of ωt. For example, the function f(ωt) = ωt is not periodic. However, if you want to expand it into a Fourier’s
series in the interval from 0 to T, while outside this range based periodic function with period T [2].
Any periodic function f(ωt) with period T can be represented as the sum of sine and cosine of the argument mωt,
where m is number of the harmonic of the Fourier’s series, ω = 2π / T is angular frequency. Any even function can be
expanded in a Fourier’s series consisting of cosine, and any odd function expanded in a series of sines.
As the function f(ωt) can be a sinusoidal function of the voltage (or current) with a period satisfying the
Dirichlet’s conditions. Function of the voltage can be expressed as a Fourier’s series in the following expression:
∞

u(t ) = U0 + ∑ (Uam cos(mωt ) + Ubm sin(mωt )) ,

(1)

m =1

U0 is constant voltage component; U am is amplitude of the cosine voltage components; U bm is amplitude of
the sine voltage components; m is number of the harmonic voltage.
Constant voltage component U0 for the continuous or discrete signal calculated from the expression[3]:
where

B

U0 =

1
1
u (t )d (ωt ) =
∫
TA
K

K

∑U

k

,

(2)

k =1

where A and B are the beginning and end of the period T ; K is the number of counts over time; k is number of
reference frame in time.
The amplitude of the cosine voltage components:
В

U am =

2
2
u (t ) cos( mω t )d (ω t ) =
∫
T А
K

K

∑ (U

k

cos( mω t k )) ,

(3)

sin( mω t k )) .

(4)

k =1

where tk is time of reference frames.
Amplitude of the sine voltage components:
В

U bm =

2
2
u (t ) sin( mω t )d (ω t ) =
∫
T А
K
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Using equation (2), (3) and (4), can be performed a Fourier’s expansion in any part of the signal with a period T ′
( T ′ < T ). Consider the example of obtaining the coefficients of the Fourier series with sinusoidal power. This yields
the following expression:
β

U0 =

U (cos(β mω) − cos(αmω)) ;
1
u(t)d (ωt) = m
∫
T′ α
T ′mω

(5)

β

U am =

U cos(2β mω) − U m cos(2α mω) ;
2
u(t ) cos(mωt )d (ωt ) = m
∫
T′ α
2Tmω

(6)

β

U bm =

U (sin(2 β mω ) + sin(2α mω ) − 2 β mω + 2α mω )
2
,
U (t ) sin(mωt )d (ωt ) = − m
∫
2T ′mω
T′ α

(7)

where α and β are beginning and end of the period T ′ .
These dependences got higher allowance to obtain the coefficients of Fourier series and constituents of accordions
of voltage and current for the signal of any form and any area of decomposition. Another variant of transformation of
signals is reduction of their period on arbitrary angles (Fig. 1) on the left, on the right, on the left and on the right
simultaneously, and also symmetric reduction, i.e. on the left and on the right signals are truncated on equal corners [4].
As a product of decomposition in the Fourier’s series, these signals were called as psevdopolyharmonic signals (PPS).
Therefore, a psevdopolyharmonic signals can be presented as a result of harmonic approximation of part of the periodic
signal on a period different from a network. Accordingly to the approximation this part of signal will not be a periodic
and harmonic signal, but can be expressed as a sum of harmonic oscillations with frequencies multiple to fundamental
frequency of oscillations. PPS can be applied in the methods of decision of tasks of identification character, at the tests
of electric machines and monitoring of the electro mechanics systems [5].

Figure 1 – Options for obtaining psevdopolyharmonic voltage and current signals
Conclusions. Thus, the Fourier series expansion with different angles to reduce the period of the network allows the
development of mathematical tools to obtain psevdopolyharmonic signals voltage and current signals.
Psevdopolyharmonic voltage and current signals Obtained in this way consent to get the required composition of the
harmonic voltage and current, which makes it possible to create a system of equations in order to determine the identity
of the electromagnetic parameters of induction motors using harmonic balance equations constitute of the instantaneous
power at the source and on the elements of the equivalent circuit. This allows avoiding the usage of the polyharmonic
source supply.
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ОЦІНКА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕЖИМУ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ЕНЕРГІЇ ЦЕНТРА ЖИВЛЕННЯ КАР’ЄРУ
Є .П. Карлик, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: zhenya021986@i.ua
Вступ. Вирішення енергетичних задач експлуатації систем електропостачання (СЕ) неможливе без правильної оцінки електричних навантажень (ЕН). Необґрунтоване зменшення розрахункового значення ЕН може призвести до підвищення витрат електричної енргії, прискорює зношування електроустаткування, обмежує продуктивність окремих агрегатів і усього підприємства [1]. Завищення розрахункових навантажень веде за собою
збільшення капітальних витрат і неповне використання дефіцитного електроустаткування і провідникового матеріалу [2].
Визначення розрахункового навантаження методами, які використовують коефіцієнти використання та максимуму активної та реактивної потужності чи струму, призводять до суттєвого завищення електричних навантажень, що неодноразово доводилось на практиці. Альтернативою, чи, так би мовити, перехідним етапом до
створення нового методу може послужити статистичний метод оцінки режимів навантаження [1, 4–7].
Мета роботи. Дослідження режиму споживання електричної енергії головної понижувальної підстанції
кар’єру статистистично-ймовірнісним методом.
Матеріал та результати дослідження. СЕ кар’єру поєднує велику кількість різних електротехнічних установок (ЕУ). Умови роботи великої сукупності технічних пристроїв різко відрізняються одні від одних і носять,
з точки зору енергетичної системи як цілого, випадковий характер. Групові графіки навантаження ЕУ представляють собою чередування багатоступінчатих імпульсів (рис. 1, а). Це пояснюється випадковими моментами
вмикання окремих ЕУ, неодночасними вмиканнями і паузами. Одноступінчатий імпульс у груповому графіку –
це імпульс одної ЕУ. Багатоступінчатий імпульс утворюється при накладанні декількох індивідуальних імпульсів (співпадіння роботи декількох ЕУ) [2, 3]. Для центру живлення кар’єру картина споживання електричної
енергії ще складніша. Кожна ЕУ має свій цикл роботи, який повторюється періодично, але з варіаціями, обумовленими керуванням оператора.
Для дослідження використовувалися зафіксовані дані на стороні низької напруги трансформаторної підстанції ГПП 4/1. При обробці зафіксованих даних великого об'єму часто виникає ситуація, коли закон розподілу
генеральної сукупності невідомий заздалегідь [4]. Проте порівняння гістограми з відомими кривими функцій
щільності дозволяє висунути гіпотезу про вид розподілу генеральної сукупності (рис. 1, б) [6]. Отже нами була
висунута гіпотеза про нормальне розподілення графіку завантаження кар’єрної трансформаторної підстанції
Полтавського ГЗК. На рис. 1 представлена миттєва гістограма добового графіка навантаження активної потужності з нанесеною теоретичною кривою.

а
б
Рисунок 1 – Графік навантаження активної потужності кар’єрної ГПП 4/1: а) добовий графік навантаження;
б) миттєва гістограма рівнів активної потужності з нанесеною теоретичною кривою нормального розподілу
Алгоритм перевірки гіпотези про нормальність розподілу графіку навантаження зображений на рис. 2. Він
включає у себе такі основні етапи:
– введення статистичних даних;
– побудова миттєвих гістограм;
– аналіз гістограм;
– згортання інформації;
– перевірка на нормальність за одним із обраних критеріїв (у розглянутому випадку за коефіцієнтом Пірсона).
При побудові миттєвих гістограм велике значення має обрахунок коефіцієнту, що враховує оптимальну довжину інтервалів (статистична інформація піддається первинній редукції, тобто «згортанню») та зберігає індивідуальність графіка. Неточне визначення цього коефіцієнту, що включає у себе аналітичні вирази Штюргеса і
Стерджесса, може призвести до затирання особливостей графіку, що призведе до неправильного трактування
даних гістограм [4].
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Рисунок 2 – Алгоритм виконання перевірки висунутої гіпотези про нормальність розподілу випадкової
величини у нашому випадку енергетичної величини
Висновки. Аналіз добового характерного графіку навантаження кар’єрної ГПП показав, що гістограма частостей має бімодальний характер, тобто явно виражені два піки, які розподіляються за Гаусовським законом.
Така форма гістограми не є типовою, що свідчить про наявність у добовому графіку навантаження – неоднорідності у результаті роботи невизначеної групи ЕУ. При побудові миттєвих гістограм слід належну увагу приділяти коефіцієнту, який визначає оптимальну довжину інтервалів і сприяє згортанню статистичного ряду без
зникнення його особливостей. Перевірка висуненої гіпотези приведеним алгоритмом на нормальність розподілу
графіку навантаження за обраним критерієм не дала позитивних результатів. Причина такого результату може
бути у невідповідності критерію Пірсона для аналізу вибірок (зафіксованих даних) такого великого об’єму.
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ПСЕВДОПОЛИГАРМОНИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ ДЛЯ ЗАДАЧ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Ю. В. Ромашихин, к.т.н., ассист., Д. И. Родькин, д.т.н., проф.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: romashihin_yuriy@mail.ru
Введение. Современные методы идентификации электромагнитных параметров (ЭМП) асинхронных
двигателей (АД) основываются на анализе сигналов напряжения и тока [1]. Например, одним из таких методов
является энергетический метод, в основе которого лежит использование составляющих мгновенной мощности в
уравнениях баланса [1-3]. Здесь следует отметить, что мгновенная мощность образуется в результате умножения
сигналов напряжения и тока, а для получения гармоник в спектре мгновенной мощности необходимо наличие
гармоник в исходных сигналах напряжения и тока. К тому же важным условием получения гармоник в
настоящее время является то, что сигналы, формирующие сигнал мгновенной мощности, должны быть
периодические [1].
Для получения приемлемых результатов при идентификации ЭМП АД необходимо, чтобы компоненты
гармоник сигналов напряжения и тока были весомыми, т.е. были соизмеримы с величиной основной гармоники.
Цель работы. Оценка эффективности использования псевдополигармонических сигналов при
идентификации ЭМП АД.
Материал и результаты исследования. В работах [1, 4] обосновано использование уравнений баланса
составляющих мгновенной мощности при идентификации электромагнитных параметров АД по выбранной
схеме замещения. Процедура идентификации ЭМП АД проводится с использованием источника
полигармонического напряжения, в качестве которого выступает тиристорный регулятор напряжения. В работах
ряда авторов показана возможность идентификации ЭМП АД без использования специальных
преобразовательных устройств, т.е. с помощью так называемых псевдополигармонических сигналов напряжения
и тока [4].
Преобразование Фурье позволяет проводить разложение сигналов в тригонометрический ряд на любом
интервале [4]. Это позволяет получить значительное количество значимых гармоник в сигналах напряжения и
тока на рассматриваемом интервале разложения. Причем изменение интервала разложения приведет к
изменению величин гармоник.
В классической теории электрических цепей и электрических машин все энергопроцессы рассматриваются на
периоде повторения сигнала. Таким образом, рассматриваемые периодические величины повторяются через
одно и то же значение, т.е. через период повторяемости T. К таким сигналам можно отнести сигналы напряжения
2π
и тока в установившихся режимах работы электропривода с частотой ω =
(рис. 1).
T

Рисунок 1 – Варианты получения псевдополигармонических сигналов напряжения и тока
Для рассматриваемых периодических сигналов применимо преобразование Фурье, в соответствии с которым
для любого периодического сигнала можно выполнить разложение по косинусным и синусным составляющим
при периоде повторяемости T:
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где m = 1, 2, 3, ... – номера коэффициентов разложения функции f ( Ωt ) в ряд Фурье.
В соответствии с выражением (1) применительно к электрическим сигналам могут использоваться сигналы
напряжения u ( t ) и тока i ( t ) . Однако, следует заметить, что заданная функция в рассматриваемом промежутке
должна быть интегрируема.
Важно отметить, что подобные разложения часто оказываются полезными и при исследовании функций,
заданных или определенных только в определенном конечном промежутке и не имеющих явно
выраженного периода повторяемости.
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Применительно к выражению (1) можно брать не период повторяемости, а любой промежуток и считать, что
функция за границами этого промежутка повторяется. Тогда к такой функции применимо разложение в ряд
Фурье и могут быть получены коэффициенты разложения в соответствии с выражениями (1).
Теория рядов, как уже отмечалось, указывает на то, что любой сигнал может быть разложен в ряд Фурье на
любом промежутке, в частности – на частях периода сетевого напряжения [4]. В таком случае при
синусоидальном питании можно выполнить разложение в ряд Фурье на части периода сетевого напряжении и
получить тригонометрическую зависимость указанного сигнала на заданном интервале. Такие сигналы
предложено называть псевдополигармоническими. Этот прием устраняет препятствие, связанное с
невозможностью качественной идентификации при отсутствии существенных уровней гармоник тока и
напряжения. Отмечено, что непременным условием применения предложенного метода является безусловное
соблюдение закона сохранения [4].
Рассмотрим способы получения псевдополигармонических сигналов напряжения и тока, а также
эффективность их применения в энергетическом методе при идентификации ЭМП АД (рис. 1).
Можно выделить следующие варианты получения псевдополигармонических сигналов (ППС) напряжения и
тока:
– вариант 1 – усечение синусоидальных сигналов напряжения и тока на заданный угол слева или справа от
границ периода (рис. 1, сигналы с периодом T /// или T // соответственно);
– вариант 2 – усечение синусоидальных сигналов напряжения и тока на заданные симметричные углы слева
и справа от границ периода (рис. 1, сигналы с периодом T / при ϕ1 = ϕ2 );
– вариант 3 – усечение синусоидальных сигналов напряжения и тока на заданные несимметричные углы
слева и справа от границ периода (рис. 1, сигналы с периодом T / при ϕ1 ≠ ϕ 2 );
– вариант 4 – усечение синусоидальных сигналов напряжения и тока на заданный угол слева или справа от
границ периода и проведение симметрии полученного сигнала;
– вариант 5 – усечение синусоидальных сигналов напряжения и тока на заданные симметричные углы слева
и справа от границ периода и проведение симметрии полученного сигнала;
– вариант 6 – усечение синусоидальных сигналов напряжения и тока на заданные несимметричные углы
слева и справа от границ периода и проведение симметрии полученного сигнала.
Следует отметить, что в зависимости от угла усечения неизбежно могут возникать ошибки в уравнениях
баланса за счет изменения значений реактивных сопротивлений схемы замещения – индуктивностей и
емкостей. Это вытекает из анализируемого периода ППС напряжения и тока. Так, например, для варианта 2
(рис. 1) можно выделить два различных участка, которые отличаются частотой сигнала. При этом при периоде
T / частота ППС незначительно отличается от сетевой и погрешность определения ЭМП в таком случае будет
минимальной.
В [5] показана возможность получения необходимого гармонического состава для формирования
идентификационных уравнений при усечении сигналов мгновенной мощности источника и на элементах схемы
замещения.
Выводы. Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о целесообразности
использования ППС напряжения и тока при формировании идентификационных уравнений баланса
составляющих мгновенной мощности. При этом можно получить систему идентификационных уравнений для
определения ЭМП АД, методы решения которых хорошо известны. При использовании ППС напряжения и
тока погрешность идентификации параметров зависит от выбранного периода сигнала и периода разложения.
Анализ показал, что более эффективно выполнять разложение в ряд Фурье на части периода сетевого
напряжения не сигналов напряжения и тока, а сигналов мгновенной мощности на источнике и на элементах
схемы замещения.
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Introduction. It is known that the determination of the parameters of linear circuits is not extremely difficult and
can be done on the basis of Kirchhoff's laws. However, in presence of nonlinearity all the processes and parameters,
including the original, more complex, harmonic composition are different from linear circuits, i.e. contains additional
distortion. In such cases, it becomes necessary to analyze the effect of nonlinearities on the system parameters, which
can be implemented in various ways. However, as will be shown, the most effective is to analyze the harmonic content
of the signals that describe the basic physical processes in the system. Nonlinear distortion can be caused by nonlinear
elements entering into the structure of the investigated complex and nonlinear processes. The latter, in turn, can be
expressed either mathematically (the product of the system parameters) or physically (conversion of energy between the
components of the electromechanical system).
The main difficulty in this case is to obtain the analytic dependence that describes the physical processes of
nonlinear elements.
Processes in nonlinear electrical systems can be described by nonlinear differential equations, which have no the
general methods of integration. The above are initially justifies approximate calculation of nonlinear parameters or
processes. The common approach absence of the integration of nonlinear differential equations in mathematics caused
the presence of a large number of different mathematical methods for solving them, aimed at different types of
equations. However, the solution to this problem must be performed in a complex, i.e. consider the characteristics of the
processes and their subsequent identification using a single approach. Such an approach can be obtained on the basis of
the harmonic analysis of functions describing the energy conversion process on an element or the whole system.
Aim of the research. Justification of the mathematical apparatus of the energy method for analyzing energy
processes in electromechanical systems.
Material and results. There are various methods of processing the experimental data, which depend on the
purpose of the research and the type of performance obtained in the simulation.
Data obtained from the experiment may either have or do not have a functional or structural relationship. If such a
relationship between the input and the response effects exist, it is shown in the experiment implicitly. To use these
results for practical purposes, the dependence should be provided in the form of functions, systems of equations or
graph. If the functional relationship between the exposure and the response is absent, you should process them
independently of each other according to the rules of mathematical statistics.
The processing of the observed data is a major step in the interpretation and evaluation of test results. In most cases,
the processing of these data is used mathematical tools, and the choice of a suitable method of estimation is the most
important element of a correct analysis.
When data is presented graphically, such as the curves of current, voltage, power, etc., it is necessary to represent it
by analytical expressions.
In electromechanical problem we can obtain an analytical expression, describing the physical processes of energy
conversion, in several ways. This may be an approximation, interpolation, series expansion, etc. [1]. Obtaining this
information is important for the analysis and determination of parameters appearing in the system. Analytical
representation of experimental data allows, for example, knowing only the parameters of the current and voltage of the
source to determine the nature and the dependence of nonlinear elements and processes in the system.
It should be noted that analyzing the electrical signals of electromechanical systems, power is more informative than
the current and voltage signals. This is due to the fact that the product any parameters includes and integrates a set of
properties that the parameters describe. Thus, a unified approach for analyzing energy processes in electrical
engineering is the power

P(t ) = U (t )I (t ),

(1)

because it unites and leads to a unified formulation parameters of various elements and processes in the system.
Current and voltage parameters, as mentioned above, can be prepared in various ways. With the known graphical
representation to obtain an analytical expression most commonly used interpolation or approximation on some range.
As a result, after these transformations the expressions can be represented in the following form:
U (t ) = a0 + a1t ;
I (t ) = b0 + b1t ,

where a0 , b0 ,a1 ,b1 are the coefficients of the approximation of functions.

*Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Родькина Д.Й.
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It should be noted that such a representation is the simplest and is used for the so-called restoration of function. In
this case, the determination of unknown parameters will be executed from the expression:
P(t ) = U (t )I (t ) = a0 b0 + a1b0 t + a0 b1t + a1b1t 2 .

(3)

Analysis of (3) showed that in the case when the coefficients of one or both parameters are unknown, their definition
using this approach provides only a general expression, the parameters of which can be determined by numerical
methods, which, in turn, requires an initial approximation. In the normal case, i.e. when we do not know the initial
limitations, obtain the solution with sufficient accuracy is impossible.
Then, to determine the parameters of the system of equations make up the system of equations which are based on
the law of conservation of energy, or the principle of superposition, using the "basic" analytical expression. For
example, a system for determining the parameters of the circuit based on Kirchhoff's laws. It should be noted that the
obtained information depends on the representation of the analyzed signal.
Approximation of functions can also be represented by the following polynomials:

U (t ) = a0 + a1t + a2 t 2 + an t n ;
I (t ) = b0 + b1t + b2 t 2 + bm t m ,

(4)

where n, m are the maximum degree of obtained polynomial.
Forming system of equations using (4) under the laws of Kirchhoff, for example, on the balance of voltages should
be aware that to get a system with a sufficient number of equations is not always possible. Because the nonlinearity’s
voltage can be described with a complex mathematical function, which affects the number of unknowns.
Then effective is the use of power:
P(t ) = U (t )I (t ) = a0 b0 + ∑ a n t n ∑ bm t m .

(5)

It is known that the result of such multiplication obtain more components, which may be useful in compiling the
system for the balance of power. But it is noteworthy that the maximum number of equations is equal to n+m.
Another method of analysis is to integrate the analytic dependence of a function at a certain interval:
U0 =

1T
∫ U (t )dt ;
T0

1T
I 0 = ∫ I (t )dt ,
T0
where Т is interval, on which the integration is performing.
Then the power will be in the form:

(6)

P = U0 I0 .
(7)
It is known that as a result of this analysis will be received number that allows us to give only quantitative
assessment of any process. Consequently, determination of the parameters also cannot be performed because there are
no components to form the identification systems of equations.
With the development of integrated technologies and the advent of efficient algorithms for harmonic analysis, which
allow us to highlight discrete conversion of functions have been developed these types of signal analysis that perform
this function in the expansion of mathematical or trigonometric series (Fourier, Taylor, McLaren, etc.).
It should be noted that the expansion of any function in a series allows us to study the periodic (non-periodic)
functions, decomposing them into components.
Alternating currents and voltage, displacement, velocity, acceleration, acoustic waves are typical practical examples
of periodic functions in engineering calculations.
This paper discusses the advantages and features of the analysis of the energy processes of nonlinear
electromechanical systems based on the harmonic composition of functions, i.e. Fourier series expansion [2].
Consider the features of the effect of nonlinearities on the system in the analysis of the harmonic composition of the
basic parameters of electromechanical systems: current and voltage.
With the original function, described the time-dependent, the most comfortable of its expansion is a Fourier series.
Fourier series expansion can be performed for the entire period and at a selected interval. As a result, the function of
current and voltage will be presented in the following form:
m=k

I (t ) = ∑ (I ma cos(mΩt ) + I mb sin(mΩt ));
m =1

m=k

U (t ) = ∑ (U na cos(nΩt ) + U nb sin(nΩt )),

(8)

m =1

where U n , I m are amplitude values of voltage and current at each harmonic; Ω is angular frequency of the harmonic;
n, m is number of harmonics.
*Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Родькина Д.Й.
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As a result of the multiplication of expressions presented in the form (8), we obtain the power equal to the product
of the series, which allow one to obtain a sufficient number of components to produce identification systems of
equations and determine any number of unknown.
The number of frequency components in the harmonic analysis can be very large. However, for most purposes, it
suffices to limit them to the most significant. If we show the higher harmonics, they will have little value because of the
accumulation of rounding errors in the results.
Thus, to obtain an analytical expression of the input parameters with the use of mathematical tools described above,
we can conclude about the processes occurring in the system (in this case, the number of significant harmonics in the
current and voltage signals, which reflects the extent of the influence of nonlinearities). For a more in-depth analysis,
we need to know the parameters of the basic processes or system elements (especially the nonlinear, as they make the
most significant distortions) and their mathematical and analytical presentation.
One of the major problems in the identification of the parameters of nonlinearity is the large number of unknowns,
because, firstly, an analytical expression describing the features of energy conversion on each element can contain a
large number of harmonics, consequently, and the number of amplitude values, i.e. coefficients that need to be
determined and, secondly, it can be a nonlinear process, which is represented by the product of several functions.
Therefore, introducing such functions as trigonometric series, we can not only get information about the complexity of
which is part of the nonlinearity (входящей в структуру нелинейности), but also to apply the principle of
superposition to determine the necessary parameters [3].
Thus, we can get a system with enough equations with any number of unknowns using the energy method, i.e.
expression of the instantaneous power at each element:
m= k

m =k

m =1

m =1

P (t ) = I (t )U (t ) = ∑ (I ma cos (mΩt ) + I mb sin (mΩt )) ∑ (U na cos (nΩt ) + U nb sin (nΩt )) = P0 + Pka + Pkb .

(9)

Feature of this method is that the expression of power (9) presented in such a way includes unknown parameters that
need to be determined. Below is a table that shows the components of the series and the number of equations obtained
as a result of multiplying.
Table 1 − Harmonic components of voltage, current and power
Voltage
components

Current
components

Number of
harmonics in the
expressions

Number of
components

cos
sin
cos
sin
cos, sin
cos, sin
cos, sin
cos, sin

cos
sin
cos
sin
cos, sin
cos, sin
cos, sin
cos, sin

0− 3
0− 3
0− 5
0− 5
0,1, 3, 5
0,1, 3, 5, 7
0− 3
0− 4

4
4
6
6
7
9
7
9

The number of
equations,
obtained by
multiplying
7
10
11
16
11
15
13
17

It was found that the use of the energy method for the analysis of electromechanical systems, the number of
equations depends on the number of harmonics in the expressions that describe the physical processes on the elements
or in the whole system. So, even if you need to obtain the parameters of complex nonlinear processes, the number of
equations is always greater than the number of unknown components.
Conclusions. It is shown that the use of the Fourier series expansion for the analysis and identification of
electromechanical systems parameters is the most effective, as it allow one to take into account features of energy
conversion element, in particular non-linear, considering the power of each harmonic separately. This approach makes
it possible to apply the superposition principle for the analysis of nonlinear systems and allow one to obtain a sufficient
number of identification equations with the law of conservation of energy.
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THE SYMMETRY PRINCIPLE OF SIGNALS IN THE TASKS OF HARMONIC ANALYSIS
N. Rudenko, PhD. stud., Yu. Romashykhin, Ph.D., assist.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University
vyl. Pershoyravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine, e-mail: nikita_rudenko@mail.ru
Introduction. Currently, the major consumers of electricity are electric machines which are dominated by
asynchronous motors (AM). Due to such clear benefits of AM the simplicity and reliability of exploitation, the ability to
control the angular velocity in a wide range, a significant overload capacity, etc. However, despite the fairly high
operating rates, AM fail and need repairing procedures. Thus, as a result of repair operations, as well as at long
term exploitation AM especially in heavy or unrated operating modes electromagnetic parameters (EMP) engines may
differ from those which laid down by the manufacturer [1, 2]. Therefore, actual task is to develop a method for
identification of EMP AM.
One of the modern methods of identification of the electromagnetic parameters of asynchronous motors is the
energy method [3], which is based on the harmonic balance equations constitute the instantaneous power at the power
source and the elements of the equivalent circuit. For the implementation of the energy method it should be applied the
polyharmonic power supply for creating the necessary harmonic content of voltage and current, and hence the
instantaneous power. However, it was shown the possibility of identification of the electromagnetic parameters of
asynchronous motors without using special power sources [3], i.e. with so-called psevdopolyharmonic voltage and
current signals.
The aim of work. The Aim of work is to develop mathematical means for determining the coefficients of the
Fourier’s series of a periodic signal, or part thereof, obtained by the axial symmetry.
Materials and research results. According to the theory of Fourier’s series expansion of a periodic signal it is
possible for an arbitrary interval, i.e. in any interval of a periodic signal, more, less or equal to the period T. For the
decomposition of a periodic signal in the Fourier’s series should perform harmonic approximation of the given range.
Also necessary to note that approximation can be performed relative to the interval of a periodic signal, more, less or
equal to the period T. The selected part of the signal is not a periodic signal, as no recurrence period. [4] To perform an
approximation part of harmonic or polyharmonic signal is necessary to obtain a periodic signal with a period of
repetition, this can be done if use principle axial symmetry of part of the periodic signal. The selected part of the signal
and its symmetry together will form a periodic signal with a repetition period T' [5, 6], then it will be possible to
perform a harmonic approximation of necessary interval in the period T'.
Distinguish the following types of axial symmetry of the signals and their functions:
Axial symmetry of the first kind. At the axial symmetry of the first kind function is symmetric about the ordinate
axis and satisfies the condition f(t) = f(-t). If T = 2π, then in the expansion of functions with axial symmetry of the first
kind, contains only constant component a0 and cosine components of the harmonics ak but there are no harmonic
sinusoidal components bk.
Axial symmetry of the second kind. In the case of axial symmetry of the second kind function is symmetric about
the beginning of coordinates and satisfies condition f(t)= -f (-t). If T = 2π, then in the expansion of functions with axial
symmetry of the second kind are only sinusoidal components of the harmonics bk and no constant component a0 and
cosine components of the harmonics ak.
Axial symmetry of the third kind with a shift. Axial symmetry of the third kind with a shift is present in that case,
when the function is symmetric about the abscissa axis with displacement its positive [f(t)>0] or negative part [f (t)<0]
to the interval T / 2 on the abscissa axis and satisfies the condition f(t)= -f(t + (-T / 2)). In the expansion of functions
with axial symmetry of the third kind with a shift contains only odd harmonics, i.e. sine and cosine components.
The function f(t) can have at the same time two kinds of axial symmetry, for example, second kind and third kind
with shift or first kind and the third kind with a shift, but can not have both the axial symmetry of the first and second
kind. At the expansion the function under consideration in a Fourier’s series it should be chosen a phase angle of signal
and the location of the axis of symmetry to get the desired type of axial symmetry of the function [5, 6].
In case of receiving psevdopolyharmonic signal which has the axial symmetry of the first kind, the last one has a
significant disadvantage that is caused by the advent of a constant component. But keep in mind that this component of
the original signal did not occur, which can lead to significant distortion information about the original signal. Therefore
there is a need to obtain such types psevdopolyharmonic signals that do not have a constant component. This would
correspond to obtaining psevdopolyharmonic signals, that have axial symmetry of the second kind and the third kind
with a shift in the horizontal axis.
In accordance with the foregoing, as the original signal may be considered, as any signal at random intervals. In
doing so, to these signals applicable all kinds of changes considered above.
If consider the case where a part of the harmonic voltage signal of function f(t)=Usin(Ωt) will be analyzed, where U
– amplitude of the harmonic voltage signal. Reduction half cycle T/2 at angles α and β is performed to get a half
cycle T'/2, defined on the interval [α; π-β], for which the axial symmetry operation will be performed.
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As the result of the harmonic approximation for period T' part of a periodic signal was obtained, which exists only
on the interval [α; α+T']. This part of the signal is not periodic and harmonic signal, but can be represented as a sum of
harmonic oscillations with frequencies that are multiples of the fundamental frequency of oscillations fp = 1 / T', in [3]
it was proposed to call such signals psevdopolyharmonic signals.
Similar ways of possible harmonic approximation of a periodic signal on two or more periods to find the harmonic
composition signal, i.e. amplitude values of its sine and cosine components and constant values of the signal. But it is
also possible and the harmonic approximation on arbitrary interval of period T' [4].
Conclusions. It was developed mathematical apparatus for producing different types of psevdopolyharmonic
voltage and current signals on arbitrary period of repetition.
The necessary harmonic composition of voltage and current for solving the problems of identification of EMP AM
using the energy method is obtained by Fourier’s series expansion indicated signals at random intervals.
The use of periodic signals, that have an axial symmetry of the second and third kinds, is more appropriate in the
decomposition of the Fourier’s series, as in this case, the constant component ao is zero.
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ОБОБЩЁННЫЙ АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
ТЯГОВЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Л. В. Сменова, студ.
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта
пл. Файербаха, 7, г. Харьков, 61000, Украина, e-mail: speet@ukr.net
Введение. В процессе разработки и выпуска современных энергоэффективных систем тяговых
электромеханических комплексов (ТЭМК) электровозов, электропоездов и других электрофицированных видов
транспорта определилось позитивное направление – создание высокотехнологичных образцов ТЭМК типа
IGBT-преобразователь напряжения – тяговые асинхронные двигатели [1–3].
Результаты испытаний и опытной эксплуатации новых образцов подтвердили необходимость наличия в
структуре ТЭМК эффективной подсистемы диагностики (мониторинга) слагаемых элементов тягового
комплекса [3]. В данной работе рассмотрена лишь часть проблемы диагностики ТЭМК – диагностика тяговых
асинхронных электрических двигателей.
Цель работы. Разработка обобщенного алгоритма диагностики и идентификации параметров асинхронных
электрических двигателей в структуре тягового электромеханического комплекса.
Материал и результаты исследований. Предлагаемый обобщенный алгоритм идентификации параметров
и диагностики ТАД в составе электротехнического тягового комплекса представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Структура последовательности операций при идентификации параметров тягового
электротехнического комплекса
Структура объекта и модели определяет:
−
тип тягового асинхронного двигателя;
−
вид и особенности работы частотного преобразователя: симметричные и несимметричные режимы
работы с раздельным регулированием напряжения и частоты, возможность формирования постоянного
напряжения в заданных цепях нагрузки (фазах асинхронного двигателя);
−
возможность задания необходимых режимов работы: пуск, торможение, непрерывное вращение,
возбуждение постоянным током;
−
условия работы тягового электропривода: характер и вероятная величина тяговой нагрузки,
приведенный к валу двигателя момент инерции механизма, зависящий от нагрузки шахтного электровоза.
По команде оператора или машиниста электровоза отрабатываются необходимые режимы работы:
возбуждение постоянным током и прямой пуск тягового двигателя при пониженных напряжении и частоте.
Снятие экспериментальных характеристик включает определение значений фазных напряжений, токов и
частоты вращения, сформированные элементами микропроцессорного электропривода по соответствующим
каналам связи передаются в ПЭВМ, содержащей необходимое программное обеспечение для идентификации и
диагностики.
В оперативную память ПЭВМ загружаются требуемые для диагностики и идентификации параметров
массивы данных о переходных процессах:
−
три массива данных Т1, Т2, Т3 о токах и три массива данных U1, U2, U3 для попарного двухфазного
включения на постоянное напряжение Uп;
−
три массива данных Т1, Т2, Т3 о токах и три массива данных U1, U2, U3 о фазных напряжениях при
пуске или рабочем режиме;
−
при наличии датчика скорости вращения формируется массив данных ω скорости вращения.
Обработка экспериментальных данных заключается в масштабировании, регуляризации согласования
массивов данных с ожидаемыми результатами расчетов на математических моделях идентифицируемого
объекта. Выбор масштабов, представляющих полученный процесс с точностью, необходимой для решения
задач идентификации, определяется допустимой ошибкой дальнейших вычислений и является самостоятельной
задачей.
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Решение линейного неоднородного дифференциального уравнения позволяет определить эквивалентное
значение электромагнитных постоянных времени статора. На основе анализа переходных процессов статорной
цепи проведенных исследований разработан алгоритм идентификации активных сопротивлений статора и
ротора асинхронного двигателя, предусматривающий проведение процедуры включения электропривода и
расчеты в реальном времени.
Оператор 2 обеспечивает ввод для каждой
пары фазного включения на напряжение UП
исходных данных массива тока Ia1….1000, Ib1….1000,
Ic1….1000.
Блоки 3, 4, 5, 7 производят вычисление
активного
сопротивления
фазы
статора,
определяют среднее значение сопротивления.
Активное
сопротивление
статора
в
программной среде Фортран определяют путем
усреднения данных по заданному количеству
точек N при установившемся значении тока Iust и
напряжения
по
одному
из
следующих
алгоритмов:
1)
Rsr=0
Do ir=0,N,1
Rsr=Rsr+UП/I(ktu-ir)/N
End do
2)
Iust=0
Do ir=0,N,1
Iust=Iust+UП/I(ktu-ir)/N
End do
Rsr=UП/Iust
3) По двум точкам ktu-N и ktu-4N:
Iust=(I(ktu-N)+I(ktu-4N))/2
Rsr=UП/Iust,
где ktu − порядковый номер конечного значения
тока; N – число используемых значений тока;
Iust – установившееся значение тока.
Блоки 8, 10, 12 циклически по фазам
определяют
отклонение
активного
сопротивления фазы статора и сравнивают с
допустимым значением.
В случае превышения допустимого значения
блоком
13
формируется
соответственное
“сообщение 2”, например, о невозможности
эксплуатации
тягового
двигателя
или
эксплуатации в щадящем режиме и в блоке 14
сохраняется информация о сопротивлениях для
проведения диагностики.
Рисунок 2 – Алгоритм идентификации активных
сопротивлений фаз статора тягового асинхронного
двигателя
При допустимом значении рассчитанного активного сопротивления статора Rsr активное сопротивление
ротора:
Rr = Rsr ⋅ K sr 0 .
(1)
Конструктивный коэффициент Ksr0, отношение активного сопротивления фазы ротора к активному
сопротивлению фазы статора при исполнении обмоток статора и ротора из одного материала, определяется по
каталожным данным и используется в программе как постоянная величина.
При допустимых значениях сопротивлений блоком 13 формируется соответствующее “сообщение 1”. Блок
14 обеспечивает хранение и передачу данных о значениях сопротивлений для использования их при
моделировании процессов в асинхронном двигателе.
Вывод. Приведенные алгоритмы позволяют реализовать программу диагностики и идентификации
параметров тяговых асинхронных двигателей в составе тягового электромеханического комплекса с
микропроцессорной системой управления.
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ЧИСЛЕННОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
УСТРОЙСТВА ДИАГНОСТИКИ ДЕФЕКТОВ ОБМОТКИ РОТОРА АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Ю.Н. Васьковский, д.т.н., проф., М. А. Коваленко, асп.
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"
просп. Победы, 37, 03056, Киев, Украина, е-mail: vun157@voliacable.com
Введение. В настоящее время объем работ по ремонту и плановому техническому обслуживанию серийных
асинхронных двигателей (АД) с короткозамкнутой обмоткой ротора (КЗОР) существенно вырос. Связано это
как с постоянным увеличением общего количества работающих АД, так и с тенденцией к продлению сроков их
эксплуатации, что в целом ведет к старению парка эксплуатируемых АД. Анализ причин повреждений АД
показывает, что около 10–15 % всех отказов АД происходят из-за неисправности КЗОР (обрыв, трещина,
ослабление сечения, каверны) [1], причем дефекты КЗОР достаточно сложно поддаются обнаружению как при
изготовлении и ремонте АД, так и в процессе его эксплуатации. Своевременное и достоверное выявление
дефектов КЗОР имеет важное значение для обеспечения необходимого уровня надежности АД, что предъявляет
высокие требования к методам и системам контроля технического состояния и диагностики дефектов КЗОР.
Ситуация усугубляется появлением множественного количества мелких электроремонтных предприятий,
которые не имеют каких-либо устройств для достоверного обнаружения дефектов КЗОР. В лучшем случае
используется метод визуального осмотра клетки ротора. Такой подход не отвечает современным требованиям
по обеспечению надежности эксплуатации электрооборудования.
Индукционный метод диагностики дефектов КЗОР АД и соответствующие устройства диагностики (УД) для
его реализации известны достаточно давно [2, 3]. Метод используется при изготовлении и ремонте АД и
основан на возбуждении токов в элементах конструкции КЗОР с помощью индуктора УД. Ввиду плохих
массогабаритных показателей индукционных УД и их низкой чувствительности к появлению различного рода
сужений сечения стержней, наличию газовых включений и т.д., такие устройства нуждаются в параметрической
оптимизации с использованием современного численного математического аппарата.
Цель работы. Исследование и параметрическая оптимизация индукционного УД с помощью численных
полевых математических моделей.
Материал и результаты исследования. Общий вид неоптимизированного индукционного УД представлен
на рис. 1. Цифрами обозначены: 1 – магнитопровод УД; 2 – обмотка возбуждения УД, питаемая переменным
током; 3 – измерительная обмотка (ИО), в которой формируется диагностический сигнал. Основные размеры
УД: Lст – длина стержня магнитопровода, на котором намотана обмотка возбуждения; hj– длина ярма
магнитопровода, по которому магнитный поток возбуждения подводится к исследуемому участку ротора АД;
Lи – ширина ярма магнитопровода вдоль оси ротора АД; lп – длина полюса ; bп – ширина полюса;
bок – расстояние между полюсами УД (ширина зоны контроля).

Рисунок 1 – Основные размеры устройства диагностики
Эффективность работы индукционных УД характеризируют два основных коэффициента: коэффициент
полезного потока kf=Фδ/Фf, равный отношению магнитного потока в воздушном зазоре Фδ к потоку
возбуждения Фf; коэффициент чувствительности ke=еИО1/еИО0, равный отношению ЭДС еИО1 при наличии
дефектного стрежня в зоне контроля к ЭДС ОИ еИО0 бездефектного ротора.
Распределение электромагнитного поля в системе «УД – ротор АД» носит существенно трехмерный
характер и требует для своего анализа трехмерной полевой модели. Такая модель разработана авторами и
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подробно описана в работе [4]. Численное решение модели осуществлялось методом конечных элементов с
помощью вычислительного пакета COMSOL Multiphysics 3.5a.
При выборе метода оптимизации необходимо учитывать достаточную трудоемкость решения одного
варианта задачи с помощью трехмерной полевой модели, что ограничивает количество выполняемых расчетов,
необходимых для реализации алгоритма оптимизации. Поскольку целевые функции заданы не явной формулой,
то поставленная задача решается методами многомерного поиска без использования производных. Наиболее
подходящим методом является метод покоординатного спуска. Для расчета каждой точки создается новая
трехмерная полевая модель, с измененными параметрами УД, и производится ее повторный расчет с целью
определения главных параметров.
Постановка задачи численной оптимизации активной зоны исследуемого УД. Варьируемыми параметрами
УД являются его основные геометрические размеры: hj, lп, Lст, Lи. При этом принимается bп = Lи. Задаются
параметрические ограничения, фактический диапазон изменение параметров. Эти ограничения определяются
реальными типоразмерами роторов АД, для которых предназначено УД. Функциями цели являются
максимально возможные значений коэффициентов kf и ke, которые изменяются в пределах 0≤kf ≤1 и ke≥1. Как
следует из физических соображений, эти функции цели, дополняя друг друга, не являются противоречивыми.
Не вдаваясь в тонкости расчета трехмерных полевых математических моделей и представления результатов
поэтапной оптимизации геометрии исследуемого индукционного УД, в табл. 1 представлен результат первой
итерации параметрической оптимизации по заданному алгоритму и приведены максимальные значения
параметров оптимизации на каждом этапе.
Таблица 1 – Результат первой итерации численной полевой математической оптимизации
hj
lп
Lст
Lи
kemax
1,24
1,251
1,658
1,82
kfmax
0,656
0,672
0,694
0,701
На рис. 2 представлено распределение магнитной индукции (фоновая закраска) для исходного УД,
описанного в [5] (рис. 2, а), и оптимизированного УД (рис. 2, б).

а)
б)
Рисунок 2 – Распределение магнитного поля УКД
Оптимизированное УД имеет существенно более высокие коэффициенты kf и ke =1,75 по сравнению с
исходным УД [5], ke =1,12.
Выводы. Оптимизация индукционного УД, выполненная методом покоординатного спуска с помощью
численной трехмерной полевой математической модели, позволила существенно улучшить параметры УД. По
сравнению с исходным экспериментальным образом УД в оптимизированном УД максимальный коэффициент
полезного потока увеличился в 1,31 раза, а чувствительности в 1,62 раза.
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МЕТОД РОЗДІЛЕННЯ ВІБРАЦІЙ, ВИКЛИКАНИХ НЕЯКІСНІСТЮ МЕРЕЖІ
ЖИВЛЕННЯ ТА ДЕФЕКТАМИ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНІЙ СИСТЕМІ АД
Д. О. Носов, студ., О. В. Браташ, асист.
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського
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Вступ. На підприємствах різних галузей у переважній більшості використовуються електроприводи на базі
асинхронних двигунів (АД). На сьогоднішній день однією з актуальних проблем є підвищення надійності
експлуатації електромеханічного обладнання на базі АД. Тому на зміну планово-попереджувального ремонту
на підприємствах приходить діагностика за фактичним технічним станом об'єкту. Найбільш ефективним
способом діагностування технічного стану АД є вібраційна діагностика.
Однією з основних задач при проведенні вібраційної діагностики є визначення природи походження
дефекту, що дає змогу значно зменшити час діагностування та підвищити точність. Основними динамічними
силами, що діють в машинах роторного типу є механічні та електромагнітні. При цьому на величину вібрації
електромагнітної природи впливають не тільки дефекти електромагнітної системи АД, але і неякісні параметри
мережі живлення. Основні дефекти електромагнітної природи мають спільну ознаку – ріст вібрації на частоті
електромагнітних сил (100 Гц). При цьому на практиці відсутній простий і дієвий метод розділення дефектів
електромагнітного походження.
Мета роботи. Розробка методу розділення вібрацій, викликаних неякісністю мережі живлення та дефектами
в електромагнітній системі АД.
Матеріал та результати дослідження. Для досягнення поставленої мети для початку необхідно виділити із
загального сигналу вібрацій АД, вібрації, що викликані електромагнітними силами. Відомо, що всі дефекти
електромагнітного походження мають загальну рису – миттєве зникнення їхніх ознак зі спектра вібрації після
відключення двигуна від мережі, тобто спектр вібрації після відключення буде містити лише гармоніки, які
викликані дефектами механічного походження [1–3]. З огляду на цю особливість, електромагнітні вібрації
можна одержати шляхом вирахування з вібрацій, виміряних у робочому режимі, та вібрацій, виміряних у
режимі вибігу. На рис. 1 наведений сигнал віброприскорення на невеликому відрізку часу до й після
відключення АД від мережі. Спектри віброприскорення, наведені на рис. 2, ілюструють наскільки змінився
рівень вібрацій після відключення стосовно вихідного значення. Експериментальні дані отримані для АД типу
АИР80В4У2: Рн=1,5 кВт, Iн=3,6 А, nн=1395 об/хв.

a, м/с2

До відключення

Після відключення

2

0.4

0.45

0.5

0.55

t, c

−2

Рисунок 2 – Спектр віброприскорення
– робочий режим,
– режим вибігу

Рисунок 1 – Сигнал віброприскорення

Для визначення вібрацій, викликаних дефектами електромагнітної системи АД, необхідно виключити вплив
неякісних параметрів мережі на формування електромагнітних вібрацій.
Оскільки визначення електромагнітного моменту АД через миттєві значення струмів та напруг [4] враховує
несиметрію та несинусоїдальність напруги живлення, конструктивну та параметричну несиметрію двигуна, то
для вирішення поставленої задачі використовується метод, описаний в роботі [5]. Даний метод полягає у тому,
що шляхом використання математичної моделі, яка пов’язує електромагнітний момент та віброприскорення
АД, нейтралізується вплив неякісних параметрів мережі живлення на результат вібродіагностики АД. Для
визначення зв'язку між електромагнітним моментом і віброприскоренням застосовується процедура
ідентифікації структури та параметрів математичної моделі на підставі спостережень за вхідним і вихідним
сигналами на певному інтервалі часу. Визначається вид оператора, що зв'язує вхідні й вихідний сигнали – це
передатна функція, входом якої є електромагнітний момент, а виходом – сигнал віброприскорення,
розрахований як різниця між сигналами віброприскорення в робочому режимі та режимі вибігу.
Оцінка адекватності математичної моделі виконувалась за
середньоквадратичним відхиленням
розрахункової і експериментальної кривих рис. 3 [6].
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Рисунок 3 – Порівняння 1 – експериментальних та 2 – розрахункових кривих сигналу віброприскорення при
використанні електромагнітного моменту у якості вхідного сигналу для ідентифікації математичної моделі
Далі в якості вхідного параметру для отриманої моделі використовується відновлений електромагнітний
момент, розрахований на основі виразів наведених у роботі [7] рис. 4.

Рисунок 4 – Миттєві значення електромагнітного моменту: 1 – вихідного; 2 – відновленого
На виході моделі одержуємо сигнал віброприскорення, спектр якого вже не містить гармонік, викликаних
неякісними параметрами мережі. Отже при проведенні операцій діагностики виявляються тільки дефекти
електромагнітної системи АД (рис. 5, табл. 1).
av, м/с2
0.001

5 10 4

0

Рисунок 5 – Вихідний спектр віброприскорення
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Рисунок 6 – Відновлений спектр віброприскорення
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1,311х10-5
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46,6

59,3

50,7

51,2

8,864х10-4
109,9

4,002х10-5

8,067х10-4

6,35х10-5

Зменшення рівня
віброприскорення, %

400

1,903х10-5

1,83х10-4

Рівень гармонік після
відокремлення впливу
мережі

350

52,5

Вихідний рівень гармонік
віброприскорення

65,3

Таблиця 1 – Значення амплітуд віброприскорення на відповідних частотах
Частота, Гц
50
100
150
200
250
300

Аналіз вихідного та відновленого спектрів сигналів віброприскорення (табл. 1) показав, що рівень вібрації
значно знизився на всіх частотах в межах 46–65 %, виключенням є зростання амплітуди гармоніки на частоті
100 Гц. Така картина свідчить про те, що неякісні параметри мережі досить суттєво впливають на формування
електромагнітних вібрацій. При цьому ріст гармоніки на частоті 100 Гц відновленого віброприскорення більш
за все викликаний пошкодженнями обмоток статора [1–3].
Висновок. Розроблений метод розділення вібрацій, викликаних неякісністю мережі живлення та дефектами
в електромагнітній системі АД. Метод базується на використанні математичної моделі, що пов’язує
електромагнітний момент та віброприприскорення, для виключення впливу неякісних параметрів мережі на
результати вібраційної діагностики. При цьому використання електромагнітних вібрацій для ідентифікації
математичної моделі дозволить виділити та оцінити вібрацію, викликану дефектами електромагнітної системи
АД і, таким чином, підвищити достовірність діагностики АД за вібропараметрами.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ УРАВНЕНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Д.А. Мосюндз, асп.
Кременчугский национальный университет имени М. Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, е-mail: saue@polytech.poltava.ua
Д.И. Родькин, уч.
Криворожская центрально-городская гимназия
ул. Первомайская, 16, 50027, г. Кривой Рог, Украина
Введение. Проблема определения нелинейных параметров электромеханических систем заключается в том,
что, во-первых, существующие методы, основанные на интегральной оценке энергетических режимов, не
позволяют учитывать особенности энергообменных процессов в цепи, что является наиболее важной
составляющей анализа таких систем; во-вторых, при использовании известных методов получения
идентификационных уравнений, таких, например, как законы Кирхгофа и Ома при сложном характере
нелинейной зависимости, либо в случае нескольких нелинейных элементов получаем недостаточное
количество уравнений, т.е. число неизвестных может бать значительно больше возможного количества
уравнений. Поэтому актуальным является вопрос решения поставленной задачи по решению систем
алгебраических уравнений, когда число уравнений не равно количеству неизвестных.
Существуют такие методы решения линейных систем уравнения как матричный метод, метод Гаусса и
метод Крамера. Однако следует отметить, что матричный метод и метод Крамера имеют ограниченное
применение: этими методами могут быть решены только такие системы линейных уравнений, у которых, вопервых, число неизвестных равно числу уравнений, а во-вторых, основная матрица невырожденная (т.е.
матрица, определитель которой отличен от нуля) [1]. В свою очередь, метод Гаусса предполагает решение
систем, в которых количество неизвестных больше или меньше чем уравнений. Однако этот метод имеет свои
ограничения и недостатки, что будет показано далее. Решение «неполных» даже нелинейных уравнений
численными методами требует наличия начальных приближений, что при их отсутствии приводит к потере
точности.
Цель работы. Анализ существующих методов решения систем линейных уравнений при неодинаковом
количестве уравнений и неизвестных и выбор наиболее эффективного метода применительно к задачам
электромеханики.
Материал и результаты исследования. Как было указано выше, в математике, системы, в которых
количество уравнений меньше количества неизвестных могут быть решены либо методом Гаусса, либо
аппроксимацией кривой нелинейной зависимости с последующим получением ее аналитического выражения,
определение параметров которой могут быть выполнены численными методами. В случае, когда такая
нелинейность входит в состав сложной, например, электромеханической системы, наперед может быть
неизвестно, каким образом она может быть описана и какие могут быть начальные приближения. Таким
образом, в данном случае (определение параметров электромеханических систем) такой метод не может быть
применен.
Рассмотрим решение методом Гаусса. Следует отметить, что такие системы могут не иметь решений, иметь
единственное решение или бесконечно много решений.
Рассмотрим подробней данный метод и его недостатки для решения поставленной задачи (идентификации
параметров нелинейных параметров электромеханических систем).
Для решения систем, в которых число уравнений меньше количества неизвестных методом Гаусса сначала
необходимо установить ее совместимость (т.е. решаемость). Для этого используют теорему КронекераКапелли: для того, чтобы система из p уравнений с n неизвестными была совместна необходимо и достаточно,
чтобы ранг основной матрицы системы был равен рангу расширенной матрицы.
Для примера рассмотрим систему вида:
 x1 + 2 x 2 − x 3 + x 4 + x 5 = 1

2 x 1 + 4 x 2 − 4 x 3 + 3 x 4 + x 5 = 0
 x + 2 x + x + 2 x + 3 x = 2.
2
3
4
5
 1
Для данной системы при количестве уравнений равном трем имеем пять неизвестных. Согласно теореме
Кронекера-Капелли находим ранг основной и расширенной матриц.
Для данной системы ранг основной матрицы равен трем. Ранг расширенной матрицы также равен трем, то
есть, система совместна. Найденный ненулевой минор третьего порядка возьмем в качестве базисного. Тогда
элементы, образующие базисный минор: x1 , x3 , x4 . Для решения оставляем в левой части уравнений системы
слагаемые, участвующие в базисном миноре, остальные переносим с противоположными знаками в правые
части.
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После преобразований получим систему:
 x1 − x 3 + x 4 = 1 − 2 x 2 − x 5

 2 x 1 − 4 x 3 + 3 x 4 = −4 x 2 − x 5
x + x + 2 x = 2 − 2 x − 3x .
3
4
2
5
 1
Придадим свободным неизвестным переменным x2 и x5 произвольные значения, то есть примем

x2 = λ1 , x5 = λ2 , где λ1 , λ2 − произвольные числа. При этом система линейных алгебраических уравнений
(СЛАУ) примет вид:
 x 1 − x 3 + x 4 = 1 − 2λ1 − λ 2

 2 x 1 − 4 x 3 + 3 x 4 = −4 λ 1 − λ 2
 x + x + 2 x = 2 − 2 λ − 3λ .
3
4
1
2
 1
Полученную элементарную систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) решим методом Крамера:
1 −1 1
1 − 2λ1 − λ2 − 1 1
∆ = 2 − 4 3 = −4 , ∆x1 = − 4λ1 − λ2
− 4 3 = −9 + 8λ1 + 5λ2 ,
1 1 2
2 − 2λ1 − 3λ2 1 2
1

∆x3 = 2

1 − 2λ1 − λ2
− 4λ1 − λ2

1 2 − 2λ1 − 3λ2

1 −1

1

3 = 3λ2 − 3, ∆x4 = 2 − 4
2

1

1

1 − 2λ1 − λ2
− 4λ1 − λ2

= 2 λ2 + 2 .

2 − 2λ1 − 3λ2

∆x1 −9 + 8λ1 + 5λ2
∆x
− 3λ 2 − 3
∆ x4 2 λ 2 + 2
.
=
, x3 = 3 =
, x4 =
=
∆
−4
∆
−4
∆
−4
Таким образом, в результате решения получим основные неизвестные и свободные переменные. Следует
отметить, что свободные неизвестные переменные могут принимать произвольные значения, при этом
основные неизвестные будут выражаться через свободные неизвестные единственным образом. С учетом того,
что на данный момент для решения подобных систем описанный метод является единственным, ввиду его
недостаточной точности он также не может быть применен к задачам электромеханики (так как в данном
случае произвольное задание искомых параметров является недопустимым).
Учитывая выше сказанное, очевидно, что, если в результате составления уравнений по законам Кирхгофа и
Ома получаем систему, где количество уравнений меньше количества неизвестных и решение таких систем
существующими методами не позволяет получить достаточную точность, то актуальным является поиск и
разработка таких методов определения неизвестных параметров, при использовании которых можно, в первую
очередь, получить достаточное количество уравнений.
Для решения данной проблемы предложен энергетический метод [2] для определения как линейных, так и
нелинейных параметров, который разработан, прежде всего, с учетом физических особенностей протекающих
процессов в электрических системах (например, учет нелинейных составляющих).
Такой подход позволяет выполнить анализ мгновенных значений энергетических параметров в любой точке
временного интервала, что исключает ошибку, свойственную интегральным методам оценки. Результат,
полученный при интегрировании, характеризуется тем, что он не содержит элементов периодического
характера ввиду того, что интеграл от гармонической функции на периоде ее повторения равен нулю, что
приводит к потере информации.
Выводы. Показано, что существующие методы анализа электрических цепей либо не позволяют выполнить
анализ сложных энергообменных процессов, либо при составлении уравнений при большом количестве
неизвестных, получаем недостаточное число идентификационных уравнений, а также при решении неполных
систем получим низкую точность, так как свободные переменные могут принимать произвольные числа.
Поэтому их использование не применимо для определения параметров электромеханических систем.
Таким образом, предложено использование энергетического метода, в основе которого произведение
гармонических сигналов, что позволяет получить не только достаточное количество идентификационных
уравнений, но и дает возможность анализа сложных энергетических процессов, так как метод позволяет
рассматривать все гармонические составляющие отдельно с учетом выполнения закона сохранения энергии.
Следовательно, x1 =
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ РОТОРА
АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
М. В. Ганьшина, студ., Ж. І. Ромашихіна, здобув.
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Вступ. Найбільш поширеним типом електричних машин, які використовуються в електроприводі, є
асинхронні двигуни (АД) з короткозамкненим ротором. Аналіз даних про пошкоджуваність АД показав, що
найбільш часто виникають пошкодження обмоток статора та ротора АД. Однією з можливих несправностей є
ексцентриситет ротора, тому аналіз та оцінка відомих методів діагностики ексцентриситету ротора АД є
актуальною задачею.
Мета роботи. Аналіз методів діагностики ексцентриситету ротора асинхронних двигунів та оцінка їх
ефективності.
Матеріал і результати дослідження. У більшості випадків застосування тих чи інших методів діагностики
ексцентриситету ротора визначається рядом факторів, а саме: вимогами, які висуваються до результатів
діагностики, умовами, в яких проводиться діагностика, видом технологічного процесу, в якому задіяні АД,
режимом їх роботи, рівнем автоматизованості діагностичного обладнання, тощо.
Для оцінки ефективності методів діагностики ексцентриситету ротора доцільно привести найбільш
поширені методи.
– Метод 1. Діагностика ексцентриситету методом вимірювальних котушок [1]. Відносний ексцентриситет
визначається за величиною електрорушійної сили (ЕРС), наведеної гармоніками поля у вимірювальних
котушках, розподілених на активній поверхні статора. Вимірювальні котушки розраховані на визначення
гармонік поля порядку ν = p ± 1 . Для визначення гармонік поля порядку p − 1 або p + 1 необхідно розташувати
на статорі дві вимірювальні котушки (ВК) з кроком, рівним полюсній поділці відповідної гармоніки і з таким
зсувом між котушками, щоб ЕРС від робочої гармоніки поля та гармоніки, що не підлягає визначенню
(відповідно ν = p + 1 або ν = p − 1 ), була рівна нулю. Основним недоліком розглянутого методу є необхідність
розбирання двигуна.
– Метод 2. Діагностика ексцентриситету за величиною потенціалу нейтральної точки [1]. ЕРС вимірюється
між нейтральною точкою зірки обмотки статора і нейтральною точкою зірки резисторів, підключених до
зажимів живлення двигуна. Зірка резисторів створює штучний нульовий потенціал, відносно якого вимірюється
потенціал нейтральної точки обмотки статора. Потенціал нейтральної точки (ПНТ) обмотки статора
складається з гармонік ЕРС обмотки статора, індукованих відповідними гармоніками поля у повітряному
проміжку. З точки зору діагностики відносного ексцентриситету ці гармоніки можна розділити на дві групи:
– «корисні» – гармоніки поля, амплітуда яких збільшується при збільшенні ексцентриситету;
– «некорисні» – гармоніки поля, амплітуда яких при збільшенні ексцентриситету залишається постійною
або зменшується.
Недоліком методу є те, що дана залежність висуває підвищені вимоги до якості виготовлення пристроїв, які
використовуються при діагностиці.
– Метод 3. Метод [2] передбачає визначення величини повітряного проміжку АД аналітичними і
чисельними методами. Розрахунок поля при ексцентриситеті ротора проводиться методом питомої провідності
повітряного проміжку у миттєвій і комплексній формі.
– Метод 4. Метод непрямого контролю статичного ексцентриситету [3] полягає в тому, що діагностичний
параметр нормується пропорційно загальному енергетичному рівню зубцевих гармонік магнітного поля
електричної машини і представляється у вигляді суми квадратів амплітуд фазних струмів зубцевої частоти.
Виділення фазних струмів зубцевої частоти здійснюється за допомогою датчиків струму, включених до фази
мережі живлення, і селективного фільтру.
Недоліки методу:
– істотний вплив дестабілізуючих факторів на діагностичний параметр;
– необхідність теоретичного або експериментального отримання тарувальних залежностей впливу
статичного ексцентриситету на інформативний параметр;
– відсутність аналітичної залежності, що дозволяє враховувати вплив на діагностичний параметр
технологічних факторів.
– Метод 5. В основу методу непрямого контролю [3] покладено різний вплив величини статичного
ексцентриситету на основні і неосновні симетричні складові струмів зубцевої частоти. Діагностичний параметр
формується у вигляді відношення основної і неосновної симетричних складових струму зубцевої частоти.
Недоліки методу:
– вплив на діагностичний параметр технологічних факторів (овальність розточки статора, вигин пакета
статора, зсув листів при зборці пакета статора);
– необхідність теоретичного або експериментального отримання тарувальних залежностей впливу
статичного ексцентриситету на діагностичний параметр для кожного типорозміру АД.
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– Метод 6. Метод реєстрування зміни напруги на виводах двигуна, падіння напруги уздовж вала двигуна і
ЕРС, наведеної в індукційній котушці, розташованій біля вільного кінця валу за допомогою магнітного потоку
витоку.
Проведений аналіз відомих методів діагностики ексцентриситету ротора дозволив виявити основні підходи
до визначення вказаних пошкоджень (рис. 1).

Рисунок 1 – Методи діагностики ексцентриситету ротора асинхронних двигунів
Кожен з наведених методів має певні недоліки. Зокрема, недоліками діагностики механічним способом є:
– необхідність виведення АД з технологічного процесу;
– складність вимірювання повітряного зазору в АД малої та середньої потужностей.
Недоліками методів електромагнітної діагностики є:
– необхідність встановлення датчиків у повітряний проміжок двигуна або системи вимірювальних котушок.
Однак такі методи дозволяють більш точно визначати величину ексцентриситету ротора.
Недоліками вібродіагностики є:
– залежність величини вимірюваної вібрації від ексцентриситету;
– вплив окремих факторів на спектр вібрацій: особливостей конструкції двигуна, властивостей фундаменту
тощо.
Висновки. Проведений аналіз методів діагностики ексцентриситету ротора асинхронних двигунів показав,
що ефективність використання певного методу залежить від ряду факторів: умов проведення діагностики, виду
технологічного процесу, рівня оснащеності технологічного обладнання тощо.
Найбільш ефективними можна вважати методи електромагнітної діагностики, оскільки вони дозволяють з
високою точністю визначати величину ексцентриситету ротора.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ ТИПОВИХ І РЕАЛЬНИХ ДОБОВИХ ГРАФІКІВ
ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
К. Г. Петрова, асп., С. В. Серебренніков, к.т.н., доц.
Кіровоградський національний технічний університет
просп. Університетський, 8, 25006, м. Кіровоград, Україна, e-mail: kate_flash@mail.ru
Вступ. Збіг у часі максимумів навантажень потужних споживачів призводить до нерівномірності режимів
електроспоживання обласних енергокомпаній та об’єднаної енергосистеми в цілому. Дослідження форми
графіків електричних навантажень та можливостей їх вирівнювання дозволить полегшити забезпечення
перманентного балансу попиту-пропозиції на ринку електроенергії.
Типові графіки електричних навантажень (ГЕН) основних галузей промисловості були розроблені у 70-ті
роки ХХ-го століття, ґрунтуючись на однотипності тогочасних технологічних процесів окремих підприємств
галузі. За сьогоднішнього рівня технічного розвитку, наукового прогресу та різноманіття технологій
виробництв, підприємства, котрі працюють в одній галузі, залежно від використовуваного ними техпроцесу
мають різні режими електроспоживання. Не зважаючи на це, типові ГЕН й нині продовжують широко
використовуватись при проектуванні систем електропостачання, що вимагає проведення їх аналізу щодо
ступеня придатності в умовах сьогодення.
Мета роботи. Порівняльний аналіз типових й реальних ГЕН, оцінювання ступеня їх схожості та
відмінності; надання рекомендації щодо їх придатності та доцільності використання.
Матеріал і результати дослідження. Для оцінювання нерівномірності ГЕН використовують спеціальні
показники та коефіцієнти [1]. Серед відомих показників ГЕН лише коефіцієнт форми КФ надає найбільш повну
оцінку нерівномірності, близьку за характером до дисперсії Dp, інші ж коефіцієнти характеризують
нерівномірність лише в окремих точках графіка. Проте, як використання дисперсії Dp, так й інших коефіцієнтів
(заповнення графіка КЗГ; максимуму КМ; нерівномірності КНР) не дозволяє здійснювати однозначну оцінку
нерівномірності ГЕН, для цього слід аналізувати динаміку всього комплексу показників [2].
Зазвичай добовий ГЕН представляють у вигляді гістограми з погодинним осередненням потужності, яка
дозволяє легко визначити споживану енергію без використання операції інтегрування.
Порівняння основних коефіцієнтів для типових [1] та реальних графіків навантажень для восьми галузей
промисловості в Кіровоградській області (згідно з даними режимних вимірювань за 2012 р.) показало, що
коефіцієнт КЗГ може відрізнятися на ∆max =48,6 % (рис. 1, а); коефіцієнт КНР – на ∆max=86,7 % (рис. 1, б);
найменшу відмінність має коефіцієнт форми КФ – ∆max=25,8 % (рис.1, в).
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Рисунок 1 − Порівняння значення коефіцієнта заповнення (а), коефіцієнта нерівномірності (б) та коефіцієнта
форми (в) для реальних та типових ГЕН галузей за 2012 рік (1 – чорна металургія; 2 – кольорова; 3 – хімічна та
нафтохімічна промисловість; 4 – машинобудування та металообробка; 5 – деревообробна та целюлозно-перова;
6 – легка; 7 – харчова; 8 - паливна промисловість)
Висновки. Порівняльний аналіз типових та реальних добових графіків показав, що довідникові ГЕН галузей
промисловості розроблені для застарілих технологічних процесів, мають суттєві відмінності від реальних і тому
не можуть бути застосовані для кількісних розрахунків систем електропостачання. Застосування сучасних
різноманітних технологічних процесів обумовлює необхідність експериментального дослідження
індивідуальних ГЕН для кожного конкретного промислового споживача.
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СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК В ТЯГОВИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЯХ
Л. В. Сменова, студ.
Українська державна академія залізничного транспорту
пл. Файєрбаха, 7, м. Харків, Украина, e-mail: speet@ukr.net
Вступ. В останні роки, в зв’язку з розвитком випуску сучасних типів тягових акумуляторних батарей
(ТАБ), значно поширюється сфера їх застосування від електромобілів до акумуляторних електровозів [1, 3].
Проте, застосування акумуляторних батарей як джерел автономного живлення для електрифікованих видів транспорту, потребує постійного контролю (моніторингу) справності їх силових елементів.
Одним з технічних рішеннь є спосіб виявлення неполадок в акумуляторних батареях за допомогою системи
контролю, який передбачає постійний контроль напруги в елементах акумуляторної батареї з обробкою інформації спеціалізованою процесорною системою [2]. Недоліком такого технічного рішення є його складність: мікропроцесорна система контролю з великою кількістю з’єднувальних провідників для приєднання до кожного
елементу акумуляторної батареї, що вимагає великих витрат при обслуговуванні і знижує надійність при їх експлуатації.
Мета роботи. Розробка способу виявлення неполадок в тягових акумуляторних батареях.
Матеріали та результати дослідження. Відомо, що при експлуатації тягових акумуляторних батарей контролюється загальна напруга на батареї, яка в процесі заряду і розряду змінюється в широкому діапазоні і вихід з
ладу окремих її елементів залишається непоміченим. Тому передбачається в експлуатації періодична перевірка
стану окремих акумуляторів на відключеній батареї за допомогою переносної навантажувальної вилки з вольтметром, що для умов електрорухомого складу не є раціональним.
Недоліком відомих способів виявлення неполадок є те, що постійний контроль стану елементів акумуляторної батареї в процесі роботи відсутній. Результатом такої “безконтрольності” є несвоєчасне обслуговування і,
як наслідок, достроковий вихід з ладу елементів ТАБ.
Спосіб виявлення неполадок в акумуляторних батареях передбачає постійний контроль справності акумуляторної батареї в усіх режимах її роботи за допомогою системи контролю.
Згідно даної розробки неполадки в акумуляторній батареї визначають шляхом порівняння напруг на двох
половинах ТАБ. Система контролю виконується у вигляді дільника напруги та пристрою контролю її різниці.
При цьому дільник напруги виконують за допомогою послідовно з’єднаних резисторів, які підключають до вихідних контактів акумуляторної батареї. Пристрій контролю різниці напруги підключають між середньою точкою акумуляторної батареї та середньою точкою дільника напруги. Після цього акумуляторну батарею підключають до навантаження або зарядного пристрою.
Спосіб виявлення неполадок в акумуляторній батареї реалізується наступним чином.
Пристрій контролю різниці напруги на двох половинах акумуляторної батареї підключається до середньої
точки акумуляторної батареї. Для цього виводиться допоміжний провід із середньої точки ТАБ та підключається до середньої точки дільника напруги. Дільник напруги виконується у вигляді послідовно з’єднаних резисторів, які підключаються до вихідних контактів батареї.
Пристрій контролю різниці напруги в найпростішому випадку може бути вольтметром постійної напруги з
нулем посередині шкали показань або більш складним пристроєм контролю напруги з послідуючою дією на
сигнал або відключення батареї.
При справній ТАБ в будь-яких експлуатаційних режимах (як при зарядці, так і в нагрузочному режимі,) напруга між середньою точкою батареї та середньою точкою дільника напруги близька до нуля.
При будь-яких неполадках в акумуляторній батареї (таких як короткі замикання або обриви всередині
окремих елементів, короткі замикання або обриви зовнішніх з'єднань елементів батареї, зміна внутрішніх опорів і опорів міжелементних сполук, зміна ємності, переполюсовка елементів, тощо) баланс порушується і з'являється напруга, що фіксується пристроєм контролю.
Очікуємий технічний результат від використання даного способу полягає в істотному спрощенні системи
контролю справності батареї, що дозволить знизити витрати і підвищити надійність ТАБ и всього електротехнічного комплексу в цілому.
Висновки. Пропонуємий спосіб виявлення неполадок в тягових акумуляторних батареях дозволить, на відміну від відомих, в достатньому обсязі контролювати їх параметри як джерела живлення, котрі необхідні для
нормального процесу функціонування тягових електротехнічних комплексів.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ КАРЬЕРНЫХ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
Д. В. Романец, асп.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: dmutruk83@mail.ru
Введение. Земная кора вместе с полезными ископаемыми вмещает водоносные горные породы. В процессе
ведения горных работ по вскрытию, подготовке и разработке месторождения в горные выработки поступает
вода из этих пород. По трещинам, образующимся в массиве горных пород, в горные выработки проникают не
только подземные воды, но и поверхностные. Вода также поступает из старых затопленных выработок и
выработанного пространства. С притоком воды в карьер усложняется ведение горных работ. Поэтому главной
задачей карьерного водоотлива является выдача подземных вод на поверхность по мере их притока в карьер.
Анализ вопроса выполнен применительно к Светловодскому карьероуправлению.
Цель работы. Анализ особенностей применения систем регулируемого электропривода в водоотливных
насосных установках.
Материал и результаты исследований. Водоотливные насосные установки предназначены для удаления
карьерных вод из горных выработок. При горной разработке различают участковый водоотлив – для перекачки
воды из отдельных участков к водосборникам главного водоотлива. Водоотлив откачки воды на поверхность
разделяется на прямой, когда откачка воды из главного водосборника производится сразу на поверхность, и
ступенчатый, когда из нижних горизонтов вода перекачивается в промежуточные водосборники вышележащих
горизонтов и затем на поверхность. По расположению основного оборудования относительно осушаемого
массива водоотливные установки подразделяют на зумпфовые, основное оборудование которых располагается
вне осушаемого массива у водосборника относительно большой емкости. Зумпфовые водоотливные установки
имеют наибольшее распространение на горных предприятиях. Такие водоотливные установки находятся в
Светловодском карьероуправлении, отличительными признаками которых является наличие зумпфаводосборника относительно больших размеров, который аккумулирует воду, поступающую в него из горных
выработок самотеком по дренажным каналам.
Основным недостатком насосных установок карьерного водоотлива является значительное потребление
электроэнергии насосными агрегатами, которая расходуется на подъем жидкости и преодоление
гидродинамического сопротивления в трубопроводах. В зависимости от режима работы для каждой насосной
установки норма энергопотребления существенно отличается от средней или в большую, или в меньшую
сторону. Отличие вызвано главным образом тем, что высота подъема жидкости разных насосных установок
различна. В связи с этим в некоторых хозяйствах удельные нормы расхода электроэнергии планируются не на
единицу объема поданной жидкости, а на произведение массы поданной жидкости и развиваемого насосами
напора.
Исходя из гидрогеологической ситуации, наличие и поиск надежных решений вопросов повышения
энергоэффективности карьерного водоотлива является весьма важной задачей. С учетом планов
долговременного развития карьера на большую глубину ведутся работы по модернизации насосного
оборудования с целью повышения его надежности, производительности и эффективности энергозатрат. К
примеру, в водосборнике на дне карьера возможно использование мобильных и легко монтируемых насосных
агрегатов; планируется увеличение емкостей зумпфов, что позволит откачивать воду только ночью, когда
тарифы на электроэнергию для предприятия самые выгодные [1, 2]; регулирование частоты вращения
центробежных насосов.
В настоящее время наибольшее распространение в карьерном водоотливе получили следующие два
основных способа регулирования режима работы насоса: регулирование напора или производительности
основной (запорной) задвижкой и изменение частоты вращения рабочего колеса агрегата. Для реализации
последнего метода необходима установка преобразователей частоты, причем в этом случае не нужна замена
используемого электрического двигателя центробежного насоса.
Вопросы энергосбережения, улучшения показателей качества технологических процессов в последние годы
весьма актуальны и требуют эффективных научно-технических решений. Внедрение частотно-регулируемого
электропривода на насосные станции позволит существенно снизить потребляемую электроэнергию,
обеспечить плавный пуск насосов (отсутствие гидравлических ударов в трубопроводе, снижение напора),
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высокую надежность работы оборудования. Не менее важными являются вопросы обеспечения автоматизации
и диспетчерского управления насосными установками, полной электрической защиты электродвигателей.
Таким образом, от выбора технических, организационных и финансовых мероприятий зависит качество
проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации частотно-регулируемого электропривода водоотливных
насосных установок [3, 4].
Выводы. Существенный эффект дает применение частотных преобразователей для регулирования
производительности насосных агрегатов, которое до сих пор традиционно выполнялось с помощью
дросселирующих устройств на нагнетающих трубопроводах насосов. Регулирование дросселированием связано
с энергопотерями на местных сопротивлениях, создаваемых регулирующими устройствами. Эти потери
отсутствуют при управлении производительностью насосного агрегата путем регулирования частоты вращения
его приводного двигателя. Экономия электроэнергии при использовании регулируемого электропривода для
насосов в среднем составляет 50–75 % от мощности, потребляемой насосами при дроссельном регулировании.
Использование частотно-регулируемых электроприводов водоотливных насосных установок обеспечивает
плавное регулирование частоты вращения двигателей насосных агрегатов и, помимо экономии электроэнергии,
дает ряд дополнительных преимуществ (продление срока эксплуатации оборудования, исключение
гидравлических ударов и т. п.).
ЛИТЕРАТУРА
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Введение. Эффективное энергохозяйствование в направлении потребления и использования электрической
энергии в настоящее время переходит в практическую плоскость для любых категорий потребителей в связи с
естественным ростом тарифов на электроэнергию и ужесточением требований как по качеству потребляемой
энергии, так и по качеству того влияния, которое оказывает потребитель на энергосистему.
Цель работы.Изложение некоторых результатов критического анализа энергопроцессов, выполненное с
использованием современной аппаратуры на энергоемком непромышленном предприятии – торговом центре
города. Исследование позволит рекомендовать использование регулирующей аппаратуры для симметрирования
токовых нагрузок и снижения уровней гармоник тока.
Материал и результаты исследования. Известно, что некоторые из требований нормативных документов
хотя и декларированы, однако до сих пор не введены в действие, причем очевидно, что со временем они
приобретут законодательную силу. Это связано как с необходимостью совершенствования учетной и
измерительной аппаратуры и снижения ее стоимости, так и с необходимостью комплексного решения задачи,
т.е. полной оценки параметров энергетического режима, управления энергорежимами за счет установки
силовых активных компенсирующих фильтров. Необходимость их установки диктуется тем, что не только в
промышленных, но и в других, в том числе учебных, научных, торговых заведениях, с одной стороны –
наблюдается рост нелинейных нагрузок, а с другой – наблюдается неравномерная токовая нагрузка фаз.
Иллюстрацией являются данные, полученные в ходе исследования режима энергопотребления одним из
торговых центров города и приведенные в табл. 1-3. Характерно при этом, что полученные данные относятся
к классу типовых объектов, т.е. характерны для предприятий социального сектора, таких как торговые центры
и др.
Таблица 1 – Показатели норм качества электроэнергии торгового центра

Наименование

Суммарный
коэффициент
гармоник
напряжения
Суммарный
коэффициент
гармоник тока

Коэффициент
несимметрии
напряжения

Коэффициент
несимметрии
токов

Показатели
регистратора,
%

Требования
Норма,
%

Предельно
допустимые,
%

8

12

Заключение

Фаза А

6,7

Фаза В

6,2

Фаза С

6,6

Фаза А

8,9

Фаза В

9,6

Фаза С

15,5

Нулевая
последовательность

1,93

2

4

Находится в
пределах
допустимой нормы

Отрицательная
последовательность

0,77

2

4

Находится в
пределах
допустимой нормы

Нулевая
последовательность
Отрицательная
последовательность

Не нормируется

10,08

Находится в
пределах
допустимой нормы

-

Не нормируется

17,58

-
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Таблица 2 – Показатели изменения напряжения за сутки
Разница между максимальным и
Показатели
минимальным напряжением по
Наименование
регистратора
каждой из фаз, %
Фаза А
234
Фаза А
8,79
Фаза B
232
Umin
Фаза C
238,7
Напряжение
Фаза B
8,65
U, В
Фаза А
215,1
Фаза B
213,9
Umax
Фаза C
9,80
Фаза C
217,4

Максимальное
отклонение фазного
напряжения, %

9,80

Таблица 3 – Показатели изменения тока за сутки
Наименование
Максимальные
токи за сутки
Ток I, A
Минимальные
токи за сутки

Показатели регистратора
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Фаза А
Фаза B
Фаза C

203,4
203
133,1
39,2
44,5
27,6

Максимальна разница загрузки
на разных фазах
в один и тотже момент времени, %

191,5

Анализ полученных результатов показывает, что наиболее характерными особенностями режимов
энергопотребления являются:
– наличие параметров некачественности энергопотребления (несинусоидальность токов и напряжений),
вызванных специфическими нагрузками. При этом определенные параметры достаточно близко находятся по
отношению к допустимым значениям;
– неравномерная нагрузка фаз трехфазной системы по току, причем отмеченная неравномерность,
негативно влияющая на работоспособность оборудования, хотя и не затрагивает допустимые пределы, однако
является вопросом эффективного энергопользования.
Следует отметить, что в настоящее время оказывается доступным как аппаратура контроля и учета
энергоресурсов, так и силовое оборудование для управления режимами энергопотребления.
Вывод. Исходя из сказанного,можно констатировать необходимость выполнения исследований по
определению параметров электрооборудования для обеспечения управления энергетическими режимами. При
этом задача приобретает характер формализованной техно-экономической. Решение ее позволит снизить
затраты на электроэнергию, на обслуживание электрооборудования, даже несмотря на то, что упомянутое
регулирование будет осуществляться в «некритичных» рамках, при которых требования стандартов формально
выполняются, т.е. без осуществления штрафных санкций со стороны энергосистемы.
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СТРУКТУРА ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СИЛОВИМ АКТИВНИМ ФІЛЬТРОМ
Р. В. Власенко, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: vla-ruslan@yandex.ru
Вступ. Бурхливе зростання користувачів напівпровідникової техніки стало приводити до зростання
нелінійного навантаження, що загострило проблему забезпечення якості електроенергії. Негативна дія
нелінійного навантаження полягає в тому, що воно призводить до високого коефіцієнту несинусоїдальності
струму, споживаного перетворювачами з мережі. Такий струм навантаження характеризується високим рівнем
гармонійних складових, негативний вплив яких призводить до економічних збитків, зумовлених погіршенням
енергетичних показників та інше [1]. Останніми досягненнями силової перетворювальної техніки і найбільш
ефективними технічними рішеннями в області компенсації неактивних складових потужностей навантажень є
силові активні фільтри [2]. Тому виникає необхідність проаналізувати існуючі схеми цих пристроїв і їх системи
управління.
Мета роботи. Аналіз структури та системи управління силового активного фільтру у трифазній мережі
змінного струму.
Матеріал і результати дослідження. По типу підключення активного фільтру до мережі розрізняють:
активний фільтр, що включається паралельно навантаженню (рис. 1, а) та підключений послідовно
(рис. 1, б) в лінію. Активний фільтр, що включається паралельно навантаженню, застосовується в основному
для зниження рівня гармонік струму, компенсації реактивної потужності, що викликаються наявністю
нелінійних пристроїв, що входять до складу навантаження. Увімкнений послідовно в лінію активний фільтр,
окрім основної функції зниження гармонік струму, може використовуватися для регулювання напруги
основної гармоніки у вузькому діапазоні значень, а також для демпфування порушень якості електроенергії –
несиметрії напруг і фліккер при роботі в мережі таких споживачів, як дугові печі або потужні електродвигуни
з частими пусками.

Рисунок 1 – Схема підключення активних фільтрів до мережі: а) паралельного; б) послідовного
Силова частина активного фільтру, яка зображена на рис. 2, включає перетворювач, накопичувальний
конденсатор і індуктивність. Перетворювач в активному фільтрі представляє собою автономний інвертор
напруги з системою управління. Клеми виходу автономного інвертора напруги з’єднуються з накопичувальним
конденсатором C у колі постійного струму. Автономний інвертор напруги [2] підключається до мережі через
індуктивності L1− 3 . Індуктивність в схемі активного фільтру є струмообмежуючим і дозуючим елементом, яка
також підвищує надійність роботи активного фільтру – заряд і розряд конденсатора.

L1−3
C

Рисунок 2 – Схема силової частини активного фільтру
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У роботі аналізуються три методи модуляції: періодична дискретизація, управління зоною гістерезису і
управління трикутним опорним сигналом.
Метод періодичної дискретизації забезпечує перемикання транзисторних ключів силового активного
фільтра залежно від стану релейного елементу та синхронізуючих сигналів, визначених фіксованою частотою
(частота дискретизації). Як показано на рис. 3, а, цей тип управління є дуже простий у реалізації: включає
компаратор і тригер D-типу. Основною перевагою цього методу є те, що мінімальний час між переходами
перемикання обмежений періодом тактових імпульсів [3], однак, частота перемикання чітко не визначена.
Метод гістерезису забезпечує перемикання транзисторних ключів, коли похибка перевищує фіксовану
величину: зону гістерезису. Як можна бачити на рис. 3, б, цей тип управління включає компаратор з релейним
елементом, який формує струм гістерезису. У цьому випадку частота перемикання не визначена, але вона може
бути визначена відповідно до [3].
Метод управління трикутним опорним сигналом, показаний на рис. 3, в, порівнює похибку вихідного
струму з фіксованою амплітудою і частотою трикутної хвилі імпульсів (трикутний опорний сигнал). Похибки
обробляються пропорційно-інтегральним (ПІ) регулятором перед порівнянням з трикутним опорним сигналом.
Параметри ПІ-регулятора можуть бути розраховані у відповідності з абсолютним значенням критерію
оптимальності [4]. Як видно, ця схема управління більш складна, ніж попередні. Це полягає в наступному:
пропорційна складова K p встановлена лише тоді, коли амплітуда опорного сигналу встановлюється таким
чином, що опорний сигнал дорівнює найвищому значенню в дозволеному інтервалі di / dt в системі
(визначається напруга мережі, напруга навантаження і індуктивність) і нарешті інтегральний критерій K i ,
встановлений рівним частоті трикутного опорного сигналу. Для сигналів іншої форми трикутний опорний
сигнал краще працює при K i = 0 , так як K i впливає на перехідну характеристику. У методі трикутного
опорного сигналу частота комутації, як правило, це опорна частота або частота близька до неї. Однак цей метод
дозволяє реалізувати імпульси комутації короткої тривалості, які необхідно використовувати з затримками при
перемиканні транзисторів.

Рисунок 3 – Блоки керування модуляцією: а) періодична дискретизація; б) контроль зони гістерезису;
в) трикутний опорний сигнал
Висновки. На підставі аналізу силових схем активних фільтрів та методів формування сигналів широтноімпульсної модуляції, а саме періодичної дискретизації з релейним та тригерними елементами, релейного
елементу з гістерезисом та модуляції трикутним опорним сигналом, встановлено, що останній метод формує в
результаті імпульси з постійною частотою. Це дозволяє ефективно фільтрувати вищі гармоніки.
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ПРО КОЕФІЦІЄНТ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ
ПІДСТАНЦІЇ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
О. І. Дорошенко, к.т.н., доц., В. А. Юрченко, магістр.
Одеський національний політехнічний університет
пров. Олександра Матросова, 1а, кв. 538, 65044, м. Одеса, Україна, e-mail:uva-ua@mail.ru, dai1938@yandex.ua.
Вступ. В табл.1 наведено результати електроспоживання типової тягової підстанції міського електротранспорту м. Одеси. При цьому можна бачити, що режими електроспоживання систем електропостачання рухомого
складу міського електротранспорту (трамвай,
Таблиця 1 – Електроспоживання тягової підстанції
тролейбус) характеризуються значним реакМісяць WP ,кВт·г WQ + ,кВАр·г tgϕ , в.о. cosϕ ,в.о.
тивним навантаженням за наявності можливого спотворення синусоїдальності струму
1
17036
19710
1,15696
0,65392
провідності в живильних мережах 6 (10) кВ
2
17567
19620
1,12028
0,66592
через нелінійне навантаження таких підстан3
17355
20556
1,18444
0,64511
цій.
4
16136
20484
1,26946
0,61880
Це перетворювальна підстанція зі схемою
5
15228
21240
1,39480
0,58267
сполучення
некерованих вентилів за схемою
6
17931
22050
1,22971
0,63092
“дві зворотні зірки з реактором”, принципову
7
18077
22140
1,22476
0,63245
схему живлення якої від електроенергетичної
8
18481
21870
1,18338
0,64544
системи наведено на рис. 1. Первинна напру9
19763
23220
1,17492
0,64814
га трансформатора – U 1 = 6 кВ, вторинна –
10
20726
21780
1,05085
0,68936
U 2 = 0 ,56 кВ. Число годин використання
11
22507
20214
0,89812
0,74399
максимального
навантаження
складає
12
25139
34308
1,36473
0,59105
225946
267192
1,18255
0,64571
TM = 2200 год./рік.
Σ

Рисунок 1 – Принципова схема живлення підстанції “Пересувна 2”
Мета роботи. Розроблення методики визначення коефіцієнта реактивної потужності тягових підстанцій для
живлення рухомого складу міського електротранспорту, необхідного для розрахунку потужності пристроїв
компенсації для зменшення плати за спожиту електроенергію.
Матеріал і результати дослідження.Середньо виважене навантаження підстанції становить:
Реактивне
Повне
Активне
WP 225946
WQ 267192
S 2 = 103 2 + 1212 = 159 кВА.
P2 =
=
= 103 кВт.
Q2 =
=
= 121 кВАр.
TM
2200
TM
2200
Струм навантаження за частоти 50 Гц, приведений до первинної напруги трансформатора Т, складає.
S2
159
=
= 15 ,3 А.
IН1 =
3 ⋅U1
3 ⋅6
За рекомендацією [1], схему заміщення (як реально-математичну модель СЕП тягової підстанції), наведено
на рис. 2.
Струм навантаження V – ї гармоніки можна визначати за співвідношенням, А:

IV = I Н 1 ⋅

ZН1
=
Z НV

2
2
RН
1 + X Н1

(RН 1 K P )2 + ( X Н 1V )2

,

(1)

де Z Н 1 – повний опір навантаження за частоти 50 Гц, Ом;

Z НV – повний опір навантаження за частоти V -ої гармоніки, Ом;
RН 1 – активний опір навантаження за частоти 50 Гц, Ом;
Рисунок 2 – Схема заміщення СЕП
K P – коефіцієнт, що враховує залежність активного опору від частоти.
Очевидно, що цей коефіцієнт, в основному, і визначає величину коефіцієнта реактивної потужності нелінійного навантаження тягової підстанції.
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В роботі розглянуто два способи визначення коефіцієнта K P : відомий, за формулою K P = V , в.о. та та2

кий, що визначається за пропонованою формулою K P = e a V −1 . В роботі необхідно визначити числове значення величини a . Очевидно, що її значення необхідно вибирати так, щоб середньо виважене значення коефіцієнта реактивної потужності нелінійного навантаження tgϕV співпадало з його значенням, яке наводиться в
табл. 1.
40

tgϕV =

QV
PV

QH 1 +

∑ QVi / 2
i =2

=

40

PH 1 +

,

(2)

∑ PVi
i=2

де QV – загальна реактивна потужність нелінійного навантаження з урахуванням такої потужності на вищих
гармоніках, квар; QVi – реактивна потужність навантаження V – ї гармоніки (воно, за даними [3], розглядається
як амплітудне значення), квар; PV – загальна активна потужність нелінійного навантаження з урахуванням такого на вищих гармоніках, кВт; PVi – активна потужність нелінійного навантаження V – ї гармоніки (воно, за
даними [3], розглядається як діюче значення), кВт.
Коефіцієнт реактивної потужності для першої гармоніки приймається, у залежності від схеми сполучення
вентилів перетворювача підстанції, за рекомендацією [2], за якою визначаються значення PH1 та QH1 .
Потужність нелінійного навантаження на вищих гармоніках, починаючи з V = 2 , проводиться за формулами:

PV = 3 IV2 RV ⋅ 10 −3 , кВт;

(3)

QV = 3 IV2 X V ⋅ 10 −3 , кВАр.

(4)
2

Результати моделювання наведено на рис. 3, за умови KV = e0 ,0988 ⋅ V −1 в.о.

а)

б)
Рисунок 3 – Результати моделювання:
а) залежність KV = f ( V ) ; б) залежність tgϕV = f(V)

Висновки. Визначення коефіцієнта реактивної потужності при проектуванні системи зовнішнього електропостачання міського електротранспорту можна проводити за відомими співвідношеннями, але визначення залежності активного опору нелінійного навантаження від частоти гармонік необхідно проводити з урахуванням
середньо виважених значень витоку активної і реактивної електроенергії реальних тягових підстанцій для визначення розрахункового коефіцієнта К Р .
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ДІЛЯНКИ
ДНІПРОВСЬКОГО КАР’ЄРУ ПОЛТАВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСУ
А. М. Сокіл, студ., Є. П. Карлик, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна
Вступ. Сучасний стан енергетики України викликає гостру необхідність в економії енергоресурсів, що
можливо тільки за рахунок застосування енергозберігаючих технологій. Для покращення негативної
енергетичної ситуації у нашій державі необхідна розробка комплексу заходів, який сприяв би досягненню
економічно доцільного ефекту в енергозбереженні, зокрема економії максимальної кількості електричної
енергії, як основного енергоресурсу у виробничих структурах України.
Мета роботи. Оптимізація режиму роботи системи електропостачання промислових підприємств та
впровадження енергозберігаючих заходів, необхідних для підвищення її енергоефективності.
Матеріал і результати дослідження. Для дослідження режимів роботи енергопостачання необхідно
виконати розрахунок режиму роботи розімкненої мережі по напрузі, заданій на початку мережі Дніпровського
кар’єру Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Даний розрахунок дав змогу оцінити втрати
активної потужності в лінії, а також провал напруги на кінці лінії. Розглядається нелінійна оптимізаційна
задача, за допомогою якої можливо покращити режим роботи електричної мережі, встановивши біля
навантаження конденсаторні батареї.

Рисунок 1 – Схема заміщення розімкнутої мережі ГПП 4/1 Дніпровського кар’єру другої секції шин
Перший етап. Потужність Pn + jQ n = Pik + jQik і напруга на початку лінії відома. У цьому випадку
розрахунок режиму, що встановився в електричній мережі, виконується прямим методом двома ітераціями із
використанням закону Ома і першого закону Кірхгофа. Використовуючи першу ітерацію, потужність на
початку лінії відрізняється від потужності в її кінці на величину втрат потужності:

Pin = Pik + ∆Pi ;

(1)

Qin = Qik + ∆Qi
Втрати потужності в і-й лінії складають :
( P 2 + Q 2 ) ⋅ Riл
∆Pi = ik 2ik
U ном

;

∆Qi =
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( Pik2 + Qik2 ) ⋅ X iл
2
U ном

(2)
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Потужність в кінці (і-1) ділянки лінії визначиться за першим законом Кірхгофа:

Pk (i −1) = Pin + P(i −1) ;
Qk (i −1) = Qin + Q(i−1)

(3)

Процес обчислення за виразами (1)–(3) продовжується до визначення потужності на початку першої
ділянки. Після визначення потужностей в кінці і на початку кожної і-ої ділянки перший етап розрахунку
закінчується.
На другому етапі, за заданою напругою джерела живлення U 0 і отриманому розрахунку на першому етапі
потужностей, визначаються напруги на ділянках 1,2,…n електричної мережі. Так, напруга у довільній ділянці i:
( P ⋅ R + Qin ⋅ X iл )
( P ⋅ R − Qіn ⋅ X іл )
+ j іn іл
U і = U i −1 − in iл
(4)
U i −1
U i −1
Для зменшення втрат активної потужності на повітряній лінії ПЛ–48 встановимо компенсуючі пристрої
повздовж лінії в точках підключення електротехнологічного обладнання – розглядається нелінійна
оптимізаційна задача. Потрібно оптимально розподілити на лінії компенсуючі пристрої. Критерій
оптимальності – мінімум сумарних втрат активної потужності в лінії:

∆P =

1

U2

n

n

n

n

i =1

i =1

i =2

i=2

⋅ (r1 ⋅ (∑ Qi − ∑ Qki ) 2 + r2 ⋅ ( ∑ Qi − ∑ Qki )2 + ⋅⋅⋅ + rn ⋅ (Qn − Qkn ) 2 ) → min

(5)

Встановивши компенсуючі пристрої типу УКРМ-320, УКРМ-250 і УКРМ-150 повздовж лінії в точках
підключення електротехнологічного обладнання, проводиться повторний розрахунок режиму розімкненої
мережі за напругою, яка задана на початку мережі. Отримали значення, котрі занесені до табл. 1:
Таблиця 1 – Порівняння втрат активної потужності у лінії ВЛ-48 перед і після встановлення
компенсуючого пристрою
Назва лінії
Перша ітерація
Друга ітерація
∆Р, кВт
∆Q,
U, кВ
∆U ,%
∆Р, кВт
∆Q,
U, кВ
∆U, %
кВАр
кВАр
ПЛ-48 без
Ділянка 1
60,5
49,3
5,875
2
63,3
51,7
5,874
2
компенсаДілянка 2
37
25,9
5,784
3,59
39,9
27,9
5,784
3,6
ції
Ділянка 3
18,1
10,3
5,728
4,53
19,9
11,2
5,727
4,54
Ділянка 4
4,5
2,5
5,701
4,98
5,23
2,9
5,7
4,99
Ділянка 5
2,7
0,7
5,688
5,2
3,1
0,79
5,687
5,21
Ділянка 1
51
41,7
5,898
1,7
52,9
43,4
5,897
1,7
ПЛ-48
компенсаДілянка 2
31,4
22,2
5,824
2,9
33,4
23
5,824
2,9
ція
Ділянка 3
15,5
9
5,77
3,7
16,7
9,7
5,778
3,7
повздовж
Ділянка 4
4,4
2,4
5,756
4
4,7
2,6
5,755
4
лінії
Ділянка 5
2,5
0,65
5,743
4,3
2,8
0,7
5,742
4,3
Висновки. Для постановки задачі був проведений розрахунок режиму розімкненої мережі за напругою
ГПП 4/1 Дніпровського кар’єру Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Із результатів розрахунку
втрат потужності у повітряних лініях було визначено, що у ПЛ-48 на першій ділянці втрати активної
потужності складають 60,5 кВт, а провал напруги у кінці даної лінії складає 5,2 %. Із отриманих результатів
підтверджується загальне правило, що реактивну потужність треба компенсувати в місці її виникнення, тобто
встановити компенсуючі пристрої повздовж лінії в точках підключення електротехнологічного обладнання.
Після впровадження оптимізаційних заходів у ПЛ-48 Дніпровського кар’єру Полтавського гірничозбагачувального комбінату зменшились втрати активної потужності у першій ділянці на 30 %, а провал напруги
у кінці лінії складав 4,3 %, що знаходиться в рамках норми.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ АКТИВНЫМ
ФИЛЬТРОМ
С. К. Поднебенная, асп., В. В. Бурлака, к.т.н., доц., С. В. Гулаков, д.т.н., проф.
Приазовский государственный технический университет
ул. Университетская, 7, 87500, г. Мариуполь, Украина, e-mail:bsvetlanka@yandex.ru
Введение. Для повышения качества электроэнергии в сетях 0,4 кВ широкое применение получили
параллельные активные фильтры. Качество работы параллельного активного фильтра во многом определяется
его системой управления. Известные на сегодняшний день методы, реализуемые в системе управления,
условно делятся на временные и частотные [1], а эффективность работы фильтра определяется тем, насколько
выбранные алгоритмы управления работоспособны в условиях несимметрии и необходимости компенсации
реактивной мощности и мощности искажений.
Цель работы. Определение алгоритма управления параллельным активным фильтром, позволяющего
минимизировать потери мощности в сети, в т.ч. при наличии в питающем напряжении несимметрии и высших
гармоник.
Материал и результаты исследования. Работа параллельного активного фильтра заключается в
формировании его выходных токов таким образом, что нелинейная нагрузка ( RнА , RнB , RнC , рис. 1, а) и
активный фильтр (АФ, рис. 1, а) по отношению к сети ведут себя как линейная активная нагрузка ( R А , RB ,
RC , рис. 1, б).

а)
б)
Рисунок 1 – К пояснению принципа работы параллельного активного фильтра
Формирование токов фильтра может осуществляться по условию равенства мощностей фаз ( PA = PB = PC ), по
условию обеспечения равных токов фаз ( I A = I B = I C ) или по условию равенства эквивалентных сопротивлений
фаз ( RA = RB = RC ) [1]. В первом случае мощность равномерно распределяется по фазам, независимо от
соответствующих фазных напряжений, во втором – осуществляется поддержание симметричных фазных токов,
а в третьем – обеспечиваются одинаковые фазные сопротивления нагрузки. Существуют и другие варианты
алгоритмов управления, например, стабилизация суммы мгновенных мощностей всех фаз. В случае
симметричных напряжений сети различий между упомянутыми выше алгоритмами при работе активного
фильтра нет, но при наличии несимметрии напряжения, что повсеместно наблюдается в распределительных
сетях, эффективность работы данных алгоритмов требует более подробного анализа и оптимизации.
В работе в качестве критерия оптимизации принят минимум мощности потерь в сети. Таким образом,
задача выбора оптимального алгоритма управления параллельным активным фильтром сводится к задаче
нахождения такого распределения нагрузки по фазам (рис. 1, б), при котором мощность потерь в сети будет
минимальной.
Для вычислений в качестве переменных приняты мощности нагрузки по фазам: PA, PB, PС. Выражение для
определения активной мощности потерь в сети имеет вид:
 P2 P2 P2 
∆P =  A2 + B2 + C2  ⋅ Rc ,
(1)
 U A U B UC 
где Rc – активное сопротивление фазы сети, Ом; U A , U B , U C – среднеквадратичные фазные напряжения, В.
Мощность нагрузки равна:
Pн = PA + PB + PС .
(2)
Выразив из (2) PС = Pн − ( PA + PB ) и подставив полученное выражение в (1), получим зависимость для потерь
мощности в сети как функцию двух переменных:
 P 2 P 2 ( Pн − PA − PB )2 
 ⋅ Rc .
∆P ( PA , PB ) =  A2 + B2 +
(3)
 U A UB

U C2
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После преобразования выражение (3) примет вид:
2
∆P ( PA , PB )  PA2 PB2 Pн 2 − 2 ( PA + PB ) Pн + ( PA + PB )   2
 1
P − Р 2P Р − Р 
1 
 =  ( PA + PB2 )  2 + 2  + 2 PA B 2 н − B н2 н  . (4)
= 2 + 2 +
2




Rc
UC
UC
UC
 U A UC 

 U A UB
 
Для исследования функции двух переменных ∆P ( PA , PB ) на минимум находится ее экстремум,
необходимым признаком которого является совместное решение уравнений:
 ∂∆P ( PA , PB )
= 0;

∂PA

(5)

 ∂∆P ( PA , PB ) = 0.

∂PB
Система уравнений (5) при подстановке выражений частных производных функции ∆P ( PA , PB ) имеет вид:


 1
PB − Рн
1 
= 0;
 2 ⋅ PA ⋅  2 + 2  + 2 ⋅
U C2

 U A UC 
(7)

 1
PA − Рн
1 

 2 ⋅ PB ⋅  U 2 + U 2  + 2 ⋅ U 2 = 0.
C 
C
 B

Для определения характера экстремума использован достаточный признак экстремума функции двух
переменных. Определитель ∆ частных производных второго порядка имеет вид:

∆=

∂  ∂∆P( PA , PB ) 


∂PA 
∂PA

∂  ∂∆P( PA , PB ) 


∂PA 
∂PB


∂  ∂∆P( PA , PB ) 


∂PA 
∂PB


∂  ∂∆P( PA , PB ) 


∂PB 
∂PB

Выражения для частных производных второго порядка функции ∆P ( PA , PB ) :

.

(8)

 1
 1
1 
1 
1
∂  ∂∆P ( PA , PB ) 
∂  ∂∆P( PA , PB ) 
∂  ∂∆P( PA , PB ) 

 = 2⋅ 2 + 2  ;

 = 2⋅ 2 + 2  ;

 = 2 ⋅ 2 . (9)
UC
∂PA 
∂PA
∂PB
∂PB



 U A U C  ∂PB 
 U B U C  ∂PA 
При подстановке в (8) выражений (9) имеем:
 1
1 
2⋅ 2 + 2 
U
U
 A
C 

2⋅

1
U C2

 1
1   1
1 
1
1
= 2 ⋅ 2 + 2  ⋅2 ⋅ 2 + 2  − 2 ⋅ 2 ⋅2 ⋅ 2 > 0 .
(10)
UC
UC
 1
1
1 
 U A UC   U B UC 
2⋅ 2
2⋅ 2 + 2 
UC
 U B UC 
Таким образом, функция ∆P имеет минимум при фазных мощностях нагрузки, определяемых из решения
системы уравнений (7):
Р ⋅U 2
Р ⋅U 2
Р ⋅U 2
(11)
PA = 2 н 2 A 2 ; PB = 2 н 2 B 2 ; PC = 2 н 2 C 2 .
U A + U B + UC
U A + U B + UC
U A + U B + UC
Следовательно, минимальные потери мощности в сети будут иметь место при работе активного фильтра с
алгоритмом, устанавливающим мощности фаз пропорционально квадратам фазных напряжений.
При этом выражения для среднеквадратичных фазных токов имеют вид:
Р ⋅U
Р ⋅U
Р ⋅U
I A = 2 н 2 A 2 ; I B = 2 н 2 B 2 ; IC = 2 н 2 C 2 .
(12)
U A + U B + UC
U A + U B + UC
U A + U B + UC
Имитируемые сопротивления фаз нагрузки (рис 1, б) равны:
U 2 + U B2 + U C2
RA = RB = RC = A
.
(13)
Рн
Таким образом, минимум потерь мощности в сети достигается при равенстве сопротивлений по фазам
нагрузки, независимо от коэффициента несимметрии питающих напряжений и их спектрального состава.
Вывод. Алгоритм управления активным фильтром, реализующий равенство эквивалентных сопротивлений
фаз, позволяет минимизировать потери мощности в питающей сети.
∆=
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКИ НЕДОГРУЖЕННЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОМБИНАТОВ В «ХОЛОДНЫЙ» РЕЗЕРВ
А. Н. Яловая, соиск., М. А. Баулина, асп.
Криворожский национальный университет
ул. XXII партсъезда, 11, г. Кривой Рог, 50027, Украина. е-mail: speet@ukr.net
Введение. Проектные расчеты ожидаемых объёмов потребления электрической энергии предприятиями
Криворожского железорудного комбината (КЖРК), выполненные 40–50 лет тому назад для планируемых, на то
время, перспектив развития предприятий, привели к значительному завышению, по нынешним условиям
функционирования, можностей, установленных на главных понижающих подстанциях (ГПП) комбинатов
силовых трансформаторов. Так, как показали исследования, установленные мощности всех силовых
трансформаторов на ГПП ПАО «Криворожский железорудный комбинат» более чем в три раза превышают
реальные электрические нагрузки предприятий − шахт. Последнее приводит к значительным
непроизводственным затратам [1–3].
Цель работы. Оценка экономической эффективности и целесообразности вывода в «холодный» резерв
незагруженных трансформаторов главных подстанций в зависимости от степени их загрузки.
Материалы и результаты исследований. Предварительная оценка электрических нагрузок комбината
показала, что суммарная мощность, потребляемая подстанциями КЖРК, составляет 200–250 МВА, при
установленной мощности двадцати двух силовых трансформаторов общей мощностью 772 МВА, т. е. средняя
загрузка трансформаторов по комбинату составляет 0,26–0,32, против минимально регламентированных 0,6, то
есть соотношение необходимого и фактического значений 2–кратное.
Строение схем электроснабжения Криворожского железорудного комбината предусматривает, что
потребители электрической энергии получают питание напряжением 6 и 35 кВ от шести главных
понизительных подстанций [4].
На ГПП комбината установлены понижающие трансформаторы мощностью 25–63 МВА с высшим
напряжением 150 кВ. Для оценки сложившейся ситуации авторами проведен анализ на примере типовой
подстанции ГПП, на которой установлено 2 трансформатора (ТРНД–63000/150).
Учитывая реальную электрическую нагрузку ГПП подстанции, средние значения коэффициентов загрузки
трансформаторов Т1 и Т2 на ГПП (рис. 1) за прошедший год эксплуатации составили: КЗ1=0,167, КЗ2=0,183.
Следовательно, их (трансформаторов) дальнейшая работа в прежнем режиме является неэффективной [2].
Выходом из сложившейся ситуации может служить либо вывод одного из трансформаторов в «холодный»
резерв, что допустимо, так как они не запитывают потребителей I категории надежности систем
электроснабжения, либо полное отключение ГПП и распределение всей ее нагрузки между соседними
подстанциями. Второй вариант уже по превентивной оценке является дорогостоящим, в виду необходимости
постройки дополнительных высоковольтных ЛЭП, а следовательно, ожидаемого значительного увеличения
срока окупаемости проекта (10–25 лет). Последнее снова возвращает нас к варианту вывода одного из
трансформаторов ГПП в «холодный» резерв.
В реальных условиях загрузка трансформаторов поддерживается примерно пропорционально одинаковой,
ибо при этом получаются минимальные суммарные потери. В таком случае коэффициент загрузки можно
принять:
K
K з1 = K з 2 = зΣ ,
(1)
2
где КзΣ – суммарный коэффициент загрузки K зΣ = K з1 + K з 2 .
В таком варианте потери мощности при работе двух трансформаторов:
(2)
∆P1,2 = 2∆PХХ + 2∆PКЗ ⋅ (KЗΣ / 2)2 = 2∆PХХ + 0,5∆PКЗ ⋅ KЗΣ2 .
Потери мощности при работе одного трансформатора с суммарной нагрузкой:
∆P1 = ∆PХХ + ∆PКЗ ⋅ KЗΣ2 .
Снижение потерь при выводе в «холодный» резерв одного из трансформаторов:
∆PΣ = ∆P1,2 − ∆P1 = (2∆PХХ + 0,5∆PКЗ ⋅ K ЗΣ 2 ) − (∆PХХ + ∆PКЗ ⋅ KЗΣ 2 ) = ∆PХХ − 0,5∆PКЗ ⋅ K ЗΣ 2 .

(3)
(4)

Выражение (4) позволяет производить расчёты снижения потерь мощности при выводе в «холодный» резерв
одного из трансформаторов в зависимости от суммарного коэффициента их загрузки. Уравнения (4)
справедливы для всех типов трансформаторов.
По результатам расчётов построены зависимости для трансформаторов ТДТН и ТРДН различной мощности,
показанные на рис. 1.
В работе [4] приведены графические зависимости ожидаемой экономии от вывода трансформаторов в
«холодный» резерв. Однако эти графики страдают отсутствием должной загруженности, что немаловажно для
общей оценки ожидаемого эффекта. Поэтому в данной работе приведены более наглядные графики.
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Рисунок 1 – Снижение потерь мощности при выводе в «холодный» резерв одного из трансформаторов в
зависимости от суммарного коэффициента загрузки
Приведенный рисунок наглядно показывает, что снижение потерь мощности при выводе в «холодный»
резерв одного из трансформаторов резко уменьшается с увеличением суммарного коэффициента загрузки, при
достижении КЗΣ=0,7 эффект становится равным нулю, а при дальнейшем увеличении принимает отрицательные
значения. Целесообразным диапазоном значений суммарного коэффициента загрузки следует считать КЗΣ≤0,5.
Выводы. Представленная методика позволяет рассчитать экономический эффект от вывода одного из
силовых трансформаторов подстанции в «холодный» резерв, который в рассмотренном случае для реальных
условий составит до 500 тыс. грн. в год.
Результаты исследований позволяют также решать и обратную первоначально поставленной задачу –
обоснование рациональности ввода в эксплуатацию трансформатора, находившегося в «холодном» резерве.
Приведеные графики зависимостей снижения потерь мощности от суммарного коэффициента загрузки для
различных типов трансформаторов, дают возможность практически оценить ожидаемый эффект для той или
иной ситуации при выводе одного из трансформаторов в «холодный» резерв.
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DETERMINATION OF RATIO BETWEEN CONVECTIVE AND RADIATIVE HEAT FLUX
FROM SOURCE OF HEAT IN OBJECT
M. Bačko, Ing., PhD. stud., D. Kováč, prof. Ing. Ph.D., professor
Dept. of Theoretical Electrotechnics and Electrical Measurement, FEI TU of Košice
Park Komenského 3, 04001, Košice, Slovak Republic, е-mail: martin.backo@tuke.sk, dobroslav.kovac@tuke.sk
Introduction. As it is known, the heat is transferred by three ways – conduction, convection and radiation. When
considering the heat flux from a source of heat in room (radiator) only convection and radiation is considered. The total
heat flux Φ consists of the sum of the radiative Φrad and convective Φconv flux, and in most models currently used. The
ratio between them is not specified.
Aim of the research. The aim of this paper is to present a calculation of heat flux ratio between radiative and
convective fluxes which will help to obtain better results, because due to the physical nature of convective flux (rises
up) and radiative (radiates in every direction), it is essential to know the ratio in order to obtain more precise values for
temperatures of air on the top and bottom of the room, because these temperatures will be used for conduction transfer
calculation, where the average value of room´s temperature will be inaccurate to use.
Experimental part and result obtained. A two measurements were made – one for each real room (room A, room
B), where the dimensions and temperatures were measured. The source of heat had the same dimensions in both cases,
emissivity for walls with plaster is 0,86, for cold rolled steel is 0,8, coefficient for non forced convective heat transfer
ranges between 5–25, but because the room was closed and no source of forced convection was present, the h was
considered at its lowest value.
Room A : a = 4,68 m, b = 2,27 m, c = 2,53 m, tin = 21,5º C, tup = 23º C, tdown = 19,5º C, trad = 42º C
Room B : a = 3,33 m, b = 3,02 m, c = 2,53 m, tin = 22º C, tup = 23º C, tdown = 20,5ºC, trad = 33º C
Source (radiator) and constants: a = 1,2 m, b = 0,6 m, c = 0,1 m, εrad = 0,8, εwall= 0,86, σ = 5,68.10-8 W.m-2.K-4 ,h=5.
Following equations were used for calculation, where S = 4ab because the radiator has 2 plates and each of the
plates has two sides which radiates heat and where convective heat transfer is occurring. The temperatures used in
calculations are the absolute ones in K (t + 273,15).
4
Φ Rrad = σε rad Trad
S;

(1)

Φ Rconv = k (Trad − Tin )S .

(2)

It is important to note, that the walls emit the radiation too, and that this radiation will interfere with radiation form
the heat source. For the simplicity sake, we will consider the walls which are directly opposite to the radiator. They will
be labeled as wall 1 (directly opposite wall to the radiator) and wall 2 (wall behind the radiator). The area of wall 2 will
be considered only as big as the area of radiator, because only this part of the wall emits directly against the radiator
plate.
Their radiative heat flux is calculated analogically (1), the only difference is the area S and its temperature. This
temperature was considered as an average temperature of air in the room.
The calculated results are following:
Room A: ΦRrad = 1258,46 W, ΦRconv = 266,4 (W), Φwall1rad = 2114,55 W, Φwall2rad = 265,09 (W).
Room B: ΦRrad = 1149,65 W, ΦRconv = 158,4 (W), Φwall1rad = 2832,34 W, Φwall2rad = 266,09 (W).
We will consider these heat flux to be directly opposite each other, therefore ∆Φ has to be calculated:
and

∆Φ 1 = Φ Rrad − Φ wall 1rad ,

(3)

∆Φ 2 = Φ Rrad − Φ wall 2 rad .

(4)

The resulting deltas are following:
Room A: ∆Φ1 = -856,09 (W) and ∆Φ2 = 993,36 (W).
Room B: ∆Φ1 = -1682,68 (W) and ∆Φ2 = 882,75 (W).
The negative sign represents just the direction of resulted heat flux. Both of the deltas has to be multiplied by
coefficient which will adjust them due to their distance from radiator and the area actively emitting directly against
radiator, because currently it seems like the wall 1 emits more heat than radiator, which is of course incorrect.
Therefore the equation should be like:

∆Φ 1 k 1 + ∆Φ 2 k 2 = Φ .
(5)
Because the active area of wall 2 is the same as area of the radiator and their distance due to construction will be
roughly the same, the coefficient k2 value is set to 1. The k1 needs to be calculated. The right side of the equation (5)
will be determined in following way.
We consider that the convective heat flux ΦRconv is some percentual part of the total heat flux Φ. The calculations
will be made for 5 % steps. Example is presented for calculation for room A, when the ΦRconv is considered as a 40 %
of total Φ.
172

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ

Φ Rconv
266 ,4
100 =
100 = 666 (W).
(6)
40
40
So the 666 W value will be the right side of the equation (5). Following figure (Figure 1) shows the calculations for
the rooms.
Φ 40 =

Room A

Room B

Expected
If
total Φ
2664
ΦRconv is 10%Φ
1776
ΦRconv is 15%Φ
1332
ΦRconv is 20%Φ
1065,6
ΦRconv is 25%Φ
888
ΦRconv is 30%Φ
761,1428571
ΦRconv is 35%Φ
666
ΦRconv is 40%Φ
592
ΦRconv is 45%Φ
532,8
ΦRconv is 50%Φ
484,3636364
ΦRconv is 55%Φ
444
ΦRconv is 60%Φ
409,8461538
ΦRconv is 65%Φ
380,5714286
Φ Rconv is 70%Φ
355,2
Φ Rconv is 75%Φ
333
Φ Rconv is 80%Φ
313,4117647
Φ Rconv is 85%Φ
296
Φ Rconv is 90%Φ
280,4210526
Φ Rconv is 95%Φ
266,4
Φ Rconv is 100%Φ

k1
-1,95146618
-0,914194176
-0,395558173
-0,084376572
0,123077829
0,271259544
0,38239583
0,468835164
0,537986631
0,594565104
0,641713831
0,681608908
0,715804689
0,745441032
0,771372832
0,794253832
0,814592499
0,832790253
0,849168232

Expected
If
total Φ
k1
kx = k1/a
1584 -0,41674 -0,12514776
ΦRconv is 10%Φ
1056 -0,10296 -0,03091822
ΦRconv is 15%Φ
792 0,053935 0,016196548
ΦRconv is 20%Φ
633,6 0,14807 0,044465409
ΦRconv is 25%Φ
528 0,210827 0,063311317
ΦRconv is 30%Φ
452,5714 0,255653 0,07677268
ΦRconv is 35%Φ
396 0,289273 0,086868702
ΦRconv is 40%Φ
352 0,315421 0,094721164
ΦRconv is 45%Φ
316,8 0,33634 0,101003133
ΦRconv is 50%Φ
288 0,353456 0,106142926
ΦRconv is 55%Φ
264 0,367719 0,110426087
ΦRconv is 60%Φ
243,6923 0,379787
0,1140503
ΦRconv is 65%Φ
226,2857 0,390132 0,117156768
Φ Rconv is 70%Φ
211,2 0,399097 0,119849041
Φ Rconv is 75%Φ
198 0,406942 0,122204779
Φ Rconv is 80%Φ
186,3529 0,413864 0,124283372
Φ Rconv is 85%Φ
176 0,420016 0,12613101
Φ Rconv is 90%Φ
166,7368 0,425521 0,12778416
Φ Rconv is 95%Φ
158,4 0,430476 0,129271995
Φ Rconv is 100%Φ

kx = k1/a
-0,41698
-0,19534
-0,08452
-0,01803
0,026299
0,057961
0,081709
0,100178
0,114954
0,127044
0,137118
0,145643
0,15295
0,159282
0,164823
0,169712
0,174058
0,177947
0,181446

Figure 1 – Calculation of coefficients for both rooms
The important column is kx = which is the k1 coefficient divided by the a value which is the length of the rooms. In
room A case the a value is 4,68 and in room B case the a value is 3,33. The most accurate result will be the one, where
the difference in absolute value of kx coefficients is the smallest, which is shown on following figure (Fig 2). Due to
lack of space, only a part of the figure is shown.
Absolute
ΦRconv from
value of
Φ
Room A kx
Room B kx
difference
30%
0,026298681
0,063311317 0,037012636
35%
0,057961441
0,07677268 0,018811239
40%
0,081708511
0,086868702 0,005160191
45%
0,100178454
0,094721164
0,00545729
50%
0,114954408
0,101003133 0,013951275
55%
0,127043826
0,106142926
0,0209009

Figure 2 – Differences between coefficients kx
Conclusions. As it can be seen from the results, the lowest difference value is when convective heat flux is between
40-45 % of the total heat flux. This interval can be further divided into smaller parts by 1 % step which due to lack of
space can´t be done here. Therefore the value of k1 coefficient can be considered as average value of the room A and B
kx values for 40 % and 45 %. Therefore k1 value = 0,09.
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НОРМУВАННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
О. О. Рубаненко, к.т.н., ст. викл., Д. К. Бедрій, студ., І. О. Григоренко, студ., О. М. Каганець, студ.
Вінницький національний аграрний університет
вул. Сонячна 3, 21008, м. Вінниця, Україна, e-mail: lena_rubanenko@bk.ru
Вступ. Одним з найбільш ефективних напрямків енергозбереження є зменшення втрат електроенергії в
електричних мережах [1]. Існують різні шляхи зменшення втрат електроенергії, зокрема оптимізація структури
електричних мереж агропромислового комплексу (АПК), регулювання добових графіків навантажень
сільськогосподарських підприємств, використання приладів, які можуть з високою точністю автоматично і
безперервно вимірювати й аналізувати широкий спектр показників електроенергії, нормування втрат електроенергії
[1, 2]. Одним з найменш затратних способів зменшення втрат потужності є їх нормування, тому актуальним є
використання нормування втрат електроенергії при оптимальному керуванні режимами електричних мереж АПК.
Для досягнення нормативного значення технічних втрат електроенергії потрібно відслідковувати поточне
значення втрат активної потужності, тобто здійснювати оптимальне керування нормальними режимами
електричних мереж таким чином, щоб поточні втрати потужності не перевищили планового їх значення. Тому
при оптимальному керуванні нормальними режимами електричних мереж доцільно в якості критерію
оптимальності використовувати втрати активної потужності і намагатись їх звести до планового значення. Це
сприяє тому, що в кінці звітного періоду значення втрат електроенергії не перевищить норматив. Отже
актуальною є задача вдосконалення існуючих та розробки нових методів оптимізації режимів електричних
мереж, коли критерієм оптимальності є втрати електроенергії під час її транспортування з врахуванням
планового значення технічних втрат потужності в умовах неповноти вихідних даних [3].
Мета роботи. Вдосконалення способу визначення планового значення технічних втрат потужності в
електричних мережах АПК шляхом використання критеріального методу і нейро-нечіткого моделювання.
Матеріал і результати дослідження. Нормативна характеристика технічних втрат потужності записується
у вигляді [2]:
m m

m

i =1 i ≥1

i=1

∆Pплан = ∑ ∑ AijPiPj + ∑ BiPj + C ,

(1)

де Aij і B i – коефіцієнти нормативної характеристики технічних втрат потужності; Pi і Pj – значення
впливних факторів; C – втрати неробочого ходу.
Вираз для нормативної характеристики технічних втрат електроенергії має вигляд:
m m
m
W iW j
∆W норм = ∑ ∑ AЕ ij
+ ∑ B Е iW j + CД + ∆W м ,
(2)
Д
i =1 i ≥1
i=1
Aij 2
де AЕ ij =
k ф і B Еi = Bі – коефіцієнти нормативної характеристики технічних втрат електроенергії;
24

k ф – коефіцієнт форми графіка; Wi(j) – впливні фактори; C – постійна складова втрат потужності неробочого
ходу в обладнанні; Д – тривалість розрахункового періоду; ∆W м – сума відносного недообліку
електроенергії, кліматичних втрат, витрат електроенергії на власні потреби підстанцій.
Під час пошуку рішення задачі мінімізації ∆Pплан → min , формується відповідно цій задачі − двоїста задача
з обмеженням у вигляді ортонормованої системи рівнянь [3]. Якщо ортонормована система рівнянь обмежень
α ⋅ π = b (де α – матриця показників; b – вектор вільних членів ортонормованої системи рівнянь; π – вектор
критеріїв подібності) [3] містить рівнянь менше, ніж змінних (критеріїв подібності), то така задача має високу
міру складності і знайти її розв’язок звичайними методами складно. Тому запропоновано для розв’язку задачі
високої міри складності критеріального програмування використовувати нейро-нечітке моделювання на етапі
визначення незалежних (базисних) критерїів подібності. Незалежні критерії подібності представляються за
допомогою функцій належності відповідним множинам членів цільової функції планових втрат потужності
[4, 5].
Розроблено алгоритм визначення планового значення технічних втрат потужності, блок схема якого
наведена на рис. 1. Він застосовується, коли є ретроспективні дані (значення впливних факторів і відповідне їм
значення втрат потужності) [4, 5], обмеження, які характеризують особливості нормального режиму
електричної мережі тої чи іншої місцевості.
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритму розрахунку планового значення технічних втрат потужності (ТВП)
Перевагою цього алгоритму є можливість врахування експертної інформації на етапі побудови функцій
належності, особливо це актуально у випадках, коли в ретроспективних даних за останній період
спостерігається суттєве порушення загальної тенденції їх зміни.
Висновки. Вдосконалено метод визначення планового значення технічних втрат потужності за допомогою
використання критеріального методу і нейро-нечіткого моделювання, що дозволяє підвищити точність
розрахунку планового значення ТВП на 4 % в електричних мережах АПК. Розроблено алгоритм розрахунку
планового значення технічних втрат потужності.
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НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ
ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ
А. С. Мордасов, магістр., О.А. Хребтова, асист.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Украіна, е-mail: 34092@ukr.net
Вступ. Вантажопідіймальні крани є типовими загальнопромисловими механізмами, які застосовуються
практично у всіх галузях промисловості, транспорту і будівництва. Тривалий час експлуатації, неодноразові
ремонти електроприводів призвели до вироблення робочого ресурсу електричних машин. Тому на виробництві
стало питання про необхідність модернізації електропривода вантажопідіймальних кранів з вибором системи
автоматизованого керування.
Мета роботи. Підвищення ефективності роботи електроприводів кранових механізмів за рахунок
модернізації електропривода системи автоматизованого керування (САК).
Матеріали і результати дослідження. Більшість кранових електроприводів виконано на основі
асинхронних двигунів з фазним ротором, які управляються силовими контролерами типа ККТ, ККП, КУ700 або
низьковольтними комплектними пристроями типа ВРУ, ГРЩ, УВР. Основною перевагою таких
електроприводів є простота їх використання, низька вартість і ремонтопридатність [1]. Однак ці
електроприводи не позбавлені істотних недоліків:
– відсутність можливості позиціонування вантажу в електроприводах механізмів підйому з силовими
контролерами;
– відсутність режиму силового спуску легких вантажів в електроприводах механізмів підйому з
низьковольтними комплектними пристроями;
– відсутність електричного гальмування в електроприводах механізмів пересування;
– низька зносостійкість релейно-контакторної апаратури;
– великі втрати енергії та динамічні навантаження при пуску і гальмуванні електроприводів в інтенсивному
режимі роботи.
При урахуванні підвищення продуктивності виробництва, збільшення економічності, ефективності та
безпеки при виконанні технологічних процесів до електроприводів вантажопідйомних кранів до основних
вимог (повторно-короткочасний режим роботи, велика частота включень, широкий діапазон регулювання
швидкості і велика кратність пускових і перевантажувальних обертаючих моментів, часті реверси);
пред'являються і спеціальні вимоги:
1. Електропривод повинен забезпечувати плавний вибір зазору (натяжіння канату), реверс.
2. Підйомна машина характеризується відносно великими величинами махових мас, тому необхідно
обмежувати прискорення і ривок для зниження рівня динамічних навантажень. Обмеження ривка дозволяє
істотно знизити накопичення пошкоджень.
3. Діапазон (1:100) і плавність регулювання кутової швидкості електродвигуна.
4. Прискорення й затримка вантажу, що транспортується, без розгойдування у мінімально можливий час.
5. Електропривод повинен забезпечувати великий електромагнітний момент і більшу перевантажувальну
здатність (в межах механічної міцності системи) при рушанні з місця.
6. Точність установки вантажу.
7. На перших положеннях підйому двигун повинен розвивати такий пусковий момент, щоб виключалася
можливість спуску номінального вантажу при напрузі живильної мережі 90 % від номінальної й у той же час
бажана мінімальна швидкість складала при найменшому навантаженні не більше 30 % номінального значення.
8. Система електричного гальмування повинна мати необхідний запас, що забезпечує надійне уповільнення
вантажу, рівного 125 % від номінального, при напрузі мережі живлення 90 % від номінальної.
9. Обов'язкова наявність механічного гальма. Уповільнення повинно здійснюватися електричним
гальмуванням з рекуперацією енергії в мережу.
10. Простота в налаштуванні і експлуатації [2, 3].
Розглянемо приклади технічних рішень з модернізації різних систем автоматизованого керування (САК)
кранових приводів.
Основними показниками для порівняння різних систем повинні бути як економічні, так і технічні
параметри. Наприклад ООО "НПП "МИКОНТ" (м. Запоріжжя) для забезпечення наведених вимог пропонує
застосовувати асинхронно-вентильні каскади (АВК), що мають високу надійність, невелику потужність
перетворювальних пристроїв, незначні габарити, відсутність нестійкої роботи, гарні динамічні властивості та
високий ККД, незважаючи на низькій коефіцієнт потужності та обмежений діапазон регулювання швидкості
(від 0 до ωн). Але для застосування системи АВК для вантажопідіймальних механізмів, вона має значний і
суттєвий недолік: неможливість роботи з частими пусками без додаткових спеціальних пристроїв.

* Робота виконана під керівництвом доц., к.т.н. Гладиря А.І.
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Система безпосередній перетворювач частоти – асинхронній двигун (БПЧ–АД) повністю відповідає
вимогам частого пуску та гальмування при малих масогабаритних показниках та високому ККД (за рахунок
одноразового перетворення енергії). БПЧ-АД має значні переваги, такі як: вільний обмін реактивної і активної
енергії з мережі та назад, нечутливість системи до вібрації, просте і оперативне здійснення резервування та
взаємозамінності блоків вузлів БПЧ. На ряду с цим БПЧ має велике число силових вентилів і складну систему
управління ними, що веде до зниження надійності системи, і, як наслідок, є генератором вищих гармонік у
мережу, для компенсації яких потрібна установка фільтро–компенсуючих пристроїв. Система БПЧ-АД має
невисокий коефіцієнт потужності та обмежене регулювання вихідної частоти (від 0 до 50 % частоти мережі),
що не дозволить при необхідності сформувати значний момент за частотним законом керування U 2 / f = const
або U / f = const .
Високу перевантажувальну здатність та cos ϕ = 1 , при номінальному моменті навантаження може
забезпечити машина подвійного живлення (МПЖ), ( асинхронний двигун з перетворювачем частоти в колі
ротору). МПЖ має плавне економічне регулювання швидкості, оскільки, енергія ковзання, за вирахуванням
втрат, в колі ротора і в перетворювачі або повертається в мережу, або передається на вал, високий ККД та
задовільні динамічні якості. Велика вартість перетворювального устаткування і загальний діапазон
регулювання 3:1 не є суттєвими недоліками порівняно з неможливістю пуску двигуна при великому
навантаженні на валу.
Система перетворювач частоти з автономним інвертором напруги-асинхронний двигун ( ПЧ з АІН-АД)
незважаючи на велику встановлену потужність, габарити, і як наслідок вартість, дозволяє виконати всі вимоги,
що пред’являються до автоматизованих систем кранових електроприводів. Система ПЧ з АІН-АД має наступні
переваги: незалежність вихідної напруги від частоти і моменту навантаження, що спрощує формування
необхідних законів частотного керування; жорстку зовнішню характеристику; відсутність у АД щітковоколекторного апарата, простота його конструкції, дешевизна; знижена потужність порівняно з асинхронним
двигуном з фазним ротором; малі маса і габарити; можливість роботи перетворювача з декількома двигунами;
ККД ≈ 0,95-0,96; практично немає споживання з мережі реактивної потужності; постійна часу перетворювача
близько 0,001с [6].
Також слід відзначити, що при виборі САК кранових приводів розрахункова потужність двигуна
визначається за формулою [4]:

P≥
де

РПВст
,
kТ

(1)

k T – коефіцієнт, що враховує режим роботи механізму від керуючого пристрою і електропривода;

РПВст – потужність двигуна моста, кВт,

РПВст = Рэ

ПВ р
ПВст

,

(2)

де Рэ – середня еквівалентна потужність механізму, кВт; ПВр – тривалість включення механізму під час роботи,
%; ПВст. – стандартна тривалість включення, %.
Проаналізувавши коефіцієнт k T , робимо висновок, що при заміні АД з ФР на систему ПЧ-АД потужність
асинхронної машини знижується на 28,5 %.
Висновки. Розглянуті системи представлені як варіанти модернізації для кранового електропривода, які
повинні виконувати вимоги, що пред’являються при виконанні сучасних технологічних операцій. Розглянувши
переваги та недоліки представлених систем, встановлено, що система ПЧ з АІН-АД повністю забезпечує всі
основні та спеціальні потреби САК кранових приводів і дозволяє знизити потужність двигуна на 28,5 %.
Застосування частотно-регульованого асинхронного привода є ефективним засобом зниження матеріальних
витрат при експлуатації мостових та козлових типів кранів. Використання цієї системи дозволяє збільшити
термін служби двигуна на 20 %, зменшити витрати на ремонт на 30 %, зменшити час простою з вини відмови
електроустаткування на 80 %, економити до 25 тис. грн. на заміні контакторів і контактів.
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Введение. Современной тенденцией развития энергетики является стремление к сбалансированности
энергорайонов, повышение надежности электроснабжения потребителей. Важное место в стратегии развития
электроэнергетики занимают автономные системы электроснабжения (АСЭ). Последнее время АСЭ получают
все более широкое распространение в системе электроснабжения не только специального, но и общего
применения. Указанные системы используются практически во всех отраслях народного хозяйства. Их
крупнейшими потребителями являются топливно-энергетический, агропромышленный и машиностроительный
комплексы [1]. Необходимость в АСЭ возникает там, где технически невозможно или экономически невыгодно
использовать централизованное электроснабжение. А это, в первую очередь, труднодоступные объекты,
удаленные от крупных электрических систем, имеющих собственные источники первичной энергии, например,
газовые и нефтяные месторождения [2–4]. В связи с этим необходимо детальное исследование работы
автономных системы электроснабжения.
В указанных источниках электропитания достаточно широкое применение нашли асинхронные генераторы
(АГ). Эти машины с короткозамкнутым ротором в конструктивном отношении значительно более просты и
надежны по сравнению с синхронными генераторами (СГ). В диапазоне мощностей 5..100 кВт масса АГ без
устройств возбуждения приблизительно в 1,3..1, 4 раза меньше, чем СГ такой же мощности.
Цель работы. Создание лабораторного экспериментального комплекса по исследованию АСЭ на базе
асинхронного генератора.
Материал и результаты исследований. Основной частью установки (рис. 1) является асинхронный
генератор – асинхронная машина мощностью 1,2 кВт с короткозамкнутым ротором общепромышленного
использования с конденсаторным самовозбуждением. В качестве приводного двигателя (ПД) использовался
двигатель постоянного тока (ДПТ) с независимым возбуждением. Изменение скорости вращения ротора АГ и
мощности ДПТ осуществлялось за счет изменения напряжения на якоре последнего посредством тиристорного
преобразователя. Напряжение сети через автоматы АВ1 и АВ2 подавалось соответственно на обмотку
возбуждения и через АВ2 и через понижающий трехфазный трансформатор на преобразователь. Далее через
однофазный мостовой выпрямитель VD1–VD4 напряжение поступало на обмотку возбуждения ДПТ. Для
измерения токов и напряжений в цепях якоря и обмотки возбуждения установлены амперметры, вольтметры
соответственно. Суммарная емкость конденсаторов возбуждения в каждой из фаз набиралась за счет
параллельного включения всех или нескольких конденсаторов с помощью выключателей К2, АВ3–АВ6.

Рисунок 1 – Электрическая схема лабораторного комплекса
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Таким образом, при проведении исследований имелась возможность регулирования скорости вращения
ротора AГ, изменения параметров и схемы включения (звездой или треугольником) емкостной системы
возбуждения КБ и мощность приводного двигателя ДПТ.
Для визуализации динамических процессов, протекающих в системе ПД–АГ–нагрузка, уменьшения
погрешности измерений, сокращения времени расчетов и обработки информации лабораторная установка
оснащена блоком современных датчиков тока и напряжения и устройством сбора данных (плата ЦАП/АЦП)
типа National Instruments USB 6009 с возможностью подключения к персональному компьютеру.
В установке предусмотрено подключение к АГ симметричной нагрузки различного характера:
− трехфазной нагрузки с активным характером – осветительные приборы, включение/отключение которых
осуществляется с помощью пакетного переключателя АВ7;
− трехфазной нагрузки в виде асинхронного двигателя АД1 с активным моментом нагрузки на валу,
включение/отключение которого осуществляется с помощью пакетного переключателя АВ7;
− активной нагрузки R1, подключаемой через выпрямитель (VD5–VD11) и ключ К5;
− трехфазной нагрузки в виде асинхронного двигателя АД2 с вентиляторным моментом нагрузки на валу,
включение/отключение которого осуществляется с помощью ключа К4.
На рис. 2 представлены результаты пуска АД (РАД=400 Вт). Рис. 2, а характеризует прямой пуск АД без
подключения дополнительных конденсаторов возбуждения (С=30 мкФ, Сreg=0 мкФ) и, как видно из рисунка,
пуск необходимо считать несостоявшимся. Кроме того, даже после отключения нагрузки (tоткл=1,5 с),
восстановления предыдущего состояния самовозбуждения АГ не наблюдается, что свидетельствует о
значительном размагничивании генератора и полном разряде емкостей конденсаторной батареи.
На рис. 2, б приведена машинограмма пуска двигателя той же мощности, но в момент времени t1=0,7 с было
произведено подключение дополнительной емкости (С=30 мкФ, Сreg=20 мкФ). В результате, несмотря на
несколько затянувшийся переходной процесс по причине значительного падения напряжения, пуск необходимо
считать успешным. Статическая ошибка по напряжению питания составила 18%, что свидетельствует о
недостаточности дополнительного источника реактивной энергии Сreg. Однако необходимо отметить, что
своевременное введение дополнительной емкости способствовало успешному пуску АД и воспрепятствовало
возникновению аварийной ситуации – срыву самовозбуждения и размагничиванию АГ.
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Рисунок 2 – Напряжение на зажимах АГ при подключении/отключении АД мощностью РАД=400 Вт (0,3РАГ)
Вывод. Созданный лабораторный комплекс по исследованию автономных систем генерации энергии на базе
асинхронного генератора с емкостным самовозбуждением позволяет провести экспериментальные
исследования малоизученных вопросов относительно работы АГ на резко изменяющуюся нагрузку, влияния
частоты вращения вала ПД на перегрузочную способность АГ, анализа режимов работы системы
автоматической стабилизации выходного напряжения АГ.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГРАФІКІВ ЗАВАНТАЖЕННЯ БАР’ЄРНОЇ
ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ
О. В. Кушніренко, студ., Є. П. Карлик, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: SanuokKushnir@rambler.ru
Вступ. Раціональне вирішення складних проблем проектування і експлуатації систем електроспоживання
неможливе без правильного визначення електричних навантажень. Розрахунок навантажень є першочерговим
етапом проектування системи електропостачання. Одним із прерогативних методів аналізу та визначення
особливостей графіків навантаження є статистичний метод. Динамічне переміщення основного електротехнічного
обладнання (відповідно із зміною місць підключення) та різко змінний режим роботи навантаження
Дніпровського кар’єру вносять момент невизначеності у характер зміни основних енергетичних параметрів. Тому
їх дослідження, аналіз та визначення закономірностей зміни є досить гострим та актуальним питанням.
Мета роботи. Первинний аналіз статистичної інформації добових графіків струму навантаження ГПП – 4/1,
що живить систему електропостачання Дніпровського кар’єру, для визначення особливостей розподілу цього
навантаження.
Матеріал і результати дослідження. За допомогою вимірювального блоку «Енергомонітор 3.3Т»,
підключеного до нижньої сторони трансформатора ГПП – 4/1 другої секції шин, зафіксували добові значення
струмів, напруг та потужностей. У результаті розрахунків за відомими математичними залежностями
побудовано добові графіки навантаження обраної ділянки за період у п’ять діб. На рис. 1 представлено графік
струму навантаження.

Рисунок 1 – Добові графіки струму навантаження зняті на нижній стороні трансформатора ГПП – 4/1 кар’єру за
одну досліджувану добу
Побудовані добові графіки навантаження кар’єрної підстанції (на момент зняття замірів приблизно з
однаковим рівнем підключеного електротехнічного обладнання) засвідчують нерівномірність струму
навантаження, що пояснюється специфікою роботи електротехнічного обладнання [1].
На підприємствах гірничої промисловості існує ряд факторів і залежностей, котрі важко враховувати при
проектуванні. Достовірний вибір електротехнологічних установок має важливе значення для вибору схеми
електропостачання кар’єру. Визначимо розрахункове навантаження у вигляді еквівалентного нагріваючого
струму у залежності від характеру графіка навантаження трансформаторної підстанції. Обраний метод
базується на теорії ймовірності і математичному моделюванні процесу нагріву провідника. Алгоритм
розрахунку за обраним методом детально наведено у [2], результати обчислення наведені у табл. 1.
Таблиця 1 – Завантаженість трансформатора ГПП 4/1 кар’єру відповідно до добових графіків
навантаження
Sтр
Досліджувана доба
1
2
3
4
5
Завантаженість трансформаторної
3898
3886
4258
5147
4816
8400
підстанції, кВА
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Отримані результати, обчислені згідно обраному методу, засвідчують, що кар’єрна трансформаторна підстанція
(ТДН 16000/154/6) працює у недовантаженому стані відносно потужності, вказаної у паспортній документації.
Наступним кроком було визначення ступені близькості (сили зв’язку) між відповідними добовими
графіками навантаження на основі кореляційного аналізу [3]. Коефіцієнт кореляції Спірмена визначався згідно
наступного виразу:
N
6⋅ ∑ ( I n − I m ) 2
(1)
,
R = 1 − i =1
2
N ⋅( N −1)
де I n , I m – струми навантаження різних діб; N – кількість досліджень за добу.
Для наочності побудовано кореляційний граф (рис. 2), у якому попарно вказуються коефіцієнти для усіх змінних.

Рисунок 2 – Кореляційний граф добових графіків струмів навантаження
Також при дослідженні добових графіків навантаження було встановлено, що розподіл величин струмів
навантаження підпорядковується нормальному закону розподілення. Графік, який наведено нижче (рис. 3),
дозволяє оцінити нормальність розподілу випадкової величини за допомогою нанесеної теоретичної кривої
нормального розподілення.
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Рисунок 3 – Гістограма появи найчастіших рівнів струму навантаження за п’яту досліджувану добу з
нанесеною теоретичною кривою нормального розподілення
Висновки. При визначенні розрахункового навантаження кар’єрної трансформаторної підстанції за обраним
методом було встановлено, що рівень її завантаження знаходиться в діапазоні 46–61 %, що є недостатнім
показником для нормальної роботи. Дослідження добових графіків навантаження кар’єрної трансформаторної
підстанції при майже однаковому переліку основного електротехнічного обладнання, підключеного на час
зняття експериментальних даних, показало їх істотну візуальну і аналітичну відмінність (коефіцієнти кореляції
змінюються у діапазоні −0, 007...0, 645 ). Також встановлено, що розподіл величин струмів навантаження
підпорядковується нормальному закону розподілення. Графік, наведений на рис. 3 показує, що розподіл може
бути бімодальним, тобто мати два виражених піки. Це дає підставу припустити, що вибірка не є однорідною.
Можливо, її елементи походять з двох різних популяцій, кожна з яких підпорядковується нормальному закону
розподілення. Це припущення вимагає додаткових досліджень.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТИСТИК АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
ВІТРОГЕНЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ В СКЛАДІ АВТОНОМНОГО КОМПЛЕКСУ З
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОМ
Д. С. Середа, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: daha-17@yandex.ru
Вступ. Існуючі вітродизельні комплекси (ВДК) можна розділити на 2 групи: на основі вітроагрегату (ВА)
мережевого призначення та автономні. У світі налічується всього декілька одиниць ВДК на основі мережних
ВА з високою часткою використання енергії вітру (економія палива більш 20 %). Універсальних рішень по
складу обладнання даних ВДК не існує, так як структура ВДК повинна бути адаптована під конкретного споживача [1].
Велику кількість проблем, що виникає у електричних машин при використанні у вітровій енергетиці, на сьогодні вирішують за допомогою асинхронних машин. Один з недоліків асинхронних генераторів (АГ) – це те, що
вони є споживачами значної реактивної потужності (50 % і більше від повної потужності), необхідної для створення магнітного поля в машині, яка повинна йти від мережі при паралельній роботі АГ з мережею чи від іншого джерела реактивної потужності (батарея конденсаторів (БК) або синхронний компенсатор (СК)) при автономній роботі АГ. Іншою проблемою є стабілізація напруги автономно працюючого АГ, маючого м’яку зовнішню
характеристику. При використанні АГ у складі ВЕУ ця проблема ускладнюється нестабільністю частоти обертання ротора [2].
Мета роботи. Аналіз режиму автономної системи з дизель-генератором і вітротурбіною з асинхронним генератором у складі цієї системи за умови зміни навантаження.
Матеріал і результати дослідження. Розглянемо модель «Вітрова турбіна – асинхронний генератор в ізольованій мережі», структура якої приведена на рис. 1. Система складається з таких елементів: вітрова турбіна
(ВТ), синхронний (СГ) та асинхронний (АГ) генератори, навантаження (RН), що імітує споживача, та корегуючий конденсатор (СКК). На рис. 2 наведена характеристика потужності ВТ, де пунктирна лінія – це номінальна
кількість обертів генератора.
При швидкості вітру 5 м/с та нижче АГ не запускається і генерування електричної енергії не відбувається,
так як не виробляється достатньо потужності, щоб забезпечити навантаження (споживача) (рис. 2). У цьому випадку дизельно-керований СГ приймає на себе функцію джерела живлення навантаження. Коли швидкості повітряних потоків вище 5 м/с, відбувається відключення СГ. У цьому випадку СГ використовується як синхронний конденсатор (СК), і його система збудження управляє напругою ізольованої мережі для підтримки її на номінальному рівні. Оскільки асинхронна машина працює в режимі генератора, її швидкість трохи вище синхронної швидкості (1,011 у.о.). Згідно характеристикам турбіни (рис. 2), для швидкості вітру 10 м/с вихідна потужність складає 0,75 у.о. (206 кВт).
БК1 та БК2 – блоки контролю потужності ВТ, кутової швидкості обертання АГ, моменту обертання АГ, реактивної потужності та напруги в мережі моделі. Блок СКУ подає управляючий сигнал на блок управління збудженням СГ (БУЗ).
Було проведено дослідження на базі моделі (рис. 1). Умови дослідження наступні: ВТ Рн.турб = 275 кВА;
АГ – Рн = 275 кВА, Uн = 400 В, p = 2, пн = 1760–1800 об/хв; СГ Рн = 300 кВА, Uн = 400 В, p = 2; ємнісна потужність корегуючого конденсатора СКК = 75 квар; діапазон зміни швидкості потоків повітря від 6 до 12 м/с, діапазон зміни потужності навантаження від 25 до 200 кВт з кроком у 25 кВт.

Рисунок 1 – Структура моделі «Вітрова турбіна – асинхронний
генератор в ізольованій мережі»

Рисунок 2 – Характеристики вітрової
турбіни

В результаті експерименту отримані характеристики залежності потужності ВТ, кутової швидкості обертання АГ (б), моменту обертання АГ (в), реактивної потужності, скомпенсованої СГ (г), від зміни навантаження
при різних швидкостях повітряного потоку (рис. 3).
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Рисунок 3 – Залежність потужності ВТ (а), кутової швидкості обертання АГ (б),
моменту обертання АГ (в), реактивної потужності, скомпенсованої СГ (г),
від навантаження при різних швидкостях повітряного потоку:
1 – 12 м/с, 2 – 10 м/с, 3 – 8 м/с, 4 – 6 м/с
Висновки. В системі «Вітрова турбіна – асинхронний генератор в ізольованій мережі» з АГ потужністю
275 кВА та СГ 300 кВА при швидкостях вітру 6 та 12 м/с з навантаженням 25–75 кВт і 175–200 кВт спостерігається нелінійність характеристик роботи системи (рис. 3, а, б, в). В інших діапазонах швидкості вітру та навантаження сімейство характеристик потужності, моменту вітрової турбіни та кутової швидкість обертання асинхронного генератора мають лінійній характер та збільшуються пропорційно. Тому ефективні режими роботи системи відбуваються в діапазоні потужності навантаження 75–175 кВт при зміні швидкості повітряного потоку
6–12 м/с.
При швидкостях повітряного потоку 6 м/с з навантаженням 175–200 кВт відбувається зрив роботи системи
«Вітрова турбіна – асинхронний генератор в ізольованій мережі» з АГ потужністю 275 кВА та СГ 300 кВА.
Аналогічне відбувається і при 12 м/с з 25–75 кВт.
При швидкостях повітряного потоку 6 м/с у всьому діапазоні навантаження та при 8 м/с з навантаженням
від 100 кВт синхронний генератор генерує реактивну потужність в систему, в інших діапазонах – споживає
(рис. 3, г).
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ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ЕМКОСТНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ В
СИСТЕМАХ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА
А. А. Сулим, м. н. с.
ГП «Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения»
ул. И. Приходько 33, 39614, г. Кременчуг, Украина, e-mail: sulim1.ua@gmail.com
Вступление. В рамках большого города энергоемкость отечественного метрополитена достаточно велика,
что при постоянном удорожании энергоносителей является основной причиной увеличения затрат на данном
виде транспорта. Одним из возможных вариантов повышения энергоэффективности на метрополитене является
применение рекуперативного торможения. В работе [1] приведено теоретическое исследование по
использованию рекуперируемой энергии поездом метрополитена, и установлено, что эффективность
использования энергии будет зависеть от многих факторов (наличия потребителей на участке тяговой
подстанции, режима движения других потребителей, профиля пути и т.д.). Как следствие, использование
энергии рекуперации имеет вероятностный характер [1, 2]. Применение емкостных накопителей энергии (ЕНЭ)
может позволить максимально использовать энергию, рекуперируемую вагонами метрополитена при
торможении [2, 3]. Эффективность использования энергии рекуперации, в свою очередь, в значительной мере
будет зависеть от выбора места установки ЕНЭ в системах тягового электроснабжения (СТЭ) метрополитена.
Цель работы. Анализ схемных решений по рациональному обоснованию места установки емкостных
накопителей энергии в системе тягового электроснабжения метрополитена.
Материалы и результаты исследований. Структурная схема СТЭ метрополитена изображена на рис. 1. На
данной схеме рассмотрены возможные места установки ЕНЭ в системе тягового электроснабжения
метрополитена:
– шины тяговых подстанций (ТП);
– остановочные пункты (станции) на перегонах между тяговыми подстанциями;
– тяговый электроподвижной состав метро.
Структурная схема СТЭ метрополитена состоит из следующих элементов: ТП – тяговая подстанция;
ТВ – тяговый выпрямитель; ПЧ – преобразователь частоты; ТАД – тяговый асинхронный двигатель;
КР – контактный рельс; ХР – ходовой рельс; ЕНЭ 1, 2 и 3 – емкостные накопители 1, 2 и 3 рода [4]
соответственно.

Рисунок 1 – Структурная схема СТЭ метрополитена с электроприводом вагона по системе ПЧ-АД
При размещении ЕНЭ на шинах ТП последние становятся приемниками энергии рекуперации,
накапливаемой в ЕНЭ, а затем возвращаемой обратно в сеть. В результате снижается потребление СТЭ энергии
из первичной питающей сети, сглаживаются пики нагрузки ТП, дополнительно уменьшаются потери в
первичной питающей сети понижающего и преобразовательного трансформаторов. Также при данном
размещении ЕНЭ можно сглаживать минутные, часовые и суточные графики энергопотребления [5].
При размещении на остановочных пунктах общее количество и общая установленная мощность ЕНЭ
увеличиваются, накопление и возврат энергии рекуперации поездов осуществляется вблизи остановочных
пунктов, практически минуя тяговую сеть, благодаря чему дополнительно экономится энергия потерь в тяговой
сети [5].
При размещении ЕНЭ непосредственно на тяговом электроподвижном составе прием энергии рекуперации
происходит непосредственно у потребителя, что, с точки зрения энергообмена, является положительным
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моментом, так как потери в тяговой сети сводятся к минимуму. Использование ЕНЭ, расположенного
непосредственно на ЭПС, позволяет наиболее полно решить проблему с приемом энергии рекуперации. При
работе ЕНЭ на подвижном составе часть пускового тока будет потребляться из самого же поезда, что позволяет
значительно снизить потери в тяговой сети. Помимо этого появляется возможность аварийного вывода вагонов
метрополитена из туннеля при полном или частичном снятии напряжения на ТП, а также при возникновении
аварийных режимов в контактной сети.
Для оценки процессов энергообмена в СТЭ метрополитена выполнены теоретические исследования при
анализе различных мест установки ЕНЭ. Результаты расчетов количества энергии и мощности, которую может
отдать поезд при рекуперативном торможении, представлены в табл. 1. Результаты сравнения количества
энергии и мощности, которые могут использоваться другим потребителем с учетом передачи и хранения
рекуперируемой энергии на ЕНЭ, а также эффективности приведены в табл. 2.
Таблица 1 – Сравнительный анализ
количества
энергии
и
мощности
при
рекуперативном торможении
Количество энерМесто
гии, которое может
Мощность,
устакВт
вернуть поезд в
новки
ЕНЭ, кВт/час
ЕНЭ1
8,93
2038
ЕНЭ2
9,4
2145
ЕНЭ3
10,11
2307

Таблица 2 – Сравнительный анализ
количества энергии, мощности и эффективности
с учетом передачи и хранения рекуперируемой
энергии
Количество энергии,
ЭффекМесто
которое может
Мощтивустаиспользоваться
ность,
ность,
новки другим потребителем,
кВт
%
кВт/час
ЕНЭ1
6,98
1592
62,3
ЕНЭ2
7,94
1765
70,9
ЕНЭ3
8,96
2044
80

Следует отметить, что приведенные расчеты получены при наличии одного потребителя на тяговой подстанции. В реальных условиях эксплуатации при наличии нескольких поездов метрополитена на перегоне,
работающих в режиме торможения, эффективность приема электроэнергии ЕНЭ при их размещении на шинах
ТП или на перегонах между ТП может значительно снижаться. Процесс энергообмена может быть ограничен
или даже прерван ввиду наложения рекуперативных токов и превышения уровня напряжения в тяговой сети
(975 В). При размещении ЕНЭ на борту поезда эффективность процесса энергообмена не будет зависеть от
количества потребителей в тяговой сети, поскольку циркуляция мощности будет происходить непосредственно
на подвижном составе. Следует также отметить, что анализ места установки ЕНЭ проводился без учета массогабаритных показателей и их влияния на динамику разгона поезда метрополитена.
Выводы. По результатам выполненного анализа можно сделать следующие выводы:
– выполненный сравнительный анализ позволил установить преимущества и недостатки применения ЕНЭ в
различных местах СТЭ метрополитена;
– наиболее эффективным, с точки зрения энергообменных процессов, является применение ЕНЭ
непосредственно на подвижном составе;
– явным преимуществом при использовании ЕНЭ на борту поезда метрополитена является возможность
вывода вагонов метрополитена из туннеля при возникновении аварийных режимов в СТЭ метрополитена.
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C. А. Ардашов, аcсист.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: ardashov.serhiy@gmail.com
Ю. С. Лапшин, д.т.н., проф.
Экологическая академия последипломного образования и управления Министерства экологии и природных
ресурсов Украины
ул. Урицкого, 35, 03035, г. Киев, Украина
Введение. Сегодня большинство экологов во всем мире выступают категорически против развития ядерной
энергетики, предлагая другие, экологически безопасные, альтернативные пути. Это энергосбережение,
использование энергии ветра, солнца, приливов и отливов и т.д.
Сегодня в мире около 80 % энергии производится на основе сжигания ископаемого топлива – нефти, угля и
газа. И лишь около 5 % – это энергия от возобновляемых источников (ветер, солнце, энергия биомассы и др.).
Среди них ведущее место занимает ветроэнергетика, и многие страны ставят перед собой целью увеличение
доли ветроэнергетики.
Наряду с повышающимся интересом к альтернативным источникам получения энергии, наблюдается рост
внутреннего спроса на электроэнергию, расширение экспортных возможностей, с одной стороны, и
существенный износ существующего оборудования, с другой. В результате возникнает необходимость
ускоренной модернизации и увеличения генерирующих мощностей страны.
Цель работы. Проведение анализа и возможных перспектив развития ветроэнергетического потенциала в
Украине.
Материал и результаты исследования. Современный ветроэнергетический потенциал Украины
оценивается в 30000 ГВт·ч электроэнергии в год (согласно данным Национальной академии наук Украины).
Данные о ветропотенциале Украины основаны на научных исследованиях, проведенных специалистами
Государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского Института нетрадиционной
энергетики
и электротехники (ГосНИИ НЭЭ) Минэнерго Украины, Государственного комитета по
энергосбережению Украины, Института электродинамики Национальной академии наук Украины.
Для развития ветроэнергетики в Украине была составлена карта территории Украины, где выделили
перспективные участки для размещения ветряных электростанций (рис. 1). Это территории с соответствующим
рельефом, на которых среднегодовая скорость ветра на высоте 10 метров (на уровне флюгера) составляет не
менее 5 м/с.
Энергия ветра распределена по Украине неравномерно. На юге страны ветропотенциал значительно
выше, чем на севере. На суше наиболее благоприятны, с точки зрения использования энергии ветра,
Крым, Карпаты (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, западная часть Черновицкой области),
побережье Черного и Азовского морей (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Донецкая
области), а также Луганская область.
Площади территорий, подходящих для сооружения ветроэнергетических объектов, оцениваются в
8–9 тыс. км2. На этих территориях при использовании 20–30 % площадей и при плотности строительства
ветровых электростанций 5–8 МВт/км2 можно соорудить 8–24 тыс. МВт и генерировать 16–48 млрд. кВт·час
электроэнергии в год.

Рисунок 1 – Характеристика территории Украины по преобладающей средней скорости ветра
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Гораздо большие площади для строительства ВЭС есть на прибрежных и внутренних акваториях
Украины. Так, только площади залива Сиваш, целиком не задействованные в хозяйственном
использовании, составляют 2700 км2. Ветропотенциал Сиваша по данным измерений ГосНИИ НЭЭ с
использованием современной ветроизмерительной аппаратуры типа Logger 9200 на высоте флюгера 10 м
характеризуется скоростью 5,8–6,3 м/с, а на высоте 25 м – 7,2–7,6 м/с, что является достаточно хорошим
показателем для строительства экономически эффективных ВЭС.
В целом по площадям мелководных акваторий, пригодных для строительства ВЭС водного базирования,
Украина находится на втором месте в мире (после Норвегии). Для строительства ВЭС водного базирования в
Украине есть ряд других благоприятствующих моментов, в частности, в Украине освоена технология
наплавного гидростроительства объектов в открытом море, которая может быть легко трансформирована
для нужд ветроэнергетики.
В соответствии с выводами Института возобновляемой энергетики НАН Украины и ГНПП «Укрэнергомаш»
Национального космического агентства Украины суммарная мощность ВЭС в 2030 г. составит 16 000 МВт со
следующим распределением по регионам (табл. 1).
Таблица 1 – Прогноз установленной ветроэнергетической мощности к 2030 году
№

Мощность ВЭС на конец 2030 года

Регионы

МВт

%

1

АР Крым

3 700

23,1

2

Николаевская область

3 600

22,5

3

Херсонская область

3 500

21,9

4

Запорожская область

3 200

20,0

5

Донецкая область

2 000

12,5

Итого

16 000

100,0

Выводы. Украина обладает значительным природным потенциалом для реализации ветроэнергетических
проектов, что определяет заинтересованность государства в развитии этой отрасли и привлекает большое
количество потенциальных отечественных и зарубежных инвесторов. Также большие перспективы развития
ветроэнергетики в Украине необходимо связывать с благоприятными условиями развития оффшорных ВЭС, т.е
ВЭС на акваториях, где параметры ветра для использования ветротехники намного лучше, чем на суше.
Наибольшим ветровым потенциалом обладают значительные территории, прилегающие к Черному и
Азовскому морям, а также Карпатский, Западно-Крымский и Восточно-Крымский регионы. При реализации
проектов по строительству и вводу в эксплуатацию ВЭС на всех этих территориях, можно было бы обеспечить
около 30 % покрытия потребностей Украины в электроэнергии.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ПАПЕРОВО-ОЛИВНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ
КОНДЕНСАТОРНОГО ТИПУ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ 750 КВ «ВІННИЦЬКА»
І. І. Смагло магістр., І. О. Рубаненко магістр.
Вінницький національний технічний університет
Хмельницьке шосе 95, 21021, м. Вінниця, Україна, e-mail: vn.kos91@rambler.ru
Вступ. В наш час на багатьох електричних підстанціях 110–750 кВ України велика кількість високовольтного обладнання (ВО) працює понад 25 років. Продовження безаварійної експлуатації такого обладнання вимагає
впровадження сучасних методів, засобів і технологій визначення технічного стану ВО в процесі його використання, що є одним із завдань реалізації концепції SMART GRIDs, направленої на покращення інформаційного
забезпечення автоматизації виробництва, передавання, розподілу і споживання електричної енергії. Велика кількість засобів on-line моніторингу високовольтного обладнання (ІДК «Регіна», пристрої SAFE-CT, SAFE-B,
OLM, АЛЬТРА, та ін.) висуває перед експлуатаційним персоналом актуальну в наш час задачу обґрунтованого
вибору найбільш надійних і якісних з них на основі попередньо проведених досліджень вже існуючого діагностичного обладнання.
Так, наприклад, в роботі [1] проведено теоретичний аналіз сучасних методів безперервного контролю характеристик головної ізоляції вимірювальних трансформаторів та високовольтних вводів (ВТ та ВВ) 330–750 кВ під
робочою напругою та доведено, що забезпечити високі вимоги до контролю ізоляції ВТ та ВВ можна шляхом
контролю характеристик ізоляції tgδ1 та C1 мостовим методом та методом векторного порівняння. Враховуючи
те, що деякі з таких діагностичних комплексів та систем знаходяться в експлуатації багато років, то корисними
для персоналу, який приймає рішення щодо їх впровадження у виробництво, для науковців, які займаються розробкою та вдосконаленням методів та засобів діагностування ВТ та ВВ, є дослідження результатів їх експлуатації, можливостей і проблем.
Мета роботи. Дослідити результати використання діагностичної системи Регіна-КІН-750 для контролю паперово-оливної ізоляції конденсаторного типу (ПОІКТ) ВТ та ВВ електропідстанції 750 кВ «Вінницька».
Матеріал і результати дослідження. Проведений аналіз свідчить. що в результаті тривалої експлуатації ВО
відбувається погіршення характеристик ПОІКТ, викликане розвитком іонізаційних процесів, теплового старіння і руйнування ізоляції під впливом кисню повітря та зволоження [3]. Також мають місце механічні пошкодження і руйнування, забруднення ізоляції. Це викликає зниження електричної міцності і вразі невчасного прийняття запобіжних пошкодженню заходів − до пробою (рис.1, в). В процесі експлуатації зростають діелектричні
втрати в ізоляції, що призводить до розвитку теплового пошкодження (рис. 1 а, б − пошкодження трансформатора струму 750 кВ), до старіння ПОІКТ. Ці та інші зміни в стані ПОІКТ проявляються в зміні електричних та
фізико-хімічних характеристик трансформаторної оливи, яка просочує паперову ізоляцію та в самій ПОІКТ. В
обладнані підстанцій, в ряді випадків, утворюється контакт ПОІКТ з повітрям в обладнанні, яке може поглинати вологу з повітря оточуючого середовища. Це різко зменшує електричну міцність, збільшує tgδ (рис. 1, в −
пошкодження високовольтного вводу 750 кВ) та провідність ізоляції, що, в свою чергу призводить до зростання
температури та пошкодження (рис.1, а).

а)
б)
в)
г)
Рисунок 1 − Пошкодження ВО та зміна кількості тривожних повідомлень КІН-750 по роках
Якщо з метою спрощення розрахунку припустити, що все тепло, яке виділяється за рахунок діелектричних
втрат витрачається на розігрів ПОІКТ, то при напруженості поля Епр електричне пошкодження ізоляції відбудеться за час τ, який знаходиться за виразом [4]:
СТ g
,
(1)
τ=
0 ,24 aγ 0 E пр2
де СТ − теплоємність ізоляції; g − питома вага ізоляції;

γ0

− еквівалентна електропровідність при температу-

рі t0, яка визначена по tgδ ; α − температурний коефіцієнт діелектричних втрат.
При цьому залежність провідності γ від температури t визначається відношенням:
γ = γ 0 e a ( t −t0 ) .
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З урахуванням прийнятих припущень залежність пробивної напруги Uпр від часу τ можна визначити за виразами [4]:
(3)
U пр = A1τ −0 ,5 ;

A1 = d

CT g ,
0 ,24 aγ 0

(4)

де d − товщина ізоляції між електродами.
Отже, порівняння відхилення поточних значень γ від попередніх (відомих для справного стану ПОІКТ) з
максимальним значенням такого відхилення та контроль часу тривалості такого відхилення дозволять виявити
небезпечні зміни в стані ПОІКТ та (залежно від часу розвитку дефекту) вчасно вивести ВО з експлуатації. Для
такого контролю на електропідстанції 750 кВ «Вінницька» Південно-Західної електроенергетичної системи
(ПЗЕС) є сучасна діагностична система Регіна-КІН-750 (далі КІН−750) виробництва НВП «Анігер» [2].
Узагальнимо результати аналізу багаторічних спостережень за ПОІКТ ВО підстанції засобами КІН-750 (для
ВТ та ВВ) та КІВ−500 (лише для ВВ 750 кВ). В період з 2006 по 2013 роки спрацьовувань КІВ-750 на п/ст 750 кВ
не зареєстровано. Проведені дослідження свідчать про те, що на контрольовану зміну комплексної провідності,
впливають погодні умови. Це викликає часті тривожні повідомлення оперативному персоналу, помилково відволікаючи його. Тому в ПЗЕС здійснюється переналаштування параметрів програмного забезпечення КІН-750, ефективність якого (за рахунок оптимізації) з кожним роком зростає (табл. 1) і як результат − зменшення кількості
тривожних повідомлень (рис. 1, г) і пошкоджень обладнання.
Таблиця 1 − Спрацьовування сигнальних органів КІН-750
Кількість тривожних повідомлень КІН-750
Загальна кількість
Викликаних зростанням вологості повітря
Викликаних іншими причинами
Викликаних пошкодженням ізоляції

2006
75
48
24
3

2007
32
19
8
5

2008
10
6
2
2

Роки
2009 2010
12
5
8
3
4
0
0
2

2011
7
5
1
1

2012
4
4
0
0

2013
0
0
0
0

Апроксимуючи дані табл. 1, за допомогою програмного забезпечення CurveExpert, Mathcad та Excel отримані залежності кількості тривожних повідомлень КІН-750 від років спостережень та доведено, що експоненційна залежність має меншу величину достовірності апроксимації R2 порівняно з поліноміальною залежністю.
Використовуючи першу та другу інтерполяційні формули Гауса, методи сплайн−інтерполяції, методи екстраполяції та дані табл.1, досліджені закономірності зміни кількості «помилкових» тривожних повідомлень
КІН-750 та пошкоджень ВО по роках, які доводять ефективність заходів щодо покращення адаптації КІН до
роботи в умовах п/ст 750 кВ та заходів по вчасному проведенню ремонтів ВТ та ВВ за результатами повідомлень КІН-750.
Під час досліджень виявлено, що на результати діагностування засобами КІН-750 негативно впливають і
інші причини, серед яких − зміна величини напруги нульової послідовності 3Uо, зміна потенціалів контуру заземлення підстанції, перемикання контрольованих кіл різного ВО. Контроль стану ПОІКТ є важливим заходом
з огляду на відносно високу пошкоджуваність її порівняно з іншими деталями і вузлами ВТ та ВВ. Наведемо
приклади лише деяких з пошкоджень, зафіксованих КІН-750: ТФРМ-750 (рис.1, а) був виведений із роботи у
2007 р. (теплове руйнування ПОІКТ); пошкодження ПОІКТ ТС-750 3В (фаза А ТОГ-750 ) 19.08.06 (аварійне
зростання провідності ПОІКТ, перекриття спочатку верхнього, а через 15 хвилин нижнього елементу, пошкодження ізоляції нульового виводу 35 кВ реактора ПЛ „ЧАЕС”, фази С), 24.12.06 пошкодження ізоляції верхнього
елементу ТС-750 3В, фаза С (ТОГ-750), а нижній елемент залишився у справному стані (завдяки отриманій від
КІН-750 інформації, ТОГ-750 був вчасно виведений з експлуатації), …, 24.01.2011 вчасно виявлене КІН-750
пошкодження контакту на електромагнітному пристрої НДЕ-750 І с.ш. 750 ф.А.
Висновки. Використання КІН-750 дозволяє реєструвати зміни діагностичних параметрів під час погіршення
та пошкодження ізоляції високовольтного обладнання та в передаварійному стані ізоляції попереджати про
аварію, що при нешвидкому розвитку пошкодження в умовах експлуатації дозволяє вчасно вивести обладнання
з експлуатації, чим уникнути тяжких пошкоджень як виведеного, так і суміжного з ним ВО. З 2005 по 2013 рік
невиявлених КІН-750 дефектів ізоляції високовольтних вводів та трансформаторів струму не зафіксовано.
ЛІТЕРАТУРА
1. Анализ методов непрерывного контроля характеристик изоляции трансформаторов тока и вводов на подстанциях 330–750 кВ / Рассальский А.Н., Сахно А.А., Конограй С.П., Спица А.Г., Гук А.А. // Вісник КДПУ
імені Михайла Остроградського. Вип. 3/2009 (56). – Ч. 1. – 2010. – № 4. – С. 67–70.
2. Буткевич О.В. Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі
комплексів «Регіна» / О. В. Буткевич, В.Л. Тутик // Гідроенергетика України, 2010. – С. 46–49.
3. Славинский А.З. Физика диэлектриков. Т. 1. Высоковольтная изоляция энергетической аппаратуры. − М.:
Научтехлитиздат, 2007. − 228 с.
4. Грейсух М.А. Бумажно-масляная изоляция в высоковольтных конструкциях / М.А. Грейсух,
Г.С. Кучинский, Д.А. Каплан, Г.Т. Мессерман – М.–Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 299 с.
189

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И НЕПОЛНОТЫ
ИНФОРМАЦИИ
Р. А. Пархоменко, препод., А. Н. Яловая, соиск., М. А. Баулина, асп.
Криворожский национальный университет
ул. XXII партсъезда, 11, 50027, г. Кривой Рог, Украина, e-mail: speet@ukr.net
Введение. Горнорудная подотрасль является одной из базовых в общегосударственном процессе
пополнения валютных запасов страны.
С 1991 г. по 2011 г. в Украине принято и введено в обязательное исполнение около 60-ти «Законов»,
«Постановлений» и «Указов президента», касающихся проблем повышения эффективности производства
электрической энергии (ЭЭ), её распределения, потребления и контроля за этими процессами.
Такое беспрецедентное количество законодательных Актов свидетельствует о важности анализируемой
проблемы, как проблемы общегосударственной и стратегически важной для безопасности страны, её
независимости от других стран-доноров [1].
Касательно части общей энергетической проблемы – электроэнергетической, то, кажущаяся для обывателя
надуманной, данная ситуация в силу перепроизводства электрической энергии в Украине, на деле выглядит не
такой праздной, поскольку для её производства необходимы газ, нефть и уран, что, хотя и с различных точек
зрения, но всё же являются предметами экспорта, а следовательно, и с тяжестью всего этого процесса [1].
Если добавить к известному факту, что производство электрической энергии в Украине за 10 лет (с 1990 по
2000 гг.) уменьшилось на 57,4 %, а доля потребления электрической энергии производственными
предприятиями осталась практически как и прежде – 48 % в 2000 г. против 55,6 % − в 1990 г., то проблема
переходит в ранг архиважных для всего государства.
Вместе с тем, слагаемая общего объёма потребления электрической энергии горнодобывающей
промышленностью составила 18,5 % в 2000 г. и 23,7 % − в 2011 г. , увеличившись по сравнению с 1990 г.
соответственно на 7,3 % и 8,4 %.
Энергоёмкость добываемых полезных ископаемых (ПИ) – железной руды отечественными предприятиями
постоянно растёт. Так только за последние два года она возросла с 38,6 % до 61,6 %, т.е. в 1,6 раза [2].
Это ставит под угрозу приоритет наших горнорудных предприятий в отстаивании своего почётного места в
мировом рынке сырья. Сложившаяся ситуация усугубляется имеющей место неопределённости и неполноты
информации в перспективе прогнозирования объёмов добычи ПИ.
Сложившаяся, и совсем не в положительную сторону, ситуация в вопросах электроэнергопотребления на
горнорудных предприятиях связана в определённой степени, по мнению авторов, с упрощённым подходом к
разрешению этой проблемы, которая трактуется лишь как процесс энергосбережения. Хотя ее надо трактовать
более широко и объёмно как проблему эффективного использования электрической энергии в частности и
энергетической вообще [1].
Такое утверждение не является прихотью авторов, а целью ещё раз проанализировать возможные пути
подхода к проблеме и следовательно, скорректировать направления её решений.
Цель работы. Разработка предложений по формированию структуры алгоритма оценки процесса
электропотребления отечественными горнорудными предприятиями в условиях неопределённости и неполноты
информации.
Материалы и результаты исследований. Методология исследования данной проблемы должна содержать
совокупность методов, исследующих проблемные вопросы эффективного и безопасного электропотребления на
горнорудных предприятиях.
Повышение эффективности использования электроэнергии на данных видах предприятий неразрывно
связано с оценкой режимов электропотребления, что особенно актуально в силу специфики условий ведения
горных работ вообще и в железорудных шахтах в частности. В этой связи целесообразно выдвинуть следующие
идеи для возможного обсуждения и дискуссии:
1. Электропотребление (ЭП) горнорудных предприятий зависит от большого числа факторов. Влияние
факторов на процесс ЭП имеет сложный и многообразный характер, описание которого в рамках как
детерминистических, так и классических статистических методов не всегда возможно в силу
непредсказуемости условий, определяющих действие факторов. В этой связи можно констатировать, что ЭП
горнорудных предприятий формируется под влиянием факторов, предсказание воздействия которых является
недостаточно достоверным. Большое число разнообразных факторов представляет определённые трудности в
оценке их воздействия на ПЭЭ как в методологическом, так и технико-экономическом аспектах.
2. Информация о процессе ЭП содержит разнообразные множества эмпирических данных и характеризует
его многомерными случайными признаками. Значительное число признаков делает трудной, а нередко даже
неразрешимой вообще, задачу выявления связей между ними. В этом случае требуется описание процесса ЭП
меньшим числом обобщенных характеристик, которые отражают внутренние объективно существующие
закономерности, не поддающиеся непосредственному наблюдению.
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3. Отмеченные особенности приводят к необходимости применять при оценке состояний режимов ЭП
горных предприятий методы, позволяющие получать решения в условиях неполной информации при снижении
размерности исходных данных («сжатие» информации) о изучаемом процессе. В этом случае возникают задачи
анализа данных о ЭП, решение которых основано на применении методов факторного анализа и установлении
типологии изучаемых объектов.
4. В указанном аспекте оценка состояния процесса ЭП при всём многообразии моделей анализа опирается
на положение, заключающееся в том, что при обследовании или эксперименте, когда эмпирический материал
содержит большое число параметров, многие из них объединены корреляционными связями между собой. Это
объясняется тем, что наблюдаемые «внешние» параметры лишь косвенно характеризуют процесс ЭП. Наряду с
большим числом таких «внешних» параметров (факторов) существует небольшое число «внутренних»
(существенных) параметров, которые трудно или невозможно измерить, но они определяют поведение
«внешних» параметров. Нахождение этих гипотетических существенных параметров и является целью анализа
состояния процесса ЭП.
5. Основываясь на вышеизложенных позициях, можно выделить различные множества (параметры),
обусловливающие процесс ЭП. К числу этих множеств относятся группы факторов горно-геологического,
горно-технологического, климато-метеорологического, электроэнергетического, организационного характера.
Такие параметры (факторы) горно-технологической группы, как глубина залегания, размеры
месторождений, вид технологии, параметры систем вскрытия и разработки, типы применяемых машин и
оборудования и др. влияют на электроэнергоёмкость продукции. Электроэнергетические факторы –
структурные параметры электрических схем, число, мощность, к.п.д. электроприёмников и др. обуславливают
формирование режимов электрических нагрузок. Организационные и эксплуатационные факторы
обуславливают степень использования электроприёмников, уровень повышенных потерь электроэнергии из-за
ухудшения характеристик электрооборудования, машин и механизмов.
6. Оценка состояний процесса ЭП в условиях слабой информативности независимых признаков,
определяющих режимы ЭП, может быть осуществлена с применением для «сжатия» информации разложения
Карунена – Лоэва (РКЛ) и метода главных компонент (МГК), наиболее полно использующих исходную
статистическую информацию для получения адекватных математических моделей.
Выводы. Процессы электропотребления горнорудных предприятий носят неопределённость и не содержат
достаточной информации для оценки этого процесса традиционными методами.
Рекомендуется использовать разработанные в работе предложения по формированию структуры алгоритма
оценки процессов энергопотребления горнорудных предприятий.
ЛИТЕРАТУРА
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ
Ю. А. Веремійчук, асп., А. І. Замулко, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
вул. Борщагівська, 115, корпус 22, 03056, м. Київ, Україна, e-mail:abonne@i.ua
Вступ. Реформування, що проходять в енергетичній галузі, спрямовані на створення конкурентного
середовища, а також сучасної системи взаємовідносин між учасниками ринку. Особлива увага при таких змінах
повинна приділятись питанням управлінням електроспоживанням та взаємодії суб’єктів електроенергетики зі
споживачем. В цій ситуації рівень розробки та затвердження нормативних документів має важливе значення,
оскільки питання правового регулювання впливають на діяльність суб’єктів господарювання, різних за правом
власності, та споживачів електричної енергії.
Мета роботи. Визначення шляхів щодо проведення аналізу нормативно-правового забезпечення, що
вирішує питання організації управління електроспоживанням з врахуванням взаємодії суб’єктів
електроенергетики зі споживачем в умовах реформування ринкових відносин, а також напрацювання
пропозицій щодо напрямів його вдосконалення.
Матеріал і результати дослідження. Процеси організації управління електроспоживанням в
електроенергетичній галузі регулюються рядом законодавчих та нормативно-правових актів, а також
підзаконними нормативно-технічними документами. Регулювання правовідносин у межах існуючого
нормативно-правового забезпечення в електроенергетичній галузі пропонується проаналізувати за
напрямками [1]:
− правовідносини в напрямку здійснення державного управління та контролю;
− державне регулювання в електроенергетиці, яке здійснюється через механізми ліцензування учасників
оптового ринку електроенергії та ціноутворення;
− регулювання відносин в процесі функціонування об’єктів електроенергетики на рівні оптового ринку
електроенергії;
− здійснення експортно-імпортних операцій з електроенергією.
Проведення дослідження нормативних документів пропонується здійснювати з урахуванням використання
методів аналізу правового середовища з метою виявлення бар’єрів щодо регулювання режимів споживання та
їх подолання, що дозволить забезпечити належний рівень управління електроспоживанням. Також зазначені
оцінки можуть бути проведені з використанням маркетингових підходів до аналізу. Прийняття рішення щодо
розробки та впровадження нових нормативно-правових актів необхідно з урахуванням ризиків споживачів та їх
взаємодії з суб’єктами електроенергетики в умовах реформування ринкових відносин.
При проведені аналізу, в розглянутому правовому полі передбачено ряд дій щодо реформування
електроенергетичного комплексу, але залишаються відкритими питання управління електроспоживанням, які
потребують нормативно-правового регулювання. Також в нормативних документах не регламентовано питань
щодо масового процесу приватизації та реприватизації енергопостачальних компаній, під час якого, по-перше,
взагалі не йде мова про управління попитом (прибуток компаній залежить від обсягу спожитої електроенергії),
а по друге, не існує зацікавленості, певних гарантій на державному рівні або програм з управління
електроспоживанням. Тому дії, спрямовані на управління попитом, повинні бути відображені в законодавчих
документах і вирішувати наступні основні питання: тарифного, оперативного, адміністративного регулювання
та інші.
Важливим з точки зору дослідження є:
− проведення розподілу нормативних документів за функціями, які вони несуть і вирішують на рівні
споживача і суб’єктів господарювання;
− визначення документів, які регламентують питання електроспоживання, саме враховуючи зацікавленість
суб’єктів в регулюванні режимів споживання електричної енергії;
− дослідження рівня нормативно-правого забезпечення та порядок здійснення процедури щодо управління
електроспоживанням в умовах реформування ринку.
Результатом аналізу та дослідження є напрацювання пропозиції щодо доповнення нормативно-правових
документів в контексті управління електроспоживанням із розширенням структури галузевого впливу на
підприємства різних прав власності та взаємодії з споживачами електричної енергії.
Висновки. Для проведення реформування в електроенергетичній галузі нормативно-правове забезпечення
отримало ряд напрацювань, але вони не стали предметом глибокого наукового дослідження і аналізу, особливо
що стосується проблем організації управління електроспоживанням. Тому дії, спрямовані на управління
попитом, повинні бути відображені в законодавчих документах і забезпечувати системний характер у
вирішенні задач управління електроспоживанням.
ЛІТЕРАТУРА
1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року та дальшу перспективу.
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РОЗРАХУНОК ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ
С. М. Лебедка, асист., І. М. Дяговченко, студ.
Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, м. Суми, Україна, e-mail: lebedka_serg@ukr.net
Вступ. Вiтроелектроустановки (ВЕУ) перетворюють кінетичну енергію вітру в електричну за допомогою
генератора в процесі обертання ротора. Лопаті вітряків використовуються подібно до пропелеру літака для обертання центральної маточини, приєднаної через коробку передач до електричного генератора. За своєю конструкцією генератор ВЕУ нагадує генератори, що використовуються на електростанціях, які працюють за рахунок спалювання органічного палива.
Кінетична енергія вітру, що отримується при взаємодії повітряних потоків з лопатями вітряка, через систему
трансмісії передається на електричний генератор. Завдяки трансмісії генератор може працювати ефективно при
різних швидкостях вітру. Вироблена електроенергія може використовуватися безпосередньо, надходячи в електромережу або накопичуватися в акумуляторах для подальшого використання.
Мета роботи. Розрахувати вітроенергетичну установку для живлення електроенергією навчального корпусу
університету: вибрати тип та потужність вітрогенератора, акумулятор, кабельну лінію.
Матеріал і результати дослідження. В якості вихідних даних перераховуємо все навантаження змінного струму
чотириповерхового навчального корпусу університету, знаючи його номінальні потужності та кількість годин роботи за тиждень. Отримуємо загальну середньодобову потужність змінного струму, що складає близько 25 кВт.
За даними Сумської метеорологічної станції отримані параметри вітру: частка вітрів, придатних для потреб
вітроенергетики по місяцях року, середні швидкості вітру по місяцях, повторюваності напрямку вітру по румбах, прогноз вітрової активності. Для розрахунку використовувалася також карта енергетичного потенціалу
вітру на території України: за допомогою карти можна визначити кількість енергії, яку можна одержувати щорічно за допомогою вiтроенергетичного агрегату (кВт·год за рік на один кВт встановленої потужності).
В роботі розрахована швидкість вітру, яка залежить від висоти, при цьому відомі значення швидкості вітру
на вихідній висоті. Використавши показники вітротурбін в залежності від швидкості вітру, знайдено ймовірний
ефект роботи вітрового колеса при різних швидкостях. Знайдена необхідна потужність генератора з врахуванням 10 % перевантаження від сумарної потужності – близько 28 кВт. За знайденою потужністю генератора
обираємо необхідний нам вітряк.
Виходячи з отриманих розрахунків, логічно було б зробити вибір на користь вітряка EuroWind 30 (потужність – 30 кВт). Проте в даному випадку слід врахувати той факт, що цей вітрогенератор починає виробляти
енергію за умови наявності вітру швидкістю 3 м/с, а за даним Сумського Гідрометцентру протягом року має
місце значна частка вітрів, швидкість яких менша, ніж 3 м/с. Тому вирішено зупинити вибір на генераторах
EuroWind 10 (початкова швидкість вітру – 2 м/с, продуктивність – 900–13000 Вт, напруга – 240 В, максимальна
сила струму – 54,2 А, рекомендовані акумулятори – 20 шт. по 12 В, 200 Ач, напруга після інвертора –
220/380 В) та EuroWind 20 (початкова швидкість вітру – 2 м/с, продуктивність генератора – 1800-26500 Вт, напруга – 360 В, максимальна сила струму – 73,6 А, рекомендовані акумулятори – 30 шт. по 12 В, 200 Ач, напруга
після інвертора – 380 В), сумарна потужність яких складе 30 кВт. При цьому обидва ці генератори починають
віддавати енергію в мережу вже при швидкості вітру 2 м/с.
В роботі також здійснено вибір акумулятора для вітряка, що залежить від тривалості періоду безвітря. Через
те, що іноді дуже важко заздалегідь точно визначити кількість послідовних безвітряних днів, акумулятор вітряка повинен бути розрахований на більше число днів.
Для живлення навчального корпусу електроенергію від ВЕУ необхідно передавати лінією електропередачі.
В роботі розрахований переріз кабельної лінії за економічною щільністю струму та перевірений на мінімум
провідникового матеріалу, розраховані допустимі втрати напруги в мережі.
Насамкінець виконано розрахунок терміну окупності ВЕУ. За критерій доцільності застосування ВЕУ беремо річний економічний ефект, який залежить від вітрових умов місця, де застосовуватиметься ВЕУ. За базу
порівняння при розрахунку економічного ефекту, одержуваного від вітрогенераторів EuroWind 10 та
EuroWind 20, призначених для вироблення електроенергії, прийнята тарифна величина забезпечення електричною енергією від загальної мережі. Термін окупності склав близько десяти років.
Висновки. В роботі виконано розрахунок вітроенергетичної установки для живлення електроенергією навчального корпусу університету. На основі статистичних даних гідрометцентру вибрано два вітрогенератора
EuroWind 10 та EuroWind 20, встановлено акумуляторну батарею, лінію електропередачі, що живить корпус.
ЛІТЕРАТУРА
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДІГРІВУ ВОДИ У ПРОТОЧНИХ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРАХ
В. М. Гудь, ст. викл., В. С. Мельник, ст. викл., В. А. Труш, студ.
Національний університет водного господарства та природокористування
вул. Соборна, 11, 33000, м. Рівне, Україна
Вступ. Світова енергетика загалом та України зокрема, вимагає щорічного споживання значних об’ємів
традиційних джерел енергії (нафти, газу, вугілля, атомної енергії), обсяги яких із кожним роком зменшуються,
а вартість лише збільшується. При цьому, Сонце є альтернативним, практично невичерпним, джерелом енергії,
яка може ефективно трансформуватись як в теплову, так і електричну. Загальна потужність Сонця оцінюється в
40·1023 кВт, а інтенсивність його потоку випромінювання на рівні моря влітку може досягати до 1000 Вт/м2 [1].
На території України річний потік сонячного випромінювання складає від 1080 кВт⋅год (в північних регіонах)
до 1400 кВт⋅год (в Криму) на 1 м2 горизонтальної поверхні [2].
В наш час найчастіше використовують два способи перетворення енергії Сонця: використовуючи сонячні
колектори або фотоелектричні перетворювачі [3, 4]. Більшого поширення, завдяки своїм техніко-економічним
показникам, набуло використання сонячних колекторів для підігріву води систем гарячого водопостачання.
Перспективним є використання сонячних колекторів у тепло меліоративних системах. Однак, незважаючи на
величезну кількість відомих конструкцій колекторів, питання ефективності підігріву води ними залишається
відкритим.
Мета роботи. Розробка математичної моделі та дослідження залежності температури колектора від
параметрів навколишнього середовища при зміні товщини колектора і витрати рідини.
Матеріали і результати дослідження. Для порівняльного аналізу роботи колекторів розроблено
математичну модель, яка описується рівнянням:
dТ ( t )
GС dT ( t )
(1)
=−
+ Egη0 − k1 (T − Tн ) − k 2 (T − Tн )2 ,
ρC∆h
∆d dx
dt
де ρ та C − густина та питома теплоємність рідини, ∆h − товщина шару рідини колектора приведена до
ширини ∆d , G − масова витрата рідини, Eg − середня густина сумарного падаючого на колектор сонячного
випромінювання, а T та TH − температури теплоносія в колекторі та навколишнього середовища, η0 − ККД
сонячного колектора при T − TH = 0 , k1 та k 2 − емпіричні коефіцієнти.
В проточному режимі роботи dT / dt = 0 . З урахуванням чого, рівняння (1) прийме вид:
GС dT ( t )
= Egη0 − k1 (T − Tн ) − k 2 (T − Tн )2 .
(2)
∆d dx
Порівняльний аналіз здійснювався для найбільш розповсюджених конструкцій сонячних колекторів, рис. 1.
Колектори а типу виготовляють із пластику і вони не містять скління. В той же час, колектори б типу мають
одношарове скління. Основним елементом колекторів в та г типів є вакуумна трубка. Проте, у колекторі г типу
трубки оснащені рефлекторами.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 1 − Поперечні перерізи найбільш відпрацьованих типів колекторів
Параметри рівняння (2) для досліджуваних типів конструкцій приведені в табл. 1 [5].
Таблиця 1 – Параметри рівняння 2 для сонячних колекторів
№п/п
Тип колектора
1
2
3
4

Плоский засклений
Плоский пластиковий
Трубчатий звичайний
Трубчатий з рефлекторами

η0
0,779
0,78
0,7
0,661

k1
3,56
27,35
1,33
0,82

k2
0,0146
0,1
0,0071
0,0064

Порівняльний аналіз роботи колекторів проводили з використанням імітаційної моделі, розробленої в
додатку Simulink середовища Matlab (рис. 2).
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Рисунок 2 − Імітаційна модель для порівняльного аналізу роботи колекторів
Результати порівняльного аналізу роботи колекторів при витратах, співмірних з витратами побутових
газових водонагрівачів, показали, що для максимально можливого нагріву площа поверхні колектора повинна
складати не менше, як 1000 м 2 . Дослідження підігріву води сонячним водонагрівачем площею 10 м2
показали, що максимальний нагрів води складає близько 5 C в літню пору року та 0 ,5 C у зимову.
Зменшення витрати до 0,02 кг/с показало, що в вакуумних сонячних колекторах площею 10 м 2 вода, в теплу
пору року, підігріватиметься до температури, близької нормативної [6]. А при витраті 0,002 кг/с значно
перевищуватиме температуру кипіння води. В той же час, у зимову пору року, вода до температури 50 0C може
підігрітися за найсприятливіших умов при витраті, не більшій, як 0,002 кг/с.
При цьому варто відзначити, що ефективність роботи пластикового колектора при низьких температурах, в
похмурі дні в літню пору року перевищує ефективність вакуумних колекторів. Вказане пояснюється вищим
коефіцієнтом теплопровідності стінок і, як наслідок, більшою величиною теплообміну за рахунок
теплопровідності.
Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що в неперервному режимі роботи ефективна
робота сонячного колектора площею 10 м 2 забезпечується при витратах 0,02 кг/с в літню та 0,002 кг/с в зимову
пори року. Показано, що за малих інтенсивностей сонячного випромінювання (у похмурі дні) у випадку, коли
температура навколишнього середовища вища за температуру води, більш ефективною є робота пластикового
колектора. Таким чином можна прийти до висновку про необхідність функціонування колекторів у
періодичному режимі роботи.
ЛІТЕРАТУРА
1. Norton Oliver. Solar energy: A new day dawning? // Silicon Valley sunrise. – nature, Vol. 443, Issue 7107. −
2006 – PP. 19−22.
2. Nathan S. Lewis, Daniel G. Nocera. Powering the Planet: Chemical challenges in solar energy utilization. –
Stanford Univercity, CA. – 2006.
3. Michael Boxwell. Solar Electricity Handbook. – Edition: A simple practical guide to solar energy – designing and
installing photovoltaic solar electric systems. – Greenstream Publishing. – 2011. – 36 p.
4. Озарків І.М., Мисак Й.С., Копинець З.П. Використання сонячної енергії у промисловості: навч. посіб. /за
ред.. д-ра техн. наук І.М. Озарківа. – Львів : Вид-во "Українські технології", 2008. – 276 с.
5. Как выбрать тип коллектора для системы солнечного теплоснабжения? Інтернет ресурс:
http://alt.rkraft.ru/solnechnye-kollektory.html
6. СНиП 2.04.01-85* Інтернет ресурс: http://www.vashdom.ru/snip/20401-85/

195

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НОРМАЛЬНИМИ РЕЖИМАМИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ З ВРАХУВАННЯМ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВВОДІВ І РЕГУЛЮВАННЯ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ
ТРАНСФОРМАТОРІВ
О. О. Рубаненко, к.т.н., І. О. Рубаненко, студ.
Вінницький національний технічний університет
Хмельницьке шосе 95, Вінниця, 21021, Україна, e-mail: lena_rubanenko@bk.ru
Вступ. Оптимальне керування нормальними режимами (НР) електроенергетичних систем (ЕЕС) може
здійснюватись за допомогою трансформаторів з РПН (регулюванням під навантаженням). В ЕЕС силовий
трансформатор є одним з важливих елементів, від якого залежить надійність електропостачання та
ефективність керуючих впливів на ЕЕС [1, 2] з метою забезпечення якості електроенергії, енергозбереження та
зменшення впливу енергетичного обладнання на екологію. Відмова силового трансформатора під час його
роботи може призвести до аварії в енергосистемі з широкомасштабними наслідками. Тому зараз в енергетичній
галузі підвищена увага приділяється надійності роботи енергосистем, в тому числі і трансформаторів. Відомо,
що в наш час швидко зростає частка устаткування, яке відпрацювало нормативний термін служби. У багатьох
промислово розвинених країнах світу, у тому числі і в Україні, до 2010 р. частка такого устаткування перевищила
розрахунковий термін експлуатації. Це стосується силових трансформаторів (СТ) і в тому числі їх високовольтних
вводів (ВВ). Це визначає необхідність продовження терміну роботоздатності обладнання, підвищення
економічності, підтримки надійності роботи енергосистеми в цілому, а також врахування технічного стану
трансформаторів з РПН при оптимальному керуванні нормальними режимами ЕЕС. За таких умов актуальною
постає задача вдосконалення методів та засобів інформаційного забезпечення процесу автоматизованого
керування режимами шляхом врахування технічного стану кожного, працюючого в ЕЕС, трансформатора та
його впливу на надійність і якість роботи ЕЕС в темпі процесу керування режимами, що сприятиме швидкому
впровадженню SMART Grid технологій.
Мета роботи. Вдосконалення методу оптимального керування параметрами нормальних режимів шляхом
врахування технічного стану трансформаторів з РПН.
Матеріал і результати дослідження. Завдання оптимального керування потоками потужності в ЕЕС
полягає в тому, щоб підтримувати значення цільової функції F (яка відповідає мінімуму загальносистемних
втрат активної потужності) у заданій зоні нечутливості пристроїв керування режимами ЕЕС (РПН
трансформаторів) δF. Для цього при виході з цієї зони здійснюються керуючі дії за допомогою регульованих
трансформаторів, а також джерел реактивної потужності. Для підвищення ефективності керування потоками
потужності в ЕЕС з метою зменшення втрат потужності необхідно виявляти реальні можливості
трансформаторів з РПН, оцінюючи чутливість втрат потужності до змін коефіцієнтів трансформації. Для
підвищення ефективності використання трансформаторів з РПН в ЕЕС, при формуванні керуючих дій,
необхідно також враховувати їх залишковий ресурс, що залежить від поточного технічного стану РПН [3]. В
задачі оптимізації режимів ЕЕС пропонуємо використовувати такий критерій оптимальності:
q

F = ∆P + P( δU ) + P( ϖ ) +

∑ AТі → min ,

(1)

і =1

де ∆P – сумарні втрати активної потужності в ЕЕС; P(δU) – потужність, еквівалентна збиткові споживачів через
неоптимальність якості напруги; P( ϖ ) – потужність, еквівалентна збиткові внаслідок недовідпуску
електроенергії, який викликаний відмовами трансформаторів, зокрема відмовами пристроїв РПН та
високовольтними вводами; AТi – функція, що вводиться для врахування залишкового ресурсу трансформаторів
та вартості перемикань з огляду на наближення терміну капітального ремонту; q – кількість трансформаторів,
ϑ

які мають РПН. Так для і-того трансформатора [4]: A1 = Bкап. рем.,i /(Bел.ен.T рем.,i ), де Вкап. рем =

∑ [(1 − k рес γ )⋅ Вγ ];

γ =1

k рес .γ – коефіцієнт залишкового ресурсу γ-го вузла трансформатора, γ – порядковий номер вузла, υ – кількість
контрольованих вузлів трансформатора, Вкап.рем. – прогнозована вартість ремонту γ-вузла, Вел.енер. – вартість
транспортування 1 кВт·год, Трем – час капітального ремонту і-того трансформатора, Вγ – вартість ремонту γвузла трансформатора (високовольтного вводу, РПН).
Час капітального ремонту (Трем ) і-того трансформатора та вартість (Вγ) ремонту γ вузла трансформатора, під
час роботи, залежить від їх технічного стану і тому є прогнозованою величиною, яку пропонуємо знаходити з
використанням методів нейронечіткого моделювання.
Для врахування залишкового ресурсу СТ і їх впливу на втрати потужності запропоновано використовувати
коефіцієнт ефективності використання трансформатора з РПН для підтримання оптимального режиму роботи
ЕЕС. Він розраховується за виразом [3]:
k ефект. = (a 1 + a 2 )k ресI k рес n k рес ввод a 3 k впливу т ,і ,
(2)
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коефіцієнт залишкового ресурсу по параметру накопиченого комутованого струму визначають за формулою:
k ресI = ( I зал . − n ⋅ I ком ) / I пасп . , залишковий струм комутації, який визначають за формулою: I зал. = I пасп . − I нак . , а
коефіцієнт ресурсу по параметру кількості перемикань, визначається за формулою:
n −n
k рес n = зал .
.
(3)
nпасп .
Коефіцієнт залишкового ресурсу високовольтного вводу k рес ввод по і-му діагностичному параметру (опір
ізоляції, механічна міцність та інші діагностичні параметри, приклади пошкодження наведені на рис. 1) [4, 5]:
xi1,гран − хі1,пот
; хі1,гран – граничне нормативне значення і1-го діагностичного параметра, хі1,пот – значення
ki 1 =
хі1,гран − хі1,поч
і1-го діагностичного параметра на момент контролю, хі1,поч – початкове значення і1-го діагностичного параметра
(на момент введення в експлуатацію нового обладнання або після ремонту), і1 – діагностичний параметр.

Місце дефекту
Рисунок 1 – Фото місця дефекту високовольтного вводу
Коефіцієнт впливу РПН і-того трансформатора на загальносистемні втрати (kвпливу т,і) знаходиться за
виразом: kвпливу т,і = (∆Pне вик , і − ∆Pопт,і ) / ∆Pне вик , і , де: ∆ Pне вик,і – загальносистемні втрати потужності в лініях
електропередач внаслідок невикористання перемикання РПН і-того трансформатора, ∆Pопт,і – загальносистемні
втрати потужності в лініях електропередач внаслідок використання РПН і-того трансформатора з метою
встановлення оптимального положення РПН з урахуванням обмежень за напругою у вузлах, за струмами у
вітках, та за крайніми положеннями РПН. Вагові коефіцієнти, які визначають за виразами: a1 = B1 / Bсум ,
a2 = B2 / Bсум ,

a3 = B3 / Bсум , вартість понаднормованих технічних втрат потужності, яку визначають за

(

)

виразом: B3 = ∆Pпот − ∆Pнорм τC , сумарну вартість, яку визначають за виразом: Bсум = B1 + B2 + B3 , де

B1 – вартість втраченої електричної енергії в результаті роботи по ремонтній схемі, B 2 – вартість ремонту РПН
трансформатора у разі його пошкодження при оперативних перемиканнях; n – кількість потрібних перемикань
для досягнення оптимального режиму; ∆Pопт – оптимальна величина втрат активної потужності;
∆Pнеопт – значення втрат активної потужності при відмові від перемикань даним трансформатором;
I зал. – залишковий струм комутації; I ком – струм, який комутує РПН трансформатора при одному перемиканні;
I пасп. – номінальний струм, який може комутувати РПН трансформатора за паспортними даними;
I нак . – накопичений комутований струм; ∆Pнорм – нормативне значення технічних втрат активної потужності;
∆Pпот – поточне значення втрат активної потужності; С – вартість електроенергії; τ – тривалість періоду між
перемиканнями.
Висновки. Вдосконалено метод оптимального керування НР ЕЕС, який при визначенні керуючих впливів
враховує значення коефіцієнту ефективності використання трансформатора з РПН, що дозволяє визначити той
трансформатор, яким доцільніше змінити коефіцієнт трансформації для зменшення загальносистемних втрат
активної потужності за умови безаварійної експлуатації трансформаторів.
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АНАЛІЗ СТРУКТУР ТА РЕЖИМІВ СУЧАСНИХ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ
ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ
Ю. О. Бондаренко, студ., Д. С. Середа, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: julia.bond@mail.ru
Вступ. Практично всі розвинені країни вже 10–20 % всього енергопотенціалу переклали на поновлювані ресурси. В Україні починає простежуватися оптимістична тенденція розвитку альтернативної енергетики.
На сьогоднішній день розроблено і застосовується значна кількість структур для перетворення енергії вітру
в електричну енергію постійної або змінної напруги, або для виконання механічної роботи. Особливостями
роботи вітроенергетичних установок (ВЕУ) є функціонування при змінній силі швидкості вітру. Такі умови
вимагають регулювання швидкості обертання генератора та отримання на виході ВЕУ електроенергії
необхідної якості [1].
Мета роботи. Аналіз схем генерування енергії за рахунок енергії вітру та систем регулювавння ВЕУ.
Матеріал та результати досліджень. Можливі технологічні схеми ефективного отримання електричної
енергії за рахунок енергії вітру для автономної і мережевої роботи ВЕУ представлені на рис. 1 та на рис. 2.
Генерування постійного струму здійснюється в даний час практично тільки
на малих ВЕУ потужністю не більше
1–10 кВт (рис. 1, а). У цьому випадку не
потрібна постійна частота обертання вітродвигуна і зазвичай застосовуються
акумуляторні батареї.
У сучасних ВЕУ перетворення енергії
вітру здійснюється в основному тільки в
схемах з генеруванням змінного струму.
Наприклад, акумулювання енергії у вигляді теплоти з використанням її для
опалення приміщень може бути здійснено при застосуванні ВЕУ змінної напруги з частотою, що змінюється, або ВЕУ
постійної напруги (рис. 1, б). Частота
обертання вітродвигуна в цьому випадку
не обов'язково повинна бути постійною.
Застосування випрямних пристроїв
дає можливість отримати постійну напругу, яка може бути використана безпоРисунок 1 – Схема генерування і використання електричної енергії середньо або ж після її інвертування в
при автономній роботі ВЕУ
змінну напругу постійної частоти
(рис. 1, в).
Для перетворення механічної енергії
ВЕУ в електричну енергію змінної напруги постійної частоти в схемі генерування використовують синхронний генератор (СГ), що працює паралельно з мережею (рис. 2, а), при цьому потужність
енергосистеми набагато більше потужності ВЕУ, та електрична машина знаходиться в синхронізмі з мережею в широкому діапазоні потужності, що розвивається вітродвигуном. До недоліків такої
схеми відноситься те, що при певних вітрових умовах синхронна машина може
переходити в режим двигуна і споживати
енергію з мережі, а при різких поривах
вітру з'являється ймовірність її випадання з синхронізму з мережею і переходу в
асинхронний режим, що створює передумови для руйнування обмотки.
Рисунок 2 – Схема генерування електричної енергії ВЕУ при роботі
в енергосистемі
198

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ
Відміною особливістю паралельної роботи ВЕУ з СГ на мережу є постійно діючий пульсуючий момент вітротурбіни, що пов'язано з мінливістю вітрового потоку і, як наслідок, пульсації струму та складових потужності. Всі ці обставини в сукупності знижують надійність роботи СГ, терміни його безаварійної експлуатації, нерідко призводять до розплавлення і руйнування обмотки і аварії СГ.
Застосування асинхронного генератора (АГ) в якості перетворювача енергії вітрового потоку в електричну
енергію досить перспективно (рис. 2, б). Переваги АГ широко відомі [2]. Це простота конструкції, висока надійність в експлуатації, що особливо важливо для ВЕУ. Широкому використанню АГ в ВЕУ сприяє також те,
що в якості генераторів можуть застосовуватися звичайні асинхронні двигуни.
Загальними перевагами паралельної роботи АГ є:
– менш жорсткі умови включення на паралельну роботу з мережею або з іншим АГ або СГ, може бути
включений навіть при значній різниці в частотах обертання АГ і «узагальненого» СГ мережі. По суті АГ виключають проблему синхронізації з мережею (крім умови дотримання порядку чергування фаз) і випадання із
синхронізму;
– не вимагає захисту від коротких замикань, так як в цьому режимі він негайно втрачає збудженнях;
– забезпечує найкращі якісні показники вихідної напруги в порівнянні з СГ;
– при паралельній роботі з мережею відпадає необхідність у системі самозбудження і регулювання напруги.
Генерування змінного струму постійної частоти при змінній частоті обертання приводу (рис. 2, в) може бути
реалізоване через статичні пристрої зміни частоти за допомогою обертових пристроїв – колекторних генераторів змінного струму, циклоконверторів і перетворювачів частоти, перетворювачів з амплітудною модуляцією
частоти.
Розглянемо один із способів регулювання параметрів мережі з ВЕУ. На рис. 3 представлена схема вироблення електричної енергії за допомогою трифазної електричної машини з короткозамкненим ротором.

Рисунок 3 – Схема вироблення електричної енергії за допомогою трифазної електричної машини
Принцип роботи схеми: на вітротурбіну (ВТ) потрапляє вітровий потік, який змушує її обертатися. Датчики
швидкості та обертового моменту (ДШ, ДМ) передають імпульси на блок керування швидкістю (БКШ). Від ВТ
оберти подаються на мультиплікатор (М), який може збільшувати частоту та обертовий момент в широких межах. Від генератора (АГ з КЗ) електрична енергія передається на випрямляч (В), що перетворює змінний струм
в постійний, який потрібен для заряду конденсаторної батареї (КБ). Від випрямляча та акумулятора електрична
енергія передається на інвертор (І), що перетворює постійний стум у змінний. Від І змінний струм проходить
через мережний фільтр (МФ) для зниження впливу вищих гармонік струму і віддається в загальну мережу та на
навантаження. Система керування блоками перетворювачів зв’язана з загальною схемою через датчики струму
(ДС 1, 2) та датчики напруги (ДН 1, 2). БКШ одержує сигнал від ДШ й передає сигнал на блок керування випрямлячем (БКВ), який формує та подає імпульс керування на транзистори. На блок керування напругою (БКН)
надходять сигнали від ДН 1, ДН 2, ДС 2 і передає імпульс керування на блок керування інвертором (БКІ), який
в свою чергу формує та подає імпульси керування на транзистори, з яких складається І. Функції БКВ та БКІ –
подання імпульсу керування на відкриття (закриття) транзисторів.
Висновки. Результати аналізу структур та режимів сучасних систем регулювання ВЕУ показують, що найбільш доцільно в якості перетворювача механічної енергії в електричну застосовувати АГ.
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Вступ. Велика кількість приймачів, які споживають несинусоїдний струм, призводить до зниження якості
електроенергії. Це спонукає до спотворення форми кривої напруги мережі, внаслідок чого відбувається
збільшення втрат в електричних машинах і апаратах, збільшення інтенсивності старіння ізоляції, появи
перенапруг через резонансні явища в мережі, погіршення роботи пристроїв релейного захисту і автоматики та
інше [1]. На сьогоднішній день існує кілька варіантів розв'язання задачі підвищення якості електроенергії.
Одним з них є використання компенсаторів реактивної потужності. Широко використовують компенсатори з
активними фільтрами. Основна перевага активних фільтрів полягає в можливості компенсації широкого
спектру неосновних гармонік [2]. У свою чергу, якість роботи фільтра залежить від раціонально вибраних
параметрів елементів для накопичення енергії, методи розрахунку яких наведені у [4, 5].
Мета роботи. Аналіз методів визначення параметрів компенсатора. Дослідження трифазного
фільтрокомпенсуючого пристрою (ФКП) з нелінійним навантаженням із системою керування на основі p-q
теорії при допустимих діапазонах значень параметрів елементів для накопичення енергії та частоти ШІМ.
Матеріали та результати досліджень. Для дослідження режиму роботи ФКП з системою керування на
основі p-q теорії [3] було розроблено схему керованого компенсатора (рис. 1), яка складається з джерела
живлення (ДЖ), що лінією електропередачі з активними (R1–R3) та індуктивними (L1–L3) опорами через
датчики струму (ДС4–ДС6) підключено до нелінійного навантаження. Напруга у точці підключення ФКП
контролюється датчиками (ДН1–ДН3). Паралельно до навантаження підключені блок реакторів (Р) та датчики
струму (ДС1–ДС3), автономний інвертор напруги (АІН) з конденсатором в колі постійного струму, які
утворюють керований компенсатор. Сигнали, що відповідають напрузі мережі та струму навантаження,
поступають на блоки перетворення (П1 та П2 відповідно), в яких здійснюється перетворення з координат a, b, c
в координати α-β відповідно до [3], виходи яких зв’язані з входом блоку визначення миттєвих значень активної
та реактивної потужностей (БВАРП). На вхід блоку визначення неактивної складової струму (БВНС) надходять
сигнали перетвореної напруги з виходу П1 та БВАРП. Після чого відбувається порівняння сигналу БВНС з
поточним струмом АІН (виходи ДС1–ДС3), результат чого і є керуючим сигналом для ПІ регулятора.
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Рисунок 1 – Функціональна схема системи керування трифазного фільтрокомпенсуючого пристрою
на основі p-q теорії
Важливим для адекватної роботи ФКП є вибір параметрів реактора та конденсатора силового
перетворювача, а також частоти ШІМ (рис. 1).
Так, відповідно до [4], максимальна частота імпульсів керування перетворювачем:
Uc
f max =
,
(1)
4 ⋅ L ⋅ ∆I L
де U c – напруга на конденсаторі АІН; L – індуктивність вхідного реактора АІН; ∆ I L – амплітуда струму, який
проходить через реактор у момент відкритого стану транзисторних ключів.
200

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ
Значення індуктивності реактора визначають відповідно до [4]:

L=

2 ⋅ U n2

(

Q ⋅ U n ⋅ k f ⋅ f * ⋅10−3 − 2 ⋅ ω

)

,

(2)

де U n – діюче значення напруги мережі; Q – величина реактивної потужності, яка запасається в реакторі;

ω – кутова швидкість мережі; f * – прийняте значення; k f – коефіцієнт відношення максимальної частоти до
заданої.
Ємність конденсаторної батареї, яка встановлюється для зниження реактивної потужності споживача,
визначають [4]:
U ⋅ f ⋅ Q − 2 ⋅ QC ⋅ ω
,
(3)
C ≥ n max C 3
0,118 ⋅ U n ⋅ f max
де QC – реактивна потужність, яка генерується конденсатором.
Під час розрахунків приймається ціла ланка наближень та припущень, які ставлять під сумнів ефективність
визначення параметрів взагалі. Виходячи з (1-3), для нелінійного навантаження визначені такі початкові
значення: f=7500 Гц; L=0,00405 Гн; C= 7,5 ⋅10−6 Ф. Оцінку якості визначення параметрів накопичення АІН
виконано методом планування експерименту шляхом варіації вказаних параметрів.
Досліди проведено для нелінійного навантаження з параметрами: RН=10,4 Ом, LН=0,058 Гн, IдодА=IдодВ=
=IдодС=3 А, fдодА=fдодВ=fдодС=150 Гц за умов дії симетричної та синусоїдної напруги джерела (U=380 В, f=50 Гц).
Отримані в результаті обробки експериментальних даних функції регресії, які відображають зв'язок діючого
значення струму мережі з діючим значенням вищих гармонійних складових струму, покладено в основу моделі
задачі оптимізації. Факторами для оптимізації прийняті такі параметри: частота ШІМ (f), величина реактора (L)
та ємність конденсатора (C). Результати розрахунків зведені у табл. 1.
Таблиця 1 – Результати оптимізаційних рішень параметрів компенсатора
Розрахункові значення Експериментальні значення
Відхилення
f, кГц L, мГн C, мкФ f, кГц
L, мГн
C, мкФ ∆f, % ∆L, % ∆C, %
7,5
4,05
7,5
9,7
5
10
22,6
19
25
Висновки. У ході аналізу методу визначення параметрів компенсатора f, L та С дана оцінка достовірності.
Результати проведення дослідів методом планування експерименту показали невідповідність розрахункових
значень до отриманих шляхом оптимізаційних рішень. Таблиця показує, що розрахункові значення
відрізняються від експериментальних на суттєвий відсоток.
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РОЗРОБКА НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОСТАЧАННЯ
ХОЛОДНОЇ І ГАРЯЧОЇ ВОДИ У МЕРЕЖАХ МІСТА
П. С. Євтух, д.т.н., проф., В. В. Липницький, асп.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
вул. Микулинецька, 46, 46016, м. Тернопіль, Україна, e-mail: Lipkav@ukr.net
Вступ. Нервова система і мозок людини складаються з нейронів, з'єднаних між собою нервовими
волокнами. Нервові волокна здатні передавати електричні імпульси між нейронами. Кожен нейрон має
відростки нервових волокон двох типів − дендрити, по яких приймаються імпульси, і єдиний аксон, по якому
нейрон може передавати імпульс. Аксон контактує з дендритами інших нейронів через синапси, що впливають
на силу імпульсу. Можна вважати, що при проходженні синапса сила імпульсу міняється у визначене число раз,
це прийнято називати вагою синапса. Імпульси, що надійшли до нейрона одночасно по декількох дендритах,
сумуються.
Останні експериментальні дослідження доводять, що біологічні нейрони структурно складніші, ніж
спрощене пояснення, наведене вище і значно складніші, ніж існуючі штучні нейрони, які є елементами
сучасних штучних нейронних мереж. Оскільки нейрофізіологія надає науковцям розширене розуміння дії
нейронів, а технологія обчислень постійно вдосконалюється, розробники мереж мають необмежений простір
для вдосконалення моделей біологічного мозку.

Рисунок 1 − Будова біологічного нейрона та структура штучної нейронної мережі
Мета роботи. Формування підходу до обробки даних при оцінюванні потреб та виявленні втрат води
мікрорайону міста і розробка системи прогнозування водопостачання на основі штучних нейронних мереж при
обмеженій кількості та точності вхідних даних.
Матеріал і результати дослідження. Штучна нейронна мережа (ШНМ, нейронна мережа) − це набір
нейронів, з'єднаних між собою. Як правило, передатні функції всіх нейронів у нейронної мережі фіксовані, а
вагами є параметри нейронної мережі, що можуть змінюватися. Деякі входи нейронів позначені як зовнішні
входи нейронної мережі, а деякі виходи − як зовнішні виходи нейронної мережі. Подаючи будь-які числа на
входи нейронної мережі, одержуємо певний набір чисел на виходах. Таким чином, робота нейронної мережі
полягає в перетворенні вхідного вектора у вихідний вектор, причому це перетворення задається вагами
нейронної мережі. Практично будь-яку задачу можна звести до задачі, що розв'язується нейронною мережею.
Побудова нейронної мережі вирішується в два етапи: вибір типу (архітектури) нейронної мережі та підбір
ваг (навчання) нейронної мережі.
На першому етапі варто вибрати наступне:
− які нейрони необхідно використовувати (число входів, передатні функції);
− яким чином нейрони варто з'єднати між собою;
− що взяти як входи і виходи нейронної мережі.
На другому етапі нам потрібно "навчити" обрану нейронну мережу, тобто підібрати такі значення її ваг, щоб
вона працювала потрібним чином. У використовуваних на практиці нейронних мережах кількість ваг може
складати кілька десятків тисяч, тому навчання − дійсно складний процес. Для багатьох архітектур розроблені
спеціальні алгоритми навчання, що дозволяють настроїти ваги нейронної мережі певним чином. Найбільш
популярний з цих алгоритмів − метод зворотного поширення помилки (Error Back Propagation).
Для прогнозування системи водопостачаня створимо декілька різних нейронних мереж і визначимо, яка з
них має найменшу похибку прогнозування. Необов'язково придумувати нейронну мережу "з нуля" − існує
кілька десятків різних нейромережевих архітектур, причому ефективність багатьох з них доведена
математично.
Лінійні нейронні мережі по своїй структурі аналогічні персептрону і відрізняються лише функцією активації,
яка є лінійною (PURELIN). Вихід лінійної мережі може приймати будь-яке значення, тоді як вихід персептрона
обмежений значеннями 0 або 1. Лінійні мережі здатні вирішувати тільки лінійно відділені завдання класифікації,
проте в них використовується інше правило навчання, засноване на методі найменших квадратів, яке є набагато
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ефективнішим, ніж правило навчання персептрона «дельта». Настройка параметрів виконується так, щоб
забезпечити мінімум помилки. Поверхня помилки як функція входів має єдиний мінімум і визначення цього
мінімуму не викликає труднощів. На відміну від персептрона настройка лінійної мережі може бути виконана за
допомогою як процедури адаптації, так і процедури навчання. В останньому випадку використовується правило
WH (Widrow − Hoff) навчання Б. Уїдроу і М. Хоффа. Крім того, лінійні нейронні мережі можуть
використовуватись в адаптивному режимі. Вони дозволяють коректувати ваги і зсуви нейронів під час вступу
на вхід кожного нового елементу навчальної множини і тому широко застосовуються при рішенні задач
фільтрації сигналів і в системах управління.
Радіальні базисні нейронні мережі складаються з великої кількості нейронів в порівнянні із стандартними
мережами з прямою передачею сигналів і навчанням методом зворотного розповсюдження помилки, але на їх
створення потрібно значно менше часу. Ці мережі особливо ефективні, коли доступна велика кількість
навчальних векторів.
Для створення мереж з прямою передачею сигналу призначена функція newff. Останні дві букви вказують на
тип нейронної мережі – feedforward network. Архітектура мережі з прямою передачею сигналу показана на
прикладі тришарового персептрона.
Для генерування НМ у Simulink використовується команда gensim. Структурні схеми створюються системою
автоматично за допомогою команди gensim. Якщо елементом вектора або матриці на структурній схемі є
складний об’єкт, то використовуються відповідно чарунка і масив чарунок.
Програмним представленням або обчислювальною моделлю штучної нейронної мережі є об’єкт
спеціального класу network, який включає масив структур з атрибутами мережі і набір методів, необхідних для
створення мережі, а також для її ініціалізації, навчання, моделювання і візуалізації. Клас Network має два
загальних конструктори, один з яких не має параметрів і забезпечує створення масиву структур з нульовими
значеннями полів, а другий – має мінімальний набір параметрів для створення моделі нейронної мережі, яка
добудовується потім до потрібної конфігурації за допомогою операторів присвоювання.
Виконавши команду gensim(net1) система видасть нам структурну схему штучних нейронних мереж в пакеті
NNT використанням наступних позначень:
− Neural Network – штучна нейронна мережа з позначеннями входів p{1}, p{2}, … і виходу y{1};
−входи Input, або p{1} і Input2, або p{2};
− дисплей у{1};
− Layer 1, Layer 2, Layer 3 … − шари нейронів з позначеннями входів p{1}, p{2} і а{1}, a{2}, … і виходів а{1},
a{2}, a{3}, … , y{1};
− TDL – лінії затримки (Time Delay) з іменами Delays1, Delays2, …, які забезпечують затримку вхідних
сигналів або сигналів між шарами нейронів на 1, 2, 3, … такти;
− Weights – вагова матриця для вхідних сигналів або сигналів між шарами нейронів; розмір матриці ваг для
кожного вектора входу S×R, де S – число нейронів вхідного шару, а R – число компонент вектора входу,
помножене на число затримок; розмір матриці для сигналів від шару j до шару і рівний S×R, де S – число
нейронів в шарі, а R – число нейронів в шарі j, помножене на число затримок.

Рисунок 2 − Результат виконання команди gensim
Висновки. Проаналізувавши результати роботи усіх створених систем, можна зробити висновок, що
найбільш точною є радіально-регресійна система, але у неї є дуже сутєвий недолік – 1000 нейронів. У звязку з
цим нам потрібно використовувати для прогнозування нейронну мережу з прямою передачею сигналу з 4, 20, 1
нейронами відповідно у трьох шарах. Саме такого типу нейронна мережа є прийнятною для інженерних
розрахунків такої складності.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
С. А. Орынбаев, докт., А. Б. Бекбаев, д.т.н., проф., И. Е. Туманов, к.т.н., доц.
Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева
ул. Сатпаева, 22, 050013, г. Алматы, Республика Казахстан, e-mail: seitzhan_74@mail.ru
М. Т. Кейкиманова, к.т.н.
Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати
ул. Толе би, 60, 080001, г. Тараз, Республика Казахстан
Введение. Одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих видов возобновляемых источников
энергии является ветроэнергетика. В настоящее время установленная мощность ветроэлектростанций (ВЭС)
составляет более 240 000 МВт или 1,5 % мировой генерирующей мощности. Ветроэнергетика демонстрирует
постоянный прирост мощности, до 20–30 % в год. Перспективы развития мировой ветроэнергетики по данным
Программы развития ООН «Казахстан − инициатива развития рынка ветроэнергии» на 2020 год составят: 1 500 000
МВт мощности ВЭС или около 12 % мирового производства электроэнергии.
Цель работы. Определение базовых факторов, на основе которых основываются перспективы развития малой
ветроэнергетики в Казахстане.
Материал и результаты исследования. Анализ, проведенный журналом «Ветроэнергетический ежемесячник»
(Windpower Monthly, Jan. 2006), показывает, что при средней скорости ветра более 7 м/с и стоимости строительства
около 1400 долларов США/кВт установленной мощности, энергия ветра оказывается дешевле, чем энергия газа,
угля и атома.
50 тыс. км2 территории Казахстана со среднегодовой скоростью ветра выше 7 м/с позволят выработать
примерно 1000 ТВтч электроэнергии в год [1]. Однако, в условиях существующего рынка электроэнергии
ветроэнергетические ресурсы Казахстана практически не осваиваются. Основной причиной является
неконкурентность ветроэнергетики на рынке электроэнергии. Условиями развития ветроэнергетики, как и других
видов ВИЭ, является присутствие соответствующего законодательства с мерами по экономическому
стимулированию использования ВИЭ, а также принятие государственной программы по развитию ветроэнергетики
[1]. В Республике Казахстан была разработана «Программа развития ветроэнергетики в РК до 2015 года с
перспективой до 2024 года» и принят Закон РК «О поддержке использования возобновляемых источников
энергии». Результатом поддержки государства явились инвестиционные проекты, указанные в следующей табл. 1.
Таблица 1 − Инвестиционные проекты по ветроэнергетике в РК
№

Наименование площадки

Среднегодовая
ветра м/с

скорость

Мощность
ВЭС, МВт

Годовое
производство
электроэнергии, млн. кВтч

1

Джунгарские ворота

10,1

50

180,0

2

Шелекский коридор

8,01

300

720,0

3

Кордай

6,06

20

48,0

4

Жузымдык-Шаян

7,61

50

150,0

5

Астана

7,25

20

140,0

6

Ерементау

8,09

300

1100,0

7

Каркаралинск

5,91

10

18,0

8

Аркалык

7,52

50

140,0

9

Атырау

7,88

200

700,0

10

Форт Шевченко

8,43

50

180,0

1050/700

3376/2180

Итого
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В современных условиях внедрение ВЭУ большой мощности, с экономической точки зрения, прерогатива
государства, которое может использовать собственные финансовые ресурсы или привлекать средства институтов
развития [2].
В настоящее время в стране назревает необходимость в ВЭУ малой мощности, которые могут быть
использованы в демографических условиях Казахстана рядовыми гражданами, малыми крестьянскими
хозяйствами, небольшими предприятиями и другими категориями пользователей на территориях, где отсутствуют
сети централизованного электроснабжения.
Сегодня в Казахстане насчитывается около 200 000 крестьянских хозяйств, из которых более 90 % не имеют
доступа к централизованному электроснабжению. Обслуживание сельских электрических сетей протяженностью
около 360 000 км и потери 30 % электроэнергии делают централизованное электроснабжение отдалённых
потребителей нерентабельным. К тому же, потребители первой категории по надёжности электроснабжения
(системы пограничного наблюдения, ретрансляторы, системы мобильной связи, телекоммуникации) особенно
нуждаются в использовании местных энергетических ресурсов, и мощность, необходимая для покрытия дефицита
энергии по удалённым объектам, составляет около 170 МВт.
ВЭУ малой мощности могут обеспечить энергоснабжение в регионах со средней скоростью ветра всего 3–5 м/с.
Фактически обладатель малой ветроэнергетической установки приобретает почти полную независимость как от
традиционных производителей энергии, так и от природных явлений.
Как следует из всего вышеизложенного, имеются объективные предпосылки для более интенсивного развития
малой ветроэнергетики Казахстана и поиска новых технических решений для повышения эффективности работы
разрабатываемых ВЭУ.
Учёными Казахстана созданы ВЭУ, учитывающие некоторые особенности климата республики, такие как
скорость ветра более 25 м/с и резкие порывы. Известны разработки Майлабаева М.М., Буктукова Н.С., Низовкина
В.М., Болотова А.В. и Байалиева О. и др., которые успешно работают в селах Кызыл-Ординской области, в
Шелекском коридоре и в других регионах страны.
Выводы. Таким образом, интерес к развитию малой ветроэнергетики в Республике Казахстан [2] объясняется
следующими факторами:
− возобновляемый ресурс энергии, не зависящий от цен на топливо;
− отсутствие выбросов вредных веществ и парниковых газов;
− развитый мировой рынок ветроустановок;
− конкурентная стоимость установленной мощности (1000–1400 долл. США/кВт);
− конкурентная стоимость электроэнергии, не зависящая о стоимости топлива;
− короткие сроки строительства ВЭС с адаптацией мощности ВЭС к требуемой нагрузке;
− возможность децентрализованного обеспечения электроэнергией отдаленных районов.
В связи с чем, на всемирной выставке EXPO–2017, которая будет проводиться в столице Казахстана Астане,
основной акцент сделан на развитие альтернативной энергетики.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дорошин Г.О. перспективах развития ветроэнергетики в Республике Казахстан. – Международная
конференция ЦАР, 2009.
2. Национальная программа развития ветроэнергетики в РК до 2015 года с перспективой до 2024 года.
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СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ
РОТОРОМ У СКЛАДІ ВІТРОЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ
С. М. Бойко, асп., М. А. Щербак, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: bsn1987@i.ua
В. С. Дяченко, магістр.
Українська державна академія залізничного транспорту
пл. Фейєрбаха, 7, 61000, м. Харків, Україна
Вступ. Необхідність регулювання напруги в енергосистемі визначається як енергосистемою, так і
споживачами. Для того, щоб забезпечити якісну роботу споживачів електричної енергії, необхідно здійснювати
для них стабільне електропостачання незалежно від змін, що можуть відбутися в енергосистемі. У випадку
вітрового електротехнічного комплексу такими змінами можуть бути мінливість швидкості повітряного потоку
і, як наслідок, зміна частоти обертання вітрового колеса, а отже, і валу генератора. Саме тому важливим є
питання регулювання вихідних параметрів генератора, а саме частоти та напруги, з метою стабільного
енергопостачання споживачів. У даній роботі розглядається регулювання цих вихідних параметрів
асинхронного генератора, що працює у складі вітрового електротехнічного комплексу в умовах залізорудних
шахт [1].
Мета роботи. Розробка автоматизованої системи керування вихідною напругою та частотою асинхронного
генератора з короткозамкненим ротором у складі вітроелектротехнічного комплексу, що працює в умовах
залізорудних шахт, що дозволить підтримувати стабільне енергопостачання, незважаючи на зміну швидкості
вентиляційних повітряних потоків.
Матеріал та результати дослідження. Особливостями роботи вітрового генератора в шахті є наявність
постійного у часі повітряного потоку, що рухається у постійному напрямку із швидкістю, що змінюється у
певному діапазоні. Для розташування вітрового генератора на спряженні двох квершлагів діапазон швидкостей
повітряного потоку, регламентований «Єдиними правилами безпеки при розробці рудних, нерудних та
розсипних родовищ, корисних копалин підземним способом», становить від 4 до 15 м/с.
В основу розробки системи керування вітроелектротехнічним комплексом було покладено керування в
залежності від зміни швидкості повітряного потоку, а також розширення робочого діапазону швидкостей
вітрового потоку. Цього можна досягти, застосувавши систему керування, яка б дозволила підтримувати
генеровану частоту і напругу на рівні, необхідному для коректної та стабільної роботи навантаження
(споживачів).
На даний час існує багато систем керування вітровими енергетичними установками, які зокрема дозволяють
працювати ВЕУ із нерегульованою швидкістю, забезпечуючи при цьому відбір максимальної потужності від
вітроколеса шляхом дій на момент навантаження генератора [3]. Більшість існуючих систем потребують
вдосконалення законів керування, за якими вони працюють [2]. Особливістю системи автоматичного керування
ВЕУ є те, що вона є нелінійним нестаціонарним об’єктом керування і знаходиться під впливом динамічних
вітрових навантажень [2, 4].
У практиці «конструювання» існує велика кількість систем керування асинхронним генератором, проте для
випадку роботи вітроелектротехнічного комплексу в умовах шахт необхідно враховувати навіть незначні зміни
у будь-якій ланці системи. Це дозволить регулювати вихідну напругу та частоту генератора плавно та
своєчасно, що забезпечить стабільне та надійне енергопостачання споживачів [5].
На рис. 1 приведена структурна схема автоматизованої системи керування вітроелектротехнічним
комплексом.
Представлена система керування вихідними параметрами асинхронного генератора у складі вітрового
енергетичного комплексу відрізняється тим, що під час запуску підключається спочатку баластне
навантаження, а після виходу системи на номінальний режим (коли баластне навантаження отримує номінальне
значення напруги та частоти) стає можливим підключення споживачів: баластне навантаження відключається.
Подальше регулювання частоти та напруги, яку отримують споживачі, здійснюється шляхом регулювання
струму збудження асинхронного генератора. Таким чином можна забезпечити плавне керування напругою та
частотою асинхронного генератора, що забезпечить своєчасне стабільне та якісне енергопостачання
споживачів. Система керування відрізняється тим, що власне закон регулювання напруги та частоти задається
мікроконтролером у залежності від швидкості обертання валу вітроколеса, а отже і валу генератора.
Запрограмований певним чином, мікроконтролер здійснює керування цих параметрів, враховуючи навіть
незначні зміни швидкості повітряних вентиляційних потоків.
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Рисунок 1 – Структурна схема автоматизованої системи керування асинхронним генератором у складі
вітроелектротехнічного комплексу: ВК – вітрове колесо; АГКЗР – асинхронний генератор з короткозамкненим
ротором; БЗК – батарея збуджуючих конденсаторів; ЕМГ – електромагнітне гальмо; ДН – датчик напруги;
ДЧ – датчик частоти; АЗП – автоматичний зарядний пристрій; АКБ – акумуляторна батарея; ДС – датчик
струму; БДК – батарея додаткових конденсаторів; БН – баластне навантаження; БТК1, БТК2 – блок
транзисторних ключів; МКБ – мікропроцесорний блок; Н – навантаження
Висновки. Завдяки використанню даної системи керування, робота якої заснована на синтезі силової та
інформаційної частин схем в мікроконтролері, що дозволяє встановити зв'язок між зміною силових та
інформаційних сигналів, а також забезпечити їх узгодження, котре, у свою чергу, дозволить регулювати
вихідну напругу та частоту генератора в широкому діапазоні, залежно від зміни швидкості повітряного потоку.
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COMPARISON OF IDENTIFICATION SYSTEMS OF EQUATIONS OBTAINED WITH
CLASSICAL METHODS AND USING ENERGY METHOD*
V. Kolesnyk, magistr., D. Mosyundz, PhD. stud.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vyl. Pershotravneva 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine, e-mail: kolesnyk91@i.ua
Introduction. Ohm's and Kirchhoff's laws are basic for the calculation of electric circuits parameters are used.
Ohm's law establish a relationship between voltages and currents in the passive branch circuit and allow one to
determine the current with known potentials at the ends of the branches of the voltage source. Kirchhoff's laws applied
for finding the current in the branches of linear and nonlinear circuits with any variation of voltage and current law of
the time. The main methods of calculating circuits, for example, the method of nodal voltages, the method ofloop
currents, the method of the equivalent generator (source), the method of superposition, are based on Kirchhoff's laws.
Also for the calculation of nonlinear circuits, there are a graphical method of calculation, the method of linearization
and the method of least squares.
Using the energy method to analyze the processes of energy exchange allows us to get a more informative
assessment, because it takes into account the actual physical processes occurring in the electrical circuit. The main
advantages of the energy method arebased on the law of conservation of energy and applicable to determine the
identity of the parameters of electrical circuits [1].
Aim of the research. Analysis of the systems of equations, obtained by using methods based on the Kirchhoff's
laws and energy method.
Material and results. The analysis is based on a DC motor. In composition of electromechanical systems this kind
of motors is the most simple and easy to analyze the formation processes of any control actions.
In consideration of electric machine with the technology mechanismfunctions there is need to identify its
parameters. In particular, when considering specific ways of loading, i.e. loading with exposure to the magnetic flux,
which is quite afford able circuit realization of dynamic loading. Features of this method are follows:
− there is not mechanical connection between the electrical machines;
− the possibility of formation of this type of loading any parameter which is characterize the properties of engine;
− behavior of load mode can be determined by analysis of electrical and mechanical balance, i.e. power balance
equation between source supply and consumer [2].
It this case, the unknown parameters are the magnetic flux kΦ ( t ) and angular velocity of motor ω ( t ) . It is known
that with alternating current of armature winding, represented in next form:
(1)
I arm( t ) = I0 + I1a cos(Ωt ) + I1b sin(Ω t ) + I 2a cos(2Ωt ) + I 2b sin(2Ω t ) + I3a cos(3Ωt ) + I 3b sin(3Ω t ),
parameters of the magnetic flux and speed will also contain both constant and variable components of the
function.Thus, magnetic flux and angularvelocity will be represented by following expressions:
(2)
kΦ( t ) = kΦ0 + kΦ1a cos(Ωt ) + kΦ1b sin(Ω t );

ω( t ) = ω0 +ω1a cos(Ωt ) +ω1b sin(Ω t );

(3)

where kΦ0 , kΦ1a , kΦ1в , ω0 , ω1а , ω1в − are constant and variable components of magnetic flux and angular velocity.
Of the above parameters we can see that in such representation unknowns will be next parameters: kΦ0 , kΦ1a ,
kΦ 1в , ω0 , ω1а , ω1в . The number of unknowns is six. To determine the parameters with sufficient accuracy requires a

system of six equations, as in other cases, the solution of this problem requires an initial data [3].
Consider getting a system of identification system of equations by the Kirchhoff's laws. The initial data are the
parameters of the current (1) and voltage of armature circuit (Uarm=const).
Then the system of equations, describing the electromechanical properties of the machine, according to
theKirchhoff's laws will be obtained from follow expression:
dI
(4)
U arm = RI + L + kΦ ( t ) ⋅ ω( t )
dt

Identification system of equations for determination of unknown parameters by the Kirchhoff's laws will be
represented in the next form:


1
1
U arm = RI 0 + kΦ 0 ω 0 + kΦ 1a ω 1 a + kΦ 1b ω 1b
2
2

0 = RI 1 a + L Ω I 1b + kΦ 0 ω 1a + kΦ 1 a ω 0

0 = RI 1b − L Ω I 1 a + kΦ 0 ω 1b + kΦ 1b ω 0

1
1
0 = kΦ 1 a ω 1 a − kΦ 1b ω 1b
2
2


1
1
0 = kΦ 1 a ω 1b + kΦ 1b ω 1a .
2
2


*Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Родькина Д.Й.
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(5)

Thus, composing a system of identification equations by Kirchhoff's laws we obtained only five equations with six
unknown parameters [3].
In this case, the use of energy method is more efficient.System of equations using the energy method can be
obtained from:
dI
2
P( t ) = RIarm
( t ) + L I arm( t ) + kΦ ( t ) ⋅ ω( t ) ⋅ I arm( t )
(6)
dt
A feature of this representation is that unlike the equations, obtained by Kirchhoff's laws, in this system is the
product of three expressions: I arm ( t ) , kΦ ( t ) and ω ( t ) , that is due to the rather complex and specific frequency
transformations. Thus, as a result of multiplication of three trigonometric functions we obtain a sufficient number of
components to form the system.
Considering the principle of superposition [4] writing the identification system ofequations:
n

 P0 i = ∑ P0 R + ∑ kΦ 0 ω 0
1

k =K

 P1ai = ∑ P1 aR + ∑ P1 aL + ∑ kΦ ka ω ka

k =0

k =K
 P1bi = ∑ P1bR + ∑ P1bL + ∑ kΦ ka ω ka

k =0

k =K

(7)
 P2ai = ∑ P2 aR + ∑ P2 aL + ∑ kΦ ka ω ka
k =0


k =K
 P2bi = ∑ P2 bR + ∑ P2 bL + ∑ kΦ ka ω ka

k =0

k =K
P = ∑ P
3 aR + ∑ P3 aL + ∑ k Φ ka ω ka
 3ai
k =0

k=K

 P3bi = ∑ P3 bR + ∑ P3 bL + ∑ kΦ ka ω ka
k =0

where P0 , Pa , Pb are constant and variable components of each elements.
It is shown that the use of the energy balance equations of the instantaneous powermethod for each harmonic,
providing enough equations with any number of unknowns.
The analysis showed that the using Kirchhoff's laws to obtain identification system of equations with several
nonlinear elements cannot get enough equations, i.e. the number of unknowns can be significantly more than possible
number of equations.
The basic feature of the energy method is the possibility of accounting of nonlinear properties of electrical circuits that
allow one to obtain the necessary number of equations to determine the unknown parameters and perform both quantitative
and qualitative evaluation of processes, occurring in the circuit [1].
Conclusions. It is shown that with large number of unknown using the existing methods allows us to obtain a
system with enough numbers of equations. Such systems can be solved by numerical methods only if we have initial
conditions. Thus, it is shown, that the energy method more effective to solve practical problems of parameter
identification of electrical circuits in the presence of nonlinearity (unknown parameters). The application of this
method, which based on instantaneous power theory, to forming system of equations for each harmonic allow one to
obtain the necessary number of equations and to determine the unknown parameters of electrical circuits.
REFERENCES
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
ПРИ ОТРАБОТКЕ КРИВОЙ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
Ю. А. Алексеева, ассист., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц., А. А. Сердюк, ассист.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, е-mail: aljual@mail.ru
Введение. Насосные установки (НУ) и комплексы на базе их представляют собой энергоемкую систему,
включающую распределительную энергосеть, электрический и электромеханический преобразователи энергии,
турбомеханизмы, трубопроводную арматуру, гидравлическую магистраль, образующие силовой канал
передачи, преобразования и потребления энергии [1–3].
В процессе функционирования в силовом канале насосного комплекса (НК) возникают разнообразные
энергетические режимы, на которые влияют: способ управления электромеханическими и технологическими
параметрами, режимы работы потребителя, изменяющиеся во времени эксплуатационные характеристики
оборудования. Поэтому является актуальным вопрос повышения эффективности работы НУ коммунального
хозяйства на базе комплексного подхода оценки энергетических и экономических показателей во всех
элементах силового канала НК.
Цель работы. Анализ энергетических характеристик насосного комплекса на базе физической модели
насосной установки.
Материал и результаты исследования. Для решения поставленной задачи предложена система
комплексного повышения эффективности насосных станций (СКПЭ НС) [4, 5], которая позволяет: осуществить
прогноз водо- и энергопотребления НС для различных вариантов регулирования технологических параметров
(дросселированием, изменением частоты вращения, ступенчатым регулированием, при комбинированном
управлении); обеспечить требуемый технологический закон регулирования – стабилизацию давления в
гидросети при изменении графика водопотребления; выполнить анализ энергетических и техникоэкономических показателей используемого оборудования НС для обоснования выбора эффективного метода
регулирования и целесообразности дальнейшей эксплуатации гидравлического оборудования.
Оценка энергетических параметров с помощью СКПЭ НС выполнена на базе физической модели НУ,
которая включает центробежные турбомеханизмы фирмы Willo MHI, оснащенные трехфазными асинхронными
двигателями с потребляемой мощностью 830 Вт каждый. Для изменения частоты вращения рабочего колеса
турбомеханизма НА оснащен низковольтным трехфазным преобразователем частоты фирмы Lenze 8200 SMD
302L4TXA. В напорных и во всасывающих патрубках соответствующих насосных агрегатов установлена
запорно-регулирующая арматура. Дросселирование производится с помощью задвижки с регулируемым
электроприводом. Контроль давления на выходе насоса и в трубопроводе выполняется датчиками давления
Honeywell ST2000 и Jumo dTRANS p02, соответственно. Для измерения расхода жидкости в НУ используется
двухканальный ультразвуковой счетчик жидкости Эргомера 125.
Анализ энергетических процессов в силовом канале НК выполнен для двух случаев:
– при отработке заданной кривой водопотребления Q(t) (рис. 1) регулированием параметров НС
дросселированием потока жидкости RV(t) на выходе насоса (рис. 3, а) и изменением частоты вращения ν(t)
рабочего колеса турбомеханизма (рис. 3, б);
– при изменении эксплуатационных характеристик насоса (рис. 2) на физической модели путем изменения
положения регулировочной задвижки, установленной во всасывающем патрубке турбомеханизма, что
позволяет сместить точку рабочего режима на напорно-расходной H(Q) характеристике насоса и снизить напор
∆H на 40 % от номинального (рис. 3, в).

Рисунок 1 – Графики изменения производительности
на входе Q(t) и выходе Qc(t) СКЭП НС

Рисунок 2 – Напорно-расходные паспортные (1) и
изменившиеся (2) эксплуатационные характеристики
насоса
В первом случае при регулировании производительности изменением частоты вращения, энергопотребление
НУ на 43 % меньше, чем при дросселировании потока жидкости на выходе насоса. При этом потери мощности
снизились на 42,4 % в асинхронном двигателе, на 17,6 % − в насосе, в 4 раза на задвижке по сравнению с
потерями в преобразователе частоты. Во втором случае энергопотребление НУ увеличилось на 10,7 %, а
суммарные потери мощности – на 12,7 %, при этом возросли потери мощности в насосе на 28,7 %.
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а) при дросселировании потока жидкости на выходе насоса

б) при изменении частоты вращения рабочего колеса насоса
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в) при изменении эксплуатационных характеристик насоса
Рисунок 3 – Графики изменения мощности и потерь мощности:
P1, Psh, Pcp, Pps, Ppl – мощности, соответственно, потребляемые, на валу насосного агрегата, на выходе насоса и
насосной станции, в сети потребителя; ∆PΣ, ∆Pim, ∆Pcp, ∆Ppl ∆Pс – потери мощности, соответственно,
суммарные, в асинхронном двигателе, насосе, на участке трубопровода и сети потребителя
Выводы. Выполненные экспериментальные исследования подтверждают целесообразность комплексного
подхода при управлении энергетическими режимами НС коммунального хозяйства с учетом меняющихся во
времени эксплуатационных характеристик оборудования, реального графика работы потребителя, способа
управления технологическими параметрами.
Анализ полученных интегральных показателей рассматриваемых энергетических режимов позволил
определить составляющие, в которых имеется наибольший резерв энергосбережения. Получено, что при
отработке кривой водопотребления с диапазоном регулировании производительности в пределах 40 % вниз от
номинальной, изменением частоты вращения, энергопотребление НС на 43 % ниже, чем при использовании
дросселирования потока жидкости на выходе насоса. Причем наибольшее снижение потерь энергии
наблюдается в насосе и на задвижке. Изменение эксплуатационных характеристик насоса (рис. 2) приводит к
перераспределению потерь мощности в НУ, росту энергопотребления на 11 %.
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О ПЕРСПЕКТИВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
М. Н. Волжан, гл. энергетик
Комсомольская городская больница
ул. Мира, 10, 39801, г. Комсомольск, Украина, e-mail:saue@polytech.poltava.ua
Введение. Бюджетная сфера является достаточно энергоемкой: доля затрат на энергоресурсы и
водопроводно-канализационные услуги объектов превышает соответствующие затраты в машиностроительном
и металлургическом производстве, сельском хозяйстве и т.п. На региональном и государственном уровнях
крупнейшими бюджетными потребителями являются учреждения образования и здравоохранения.
Модернизация оборудования всех объектов бюджетной сферы, мероприятия по повышению эффективности
использования коммунальных ресурсов требуют значительных денежных средств. Потребность в них может
быть существенно снижена при использовании механизмов, в которых экономия финансирует модернизацию.
Одним из перспективных вариантов внедрения такого рода средств модернизации инженерных сетей зданий
бюджетной сферы является применение тепловых насосов.
Цель работы. Обоснование эффективности внедрения геотермальных тепловых насосов для повышения
уровня энергонезависимости, уменьшения энергопотребления, снижения пикового энергопотребления
оборудования бюджетной сферы.
Материал и результаты исследования. Тепловой насос (ТН) является универсальным устройством,
состоящим из отопительного котла, источника горячего водоснабжения и кондиционера. Основное отличие
теплового насоса от других
генераторов тепловой энергии
(электрических, газовых и
дизельных) заключается в том,
что при производстве тепла до
80 % энергии извлекается из
окружающей среды.
ТН осуществляет обратный
термодинамический цикл, при
котором рабочее тело отбирает
тепло от среды с низкой
температурой и передает его
теплоносителю
с
более
высокой температурой, за счет
затраченной в цикле энергии
(преимущественно
в
виде
работы).
Общая схема работы ТН
приведена на рис. 1, основным
принципом функционирования
которого является известная
физическая
закономерность:
испаряющееся вещество имеет
Рисунок 1 – Общая схема работы теплового насоса
свойство поглощать тепло, а
конденсируемое вещество – отдавать его. В качестве такого вещества используется газ-хладагент.
Использование газа (а не жидкости) обусловлено возможностью повышения температуры при увеличении
давления и, соответственно, понижения ее при снижении давления. Сам по себе, хладагент ничего не охлаждает
и не нагревает. Однако достаточно нагреть его до необходимой температуры (около +3 ºС) и затем сжать, чтобы
температура
полученного
газа
возросла
многократно.
Нагревание
хладагента
производится
низкопотенциальной тепловой энергией источника. Если же затем снизить давление, то его температура будет
резко падать, а газ перейдет в жидкое состояние.
Тепловой насос функционирует в полностью автоматическом режиме, в гидравлической схеме которого
(рис. 2) можно выделить три контура:
– внешний «холодный контур» (источник теплоты низкого уровня (2), низкотемпературный
теплообменник (6));
– внешний «теплый контур» (потребитель теплоты высокого уровня (5), высокотемпературный
теплообменник (8));
– непосредственно сам тепловой насос (компрессор (1), испаритель теплового насоса (3), конденсатор (4),
регулятор потока хладагента (7)).
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В первом контуре теплоноситель,
проходя по уложенному трубопроводу,
нагревается на несколько градусов и,
попадая внутрь теплового насоса
(контур 3), через теплообменник
испарителя, отдает собранное из
окружающей
среды
тепло
во
внутренний контур теплового насоса.
Внутренний контур теплового насоса
заполнен хладагентом с очень низкой
температурой
кипения,
который
Рисунок 2 – Схема гидравлическая теплового насоса:
проходя
через
испаритель,
1 – компрессор; 2 – источник теплоты низкого уровня (ИНТ);
превращается из жидкого состояния в
3 – испаритель теплового насоса;
газ. Это происходит при низком
4 – конденсатор теплового насоса; 5 – потребитель теплоты
давлении и низкой температуре.
высокого уровня (ПВТ); 6 – низкотемпературный теплообменник;
Из
испарителя
газообразный
7 – регулятор потока хладагента; 8 – высокотемпературный
хладагент попадает в компрессор, где
теплообменник
он сжимается, что приводит к
повышению его температуры. Далее газ
поступает в конденсатор, где происходит теплообмен между горячим газом и теплоносителем потребителя
теплоты высокого уровня (контур 2). Хладагент отдает свое тепло в систему внешнего «теплого контура»,
охлаждается и снова переходит в жидкое состояние. При прохождении хладагента через регулятор потока –
давление и температура понижаются, хладагент попадает в испаритель, и цикл повторяется снова.
В качестве источника низкопотенциальной тепловой энергии могут быть применены источники, которые
имеют стабильную температуру выше +3 ºС на протяжении всего года, а именно:
− извлечение с помощью специальных коллекторов теплоты приповерхностных слоев грунта;
− использование скважин для получения тепла из недр земли;
− накопление солнечной энергии в водных слоях;
− использование воздушных тепловых насосов;
− получение тепла от промышленных или бытовых стоков.
Сказанное свидетельствует о том, что в мировой практике меняется стратегия теплоснабжения: происходит
переход от традиционного сжигания ограниченного топлива к использованию этих энергоэффективных
технологий для утилизации рассеянного или сбросного техногенного тепла.
Выводы. По прогнозам Мирового Энергетического комитета к 2020 году доля геотермальных тепловых
насосов в отоплении составит 75 %. На сегодняшний день геотермальный тепловой насос является наиболее
эффективной, альтернативой, энергосберегающей технологией отопления и кондиционирования,
обеспечивающей независимость от экономических и политических кризисов.
Эффективность применения тепловых насосов обусловлено рядом достоинств:
– универсальность. Тепловые насосы не только вырабатывают тепло, но и охлаждают помещения, то есть
они реверсивные. Тепловые насосы могут отбирать тепло из воздуха помещения, охлаждать его и направлять
тепловые избытки в скважину или на улицу с воздухом;
– экологичность. Данные отопительные установки не сжигают топливо и, соответственно, не производят
вредных выбросов в атмосферу;
– безопасность. Тепловые насосы пожаро- и взрывобезопасны. Нет открытого огня, выбросов, нет топлива,
опасных газов или смесей. Они не требуют специальной вентиляции помещений;
– доступность и повсеместность. Практически нет такого здания или объекта, где недоступна установка
теплового насоса. Источники рассеянного тепла есть в любом уголке нашей планеты и вопрос состоит лишь в
выборе того или иного вида теплового насоса;
– экономичность. Тепловой насос использует затраченную энергию значительно эффективнее любых других
отопительных приборов.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ ОТДАЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
Е. Н. Книжник, асп., А. В. Масливец, студ.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: vincentwerewolf@gmail.com
Введение. Задача определения реальных параметров и состояния оборудования, скорость обработки
информации, снижения затрат и повышения безопасности решается с помощью систем диспетчеризации.
Такие системы позволяют избежать существенных экономических потерь и повышают скорость реакции на
изменения в системе, что позволяет принимать скорее правильные решения. Большое внимание уделяется
построению систем диспетчеризации в различных отраслях промышленности, при автоматизации инженерных
систем зданий и сооружений. Внедрение систем диспетчерского контроля и управления на распределенных
объектах технологически связанных комплексов позволяет повысить технико-экономические показатели
работы. Целью создания систем диспетчерского контроля и управления является своевременное выявление и
ликвидация отклонений технологических параметров от заданных режимов, мониторинг работы системы в
отдаленных зданиях и снижение материально-технических потерь за счет оперативного контроля [7].
Цель работы. Разработка информационного обеспечения для оперативного контроля состояния тепловых
систем группы потребителей с использованием общедоступной сети Интернет.
Материал и результаты исследования. В системах диспетчеризации, как правило, используется
структура клиент-серверного обмена данных. Иначе говоря, есть “клиентская часть”, которая может быть в
виде ПК с набором клиентских приложений либо в виде системы сбора-передачи информации, и “серверная
часть” – ПК с набором серверных приложений, который также может быть диспетчерским компьютером и
иметь диспетчерские приложения. Клиентская часть, в зависимости от архитектуры, может иметь в своем
составе как только системы сбора и передачи информации, так и диспетчерские ПК. Обмен между клиентской
и серверной частью может быть организован с помощью любого сетевого протокола передачи данных. Для
коммуникаций наиболее часто используют GSM, радио сети, Ethernet и Wi-Fi [5]. До недавнего времени
наиболее актуальными методами удаленной передачи данных в системах диспетчеризации были передачи с
помощью GSM\GPRS, так как покрытие мобильных операторов позволяло относительно быстро получать
информацию из практически любого здания на любом удалении от сервера. Однако данные системы
достаточно дорогие в обслуживании. На сегодняшний день, при стремительном распространении
беспроводных и оптоволоконных сетей, имеет смысл использовать передачу информации по Wi-Fi и Ethernet,
ввиду большей скорости обмена данных и меньшей стоимости обслуживания [2].
Тем не менее, в большинстве систем удаленного управления теплосетями обмен информации организован с
помощью GPRS (Логика, Карат, Поток-С, Интек) [3, 4], и лишь некоторые новые системы имеют организацию
обмена данных через Wi-Fi\Ethernet (Галакс, Логикон) [6].
Большинство этих систем не имеют Web-интерфейса и имеют фиксированное число диспетчерских мест.
Это создает привязку к конкретному ПК и, в случае выхода из строя данного ПК, или при любой другой
причине, по которой нет возможности поучить доступ к его данным, диспетчеризация становится
невозможной.
Исходя из анализа существующих решений, были приняты следующие требования к системе удаленной
диспетчеризации: высокая скорость обмена данными, низкая стоимость обслуживания, наличие
Web-интерфейса, то есть отсутствие привязки к одному ПК.
Для реализации удаленного мониторинга в качестве основы использовалось программное обеспечение для
локальной диспетчеризации учебного корпуса, разработанное на кафедре САУЭ КрНУ. Данная программа
имеет модульную структуру, что позволяет оперативно дорабатывать и модифицировать её для конкретных
ситуаций.
Была выбрана двухуровневая клиент-серверная архитектура. Одно из основных её преимуществ – простота
реализации и возможность создавать распределенный доступ разным клиентам с контролем полномочий и с
разным уровнем доступа. Также это позволит использовать различные операционные системы и снизить
требования к клиентским ПК. Клиентская часть – это, с одной стороны, ПК с системой сбора и передачи
информации, а с другой – диспетчерский ПК с доступом к данным сервера по Web-интерфейсу (рис. 1).
Сервер содержит в себе базу данных, в которой хранится и обрабатывается информация. В качестве системы
управления базой данных была выбрана MySQL [1]. Среди её преимуществ: кроссплатформенность, поддержка
языков PHP, Java, Python, а также поддержка работы в среде разработки Labview, в которой создано основное
приложение сбора и передачи информации. Внутри базы данных хранятся данные с каждого датчика. Частоту
обновления показаний датчика можно настраивать.
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Рисунок 1 – Структурная схема обмена данных
Web-интерфейс создан с использованием языка программирования JavaScript (рис. 2). Данные, полученные с
сервера, обрабатываются библиотекой jQuery и с помощью ее функций формируются графики
теплопотребления.
Для асинхронного обновления данных в браузере используется технология AJAX. С помощью этой
технологии графики и таблицы с данными обновляются в автоматическом режиме с заданным интервалом.

Рисунок 2 – Web-интерфейс системы диспетчеризации
Выводы. Проанализированы существующие системы удаленной диспетчеризации. На основании анализа
выдвинуты требования к системе удаленного мониторинга. На основе этих требований, доработав
существующую локальную систему диспетчеризации, создана система мониторинга состояния тепловых
систем отдаленных строений. Система имеет клиент-серверную архитектуру. На сервере находится база данных
с информацией от датчиков. Посредством Web-интерфейса клиент получает доступ к данным на сервере.
Web-интерфейс позволяет смотреть на графиках изменение расхода и потребления тепла во времени. На основе
полученных данных рассчитывается примерная месячная стоимость оплаты за теплоэнергию.
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ З АСИНХРОННИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ НА
РЕЖИМИ РОБОТИ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ
І. В. Котилко, асп., А. М. Сахно, студ.
Вінницький національний технічний університет
Хмельницьке шосе, 95, 21021, м. Вінниця, Україна, e-mail: i.kotylko@gmail.com
Вступ. У світі і в Україні кількість енергосистем з джерелами живлення розподіленої генерації постійно
збільшується. Їх впровадження в локальних електричних системах (ЛЕС) здійснюється для зменшення впливу
централізованого електропостачання. Також встановлені у віддалених точках енергосистеми відновлювальні
джерела електроенергії (ВДЕ) підвищують рівень напруги у місці встановлення, що позитивно впливає на
якість електроенергії. ВДЕ, що підключені до ЛЕС підвищують надійність електропостачання, сприяють
зменшенню втрат електроенергії та екологічного впливу на зовнішнє середовище [1–3].
Широке застосування на ВДЕ отримали асинхронні генератори (АГ), які на електричних станціях (ЕС) з
невеликими встановленими потужностями мають ряд переваг.
Отож, актуальним є розгляд задач, що пов’язані з дослідженням впливу станцій з АГ в ЛЕС на режими
роботи електричних мереж (ЕМ) та задачі підвищення ефективності їх експлуатації.
Мета роботи. Оцінка впливу електричних станцій з асинхронними генераторами в локальних електричних
системах на основну енергосистему.
Матеріал і результати дослідження. Вплив електричних станцій з АГ на режими ЛЕС є мінімально
можливим через практично повну компенсацію реактивної потужності за технічними умовами на приєднання.
Виходячи з цього, коефіцієнт потужності на шинах станцій є достатньо високим (cosϕ = 0,98…1). Застосування
для перетворення енергії синхронних генераторів відповідної потужності супроводжується значно меншим
коефіцієнтом потужності (cosϕ = 0,8…0,85), тобто крім активної потужності, що є предметом договорів на
постачання електроенергії, генерується і реактивна потужність.
Виходячи з цього, було виконано обчислювальний експеримент для аналізу впливу реактивного
генерування ВДЕ на режими роботи електричних мереж і баланс реактивної потужності в них.
В якості прикладу електричної мережі для проведення обчислень було вибрано мережу 10 кВ Ф-45
підстанції «Михалівка», в яку Слобода-Бушанська ГЕС віддає потужність.
Слобода-Бушанська ГЕС оснащена АГ і, відповідно, практично не видає реактивну потужність в мережу
10 кВ Ф-45. Для дослідження впливу реактивного генерування даної ГЕС на режими роботи ЕМ було виконано
імітаційні розрахунки щодо встановлення на ній двох синхронних генераторів (СГ) аналогічної активної
потужності з cosϕ = 0,85. Після цього, аналогічно до [1, 3] було розраховано три характерних режими роботи
мережі (з урахуванням генерації реактивної потужності малою ГЕС): режим максимальних навантажень, режим
середніх навантажень з визначенням втрат електроенергії, а також режим мінімальних навантажень.
Основні результати, що характеризують вплив генерації реактивної потужності малою ГЕС на втрати
електроенергії в електричній мережі, подані у табл. 1.
Таблиця 1 – Результати розрахунку втрат електроенергії у ЕМ 10 кВ Ф-45
Поступлення
Втрати в
Втрати в трансформаторах, кВт·год, %
Вид
електроенергії
ЛЕП,
розрахунку
з системи,
кВт·год, %
Сумарні
Нероб. ходу
Навант.
кВт·год
Без
6773
5571,1
2671
2900,1
врахування
286615,4
2,36
1,94
0,93
1,01
ГЕС
З
врахуванням
ГЕС

Сумарні
втрати,
кВт·год, %
12344
4,31

3385,1

4996,2

2671

2325,2

8381,3

1,02

1,74

0,93

0,81

2,76

-174717,1

-3387,9

-574,9

0

-574,9

-3962,7

-60,11%

-50,02

-10,32

0,00

-19,82

-32,10

111898,3

Вплив ГЕС

З результатів розрахунків видно, що фактично вся активна електроенергія, що генерується ГЕС з СГ
споживається у межах ЕМ 10 кВ Ф-45, і в систему не передається. При цьому, надходження електроенергії до
ЕМ Ф-45 зменшується на 60,1 %, тобто можна стверджувати, що функціонування МГЕС забезпечує,
розвантаження ЕМ 110 кВ та зменшення втрат електроенергії в них.
Отже, функціонування ГЕС за даною схемою приєднання до електричної мережі загалом забезпечує
зменшення втрат активної потужності на 32 % за рахунок розвантаження ЛЕП 10 кВ по активній потужності та
підвищення рівнів напруги.
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Результати розрахунку окремих режимів роботи мережі 10 кВ Ф-45 з синхронними генераторами на малій
ГЕС (табл. 2) показують, що в режимах максимальних та середніх навантажень мала ГЕС має позитивний
вплив. Для даних режимів спостерігається зменшення втрат потужності за рахунок розвантаження окремих
ЛЕП магістралі фідера Ф-45. Для режиму мінімальних навантажень, за рахунок генерації станцією реактивної
потужності, перетоки у магістральних ЛЕП Ф-45 збільшуються, що призводить до збільшення втрат
електроенергії в мережі. При цьому також підвищується напруга у вузлах електричної мережі, що відповідно до
статичних характеристик навантаження призводить до підвищення споживання активної потужності в
електричній мережі.
Таблиця 2 – Результати розрахунку режимів мережі 10 кВ Ф-45 для випадку ГЕС з СГ
Вид
розрахунку

Мінімальна
напруга,
кВ

Втрати в
ЛЕП,
кВт

Навант.

Сумарні
втрати,
кВт

Втрати в трансформаторах, кВт
Сумарні

Нероб. ходу

Режим середніх навантажень
Без урахування
ГЕС
З урахуванням
ГЕС
Оцінка впливу, %

10,0

7,8

6,9

3,6

3,3

14,7

10,3

3,2

6,2

3,6

2,6

9,4

3,0

-58,97

-10,1

0,00

-21,2

-36,05

Режим мінімальних навантажень
Без урахування
ГЕС
З урахуванням
ГЕС
Оцінка впливу, %

10,1

1,2

4,1

3,6

0,5

5,3

10,4

1,7

4,0

3,6

0,4

5,7

3,0

41,67

-2,40

0,00

-0,20

7,52

Режим максимальних навантажень
Без урахування
ГЕС
З урахуванням
ГЕС
Оцінка впливу, %

9,78

24,7

14,0

3,6

10,4

38,7

9,91

12,3

13,8

3,6

10,3

26,1

1,33

-50,2

-1,4

0,00

-0,9

-32,6

Зіставляючи результати, наведені у табл. 1 та 2, видно, що у режимах максимальних навантажень за рахунок
компенсації не тільки активного, а й реактивного споживання Ф-45 МГЕС з СГ має на 8,3 % вищий ефект
зменшення втрат в мережі, який супроводжується покращенням режиму напруг.
Висновки. Для оцінки впливу МГЕС з АГ були виконані імітаційні розрахунки з встановленням двох СГ.
Розрахунки показали, що фактично вся активна електроенергія, що генерується ГЕС з СГ, споживається у
межах ЕМ 10 кВ Ф-45, і в систему не передається. При цьому, надходження електроенергії зменшується, тобто
можна стверджувати, що функціонування МГЕС забезпечує розвантаження ЕМ 110 кВ та зменшення втрат
електроенергії в них. Також показано, що функціонування ГЕС за даною схемою приєднання до електричної
мережі загалом забезпечує зменшення втрат активної потужності на 32 % за рахунок розвантаження ЛЕП 10 кВ
по активній потужності та підвищення рівнів напруги.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОГО РІВНЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ
ПІДПРИЄМСТВ ІЗ БЕЗПЕРЕРВНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ ВИРОБНИЦТВА
М. І. Лісний, асист., Л. В. Курись, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: lkolya@ukr.net
Вступ. До безперервних виробництв, як правило, належать виробництва, де кінцевий продукт може
залежати від особливостей взаємозв’язаних технологічних процесів (ТП), партії використаної сировини і т.д.
Внаслідок цього, ТП таких виробництв практично неможливо розбити на окремі дискретні стадії. Це можна
сказати, наприклад, про підприємства хімічної, металургійної або гірничодобувної промисловості.
Керування ТП на даних підприємствах виконується відповідно до принципу безперервності, сутність якого
полягає в усуненні перерв при передачі предметів праці з однієї операції на іншу, невпинній роботі всіх діючих
у виробництві машин і апаратів [1]. Чим менше перерв у роботі, тим коротше цикл виготовлення продукції,
нижче її трудомісткість, вище продуктивність праці й інші показники ефективності керування виробництвом.
Мета роботи. Визначення частки електричного навантаження гірничорудних підприємств із безперервною
технологією виробництва, яка позначає можливу глибину регулювання електроспоживання без істотного
збитку для підприємств.
Матеріал і результати дослідження. Аналіз, виконаний для ряду підприємств із безперервним характером
виробництва, показав на доцільність виділення підсистеми керування режимом електроспоживання, основним
завданням якої є задоволення вимог енергосистеми по активній потужності з мінімумом витрат для
підприємства [2]. Вирішення даного завдання досягається шляхом зміни режиму роботи електроспоживаючого
устаткування (відключення або переведення на менший режим споживання). Ефективне маніпулювання
електроустаткуванням при регулюванні навантаження підприємств здійснюється на підставі інформації про
його склад і умови функціонування.
За технологічними режимами роботи електроустаткування навіть однієї групи вкрай різнорідно й вносить
різний вклад у формування графіка електричних навантажень підприємства. Його можна класифікувати за
різними ознаками (рис. 1).

Рисунок 1 – Склад споживачів електричної енергії гірнічорудних підприємств
З погляду використання для регулювання режиму електроспоживання все устаткування доцільно розділити
на дві основні категорії:
1. основне – технологічне устаткування, до якого належать автоматизовані лінії, плавильні печі, ванни
розплаву, реактори, конвеєри, потокові й роторні лінії, технологічні комплекси та ін.;
2. неосновне, допоміжне устаткування, що включає до свого складу обладнання "життєзабезпечення" і
сервісне устаткування, що забезпечує безперебійну роботу основного обладнання.
Устаткування "життєзабезпечення" включає: обладнання систем вентиляції й подачі води комбінату
громадського харчування, системи теплопостачання, освітлювальні лінії та ін.
Сервісне устаткування – обладнання механічних цехів і слюсарень, служби контрольно-вимірювальних
приладів, електроцеха, метрологічне забезпечення та ін.
Аналіз складу споживачів електроенергії промислових підприємств із безперервним характером
виробництва показав, що 70–80 % парку електроспоживачів на підприємстві задіяне в технології й лише
30–20 % припадає на неосновне (допоміжне) устаткування [3].
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Аналіз виробничого процесу показав на незначні коливання електричного навантаження на початку й кінці
змін, а також під час обідніх перерв. Ці коливання пов'язані зі зміною інтенсивності праці й кількісного складу
працюючого допоміжного устаткування. В інші частини доби навантаження підприємств відносно постійне. У
цей період працює лише основне технологічне обладнання, яке за умовами технологічного регламенту не
можна відключати.
Додатковим навантаженням є чергове освітлення виробничих приміщень і території підприємств.
До допоміжного, сервісного й електроустаткування "життєзабезпечення" на підприємствах з безперервним
характером виробництва відноситься, як правило, устаткування неосновного виробництва, яке складає 10–20 %
навантаження підприємств.
Устаткування механічних і слюсарних цехів, що відноситься, в основному, до групи сервісного обладнання
функціонує в режимі виконання повторюваних операцій або групи операцій. Сумарне навантаження цього
устаткування становить від сотих до одиниць відсотків навантаження підприємств.
Режими роботи зварювальних апаратів, механічних і гідравлічних пресів характеризуються різко змінним
"ударним" навантаженням, обумовленим їхнім частим включенням і відключенням. Однак через невелику
кількість даного устаткування створювані ними коливання навантаження є незначними в загальній складовій
навантаження підприємств.
Підйомно-транспортне устаткування (електронавантажувачі, приводні лебідки, елеватори, крани,
підйомники і т.д.), компресорні станції, кондиціонери й вентиляційні системи, що належить до групи
допоміжного електроспоживаючого обладнання, характеризуються відносно рівномірним споживанням
електроенергії. З категорії неосновного устаткування дане обладнання зазвичай вносить найбільший вклад у
графік електричних навантажень підприємства.
Електричні плити комбінату громадського харчування й електродвигуни насосів у котельні, що складають
групу устаткування "життєзабезпечення", функціонують зазвичай в тому самому режимі й мають у період
роботи малу ймовірність відключення й включення.
Таким чином, вплив неосновного устаткування на ТП протягом певних інтервалів часу можна вважати
несуттєвим. Це обладнання можна короткочасно відключати з метою регулювання навантаження практично без
шкоди для підприємства. Це устаткування можна вважати основним для регулювання навантаження
підприємств із безперервною технологією.
Оскільки на підприємствах у групу неосновного устаткування входить електроспоживаюче обладнання
малої потужності, то в якості споживачів-регуляторів доцільно використовувати не окремо взяті агрегати, а
групи електроспоживачів.
Висновки. Таким чином, у результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що частка
електричного навантаження неосновного обладнання в навантаженні підприємств із безперервною технологією
визначає можливу глибину її регулювання без істотного збитку для підприємств, яка становить від 10 до 20 %
від загального навантаження.
При більш глибокому регулюванні навантаження підприємства доводиться відключати основне
технологічне устаткування. При цьому необхідно враховувати ступінь участі обладнання у виробничому
процесі й відключення здійснювати по мінімуму збитку для підприємства.
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просп. Московский, 299, 61089, г. Харьков, Украина, е-mail: alexandr.minko@list.ru
Введение. Существуют конструкции, не имеющие мировых аналогов и позволяющие превзойти продукцию
конкурентов по главным технико - эксплуатационным показателям: тепловому состоянию, КПД, маневренности, перегрузочной способности, надежности, значению массы и габаритов. Такие работы имеют большое значение, т.к. приводят к совершенствованию конструкции, повышению качества и экономичности турбогенераторов (ТГ) в условиях усиления конкурентной борьбы за право поставок энергетического оборудования на мировой рынок.
Цель работы. Проведение оценки факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности отечественных ТГ и обеспечивающих устойчивость и надежность работы единой энергетической системы (ЕЭС), оценка
возможности создания агрегатов большой единичной мощности.
Материал и результаты исследований. Современный этап развития турбогенераторостроения характеризуется появлением широкого спектра новых типов турбогенераторов (ТГ), разнообразием имеющихся конструктивных решений. Перед исследователями возникают новые сложные задачи в связи с тенденцией отказа от
водорода в качестве хладагента и перехода на конструкции с другими системами охлаждения (вода, воздух).
Среди новых разработок следует выделить конструкции, не имеющие мировых аналогов Проблема снижения
устойчивости работы крупных ТГ с каждым новым повышением мощности становится все сложнее. Компенсировать снижение устойчивости системы при относительном уменьшении массы больших машин можно применением быстродействующих тиристорных систем возбуждения и автоматических регуляторов напряжения
(АРН). Например, при возникновении КЗ, ротор ТГ начинает «качаться», т.е. устойчивость параллельной работы снижается. Чем крупнее ТГ, тем он менее «устойчив» при параллельной работе. Происходит это потому, что
единичная мощность ТГ растет, а их габариты по существу остаются без изменения, что подтверждается данными в табл. 1.
Таблица 1 – Значения масс роторов ТГ мощностью 300 ÷ 1000 МВт
Мощность, Масса ротора,
Турбогенератор
Турбогенератор
МВт
т
ТГВ-300-2
300
55,8
ТГВ-500-2
ТВМ-300-2
300
50,4
ТВМ-500-2
ТВВ-320-2У3
320
55,1
ТВВ- 800 - 2У3
ТГВ-320-2ПУ3
320
51,0
ТВВ- 1000 - 2У3

Мощность,
МВт
500
500
800
1000

Масса
ротора, т
61,5
63,5
84,0
86,5

С ростом единичной мощности снижается механическая прочность элементов валопроводов мощных агрегатов, а при некоторых режимах (отключение, короткие замыкания, автоматическое повторное включение) механические напряжения валопровода могут превысить допустимые [1]. Поэтому обеспечение устойчивости и
надежности работы ЕЭС возможно только при широком применении различных систем управления, важное
место среди которых занимают системы АРВ ТГ, частоты вращения турбин, активной мощности электрических
станций и т.д. [2].
Кроме перехода к «воздушным генераторам», важной тенденцией в развитии отечественного турбогенераторостроения является создание агрегатов большой единичной мощности, что позволяет снизить материальные
расходы на единицу оборудования и, самое главное, повысить экономичность и КПД установок в целом. Мощность ТГ в единице исполнения − один из основных показателей конкурентоспособности, как и других крупных
ЭМ, можно повышать, увеличивая их габариты, однако эта возможность практически исчерпана [3, 4].
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Выводы. Среди новых разработок по повышению конкурентоспособности ТГ следует выделить конструкции, не имеющие мировых аналогов и позволяющие превзойти продукцию конкурентов по главным техникоэксплуатационным показателям. При проведении работ по снижению массогабаритных показателей ТГ, наибольший интерес представляют работы по оптимизации неактивной зоны.
При повышении мощности ТГ в единичном исполнении существует проблема снижения устойчивости работы крупных ТГ, снижается механическая прочность элементов валопроводов, а при некоторых режимах механические напряжения валопровода могут превысить допустимые. Поэтому обеспечение устойчивости и надежности работы ЕЭС возможны только при широком применении различных систем управления, например, АРВ
ТГ, контроль за частотой вращения турбин, выработкой активной мощности электростанций и т.д.
Важной тенденцией в развитии отечественного турбогенераторостроения является создание агрегатов
большой единичной мощности, что позволяет снизить материальные расходы на единицу оборудования и, самое главное, повысить экономичность и КПД установок в целом.
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АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ
НА НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ КОНДЕНСАТОР
І. В. Шипунова, магістр.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна
Вступ. Транспортні засоби, які живляться від контактної мережі, мають змінний характер навантаження.
При пуску двигунів з мережі споживається велика кількість енергії, яка перевищує номінальне значення, а при
гальмуванні більша частина механічної енергії перетворюється в електричну. Таким чином, виникає
передумова накопичення енергії шляхом підключення конденсаторних накопичувачів [1], що дасть змогу
менше споживати енергії з мережі [2]. Енергетичні процеси, які виникають при роботі такої системи
накопичення, потребують визначення раціональних параметрів накопичувача.
Мета роботи. Оцінка ефективності режиму гальмування тягового двигуна при накопичуванні енергії на
конденсаторі.
Матеріал та результати дослідження. На основі відомого способу гальмування та розгону двигуна
постійного струму [3] побудовано модель (рис.1) [4], в основу якої поставлено задачу зменшення втрат
потужності шляхом методичної комутації якоря двигуна до індуктивного накопичувача та подальшої передачі
енергії на конденсаторний накопичувач. Також дана модель забезпечує необхідну інтенсивність гальмування,
виключення додаткових втрат та підвищення ефективності гальмування з можливістю наступного розгону за
рахунок гальмівної енергії.
Моделювання проводилося для двигуна постійного струму НБ–418К6 (Р=790 кВт, n=890 об/хв, U=950 В,
І=880 А, к.к.д.=94,5 %), додатково розраховані параметри двигуна: Rя=0,0312 Ом, Lя=0,0002 Гн, Rf=0,0103 Ом,
Lf=0,000132 Гн, Laf=0,011 Гн, J=25 кг’м2. Двигун попередньо розігнаний до номінальної швидкості. Процес
гальмування реалізується шляхом [5] широтно-імпульсної модуляції транзисторного ключа з обмеженням
мінімального та максимального струму на рівні Imin=0,5Iном, Imax=1,2Iном. В експерименті прийнято: Rн=Rя,
2
2
Lн=3Lя, Cекв = J дв ⋅ ωном
.
/ U яном
В моделі контролюються наступні параметри: напруга та струм двигуна, напруга накопичувача Un, енергія
рухомих мас (еквівалентного конденсатора) Wя, енергія накопичувача Wсн та енергія втрат Wвтр (рис. 2).
Реалізація режимів з різними струмами впливає на інтенсивність передачі енергії в контурах, відповідно на час
протікання процесу та витрати енергії.
Енергія обертових частин якоря двигуна та енергія конденсаторного накопичувача визначаються:
J ⋅ ω 2 Cекв ⋅ Едв2
С ⋅U 2
(1)
Wя = ∑
Wсн = н c
=
2
2
2 .
,
Втрати енергії на активних опорах:
(2)
Wвтр = ∫ ( I я2 ⋅Rя + I н2 ⋅ Rн ) ⋅ dt ,
де J Σ – момент інерції обертових мас якоря двигуна; Секв − еквівалентна ємність двигуна постійного струму;

Едв – е.р.с. якоря двигуна; Сн – ємність накопичувача; U н – напруга накопичувача; І я – струм якоря двигуна;
Rя – опір якоря двигуна; І н – струм накопичувача; Rн – опір накопичувача.

Рисунок 1 − Математична модель системи компенсації
За допомогою створеної моделі були проведені експерименти для отримання залежностей енергетичних
параметрів системи накопичувача при різних значеннях індуктивності, ємності накопичувача та струму.
Експерименти проводилися в три етапи:
− на першому етапі проведено експерименти при постійному струмі якоря, при цьому, не викликаючи різку
зміну напруги накопичувача, дискретно змінюючи індуктивність та ємність накопичувача, було зафіксовано
енергію втрат та накопичену енергію, за допомогою отриманих значень побудовано поверхню (рис. 3). Досліди
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показали, що при збільшення індуктивності до 10 L я показники накопленої енергії свідчать про доречне
використання такої системи;
− на другому етапі проведено експерименти при постійній величині індуктивності накопичувача, дискретно
змінюючи струм та ємність, зафіксовано значення енергії втрат та накопиченої енергії. На підставі отриманих
даних побудована поверхня (рис. 4).
− на третьому етапі проведено експерименти при постійній величині ємності накопичувача, дискретно
змінюючи струм та індуктивність, зафіксовано значення енергії втрат та накопиченої енергії. На підставі
отриманих даних побудована поверхня (рис. 5).

Рисунок 2 – Часові залежності параметрів режиму при
моделюванні

Рисунок 4 − Залежність накопиченої енергії та
енергії втрат від струму та ємності в схемі при
постійній індуктивності накопичувача

Рисунок 3 − Залежність накопиченої енергії та
енергії втрат від індуктивності та ємності в схемі при
постійному струмі накопичувача

Рисунок 5 − Залежність накопиченої енергії та
енергії втрат від індуктивності та струму в схемі
при постійній ємності накопичувача

Висновки. Аналіз енергетичних процесів при гальмуванні тягового двигуна на накопичувальний
конденсатор показує, що визначення оптимальних показників даної системи дасть можливість накопичення до
70–80 % енергії, що значно зменшить витрати енергії при змінах режиму роботи машини.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ ПРИ АНАЛІЗІ
ЕНЕРГОПРОЦЕСІВ У ТРИФАЗНІЙ СИСТЕМІ
Є. А. Шнуренко, студ., Ю. В. Ромашихін, к.т.н., асист.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: hwarang88@inbox.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 електромеханічну систему та виробничий механізм з передавальним пристроєм, слід проводити з
використанням рівнянь балансу потужностей або енергій [1, 2]. Ефективне застосування такого підходу
можливе за наявності сукупності рівнянь для складових миттєвої потужності всіх елементів електротехнічного
комплексу.
Мета роботи. Оцінка ефективності використання миттєвої потужності при аналізі енергопроцесів у
трифазній системі.
Матеріали і результати дослідження. Більшість існуючих уявлень при ідентифікації електромагнітних
параметрів (ЕМП) асинхронних двигунів (АД) базуються на тому, що електрична машина вважається
симетричною і напруга живлення синусоїдальна. Це дозволяє ідентифікувати ЕМП АД тільки для однієї фази.
При цьому вважається, що параметри по фазах
UA
ідентичні. Також робиться припущення, що
механічну частину в розрахунковій схемі досить
ψ1A=0
U1A
врахувати тільки у вигляді активного опору ротора,
залежного від частоти обертання.
I1A
Однак слід зазначити, що в АД параметри за
ϕ1A
фазами різні. Це призводить до неможливості
визначення ЕМП АД тільки по одній фазі.
Механічну частину також неможливо врахувати
тільки активним опором ротора, залежним від
частоти обертання. Це пов'язано з тим, що в АД
з'являється електромагнітна або параметрична
ψ1B
несиметрія.
Розглянемо процес формування складових
ψ1C
I1C
потужності трифазного джерела живлення. При
ϕ1C
цьому
розглянемо
окремий
випадок
для
ϕ1B
симетричної несинусоїдної системи (рис. 1).
U1C
U1B
I1B
Для процесу формування складових миттєвої
UB
UC
потужності трифазної системи необхідно врахувати
те, що сигнали напруги та струму фаз зрушені один
відносно одного на кут, який залежить від
начального фазового кута і від порядку гармоніки
відповідного сигналу. Таким чином сигнали
напруги та струму фази А приймуть вигляд:

U A (t ) =
I A (t ) =

N

∑ U nA cos(n AΩt − ϕnA −ψ nA );

n =1
M

∑ I mA cos(mAΩt − ϕmA −ψ mA ),

m =1

де U nA – гармонічні складові напруги фази А; I mA – гармонічні складові струму фази А; n A , m A – номера
гармонік напруги та струму фази А; ϕnA , ϕ mA – кути зсуву фаз між напругою, струмом фази А та віссю, яка
прийнята за нульове положення векторів; ψ nA , ψ mA – кути зсуву фаз гармонік напруги та струму фази А (при
симетричній системі ψ nA = ψ mA = 0 ).
Аналогічні вирази можна отримати для фаз В та С. Слід зауважити, що при симетричній системі

ψ nB = nB ⋅120 o , ψ mB = mB ⋅120 o , ψ nC = nC ⋅ 240 o , ψ mC = mC ⋅ 240 o .
Миттєва потужність визначається добутком сигналів напруги та струму [4]:
N
 N

p A (t ) = u A (t )i A (t ) =  ∑ U naA cos( n AΩt −ψ nA ) + ∑ U nbA sin( n A Ωt −ψ nA )  ×


n =1
 n =1


224

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ
M
 M

×  ∑ I mA cos(m A Ωt −ψ mA ) + ∑ I mbA sin(m A Ωt −ψ mA )  ,


m =1
 m =1


або

p A (t ) =

1 N ,M
∑ ( (U naA I maA − U nbA I mbA ) cos((n A + m A )Ωt −ψ nA −ψ mA ) ) +
2 n,m =1

+

1 N ,M
∑ ( (U naA I maA + U nbA I mbA ) cos((n A − m A )Ωt −ψ nA +ψ mA ) ) +
2 n,m =1

+

1 N ,M
∑ ( (U naA I mbA + U nbA I maA )sin((n A + m A )Ωt −ψ nA −ψ mA ) ) +
2 n,m =1

+

1 N ,M
∑ ( (U naA I mbA − U nbA I maA )sin((m A − n A )Ωt +ψ nA −ψ mA ) ).
2 n,m =1

Аналогічно визначаються вирази для миттєвої потужності фаз В і С.
Складові миттєвої потужності для несинусоїдної системи можна визначити за сумою потужностей всіх фаз
[3, 5]:

pΣ (t ) =

KA
KB
1 KA
( ∑ PkaA cos( k AΩt ) + ∑ PkbA sin( k AΩt ) + ∑ PkaB cos( k B Ωt ) +
2 k =1
k =1
k =1
A

+

KB

∑

k B =1

PkbB sin(k B Ωt ) +

A

KC

∑

kC =1

B

PkaC cos( kC Ωt ) +

KC

∑

kC =1

PkbC sin( kC Ωt )).

Приведення подібних дозволяє отримати вираз для миттєвої потужності симетричної системи в наступному
вигляді:

pΣ (t ) = p A (t ) + pB (t ) + pC (t ) =
+

3 N ,M
∑ (U na I ma + U nb I mb ) +
2 n,m =1
n=m


3 N ,M 
 (U na I ma − U nb I mb ) cos(k Ωt ) + (U na I mb + U nb I ma ) sin(k Ωt ) .
∑
2 n,m =1 
n=m
n=m

k = 6n

Таким чином, в симетричній несинусоїдній системі сигнал миттєвої потужності містить постійну складову
та гармоніки, які кратні 6.
Висновки. Аналіз показав, що в умовно симетричній трифазній системі з несинусоїдними напругами та
струмами (кожна з гармонік напруги та струму входить до складу своєї симетричної системи) гармонічний
склад миттєвої потужності має деякі особливості, які полягають у тому, що складові, кратні 6, утворюють
змінні компоненти сумарної миттєвої потужності трифазного кола. Це важливо в тому плані, що миттєва
потужність трифазної системи визначає, наприклад, тимчасову залежність моменту трифазного АД.
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СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО
ЗГОРАННЯ ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ
О. Ю. Лещук, асп., Д. І. Зубенко, асп., А. І. Гладир, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: gai@kdu.edu.ua
Вступ. На сьогоднішній день все більше промислових підприємств створюють генеруючі системи, які
частково або повністю забезпечують власні потреби в тепловій та електричній енергії. Це здебільшого агрегати
потужністю 400–600 кВт, які мають єдиний для всіх модифікацій принцип роботи та працюють на рідкому чи
газоподібному паливі. Якість роботи таких установок в значній мірі залежить від експлуатаційних
характеристик двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ), що виступає привідним агрегатом та обертає вал
синхронного генератора (СГ). Однією з основних функціональних систем ДВЗ є система стабілізації
номінальної швидкості обертання ротора електричної машини в динамічних та статичних режимах, а саме при
різкому збільшенні/зменшенні навантаження. Тобто, якість електроенергії, що генерується, значно залежить від
точності та швидкодії системи стабілізації обертів (ССО). Переважна більшість агрегатів ДВЗ–СД оснащена
застарілими механічними ССО, що недостатньо якісно регулюють кількість поданого палива до ДВЗ в
залежності від навантаження генератора. Одним з шляхів вдосконалення таких систем є використання
можливостей сучасного частотно-регульованого електропривода та створення системи керування подачею
палива ДВЗ на базі сучасних засобів автоматизації.
Мета роботи. Розробка системи керування подачею палива двигуна внутрішнього згорання генераторної
установки.
Матеріали і результати досліджень. Враховуючи той факт, що розробка та дослідження альтернативних
ССО передбачає витрату значних обсягів палива та існує можливість виникнення аварійних ситуацій при
проведенні пусконалагоджувальних робіт, алгоритми функціонування системи відпрацьовувались авторами на
менш потужному агрегаті АБ-12-Т/400, що обертається двигуном внутрішнього згорання 320-01, а також має
свій механічний регулятор.
Аналіз характеристик існуючого механічного регулятора дозволив авторам сформулювати вимоги до
електромеханічної ССО, яка повинна забезпечувати: 1) контроль поточної частоти обертання за допомогою
датчика; 2) стабілізацію заданої частоти обертання генераторної установки шляхом пропорційного
зменшення/збільшення використання палива; 3) контроль крайніх положень засувки та виключення можливості
її роботи на упор; 4) пуск та зупинка установки, вибір режиму (режим холостого ходу, режим роботи під
навантаженням); 5) вибір режимів та завдання частоти обертання генераторної установки.
З
метою
надання
максимальної гнучкості та
універсальності
системи
керування було прийнято
рішення побудови системи
на базі програмованого
логічного
контролеру
(ПЛК),
що
забезпечує
швидке
налаштування
установки з урахуванням
особливостей
умов
експлуатації [2].
В процесі модернізації
було
здійснено
заміну
механічного виконавчого
пристрою
регулювання
положення
паливної
засувки
на
електромеханічний
за
системою «перетворювач
частоти – асинхронний
двигун (ПЧ-АД).
Функціональна
схема
модернізованої
генераторної
установки
представлена на рис. 1 та
складається з таких частин:
Рисунок 1 – Функціональна схема модернізованої генераторної установки
226

АВТОМАТИЗАЦІЯ
1) система керування(СК) – ПЛК VIPA 200, фотоелектричний датчик швидкості (ДШ) валу та два
індуктивні датчика крайніх положень (Д) засувки (З);
2) силовий агрегат та споживачі електроенергії (Н1-Нn);
3) асинхронний двигун з короткозамкненим ротором (МS6324,TRANSTECNO), черв’ячний редуктор (Р) та
перетворювач частоти (ПЧ) Lenze 8200 Vector;
4) вимірювальний комплекс – блок датчиків струмів та напруг (БД); потенціометричний датчик поточного
положення засувки (ДП), що через аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) передають дані на
персональний комп’ютер (ПК).
Алгоритм
керування
приводом засувки представлено
на рис. 2. В даному алгоритмі
використовується пропорційнодиференційний регулятор через
наявність в механічній системі
інтегруючої ланки – редуктора,
встановленого між валом АД та
паливною засувкою.
Алгоритм керування ССО
генераторної
установки
забезпечує:
– ввімкнення привода та повне
d ⋅ (ω − ω )
u = К ⋅ (ω − ω ) + К ⋅
dt
відкриття
засувки
подачі
палива;
∆ω > ∆ ω
–
зчитування
заданих
оператором
параметрів
номінальної швидкості (щзад),
максимальної
похибки
регулювання
(Дщmax)
та
∆ ω > ∆ω
припустимої зони не чуттєвості
регулювання (Дщdeadzone);
– зчитування інформації про
фактичну
швидкість
(щф)
обертання
валу
ДВЗ;
–
розрахунок
величини
керуючого сигналу (uз), що
надходить до ПЧ;
–
порівняння
фактичної
похибки та зони не чуттєвості
Рисунок 2 – Алгоритм управління роботи привода засувки подачі
(якщо не виконується умова
палива до ДВЗ
то
∆ω > ∆ω deadzone ,
з

з

П

з

ф

ф

Д

deadzone

max

відбувається блокування роботи
ПЧ, в іншому ж випадку – протікає процес регулювання з одночасним контролем крайніх положень засувки
подачі палива;
– закриття засувки подачі палива до повного закриття та вимикання привода при перевищенні заданої
швидкості;
– збільшення при необхідності фактичної швидкості валу ДВЗ до повного відкривання засувки, та у випадку
перевищення максимальної похибки регулювання ( ∆ω > ∆ω max ) здійснити перекриття подачі палива та
зупинка всього агрегату.
Висновки. Розроблено систему керування подачею палива до двигуна внутрішнього згорання генераторної
установки, що забезпечує роботи агрегату за рахунок використання сучасних засобів автоматизації, а саме
стабільність обертання валу генератора завдяки розробленій системі стабілізація обертів на базі керованого
джерела живлення за системою ПЧ-АД та промислового мікропроцесорного контролера з застосуванням
сучасних датчиків швидкості та положення. Робота даної системи успішно пройшла апробацію на генераторній
установці типу АБ-12-Т/400, та в подальшому потребує додаткових досліджень при роботі з агрегатами великої
потужності.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРЕВЕНТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРОВОЗОСОСТАВА
Е. И. Скапа, асп.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: seem@kdu.edu.ua
Введение. Исследованиям динамических процессов в магистральных и промышленных типах
электровозосоставов (ЭВС) посвящены труды многих ученых [1–7]. Главным определяющим моментом
объективной незавершенности результатов исследований вышеназванных ученых, применительно к
анализируемой научной задаче, является излишняя обобщенность режимов функционирования рудничных
электровозосоставов в общем цикле технологии транспортирования полезных ископаемых в подземных
условиях, которые далеко не идеальны.
Цель работы. С целью снижения нагрузок необходимо реализовать алгоритм движения тяговым приводом
электровоза, обеспечивающий плавное трогание и торможение первых 5–6 вагонеток поезда [8].
Материалы и результаты исследований. Для построения алгоритма управления тяговым
электротехническим комплексом рудничного электровоза на основании материалов исследований,
приведенных в [1–7], можно привести и некоторые общие рекомендации. Так, зазоры в кинематических
звеньях автосцепок желательно проходить с небольшим ускорением для смягчения ударов, затем величина
ускорения может резко возрасти до допустимых максимальных значений.
На рис. 1 представлена оптимальная диаграмма (закон) регулирования силы F(t), состоящая из различных
участков, каждый из которых характеризуется собственными значениями коэффициента Ki (i = 1,2,…,n).
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Рисунок 1 – Оптимальная обобщенная диаграмма движения (торможения) тяговым комплексом
рудничного электровозосостава
Участок 1 соответствует нарастанию силы до максимального значения после прохождения зазора в
автосцепках электровозосостава. Нарастание происходит более интенсивно и наклон характеристики больше
К2 > K1.
Участок 2 – действие при разгоне максимально допустимой силы при заданных ограничениях. Под
действием этой силы механизм разгоняется до выхода электродвигателя на естественную характеристику
K3 = 0. При погрузочно-разгрузочных операциях такой выход на естественную характеристику отсутствует.
Участок 3 – работа электродвигателя на естественной характеристике K4 определяется жесткостью этой
характеристики и обычно задана. В движении ЭВС при погрузке-разгрузке этот участок отсутствует.
Участок 5 – движение с установившейся скоростью. Действующая внешняя сила равна силе сопротивления
K5 = 0.
Участки 6 и 7 – торможение K6 представляется из условий допустимых динамических перегрузок, K7 – из
условий отсутствия скольжения.
Закон изменения силы F(t) во времени представляется в виде:
∑ k1 ∆t

 Fℓ + ∑ k2 ∆t

 Fmax

F ( t ) =  Fmax + ∑ ( −k4 )∆t

 Fcт
 F + ∑ ( −k )∆t
6
 cт
 Fm max


при

0 ≤ X1 ≤ ℓ

при X 1 > ℓ; F < F max
при Xɺ ≤ Xɺ max
1

1

при Xɺ 1 = Xɺ 1 max; F > Fcm ,
при t ≤ t ∗
при F ≤ Fm max
до Xɺ 1 ≤ 0,05 Xɺ 1 max
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где Kj – коэффициенты, характеризующие изменение действующей силы на различных участках; l – величина
зазора в кинематических звеньях (автосцепках) ЭВС; Fl – величина действующей силы после прохождения
зазора в автосцепках ЭВС; X1max – установившаяся скорость перемещения ЭВС; Fmax, Fmmax – максимальное
значение сил при разгоне и торможении ЭВС соответственно, выбрано из условия отсутствия скольжения;
Fст – сила сопротивления движению электровоза; t* – время начала торможения (задается оператороммашинистом электровоза).
В соответствии с неравенствами (1) составлена блок-схема программы изменения силы F(t), приведенная на
рис. 2.
Программа составлена так, что на каждом шаге происходит проверка неравенств (1) и формируется
соответствующая схема вычислений в зависимости от положения позиций контролеров СУ K2–1, K2–2, K2–3,
K2–4, K2–5, K2–6, функциональное назначение которых пояснено в блок-схеме программы.

Рисунок 2 – Блок схема программы реализации закона управления тяговым комплексом
с оптимизацией движущей силы
Предусмотрена проверка на случай внезапного приложения максимальной возмущающей силы, которая
проводится перед интервалом K2–2 и позволяет сократить число операции. Вычисления заканчиваются при
X1 = 0,05X1max.
Выводы. Алгоритм для закона изменения движущей силы F(t) были реализованы на микропроцессоре с
точностью вычислений 10-4, что достаточно для анализируемых условий. Установлено, что влияние переходных
процессов в тяговом асинхронном двигателе на величину возмущающей силы F(t) (из-за быстроты протекания
последней) не оказывает существенного влияния на процесс разгона электровозосостава.
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ
ПІДЙОМУ БАШТОВОГО КРАНА
С. В. Корнієнко, асп., Н. В. Клімченкова, к.т.н., доц., З. О. Березниченко, студ.
Донбаська державна машинобудівна академія
вул. Шкадінова, 72, 84313, м. Краматорськ, Україна, e-mail: Ket@dgma.donetsk.ua
Вступ. При переміщенні вантажів баштовий кран знаходиться під впливом підвищених динамічних
навантажень. Це негативно позначається на роботі крана: зніжується точність виконання монтажних і
перевантажувальних операцій; підвищується небезпечність виконання більшості будівних робіт, руйнування
елементів металоконструкції крана та можливість аварій. Виникнення динамічних навантажень обумовлено
цілим комплексом параметрів [1]. Урахування їхнього впливу можливо тільки з використанням
мікропроцесорної техніки та відповідного програмного забезпечення для керування електромеханічною
системою (ЕМС) крана. Для цього необхідно розробити алгоритми керування ЕМС крана та підвищити
ступінь її автоматизації.
Мета роботи. Розробка раціонального алгоритму автоматичного керування електромеханічною системою
підйому вантажу з землі для зменшення горизонтального розгойдування вантажу і обмеження динамічних
навантажень в елементах конструкції баштового крана.
Матеріал і результати дослідження. Розвиток мікропроцесорної техніки з її постійно зростаючими
потужностями і швидкістю обробки інформації, а також тенденції до зниження вартості даних пристроїв
дозволяє реалізовувати системи керування, які ще вчора були недоступні [2]. Провідними світовими фірмами
по виробництву програмованих логічних контролерів, які присутні на ринку України, є: Siemens, Schneider
Electric, Omron, ABB та ін. Ці контролери дуже якісно себе зарекомендували у різноманітних виробництвах. На
базі одного з цих контролерів була розроблена система автоматичного керування ЕМС підйому баштового
крана, виконана за принципом перетворювач частоти - асинхронний двигун (ПЧ-АД). В ролі перетворювача
частоти обраний комплектний перетворювач серії Micromaster 440 фірми Siemens, а система автоматичного
керування побудована з використанням програмованого контролера серії Simatic S7-300 (CPU315-2DP) та
панелі оператора ОР170В також фірми Siemens. Для керування приводом підйому від програмованого
контролера та обміном інформації між панеллю оператора застосовано мережевий зв'язок Profibus-DP. Ця
система реалізована у вигляді лабораторного стенду досліджень ЕМС баштового крану.
Функціональна схема автоматизації крана зображена на рис. 1. У дану схему також входять ряд датчиків, що
забезпечують облік всіх параметрів системи: ДНС – датчик нахилу стріли (для кранів з підйомною стрілою),
або ДПВ – датчик положення візка (для кранів з балочною стрілою); ДВВ – датчик ваги вантажу (одночасно є
обмежувачем вантажопідйомності крана); ДПГ – датчики положення гака; ДШБ – датчик швидкості та оборотів
підйомного барабану (енкодер). Обмін інформації між датчиками та контролером відбувається через блоки
введення - виведення контролера та, якщо це необхідно, через аналогово-цифровий перетворювач (АЦП), який
може бути як зовнішнім пристроєм, так і вбудованим, що входить до складу контролера. Програмування
контролеру здійснюється за допомогою мережевого зв'язку Profibus-DP з ЕОМ при використанні програмного
забезпечення SIMATIC STEP 7. Управління підйомом вантажу виконує кранівник за допомогою панелі
оператора ОР170В, на якій виконана візуалізація всього технологічного процесу переміщення вантажу та
засобами керування краном.

Рисунок 1 – Функціональна схема автоматизації баштового крана
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Для реалізації раціонального автоматичного керування підйомом вантажа баштовим краном розроблено
алгоритм керування ЕМС підйому, зображений на рис. 2.

Рисунок 2 – Алгоритм керування електромеханічною системою підйому баштового крана
Пуск підпрограми автоматичного керування здійснюється при включенні панелі керування краном. Далі
кранівник вводить початкові умови та данні, необхідні для виконання процесу підйому вантажу. Разом з цим
відбувається опитування усіх датчиків системи керування, які фіксують стан всієї системи та заносять дані в
ОЗП. Контролер на підставі отриманих даних о стані системи та початкових умов на переміщення проводить
розрахунок параметрів для здійснення підйому вантажу та видає на панелі оператора сигнал готовності системи
до початку підйому. По сигналу кранівника (переведенням рукоятки командоапарата на початок руху)
проводиться пуск приводу підйому на "повзучій" швидкості [3]. Одночасно, синхронно з іншими приводами
крана, для досягнення мінімальних коливань кранова підвіска збігається з центром мас вантажу за допомогою
ДПГ. У міру підйому здійснюється розрахунок ваги вантажу ще до його відриву від землі та, якщо вантаж ще
не відірвався, а його вага вже перевищила допустиму вантажопідйомність крана, то рух на підйом блокується
підпрограмою (спрацьовує так званий обмежувач вантажопідйомності) до подальшого втручання кранівника.
Якщо вага вантажу не перевищує вантажопідйомності, то контролером відбувається формування початкового
зусилля підйому, розрахунок часових інтервалів та вимальовується закон керування підйомом. Після відриву
вантажу від землі на "повзучій" швидкості, за допомогою датчиків ДПГ, відбувається розрахунок кута
відхилення вантажу та, якщо кут не перевищує допустимий, відбувається створення керуючого сигналу для
приводу підйому та гальм барабана на реалізацію подальшого руху вантажу. Крім того, на будь-якому етапі
розгону кранівник може вмішатися у процес підйому (перевести рукоятку командоапарата в нульове
положення), програма повинна заблокувати рух та накласти гальма до наступного втручання кранівника.
Висновки. Розроблено алгоритм автоматичного керування розгоном ЕМС підйому вантажу з землі
баштовим краном, який забезпечує зменшення горизонтального розгойдування вантажу і обмеження
динамічних навантажень в елементах конструкції крана. Запропонований алгоритм може бути використаний
для будь-яких інших видів вантажопідйомних кранів.
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Com-порт

Вступ. Системи теплопостачання будівель та споруд відносяться до числа найбільш ресурсоємних
технологічних об'єктів у комунальному господарстві та промисловості. Для зменшення величини
теплоспоживання необхідно регулювати температуру теплоносія в системах опалення будівель в залежності від
температури зовнішнього повітря. Вказане регулювання в нових та модернізуємих теплових пунктах будівель
реалізується за допомогою електронних погодних компенсаторів, наприклад, Danfoss, Siemens та інших [1].
Наявність вбудованих в подібні контролери промислових інтерфейсів зв’язку дозволяє достатньо просто, крім
виконання безпосередньо основних завдань регулювання температури теплоносія, реалізувати оперативний
контроль режимів роботи та віддалене керування виконавчими механізмами теплового пункту будівлі. При
цьому, в якості ліній зв’язку локальної автоматики з обладнанням рівня диспетчеризації можуть
використовуватись існуючі як провідні, наприклад, телефонні чи оптоволоконні лінії, так і бездротові мережі,
наприклад, стільникова мережа GSM.
Слід зазначити, що вартість подібних програмно-апаратних рішень для організації систем розподіленого
диспетчерського контролю та управління (SCADA) вимірюється десятками тисяч гривень, залежить від
кількості точок обробки інформації та функціональних можливостей їх програмного забезпечення [2]. Висока
вартість впровадження унеможливлює використання таких сучасних засобів для диспетчеризації теплових
процесів в умовах навчальних закладів у зв’язку з недостатнім фінансуванням ВНЗ [3].
Із іншого боку, зменшення сплат за спожиті енергоресурси можливе за рахунок оперативного керування
системами їх розподілення в окремих спорудах із встановленими локальними регуляторами в залежності від
режиму роботи кожного об’єкту. Таким чином, актуальним є питання розробки прикладних програмноапаратних рішень рівня диспетчеризації для реалізації інформаційно-керуючих функцій системи керування
обладнанням індивідуального теплового пункту будівлі.
Мета роботи. Автоматизація процесу керування тепловими системами навчального закладу шляхом
створення та впровадження системи оперативного контролю та керування індивідуальними тепловими
пунктами окремих споруд.
Матеріал і результати дослідження. Об'єктом дослідження є система теплопостачання навчальних
корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ), що включає
теплові мережі навчальних корпусів та споруд зі встановленими індивідуальними тепловими пунктами (ІТП)
[4]. Кожна зі споруд університету підключена до магістрального трубопроводу через окремий елеваторний
вузол. ІТП кожної споруди має автоматичну систему регулювання температури теплоносія, яка включає:
електронний контролер типу Danfoss ECL Comfort або Siemens RVD [5, 6]; циркуляційний насос, що
встановлений замість струминного елеватора; клапан з електроприводом; сенсори температури теплоносія,
зовнішньої та внутрішньої температур повітря. Для обліку витрат теплоносія в кожному ІТП встановлено
теплові лічильники типу Aswega чи Multical [7, 8]. Для організації інформаційного обміну з диспетчерським
рівнем контролери Danfoss та Siemens використовують стандартний протокол Modbus, а теплові лічильники –
свої специфічні протоколи [7, 8].
Специфіка навчального закладу передбачає розміщення навчальних корпусів в одному кварталі та
охоплення цих будівель телекомунікаційною мережею з доступом в Internet. Тому в якості основного
апаратного рішення для передачі даних на рівень диспетчерського управління прийнята структура, наведена на
рис. 1, при якій сигнали з обладнання теплового
пункту
приймаються
і
передаються
з
персонального комп'ютера (ПК) з підключенням
до мережі Internet та встановленого в ІТП
окремої будівлі. У якості програмної платформи
для реалізації необхідних функцій вибрано
середовище Labview.
Для
організації
обміну
даними між
P
електронними контролерами температури і ПК
P/I
TC
використані програмні додатки: ECL Modbus
OPC-сервер для Danfoss, MasterOPC Universal
Modbus Server для Siemens, дані з яких за
допомогою
виклику
фіксованих
змінних
передаються в Labview-проект (рис. 2). Після
Рисунок 1 – Блок-схема системи диспетчерського
запуску відповідного OPC-сервера необхідно
контролю та керування тепловими пунктами
вибрати
відповідний
тип
електронного
регулятора. При правильному підключенні у
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вікні інтерфейсу будуть відображатися поточні
значення параметрів електронного регулятора.
Для зручності розміщення та перевірки
правильності функції зчитування і запису даних
рознесені в різні цикли (приклад такого циклу
наведено на рис. 2). Всередині кожного циклу
використовується
фіксований
період
опитування і запису, що дорівнює 1000 мс.
На рис. 3 приведено один з реалізованих
Рисунок 2 – Блок-діаграма зчитування та запису
інтерфейсів керуючої програми для ІТП
ОРС-змінної для ECL 200
другого навчального корпусу з контролером
Danfoss. Розроблений програмний продукт
містить індикатори та графіки, що відображають поточні значення температур теплоносія на вводі в будівлю, в
системі опалення та зворотну температуру, що зчитуються з електронного регулятора та теплового лічильника.
Крім того, на інтерфейсі відображаються поточні витрати та споживана теплова потужність. Поряд з поточними
числовими значеннями вимірюваних
температур
приведені
значення
температур,
які
необхідно
забезпечити
відповідно
до
температурного графіку.
Права
частина
розробленого
інтерфейсу
містить
поля
для
встановлення
числових
значень
сервісних параметрів: нахил кривої
опалення, обмеження уставок, вибір
режимів роботи контролера та інш.
Нижня права частина розробленого
інтерфейсу містить поля для вибору
періоду запису даних та файлу
архіву.
Описане рішення реалізовано в
чотирьох
ІТП навчальних корпусів
Рисунок 3 – Інтерфейс програми керування ІТП навчального корпусу
університету
зі
встановленими
електронними регуляторами та тепловими лічильниками.
Висновки. Розроблено керуюче програмне забезпечення комп'ютеризованої системи, за допомогою якої
можна здійснювати контроль за станом теплових систем віддалених будівель та оперативно вносити зміни в
режими їх роботи. Кожна комп'ютеризована система включає стандартне промислове обладнання, забезпечує
необхідний рівень надійності та швидкодії, має комунікацію з мережею Internet. Розроблене програмне
забезпечення надає можливість достовірно зчитувати поточні дані, формувати звітні статистичні дані з
теплового лічильника та електронного регулятора і гарантовано записувати сигнали управління в електронний
регулятор за рахунок використання промислового протоколу ОРС.
Введення в експлуатацію системи дозволило за рахунок оперативної зміни уставок на електронному
регуляторі, аж до дистанційного відключення теплових систем від теплопостачання, знизити на 15–20 %
середньодобове теплоспоживання регульованих будівель без погіршення їх теплового стану. Впровадження
запропонованої системи дозволить прогнозувати теплоспоживання будівель шляхом визначення їх реальних
динамічних характеристик як об'єктів автоматичного управління.
У подальшому робота буде вестись у напрямку розробки та впровадження в експлуатацію програмного
забезпечення серверної частини єдиної автоматизованої системи керування теплопостачанням групи будівель,
що підпорядковані одній організації – навчальному закладу.
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ЗДАНИИ
И. С. Забара, магистр., А. В. Левшов, к.т.н., доц., А. В. Коротков, ст. препод.
Донецкий национальный технический университет
ул. Артема, 58, 83001, г. Донецк, Украина, e-mail: levshov@donntu.edu.ua
Введение. В связи с актуальной проблемой сбережения энергоресурсов и экологической обстановкой в настоящее время во многих странах наблюдается развитие строительства энергоэффективных интеллектуальных
зданий. Такие интеллектуальные здания используют передовые компьютерные технологии для эффективного
управления инженерными системами (отопление, вентиляция, кондиционирование, освещение и др.) с целью
обеспечения комфортной среды пребывания людей в помещениях при минимальном энергопотреблении [1].
Тепловой комфорт, визуальный комфорт и качество воздуха являются тремя основными факторами, которые
определяют условия окружающей среды в здании [2]. При этом основную часть электроэнергии такие интеллектуальные здания должны получать от возобновляемых источников энергии [3]. Данные источники электроэнергии являются нестабильными источниками питания и могут работать как автономно, так и параллельно с
сетью, в зависимости от погодных условий и количества потребляемой энергии в здании в текущий момент.
С целью обеспечения надежности работы и энергоэффективности всего интеллектуального здания многочисленные датчики, актуаторы (исполнительные устройства) и блоки управления соединяются вместе для формирования сенсорной системы управления.
Цель работы. Обоснование системы управления электроснабжением и нагрузками интеллектуального здания, которая направлена на достижение максимального комфорта пребывания людей в здании при минимальном потреблении энергии.
Материал и результаты исследований. Современные тенденции для управления и контроля работы электроэнергетических систем движутся в сторону использования интеллектуальных агентных технологий, которые
известны как мультиагентные системы [4]. Мультиагентная система представляет собой комбинацию из нескольких агентов, взаимодействующих между собой для достижения общей цели системы управления. Все
агенты данной системы должны иметь определенный уровень автономии (возможность работы без вмешательства человека, а также контроль своих действий и внутреннего состояния), способность взаимодействовать друг
с другом на своем собственном языке, и определять свое поведение, в зависимости от изменения состояния
других агентов и изменения окружающей среды [5].
Мультиагентная система управления для энергоэффективного здания изображена на рис. 1.

Рисунок 1 – Мультиагентная система управления для энергоэффективного здания
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На данном рисунке показаны только функциональные элементы системы управления без силовых цепей
различных нагрузок, которыми управляют агенты системы управления.
Возобновляемые источники энергии, которые в данном случае представляют собой солнечные батареи и
ветровые турбины, предлагается использовать в качестве основных источников питания для здания. Питающая
сеть рассматривается как резервный источник питания, который будет задействован в случае нехватки мощности от возобновляемых источников энергии. Аккумуляторные батареи используются для распределенного хранения энергии и повышают надежность системы питания здания. Они накапливают энергию при избыточной
генерации, покрывающей потребности нагрузки, и могут питать потребителей, когда произведенной энергии
возобновляемыми источниками недостаточно.
Все агенты подразделяются на четыре уровня в зависимости от функций и предназначения: агентпереключатель, центральный агент-координатор, контроллер-агенты и агенты нагрузки.
Агент-переключатель расположен на первом уровне. Он получает данные от центрального координатора о
потребляемой и генерируемой энергии. В соответствии с этой информацией агент-переключатель получает
энергию от электрической сети, когда недостаточно энергии от возобновляемых источников и аккумуляторных
батарей, чтобы покрыть спрос на требуемую нагрузку. Кроме того, агент-переключатель может отдавать избыточную энергию обратно в сеть, когда энергии от возобновляемых источников больше, чем потребности здания
и чем может быть запасено в аккумуляторных батареях.
Центральный агент-координатор, который расположен на втором уровне, является одним из ключевых элементов в системе управления. Он осуществляет взаимодействие со всеми агентами на основе внешних данных
(информации о погодных условиях) и предпочтений пользователя о тепловом, визуальном комфорте и качестве
воздуха, а также на основе данных об электрических нагрузках здания. Кроме того данный агент получает информацию от агентов ветровых турбин и солнечных фотоэлементов, от агента заряда аккумуляторных батарей.
Центральный координатор определяет количество потребляемой энергии и энергии, необходимой для ее покрытия, и осуществляет соответствующее управление.
Контроллер-агент ветровой турбины и контроллер-агент фотоэлектрических солнечных панелей – агенты
генераторов, которые управляют энергией соответствующих источников. Контроллер-агент заряда аккумуляторных батарей контролирует уровень заряда. Данные от этих агентов направляются центральному координатору.
Для текущего контроля теплового, визуального комфорта, качества воздуха используются три локальных
контроллер-агента. Эти контроллер-агенты сравнивают текущие значения параметров комфорта с заданными и
определяют количество энергии, необходимой для управления актуаторами инженерных систем здания.
На четвертом уровне расположены агенты нагрузки, они управляют всеми электрическими нагрузками, которые можно отключить во время дефицита энергии. Потребителям предоставляется возможность выбрать
предпочитаемые отключения нагрузок и установить приоритет каждой нагрузке через этот агент.
Отдельно стоит выделить разработку алгоритмов взаимосвязи агентов в мультиагентной системе. Эффективным инструментом для оптимизации работы такой сложной динамической системы являются эвристические
алгоритмы, которые без строгого обоснования дают в большинстве случаев быстрое и приемлемое решение для
задач высокой сложности. Наиболее популярной стала оптимизация на основе алгоритма названного, как «Оптимизация роя частиц» (Particle swarm optimization, PSO), которая основана на моделировании поведения пчел в
рое или птиц в стае [6]. Рой частиц рассматривается как мультиагентная система, в которой каждый агент может функционировать автономно, следуя простым правилам, тогда как поведение всей системы является очень
сложным и разумным. По сравнению с другими алгоритмами, таких как метод спуска, генетический алгоритм,
в PSO легче избежать локальных оптимальных решений и быстрее достичь глобальный оптимум.
Вывод. Мультиагентная система управления позволяет объединить множество инженерных систем здания с
целью поддержания комфортной среды при минимальном использовании энергии. Это становится возможным
за счет эффективного использования возобновляемых источников энергии и одновременного управления источниками генерирования и потребления.
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МІКРОКОНТРОЛЕРНИЙ МОДУЛЬ КЕРУВАННЯ ПРИВОДАМИ РОБОТАМАНІПУЛЯТОРА РМ-01 З ІМПУЛЬСНИМИ ЕНКОДЕРАМИ ПОЛОЖЕННЯ
М. Ю. Базишин, магістр., І. С. Конох, ст. викл.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: alyard099@gmail.com
R. Chrząszczyk, stud.
Silesian University of Technology
ul. Akademicka, 10a, Gliwice, 44-100, Poland, е-mail: rafal.chrzaszczyk@polsl.pl
Вступ. Розвиток серійного і дрібносерійного виробництв породив протиріччя між відносно високим рівнем
автоматизації основних технологічних процесів (ТП) і низьким рівнем автоматизації в області підготовчих
операцій. Використання промислових роботів або створюваних на їх основі роботизованих технологічних
комплексів (РТК), що характеризуються гнучкістю в керуванні, універсальністю і автономністю використання,
дозволяє найбільш ефективно усунути проблему, що виникла, і вирішити завдання комплексної автоматизації
дільниць, цехів і заводів.
Робот РМ-01 (рис. 1) являє собою універсальний промисловий робот першого покоління з управлінням від
ЕОМ. РМ-01 є аналогом моделі PUMA-560, має антропоморфну структуру (подібну руці людини) з шістьма
обертальними зчленуваннями. Робот здатний виконати різноманітні рухи.
Актуальність розробки нової системи керування роботом-маніпулятором РМ-01 обумовлена тим, що
системи, які раніше використовувалися, наприклад, Сфера-36 (56), є морально і технічно застарілими.
Придбання сучасних комплектних позиційних або контурних систем керування для учбового закладу не є
рентабельним. Також важливим аспектом є доступ до вихідного програмного коду подібних систем, що
дозволить реалізувати й досліджувати інтелектуальні технології в керуванні промисловими роботами.
Мета роботи. Створення апаратних і програмних рішень мікроконтролерного модуля обробки сигналів
імпульсних сенсорів кутових переміщень для підвищення точності позиціонування робота-маніпулятора
РМ-01.
Матеріал і результати дослідження. Управління маніпуляційними роботами (МР) має ряд відмінностей від
управління іншими промисловими об'єктами. Перш за все, це пов'язано з великим числом роздільно керованих
механічних ланок (найбільш поширені МР, які мають у своєму складі шість і більше ланок). Між ними існують
кінематичні та динамічні зв'язки, які необхідно враховувати, щоб досягти необхідної якості процесів керування.
Нелінійність кінематичної схеми властива більшості роботів, накладає суттєві обмеження на величину
швидкості і прискорення в різних точках робочого простору. Крім того, існують робочі зони, в яких виникають
обмеження орієнтації робочого інструменту [1, 2].
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Рисунок 1 – Структурна схема мікроконтролерної системи керування електроприводами
робота-маніпулятора
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На даний час виконано розробку апаратного та алгоритмічного забезпечення блоку керування
електроприводами трьох ланок. Система може бути розширена для керування шістьма ланками. Допустимим є
незалежне регулювання за швидкістю й положенням кожного приводу окремо. Формування задаючого впливу
та урахування обмежень виконує ПЕОМ верхнього рівня.
Мікроконтролерний модуль керування (рис. 1) виконує роль контролера руху і є основним компонентом
системи керування.
Мікроконтролерний модуль керування (ММК) складається з трьох мікроконтролерів, схеми гальванічної
розв'язки, мікросхеми ЦАП і прийомопередавача ADM485. Мікроконтролерний блок підтримує промисловий
інтерфейс RS-485. Зв'язок між ПЕОМ і ММК здійснюється за допомогою перетворювача ОВЕН AC4.
ПЕОМ передає мікроконтролерному модулю керування координати положення робота в просторі.
Мікроконтролери приводів розраховують оптимальну траєкторію і визначають коефіцієнти регулятора для
певних положень ланок. На основі цих даних розраховується керуючий сигнал, який передається на силові
модулі AWD10 в аналоговій формі засобами ЦАП MCP4921.
Пристрій AWD10 є промисловим зразком одноконтурного регулятора, призначеного для роботи з
колекторними двигунами постійного струму [3]. В модулі реалізовано широтно-імпульсний перетворювач
(ШІП) і основні захисні функції. Обмеженням такого модулю є неможливість зчитування сигналів імпульсних
енкодерів, без яких точність керування значно зменшується.
Функціональним призначеннями виходів ММК є керування гальмами сервопривода, завдання шпаруватості
ШІП, підключення датчиків зворотного зв'язку (потенціометрів та імпульсних енкодерів). За допомогою
встановлених на двигунах потенціометрів і фотоелектричних імпульсних датчиків реалізується зворотній
зв'язок за положенням і швидкістю.
Мікроконтролерний модуль керування призначений для вирішення основних системних задач: розрахунок
керуючого впливу ШІП за алгоритмами ПІД- та нечіткого регулювання, спостереження за станом системи,
взаємодії з ПЕОМ, виконання контролю досягнення граничних положень. Крім того, на ММК виконується
завдання синхронізації розрахункових процесів, які реалізуються згідно таблиці пріоритетів. Розрахунки
керуючих впливів обчислюються з частотою до 50 Гц, показання сенсорів оброблюються з частотою до 200 Гц,
що є достатнім для керування роботом-маніпулятором РМ-01.
В роботі було виконано пошук налаштувань ПІД-регулятора положення з адаптивними коефіцієнтами для
окремої ланки. Досягнуті результати, отримані за допомогою імітаційного моделювання, показані на рис. 2.
Висновки. Мікроконтролерний
модуль керування дозволяє
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Рисунок 2 – Графік перехідних процесів кутових переміщень
привода постійного струму,
(1 – з статичними коефіцієнтами ПІД-регулятора, 2 – з адаптивними
процеси стабілізації швидкості
коефіцієнтами ПІД-регулятора )
привода, енергетичні процеси,
проводити оптимізацію керуючих алгоритмів. Розрахункові показники швидкодії задовольняють вимогам
керування в реальному часі всіма ланками роботу РМ-01.
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО
ДВИНУНА В КРОКОВОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ
В. І. Жук, асп.
Національний університет “Львівська політехніка”
вул. С. Бандери, 12, 79013, м. Львів, Україна, e-mail: 1volk@ukr.net
Вступ. Давач положення ротора (ДПР) у вентильному реактивному двигуні (ВРД) − це по суті ще один
електромеханічний перетворювач, тільки менших розмірів і процес його виготовлення є складним, а тому і
ведуться роботи з розроблення ВРД без ДПР. Необхідно запускати двигун з режиму стояння. Один із способів,
який дозволяє це зробити – кроковий режим роботи з постійною або наростаючою частотою імпульсів. Для
вирішення цієї проблеми необхідне створення системи, яка б дозволяла досліджувати вентильний реактивний
двигун в кроковому режимі роботи.
Мета роботи. Створення та тестування автоматизованої системи дослідження вентильного реактивного
двигуна в кроковому режимі роботи.
Матеріал і результати дослідження. Електромеханічний перетворювач (ЕМП) ВД з явнополюсним
статором, зосередженими котушками його обмотки, яка через електронний комутатор сполучається з мережею
постійного струму – один з двигунів, що характеризується простотою конструкції та технологією виготовлення.
Як відомо, у машинах із ненасиченим магнітним колом енергія, яка запасається у магнітному полі дорівнює
енергії, що перетворюється у механічну, а тому й коефіцієнт віддачі ВД з ЕМП індукторного типу та
однопівперіодним комутатором традиційного виконання, навіть нехтуючи тепловими втратами у машині, не
може перевищувати 50 %. Тому для покращення енергетичних показників ВД з пасивним ротором необхідно
використовувати енергію, яка запасена у магнітному полі обмотки якоря, для форсування струму секції. З цією
метою було використано схему транзисторного комутатора з послідовними ємнісними буферами енергії (рис.
1), яка має підвищену здатність і забезпечує рекуперацію енергії магнітного поля секцій, які комутують [1, 2],

Рисунок 1 – Принципова електрична схема транзисторного комутатора з послідовними буферами енергії у
кожній секції
Для побудови математичної моделі вентильного реактивного двигуна прийнято наступні допущення [2]:
1. Двигун живиться від джерела напруги, внутрішній опір якого дорівнює нулю.
2. Магнітні зв’язки між секціями відсутні.
3. Силові ключі комутатора – безінерційні електронні ключі, для яких можна прийняти, що, по-перше,
перехідні процеси, а отже, і комутація секцій ЕМП ВД відбуваються практично миттєво; по-друге,
зворотний опір закритого ключа дорівнює безмежності.
4. Діоди в провідному стані зображені математичною моделлю діода, в закритому стані їх опір дорівнює
безмежності.
5. Параметри обмотки статора зосереджені.
На основі прийнятих допущень математична модель вентильного реактивного двигуна з пасивним ротором
й з послідовними ємнісними нагромаджувачами в кожній секції представлена у вигляді:
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Ця нелінійна система диференціальних рівнянь (н.с.д.р.) описує електромеханічні процеси у вентильному
двигуні з пасивним ротором й з послідовними ємнісними нагромаджувачами в кожній секції. Для чисельного
розв’язування н.с.д.р. використаний метод Рунге-Кутта четвертого порядку з фіксованим кроком інтегрування
за часом t.
Під автоматизованою системою дослідження ВРД розумітимемо пакет програм, написаних на алгоритмічній
мові ФОРТРАН. Під час створення системи використано принцип модульного програмування, що дозволяє
замінювати один модуль функціонально еквівалентним йому модулем й легко проводити її модернізацію.
Система складається з головного модуля і чотирьох модулів-підпрограм (модуль розрахунку параметрів
керування, модуль чисельного інтегрування н.с.д.р., модуль розрахунку правих частин н.с.д.р., модуль
підготовки даних для обчислення на періоді середніх значень), файлу вхідних даних та файлів збереження
результатів розрахунків.
Структурна схема автоматизованої системи дослідження ВРД в кроковому режимі роботи представлена на
рис. 2

Рисунок 2 – Структурна схема автоматизованої системи дослідження ВРД у кроковому режимі роботи
Для того щоб вентильний реактивний двигун працював у кроковому режимі у програмі розрахунку
параметрів керування параметри крокового режиму визначаються за формулами:
Тривалість періоду комутації Tnep визначається через крокову частоту обертання f.

Tnep =

1
.
f

Тривалість імпульсу визначається як 1/3 від періоду комутації:
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1
Tімп = Т пер .
3

(3)

Тривалість паузи обчислюється за формулою:

1
2
Tn = Tnep − Tnep = Tnep .
3
3

(4)

Система може досліджувати від три- до шести-секційні вентильні реактивні двигуни з ємнісними буферами
обміну енергії. Введення значень необхідних параметрів здійснюється автоматично з вхідного файлу, який
готує автоматизована система проектування вентильних реактивних двигунів.
Для контролю обчислювального процесу під час роботи система на екран дисплея виводить значення
поточного часу як однієї з координат н.с.д.р., струми першої та третьої секцій, один із струмів Фуко, швидкість
його обертання, значення напруги на одному з конденсаторів та значення електромагнітного моменту.
Задані значення напруги живлення, статичного моменту навантаження, кроку інтегрування н.с.д.р., середні
значення статичних характеристик ВРД та кінцеві значення координат н.с.д.р. записують у файл, ім’я якого
задає користувач у системі проектування ВРД, і де зберігаються відомості про досліджувальний двигун
(вхідний файл). Миттєві значення всіх координат у динамічному режимі роботи записуються у відповідні
файли. Вміст цих файлів змінюється в кожному сеансі роботи системи.
Тестування роботи програми проведено за умови, що широтно-імпульсне регулювання відключене.
Тестування проведено на моделі 3-фазного вентильного реактивного двигуна з послідовним буфером енергії з
такими номінальними даними і параметрами крокового режиму: напруга живлення – 300 В, момент статичного
опору на валу – 0,2 Н·м, частота f=50 Гц, тривалість імпульса Tімп = 0,006 С. Результати тестування
автоматизованої системи дослідження ВРД представлені на рис. 3–4.
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Рисунок 3 – Швидкість обертання ротора в
покроковому режимі

Рисунок 4 – Електромагнітний момент в
покроковому режимі

Висновки. Створена автоматизована система для дослідження крокового режиму роботи вентильного
реактивного двигуна дозволяє проводити комплексні дослідження характеристик та поведінки ВРД в складі
електромеханотронних систем в кроковому режимі роботи. Вона обчислює миттєві значення струмів секцій,
струмів Фуко в магнітопроводі, електромагнітного моменту як прикладеного до валу двигуна, так і
створюваного окремою секцією, кута, швидкості обертання ротора, напруги на нагромаджувальному
конденсаторі, що дає можливість вже на стадії проектування без проведення високовартісних натурних
експериментів правильно вибрати силові напівпровідникові елементи комутатора, оцінити й вибрати способи
зменшення пульсацій електромагнітного моменту.
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КЕРУЮЧЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНОГО ТА
ВІДДАЛЕНОГО УПРАВЛІННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ НАВЧАЛЬНОГО
ПРИМІЩЕННЯ
І. С. Молодика, асист., Ю. Я. Шаповал, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: ina_ggg@mail.ru
Вступ. Комплексна автоматизація і диспетчеризація будівель – один з нових, але дуже важливих напрямків
діяльності у галузі інженерної інфраструктури [1]. При проектуванні автоматизованих систем управління
мікрокліматом в адміністративних і навчальних приміщеннях необхідно здійснювати оперативний контроль
температури повітря та стану виконавчих механізмів, а також формувати різні закони керування обладнанням
відповідно до режимів роботи для окремих будівель. Так, в системах вентиляції необхідно мати можливість
обирати режими роботи відповідно до зовнішніх (температура та відносна вологість) і внутрішніх факторів
(завантаженість аудиторії). Великі діапазони зміни температури та вологості у перехідні періоди (осінь, весна)
обумовлюють актуальність створення комплексних систем автоматизації і диспетчеризації приміщень.
Автоматизація і диспетчеризація переслідує наступні цілі: комфортність, енергозбереження, технологічну
безпеку, зниження витрат на експлуатацію [1].
Ці завдання є пріоритетними для локальної системи вентиляції з підігрівом, практична реалізація якої
використовується у навчальній аудиторії кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод»
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського [2].
Мета роботи. Розробка та практична реалізація програмного забезпечення з функціями дистанційного
контролю та керування режимами роботи системи вентиляції навчальної аудиторії.
Матеріал і результати дослідження. Система вентиляції установлена у навчальній аудиторії, що
складається із двох навчальних та двох викладацьких приміщень, додатково має коридор, сходинковий
майданчик, що визначає специфічні вимоги до системи провітрювання [2].
Навчальні аудиторні приміщення характеризуються великою площею, високими стелями і частковим
остеклінням зовнішніх стін. Зазначені особливості обґрунтували вибір двох окремих підсистем вентиляції [2].
Перша підсистема вентиляційного комплексу – припливна з місцевою витяжною вентиляцією використовується
для провітрювання аудиторій, додаткових приміщень і одного викладацького приміщення, друга підсистема –
припливно-витяжна з електричним калорифером типу СФО-200/9 кВт використовується для провітрювання
двох викладацьких приміщень. Три нагрівальних елемента калорифера дозволяють підтримувати необхідний
температурний режим у цих приміщеннях в зимовий та перехідний періоди року. Необхідність додаткового
підігріву повітря виникає внаслідок того, що приміщення в навчальній аудиторії територіально розподілені
нерівномірно і загальний об'єм приміщення складає близько 500 м3.
Автоматизована система управління вентиляцією з підігрівом навчальної аудиторії базується на
використанні інтелектуального реле EASY Moeller [3] та датчиків температури, вологості і концентрації CO2 з
інтерфейсом 1-Ware. При виборі програмованого логічного контролера були враховані наступні основні
фактори: особливості застосування, функціонального призначення, кількість входів/виходів (цифрових і
аналогових), необхідна швидкість передачі даних, наявність автономного лічильника часу, мова
програмування, інтерфейс і канали зв'язку, режим і умови експлуатації.
Реалізація програми диспетчерського управління системою вентиляції виконана за наступними етапами:
1. створення програми управління інтелектуальним реле EASY 820 DC-RC за допомогою Easy-Soft;
2. організація інформаційного обміну даними інтелектуального реле та верхнього рівня керування за
допомогою технології OPC;
3. розробка інтерфейсу користувача у програмному пакеті LabVIEW.
При розробці програмного коду враховують особливості вентиляційної системи. У попередніх роботах
розроблено типові та загальні алгоритми для реалізації режимів роботи вентиляційної системи досліджуваного
приміщення [2]. У системі управління вентиляцією необхідно здійснювати роздільне управління і контроль
провітрювання приміщення з використанням двох окремих підсистем. Система управління вентиляцією може
працювати в наступних режимах: режим «Зимовий» – вентиляція з обігрівом, режим «Літній» – провітрювання
приміщення, режим «Осінньо-весняний» – режим забезпечення необхідного мікроклімату з використанням
пристрою перерозподілу повітря.
Для дистанційного управління використана технологія мережевого підключення пристроїв OLE for Process
Control (OPC), сімейство програмних технологій, що забезпечує єдиний інтерфейс для управління об’єктами
автоматизації та технологічними процесами [4]. Для дистанційного керування системою вентиляції
використано спеціалізоване фізичне обладнання – адаптер Ethernet – RS232C типу EASY209-SE, при з’єднанні
контролера з EASY209-SE використано EASY800-MO-CAB кабель.
Програма EASYOPC-Server дозволяє підключати пристрої EASY500/700/800 для OPC клієнта. Інтерфейс
універсальний і не вимагає додаткового обладнання, тим самим контролери можуть обмінюватися даними з
будь-яким клієнтом OPC.
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За допомогою OPC-технології реалізується інформаційний обмін даними. Для того, щоб візуалізувати
роботу системи контролю та керування параметрами мікроклімату у приміщенні використовують програмний
пакет LabVIEW. Засоби LabVIEW значно спрощують розробку комп'ютерних систем збору даних і управління
[5]. Для організації обміну даними між клієнтом і LabVIEW OPC-сервером використано групу функцій
LabVIEW "DataSocket".
Інтерфейс системи управління вентиляцією навчальної аудиторії 2105 створений за допомогою програмного
пакету LabVIEW, представлен на рис. 1.
Інтерфейс реалізує дистанційне управління двома окремими підсистемами вентиляції. Вікно інтерфейсу
складається з наступних частин. Перша частина містить кнопки запуску системи («Пуск», «Стоп»), перемикач
режиму роботи («Дистанційний», «Автоматичний»), перемикач режиму управління («Енергоефективний» – для
використання вентиляційного комплексу у неробочий час та «Комфортний» − з завданням параметрів для
комфортного перебування людей в приміщенні), поля в якому користувачем задаються − значення комфортних
умов перебування в приміщенні (температура, вологість, концентрація вуглекислого газу в приміщенні) та для
запису в файл отриманих результатів досліджень, блок індикації. Друга частина інтерфейсу – зовнішній вигляд
програми управління, який має по дві вкладки для кожної з підсистем вентиляції – перша для початкових
налаштувань системи та відображення фіксованих значень датчиків, друга для відображення характеристик
системи (f(t), f (φ), f(СO2), H-Q характеристик та ін.).
Дистанційний режим роботи системи вентиляції організований за допомогою вбудованих в програмний
пакет LabVIEW Web-орієнтованих рішень, при якому локальна система має унікальну IP-адресу з доступом в
Internet.

Рисунок 1 − Інтерфейс системи управління вентиляцією навчальної аудиторії 2105
Висновки. Розроблене програмне забезпечення для дистанційного управління з вибором режиму роботи
системи вентиляції, організації контролю та керування виконавчими механізмами, а саме, приточним та
витяжним вентиляторами, засувками та калорифером. Для кращої роботи системи вентиляції забезпечено
мережевий зв'язок між верхнім та нижнім рівнем, який реалізовано за допомогою технології OLE for Process
Control (OPC) за підтримки програмного забезпеченням LabVIEW і ПЛК EASY Moeller.
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Вступ. Стан сучасної економіки багато у чому залежить від рівня автоматизації та роботизації виробництва
[1]. Роботи широко застосовуються в різних технологічних процесах на виробництві у всьому світі. Їх
використання сприяє звільненню людини від виконання механічної та небезпечної роботи. Крім того, розробка
робототехнічних засобів супроводжує сучасні науково-технічні дослідження у галузях машинобудування,
транспорту, медицини, космічної техніки тощо. Сучасні робототехнічні комплекси використовують
різноманітні сенсори для аналізу стану зовнішнього середовища та реалізуються з використанням
мікропроцесорних систем керування виконавчими механізмами у відповідності до певного програмного
забезпечення та з урахуванням зовнішніх чинників. Тому побудова роботів та розробка програмного
забезпечення для керування ними є актуальною науково-практичною задачею.
Мета роботи. Розробка програмного забезпечення для керування автономним мобільним роботом з
функціями навігації та сортування предметів на основі технології Lego Mindstorms.
Матеріал і результати дослідження. Для популяризації робототехніки у світі проводяться олімпіади, до
участі у яких залучаються школярі та студенти. Всесвітня олімпіада World Robot Olympiad (WRO) –
найпрестижніші світові змагання учнівської молоді з робототехніки [2]. У даній роботі розглянуто реалізацію
програмного забезпечення для виконання конкурсного завдання для старшої категорії всесвітньої олімпіади з
робототехніки на базі технології Lego Mindstorms.
Відповідно до завдання необхідно було створити
робота, який, рухаючись з базової області (старт),
повинен взяти порожнисті кубики (Kub 1–Kub 4) по
краях поля і надіти їх на жорстко закріплені штирі
(S11–S14) в центрі поля (рис. 1). При співпаданні
кольору кубика і штирька учаснику зараховується 50
балів, при неспівпаданні – 20 балів. Порядок
розташування кубиків заздалегідь невідомий. Для
орієнтації робота на дошці передбачені смуги чорного
кольору. При цьому, максимальна кількість сенсорів –
4, а максимальна кількість інтерактивних сервомоторів
– 3. Робот повинен мати компактні розміри і бути
Рисунок 1 − Мапа з розташуванням основних зон
легким у зборці, адже на змаганнях давалося лише дві з
половиною години на зборку та попереднє налаштування робота [2].
Таким чином, робот повинен реалізувати наступні задачі:
1. швидкий та точний рух вздовж чорної лінії;
2. захват і транспортування об’єктів;
3. визначення кольору та розміщення об’єктів.
Для виконання поставленого завдання у співпраці з
ліцеєм для обдарованої молоді ім. А. С. Макаренка,
м. Кременчук, було розроблено конструкцію робота, що
дозволяє виконати необхідні задачі (рис. 2).
Основою робота є блок захвату, за допомогою якого
робот захоплює кубик, піднімає та транспортує його. За
формою – це маніпулятор типу рука. По центру
механізму захоплення розташовувався датчик кольору
NXT Color sensor, за допомогою якого робот спочатку
розпізнає відстань до кубу, а потім визначає його колір.
В дію блок руху приводив один серводвигун [2]. Робот
рухається за допомогою заднього привода, та має три
Рисунок 2 − Робот-сортувальник
сенсори, один з яких визначає колір об’єкту, а два інших
дозволяють рухатись по лінії. На задній стороні блоку
руху прикріплювався бампер, за допомогою якого робот може вирівнятись по бортам поля.
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Рисунок 3 – Загальний
алгоритм роботи програми

Алгоритм роботи моделі реалізовано за допомогою змінних, використання
яких дозволяє легко змінювати розташування основних точок на мапі, а також
скорочує об’єм програми. Для керування рухом було використано наступні
змінні: OBL – ближня (1) та дальня (0) половини поля; Polozh – місця для кубів:
11 – червоний куб, 12 – чорний куб, 13– синій куб, 14 – жовтий куб. Усі числові
значення для змінних визначаються з урахуванням математичних операцій, що
проводяться при виконанні алгоритму роботом-сортувальником. Алгоритм
функціонування робота-сортувальника представлено на рис. 3.
На першому етапі відбувається ініціалізація змінних, запис початкового
положення робота, місцезнаходження кожного куба та рух робота до першого
куба (пункти 1, 2). Всі наступні дії відбуваються у циклі чотири рази. На цьому
етапі визначається колір та проводиться захват куба. В залежності від кольору
куба змінній Color призначається значення змінної відповідного кольору [2].
Для визначення траєкторії руху у змінну OBL1 записується залишок від
ділення значення відповідної змінної кольору на два. В результаті буде
отримане значення змінної області призначення: один або нуль. Далі робот
виконує від’їзд та розвертається до центру поля (пункти 4, 5). На третьому
етапі робот рухається до відповідного стовпця. Для цього програма повинна
перевірити, чи співпадає половина карти, у якій знаходиться робот, з тією, у яку
потрібно рухатись. Якщо співпадає, то робот рухається до найближчої лінії і
повертається вправо чи вліво, в залежності від значення змінної Color та
під’їжджає до кола з стовпцем у ньому, рухаючись по чорній лінії. Після
виконання процедури передаються змінні положення робота на полі та
виконується процедура опускання куба (пункти 5, 6). Четвертий етап – це
розрахунок ще невідсортованих кубів та рух до найближчого з них. Після того,
як попередній куб було встановлено на місце сортування, його змінна отримує
значення нуль. Далі робиться перевірка, в якій половині карти знаходиться
робот і по черзі перевіряється спочатку наявність невідсортованих кубів цієї
половини, потім іншої половини. На виході процедури отримуємо змінні
області, у яку потрібно рухатись і змінну Color, яка відповідає за необхідність
повороту вправо чи вліво. Рух до наступного куба відбувається аналогічно
другому етапу алгоритму. Наприкінці необхідно передати у програму дані про
нове положення робота.
В результаті розроблено керуючі алгоритми та реалізовано програмно
процедури руху робота по карті, процедури захвату об’єкту та визначення його
кольору, процедури сортування, зручного та швидкого транспортування
об’єктів. У якості програмного забезпечення використано програмний пакет
Lego Mindstorms NXT Software.
Описане програмно-апаратне рішення брало участь у міжнародній олімпіаді
з робототехніки WRO 2012, яка проходила в Малайзії, м. Куала-Лумпур, з 9 по
11 листопада 2012 року. За результатами змагань команда Кременчуцького
ліцею обдарованої молоді, яка виступала у старшій лізі, зайняла двадцять шосте
місце з семидесяти п’яти команд учасників.
Висновки. У роботі запропоновано рішення мобільного робота, що виконує
завдання розпізнавання, транспортування та розподілу об’єктів за певними
ознаками:
1. Розроблена конструкція робота реалізує наступні допоміжні задачі за
допомогою мінімальної кількості деталей: швидкий та точний рух,
маневреність, можливість руху по чорній лінії; визначення положення робота за
допомогою сенсорів освітленості; захват і транспортування об’єктів;

визначення кольору.
2. Розроблено керуючі алгоритми для побудови маршруту руху моделі в залежності від положення моделі
робота та місця призначення відповідно до особливостей розташування об’єктів.
3. Розроблено алгоритм руху до найближчого невідсортованого предмету, що дозволяє економити час, та
не виконувати зайвий рух на мапі. Програма самостійно підраховує, які куби вже відведено на місця
сортування, визначає, які залишились та виконує рух до найближчого з них.
Розроблені підходи, алгоритми та програмне забезпечення може використовуватись при проведені
лабораторного практикуму як з основ робототехніки в школах, так і при організації систем керування
робототехнічними комплексами в промисловості.
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Вступление. В последние годы создаются, испытываются и внедряются опытные образцы
электроподвижного состава (ЭПС) с тяговым оборудованием по системе преобразователь частоты –
асинхронный тяговый двигатель (ПЧ-ТАД) и микропроцессорной системой управления (МПСУ) [1].
Особенностью МПСУ является возможность двухзонного или трехзонного регулирования. В работе [2]
выполнен анализ и сформулирована необходимость выбора того или иного регулирования для конкретного
ЭПС. При использовании МПСУ появляется возможность более эффективного и плавного регулирования
скорости, в отличие от применения релейно-контакторных систем управления [2–3].
Следует отметить, что нередко для ЭПС необходимо определять их динамические характеристики
(моделировать режим движения) с учетом реальных условий эксплуатации. Моделирование режима движения
ЭПС необходимо для построения графиков движения и проверки тягового оборудования по нагреву
применительно к конкретному перегону. Решение этой задачи требует особого подхода, так как алгоритм
должен учитывать тяговые (тормозные) характеристики ЭПС и профиль пути.
Цель работы. Разработка алгоритмов расчета динамических характеристик электроподвижного состава с
учетом его тяговых (тормозных) характеристик и профиля пути.
Материалы и результаты исследований. Исходя из анализа существующих систем управления ЭПС,
известно, что его ведение можно осуществлять в заданном (ручном) и автоматизированном (автоведение)
режимах [4]. Таким образом, разработка алгоритмов для расчета динамических характеристик ЭПС
выполняется для двух режимов его ведения. При заданном режиме движения алгоритм расчета можно разбить
на следующие этапы:
– задание оператором параметров, необходимых для расчета динамических показателей (тяговой
(тормозной) характеристики и скорости в виде массива данных, профиля пути, массы ЭПС, коэффициента
инерции вращающихся масс и допустимого отклонения от длины спрямленных участков пути);
– расчет средних значений силы тяги (торможения), скорости и основного сопротивления движению ЭПС;
– спрямление заданного профиля пути и определение для каждого из участков длины, угла уклона и
сопротивления от спрямленного уклона;
– расчет ускорения и пройденного пути ЭПС для каждого изменения скорости на ∆V, а также общего
пройденного пути;
– проверка выполнения условия на каждом этапе расчетов: если общий пройденный путь меньше длины
спрямленного участка пути, тогда рассчитывается время движения, потребляемый ток, расход электроэнергии и
эффективный ток на тяговом двигателе. В противном случае выполняется пересчет вышеупомянутых величин с
учетом следующего спрямленного участка пути;
– проверка выполнения условия спрямления профиля для всех участков пути.
Режим автоведения имеет значительные отличия от заданного режима. Главным отличием данного
алгоритма является выбор необходимого режима ведения ЭПС (тяги, выбега, торможения) без участия
оператора непосредственно системой управления ЭПС с учетом профиля пути. При заданном режиме движения
непосредственно оператор задает режим ведения ЭПС. Алгоритм расчета с использованием режима
автоведения можно разбить на следующие этапы:
– задание оператором параметров, необходимых для расчета динамических показателей (тяговой
(тормозной) характеристики, основного сопротивления движению, профиля пути, массы ЭПС, коэффициента
инерции вращающихся масс, ограничения скорости движения по перегону, максимальной пусковой скорости и
допустимого отклонения скорости от значения ограниченной скорости движения по перегону);
– спрямление заданного профиля пути и определения для каждого из участков длины, угла уклона и
сопротивления от спрямленного уклона;
– расчет коэффициента динамики при пуске, длины пройденного пути в режиме выбега без уклона и длины
пройденного пути в режиме торможения до полной остановки с учетом уклона;
– расчет динамических и энергетических показателей ЭПС при пуске;
– расчет динамических и энергетических показателей ЭПС при разгоне до заданной скорости ограничения;
– выбор режима движения и расчет динамики движения при поддержании заданной скорости ограничения с
учетом допустимого отклонения скорости;
– расчет динамических и энергетических показателей ЭПС при торможении до полной остановки.
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Отличительным моментом алгоритма расчета автоведения ЭПС также является расчет коэффициентов,
позволяющих рассчитывать динамику движения ЭПС с учетом спрямленного профиля пути. Предложены
следующие математические выражения для расчета коэффициентов динамики при различных режимах ведения:
– в режиме тяги
k тяги =

Fтяги − W
;
Fтяги − W ± Wi

– в режиме выбега
kвыбега =

W
;
W ± Wi

– в режиме торможения
k торм. =

Bторм. + W
Bторм. − W ± Wi

,

где kтяги , kвыбега , kторм. – коэффициенты динамики в режимах тяги, выбега, торможения соответственно;
Fтяги – сила тяги;

W – основное сопротивление движению;

Wi – сопротивление от уклона (знак «+» при

спуске; знак «–» при подъеме).
Следует отметить, что алгоритм расчета также позволяет при подъеме (спуске) рассчитывать силу тяги
(торможения), необходимую для поддержания скорости ограничения. Предложены следующие математические
выражения для расчета коэффициентов задания тяги (торможения) на вредных уклонах:
'
k тяги
=

'
B'торм.
Fтяги
'
; k торм.
=
,
Fтяги
Bторм.

'
'
где k тяги
, k торм.

'
'
– коэффициенты задания тяги (торможения) соответственно; Fтяги
– сила тяги
, Bторм.
(торможения), необходимая для поддержания скорости ограничения на вредном уклоне.
Для каждого спрямленного профиля пути выбирается режим движения ЭПС, а также выполняется расчет
времени движения, ускорения (замедления), потребляемого тока, расхода электроэнергии, эффективного тока
тягового двигателя.
Выводы:
– разработаны алгоритмы расчета для двух режимов ведения ЭПС (заданного и автоведения), позволяющие
выполнять расчеты динамических и энергетических характеристик ЭПС с учетом профиля пути;
– предложены математические выражения для определения коэффициентов динамики, которые позволяют
учитывать изменение динамики ЭПС при различном профиле пути в режиме автоведения;
– предложены математические выражения для определения коэффициентов задания тяги (торможения),
которые позволяют поддерживать необходимую скорость движения ЭПС на вредных уклонах в режиме
автоведения.
Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку программного обеспечения, которое
позволит выполнять расчеты динамики движения ЭПС на основании разработанных алгоритмов.
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КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
І. А. Колотило, асист., І. І. Питулько, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600 м. Кременчук, Україна, е-mail: i.a.kolotylo@gmail.com
Вступ. Обсяг та види випробувань, яким підлягають асинхронні двигуни (АД), зазначені в ГОСТ 7217-87,
але вони не враховують змін параметрів та характеристик [1, 2], які виникають при експлуатації, а особливо
ремонті. До таких змін зокрема можна віднести погіршення властивостей пакету сталі статора в результаті
механічних пошкоджень та термічної обробки при проведенні ремонтних робіт. Так як пакет сталі є незмінним
конструктивним елементом, то буде доцільним визначення нових параметрів відремонтованої машини
внаслідок погіршення характеристик АД та зниження потужності на валу [3]. При цьому, крім визначення
електричних та магнітних властивостей пакетів сталі, досить актуальним є питання прогнозування реальних
змін паспортних даних та експлуатаційних характеристик, що дозволяє робити висновки про доцільність і
ефективність подальшого ремонту та розробити комплекс дій щодо компенсації зазначених змін параметрів.
Мета роботи. Вибір складових та реалізація комплексу для випробувань асинхронних двигунів
загальнопромислового призначення, що дозволить проводити випробування в різних режимах навантаження з
різною частотою та напругою живлення.
Матеріал і результати дослідження. Для визначення експлуатаційних та енергетичних параметрів [3, 4]
розроблений комплекс має надавати можливість проводити стандартні випробування АД в режимах неробочого
ходу та короткого замикання; оцінювати достовірність методик розрахунку паспортних даних та робочих
характеристик відремонтованих АД в режимі навантаження; підтверджувати реальний характер зміни втрат в
сталі при різних режимах її насичення; робити висновки про реальний перерозподіл складових втрат у
відремонтованих АД на етапі прогнозування та після ремонту.
З урахуванням цього було розроблено комп’ютеризований комплекс, структурну схему якого приведено на
рис. 1.

Рисунок 1 – Структурна схема комп’ютеризованого комплексу для випробувань асинхронних двигунів
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В даній схемі: РН – регулятор напруги, ПЧ – перетворювач частоти, КСК – комутатор силових кіл,
ТРН – тиристорний регулятор напруги, БДСН – блок датчиків струму та напруги, АД – асинхронний двигун,
ШІП – широтно-імпульсний перетворювач, ГПС – генератор постійного струму, ОЗ1 – обмотка збудження,
ДН – датчик напруги, ДС – датчик струму, ДШ – датчик швидкості, А – амперметр, МЗД – модуль збору даних;
АЦП – аналого-цифровий перетворювач, ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач, R – резистор навантаження,
ПК – персональний комп’ютер.
До складу комплексу включено додаткову машину постійного струму ГПС2, яка забезпечує чотирьохквадрантний режим роботи АД, тобто як в режимі двигуна, так і в гальмівному режимі, в тому числі і при
нерухомому роторі АД. Комутатор силових кіл забезпечує можливість реалізації неповнофазних режимів АД
при випробуванні його від мережі та від перетворювача частоти.
Навантаження АД здійснюється за допомогою двигуна постійного струму незалежного збудження ГПС1.
Навантаження керується зміною напруги на ОЗ за допомогою реверсивного ШІП, управління яким
забезпечується через відповідний інтерфейс зв’язку з ПК. В колі якоря ввімкнений резистор навантаження R,
потужність, що розсіюється на ньому відповідає потужності на валу АД. Дані значення вимірюються ДН та ДС.
Керування ГПС2 здійснюється за допомогою ТРН.
Комп’ютеризована система керування комплексом для післяремонтних випробувань включає в себе ПЧ з
можливістю зміни параметрів режиму роботи від ЕОМ через інтерфейс зв’язку з діапазоном зміни частоти від 0
до 60 Гц. Вимірювання миттєвих значень струмів та напруг в колі статора випробовуваного АД здійснює
БДСН, де в якості вимірювальних елементів використовуються сенсори фірми LEM LA25-NP
LV-25P. Кутова швидкість обертання АД визначається за допомогою безконтактного оптичного датчика
HOA2001.
Модуль збору даних (МЗД) реалізовано на базі системи збору даних ADA-1406 з частотою дискретизації
350 кГц, для підключення сенсорів використовуються 16 каналів вводу/виводу та 2 цифрових канали для
підключення обладнання. З’єднання МЗД з ПК здійснюється за допомогою інтерфейсу зв’язку USB 2.0.
Алгоритми керування та вимірювання для розробленого комплексу складено у відповідності до
особливостей роботи обладнання у ході випробувань АД при зміні частоти і напруги живлення.
Таким чином, розроблений комплекс дозволяє проводити випробування АД загальнопромислового
призначення як в стандартних режимах (неробочого ходу та короткого замикання), так і при навантаженні з
боку іншого двигуна.
Висновки. В результаті роботи обґрунтовано структуру та розроблено комплекс для випробування АД
загальнопромислового призначення, який дозволяє проводити випробування в різних режимах навантаження з
різною частотою та напругою живлення.
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НЕЧЕТКАЯ СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ С
ФУНКЦИЕЙ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
И. С. Конох, ст. препод., В. А. Репецкий, студ.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, е-mail: vlrep@bk.ru
Введение. Робот-манипулятор Puma 560 имеет 6 степеней свободы, и каждое звено охвачено сервоприводом
постоянного тока. Избыточное количество степеней свободы приводит к неоднозначности при решении обратной
кинематической задачи. Различные методы дают возможность найти углы поворота звеньев манипулятора по
заданному положению рабочего инструмента или путем решения уравнения кинематики, или сводятся к задаче
минимизации функционала вида:
(1)
Ψ( q ) =|| Φ( q ) − r ∗ || ,
где Φ( q ) – текущая точка положения схвата манипулятора; r∗ – заданная точка положения схвата манипулятора.
Такие методы применимы для любых кинематических схем, но связаны с использованием рекуррентных
процедур или сложных аналитических зависимостей, и, как следствие, затягиванием процесса нахождения
решения.
Использование адаптивного нейро-нечеткого метода даст возможность избавиться от этих недостатков,
предположительно позволит создать систему управления манипулятора, обладающую необходимой точностью и
допустимыми отклонениями, с такими преимуществами: упрощенный нелинейный контроль манипулятором,
самообучение системы, распознавание образов роботом, совершенствование управления и координации операций
между отдельными манипуляторами. Решение обратной кинематической задачи рассмотрено для трёх основных
степеней свободы.
Цель работы. Усовершенствование системы управления роботом-манипулятором как учебноисследовательским лабораторным объектом и реализация
решения обратной кинематической задачи.
Материал и результати исследования. Предлагаемый
способ решения обратной кинематической задачи
заключается в нахождении улов поворота звеньев
манипулятора Puma 560 нейро-нечеткими контроллерами
по заданному положению схвата робота и, в случае
возникновения отклонения, корректировке этих углов.
Для решения обратной кинематической задачи,
представим робот-манипулятор в виде геометрической
модели (рис. 1). Принятые обозначения: КО – колонна;
ОА – плечо; AВ – локоть манипулятора; OВ – радиусвектор; r – длина OВ; α1 (alpha1) – угол поворота колонны;
Рисунок 1 – Геометрическая модель
α2 (alpha2) – угол между колонной и радиус-вектором; β1
манипулятора Puma 560
(beta1) – угол между колонной и плечом; β2 (beta2) – угол
между плечом и локтем манипулятора; a – длина плеча
манипулятора; b – длина локтя манипулятора.
Входные
данные
для
решения
обратной
кинематической
задачи
представляются
в
виде
сферических координат: угла α1 поворота колонны, угла α2
между колонной и радиус-вектором и длины r радиусвектора. Дополнительно, для упрощения нахождения
решения, задается параметр режима работы манипулятора.
Использование угла поворота колонны, в качестве
входного параметра системы координат манипулятора и
его передача непосредственно на микроконтроллерный
модуль цифрового регулятора положения звеньев робота,
позволяет упростить процесс решения обратной
кинематической задачи и свести ее к нахождению
значений углов β1 и β2.
На вход системы подаются значения положения
рабочего инструмента в сферических координатах. На
рис. 2 приведена структурная схема системы управления
манипулятором. Нечеткие контроллеры определения
углового положения плеча и
локтя
рассчитывают
приближенные значения соответствующих углов и
передают их на нечеткий блок формирования задания.
Рисунок 2 – Структурная схема следящей
позиционной системы
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Блок формирования задания выполняет
отслеживание текущего и заданного
значения углов, и, в случае превышения
заданного порога ошибки в результате
расчетов, выдает корректирующие данные
на
микроконтроллерный
модуль
регулятора положения для поворота
звеньев манипулятора.
Числовые данные для настройки
нечетких
контроллеров
расчета
приближенного
значения
углового
положения плеча и локтя получены в
результате расчетов программы-скрипта,
на
основе
геометрической
модели
манипулятора.
Комбинации
входных
данных на контроллеры задается с
дискретностью: длина радиус-вектора r – с
шагом 144 мм, угол между колонной и
радиус-вектором α2 – с шагом 30°, способ
расположения рабочего инструмента имеет
значение 0 или 1.
В качестве алгоритма нечеткого вывода
используется алгоритм Сугено нулевого
порядка, функция нечеткого И –
Рисунок 3 – Сравнение полученного (1) и расчетного (2)
произведение, функция нечеткого ИЛИ –
значений углов beta1, beta2, аlpha2
сумма
множеств.
Дефаззификация
проводилась по методу центра тяжести
(взвешенного среднего).
Была смоделирована их работа с
помощью
проверочной
модели.
В
результате выполнения которой получены
графики (рис. 3) сравнения расчетных и
полученных из контроллеров значений
углов beta1, beta2, аlpha2, а также графики
(рис. 4) сравнения входного и полученного
значений длины радиус-вектора r.
Выводы. Разработана структурная
схема следящей системы управления
манипулятором, в которой нечеткие
Рисунок 4 – Сравнение входного (1) и полученного (2)
контроллеры расчета углового положения
значений длины радиус-вектора r
плеча
и
локтя
рассчитывают
приближенное значение соответствующих углов с относительной погрешностью не более 11,1 %. При этом,
нечеткий блок формирования задания корректирует эти отклонения.
Предложенную систему можно применять для управления манипуляторами других кинематических схем при
перенастройке нечетких контроллеров.
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ОБЗОР РЕШЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ
ТЕПЛОВОГО ПУНКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ
В. В. Найда, ассист., И. С. Конох, ст. препод.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: vaha303@ya.ru
Введение. На сегодняшний день в Украине широко применяется централизованная система
теплоснабжения, при которой тепло вырабатывается на теплоэлектроцентралях или в котельных, а
преобразование его к нужным параметрам для сетей отопления и горячего водоснабжения производится по
месту в тепловых пунктах. Системы отопления в административных или жилых домах допускают
максимальную температуру теплоносителя не больше 95–105 °С. Для снижения температуры большинство
зданий подключается к тепловым сетям через смесительные устройства – элеваторные узлы [1]. К
достоинствам элеваторов относится низкая стоимость, высокая надежность, отсутствие затрат на эксплуатацию
и электроэнергию. Недостатком элеватора является невозможность оперативно изменить коэффициент
смешения, что, в свою очередь, приводит к перетопам в периоды потепления.
Цель работы. Анализ способов повышения эффективности отопления и определение актуальных задач для
оптимизации режимов работы теплового пункта средствами автоматических систем регулирования.
Материал и результаты исследования. Для ликвидации перетопов сейчас внедряются системы, при
которых элеваторный узел заменяется на один или два центробежных насоса с электроприводом и системой
автоматики с одним или двумя регулирующими клапанами. Система позволяет ликвидировать перетопы, но
имеет недостатки – высокую стоимость и зависимость от электроэнергии. Автоматизированные системы
управления (АСУ) в теплофикации и централизованном теплоснабжении значительно повышают технический
уровень эксплуатации этих систем и обеспечивают существенную экономию теплоносителя. Применение
системы программного регулирования отопления позволяет оптимизировать режим отопления, например,
снижать температуру воздуха в жилых зданиях в ночное время или снижать отпуск теплоты на отопление
промышленных и административных зданий в нерабочее время [2].
Развиваются системы адаптивного управления, использующие математическую эталонную модель здания,
по которой определяется и корректируется величина управляющего воздействия в процессе эксплуатации с
учётом информации о фактическом тепловом состоянии объекта.
Для
обеспечения
надежной
работы элеватора перепад давлений
между
подающей
и
обратной
линиями на абонентском вводе
недостаточен,
поэтому
при
модернизации
индивидуальных
тепловых пунктов прибегают к
установке смесительного насоса на
перемычке и регулируемой задвижки
в точке 11 (рис. 1). Они снижают
температуру воды, подаваемую в
систему отопления, и обеспечивают
циркуляцию
теплоносителя
при
условии закрытой задвижки.
Рисунок 1 – Схема элеваторного узла с насосом на перемычке
Насос
является
основным
1 − подающий теплопровод; 2 − обратный теплопровод;
элементом
водяной инженерной
системы
здания.
Его
работа
3 − задвижки; 4 – водомер; 5 − грязевики; 6 − манометры;
полностью взаимосвязана со всем
7 − термометры; 8 − элеватор; 9 − нагревательные приборы системы
оборудованием системы, в том числе
отопления, 10 − насос.
и
с
запорно-регулирующей
арматурой. От их совместной работы зависит эффективность функционирования всей системы. Особенно это
касается систем с переменным гидравлическим режимом, где регулирование расходом теплоносителя приводит
к изменению гидравлических и электрических параметров насоса. Повышению эффективности теплоснабжения
с учетом особенностей работы элеваторных узлов посвящены ряд исследований [2–6, 8]. Так в [3] предложено
решение применения регулируемого элеваторного узла с целью уменьшения потерь тепла за счёт
регулируемого смесительного насоса на перемычке. Это позволяет изменять коэффициент смешивания и
подавать теплоноситель в систему с температурой, отвечающей отопительному графику. Также приведен
расчет экономического эффекта от использования данного метода.
Применяемые регуляторы, в частности фирмы «Danfoss» [4], созданные для систем отопления, в которых
используется количественная схема теплоснабжения (предполагается, что температура теплоносителя в
подающем трубопроводе
постоянна),
и
количество
потребляемого
тепла
определяется
расходом теплоносителя. Такие системы имеют ограниченные возможности оптимизации.
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Как было указано [5, 8], установка индивидуального теплового пункта или автоматизированного узла
управления (АУУ) – единственное малозатратное мероприятие, позволяющее получить экономию тепловой
энергии. Однако эффективное внедрение данной системы возможно лишь при условии правильной настройки
термостатов и реализации управления смешивающим насосом и, как показано в [9], требует построения и
идентификации математических моделей для управления тепловым режимом здания. Составляющие
математической модели должны учитывать следующие исходные данные:
− расчетные условия: данные о функциональном назначении, типе и конструктивном решении здания,
климатических характеристиках района, данные об отопительном периоде и параметры микроклимата;
− энергетические показатели: теплозащиту здания, коэффициент теплопередачи и приведенную
воздухопроницаемость оболочки здания, тепловые потери за отопительный период, бытовые
теплопоступления, теплопоступления за счет солнечного излучения.
Актуальной является разработка информационно-управляющих систем, которые включают в свой состав
базу данных, архив данных и дополнительные программы управления со следующими функциями: получение
информации из базы данных, расчет и корректировка тепловых режимов системы отопления путем управления
исполнительными механизмами.
Одним из альтернативных подходов к построению систем управления и регулирования объектами, не
имеющими полного аналитического описания, является использование нечетких контроллеров. Данный подход
предполагает использование априорных знаний об объекте управления и раскрытие неопределенностей,
которыми обладают рассматриваемые системы. Целесообразно использовать нечеткий контроллер для
управления смешивающим и циркуляционным насосами.
Выводы. Конструкция элеваторных узлов имеет недостатки: низкий коэффициент полезного действия,
зависимость давления в системе отопления от давления в тепловой сети, прекращение циркуляции
теплоносителя при авариях, сложность оптимизации режимов отопления. Использование смешивающего
насоса и регулируемого привода в системе автоматического управления позволит устранить вышеуказанные
недостатки, что является экономически выгодным.
Задачам построения систем автоматического управления регулируемыми тепловыми узлами посвящен ряд
исследований, но при этом не предлагается готовых решений для оптимального управления с учётом
возможностей частотно-регулируемого привода насоса и учётом множественных обратных связей.
Наибольший эффект от создания новых АСУ тепловыми узлами будет достигнут при условии учёта
температуры теплоносителя, температуры воздуха, тепловой инерционности здания, графика требуемых
температур внутри помещения в нескольких точках, интенсивности солнечного излучения, требований
теплоснабжающего предприятия [8].
Оптимизация теплоснабжения возможна при наличии тепловой модели здания и методов, позволяющих
рассчитывать параметры модели под конкретные здания. При разработке математической модели необходимо
учитывать комплекс индивидуальных помещений, связанных на основе теплового баланса с соседними
помещениями и окружающей средой.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТА ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВОК ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ
В. Ю. Ноженко, асп., С. Г. Захватов, магистр.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: viktoriya_nozhenko@mail.ru
Введение. На сегодняшний день строительная отрасль требует увеличения производства высококачественных железобетонных изделий (ЖБИ) с относительно небольшой себестоимостью. Но значительное количество
предприятий в нашей стране характеризуется устаревшим оборудовании с существенными материало- и энерго- затратами на производство ЖБИ. Поэтому решение данной проблемы возможно путем модернизации существующих установок для производства ЖБИ.
Цель работы. Определение составляющих эффекта при модернизации установок по производству железобетонных шпал.
Материал и результаты исследования. В качестве объекта исследования рассмотрена вибрационная установка с вертикально направленными колебаниями с двухвальными дебалансными вибровозбудителями для уплотнения бетонной смеси при изготовлении шпал типа Ш 1-1. Установка состоит из двух одинаковых по конструкции виброплощадок (рис. 1) с техническими характеристиками, которые представлены в таб. 1.

Рисунок 1 – Схема вибрационной площадки: 1 – вибрационные блоки; 2 – карданные валы;
3 – синхронизаторы; 4 – электрические двигатели
Для работы каждой виброплощадки используются по два нерегулируемых асинхронных двигателя с короткозамкнутым ротором ( P1 = P2 = 30 кВт, n1 = n 2 = 1500 об/мин и P3 = P4 = 22 кВт, n3 = n 4 = 1000 об/мин),
работающих на один вал. Синхронность вращения двигателей выполняется через жестко закрепленные карданные валы виброблоков 1 и синхронизаторов 3.
Таблица 1 – Техническая характеристика вибрационной площадки
Техническая характеристика

Значение

Номинальная грузоподъемность, т
Число виброблоков, шт
Колебания рабочего органа
Частота колебаний, Гц
Амплитуда колебаний, мм
Способ крепления форм
Установленная мощность, кВт

9,8
8
Гармонические, вертикально направленные
50
0,2…0,6
Магнитный
60

Согласно [1, 2] операция уплотнения ЖБИ состоит из двух основных стадий. Первая характеризуется образованием сплошной среды из рыхлонасыпной бетонной смеси, перекомпоновкой частиц заполнителя и выделением основной части воздуха.
На второй стадии происходит дальнейшее сближение частиц заполнителя между собой и выделение оставшегося воздуха. Каждая стадия выполняется на отдельной виброплощадке с различной продолжительностью,
частотой и амплитудой колебаний.
При использовании частотно-регулируемого электропривода и исключении одной виброплощадки, операцию уплотнения можно выполнять на одной площадке за счет возможности управления частотой колебаний.
Это даст возможность повысить эффективность эксплуатации виброплощадки.
Одной из основных составляющих эффекта от внедрения регулируемого электропривода для виброустановок на предприятиях ЖБИ является количество изготавливаемой продукции, которое, согласно [3], составит
около 4,17 % в год за счет сокращения цикла виброуплотнения.
Экономический эффект в данном случае зависит от исключения расходов на ремонт одной виброплощадки,
повышения надежности оборудования: электрических машин – 35–40 %, механической части – 25 %, экономии
электроэнергии до 10–20 % [4].
С учетом сказанного, для сравнения экономических показателей базовой и предложенной систем согласно
[5], были рассчитаны годовые затраты на обслуживание и ремонт одной вибрационной площадки, которые
представлены в табл. 2.
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Капитальные затраты на внедрение регулированного электропривода сведены в табл. 3.
Таблица 2 – Затраты на ремонт одной виброплощадки в год
Количество обоСтоимость
№
Наименование
рудования для 1
п/п
оборудования
1 шт., грн.
установки, шт
1
Вибрационный блок
8
2000
2
Магнит
16
4620
3
Длинный карданный вал
14
650
4
Короткий карданный вал
4
550
5
Синхронизатор
2
3000
6
Электрический двигатель
2
3648

Таблица 3 – Стоимость нового оборудования
Наименование оборудования
Шкаф управления (ПЧ, автоматический выключатель)
Пульт управления (кнопки для вкл/откл оборудования и переключения режимов работы)
Датчик вибраций
Кабель
Итого, стоимость оборудования (СО):
Транспортные расходы 7,5 % от СО
Монтажные и пусконаладочные работы 10 % от СО
Итого
Капитальные затраты

Периодичность
ремонта
1 раз в год
1 раз в 2 года
1 раз в 2 года
1 раз в 2 года
2 раза в год
3 раза в год
Итого:

Затраты на
1 год, грн
16000
36960
4550
1100
12000
21888
92498

Количество, шт
1

Стоимость, грн.
90000

1

5500

9
-

5000
1550
102050
7653,75
10205
17858,75
119908,75

Для исследуемого объекта экономическая эффективность составила:
Э = ( И 1 − И 2 ) − Е н ⋅ К в = ( 359981 − 250525 ) − 0 ,15 ⋅ 119908 ,75 = 91469 грн,

(1)
где И 1 = И р1 + И з1 + И э1 , И 2 = И а + И р 2 + И з 2 + И э2 – текущие эксплуатационные затраты по базовому и
новому вариантам;

И р1 = 184996

грн.,

И р1 = 67185

грн. – расходы на обслуживание и ремонт;

И з1 = И з 2 = 56880
грн.
–
фонд
заработной
платы;
И э1 = Рн ⋅ tc ⋅ t г ⋅ k = 118105
грн.,
И э 2 = 0 ,84 ⋅ Рн ⋅ tc ⋅ t г ⋅ k = 114471 грн., – стоимость потребляемой энергии; tc = 8 ч. – время работы установки в
сутки; t г = 264 – количество рабочих дней в году; k = 1,0754 грн.·кВт – тариф на электроэнергию;
И a = 11990 грн. – отчисления на амортизацию; Ен = 0 ,15 – нормативный коэффициент окупаемости капитальных вложений; К в – капитальные затраты (табл. 2).
Срок окупаемости определен по формуле:
Кв
119908 ,75
Т ок =
=
= 1,1 года.
(2)
И 1 − И 2 359981 − 250525
Анализ полученных результатов показал, что модернизация рассматриваемой установки является целесообразной.
Выводы. В работе рассмотрены составляющие эффекта при модернизации установки по производству железобетонных шпал, к которым относятся: снижение затрат на обслуживание технологического оборудования
за счет внедрения регулируемого электропривода и исключение из работы одной виброплощадки, повышение
производительности изготовления шпал.
Выполненный расчет технико-экономических показателей базовой и предложенной систем ЭП показал, что
внедрение частотно-регулируемого электропривода обеспечивает экономическую эффективность в размере
91469 грн.; срок окупаемость при этом составляет 1,1 года.
ЛИТЕРАТУРА
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К СОЗДАНИЮ КОТЛОАГРЕГАТОВ С ОТБОРОМ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД*
Л. Г. Бойко, ассист., А. Л. Перекрест, к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, е-таil: boyko.l.g@mail.ru, wey77@mail.ru
Введение. Индустрия отопительного оборудования чрезвычайно развивается высокими темпами в разных
странах Европы. Как правило, отопительное оборудование работает на органическом топливе и
электроэнергии. Органическое топливо – горючие вещества, которые экономически целесообразно
использовать для получения в промышленных целях больших количеств тепла. Основными его видами
являются торф, горючие сланцы, угли, природный газ, продукты переработки нефти [1].
Цель работы. Обоснование необходимости создания устройств электропитания для собственных нужд
котлоагрегатов.
Материал и результаты исследования. Как известно, индивидуальные потребители тепловой энергии
«сдвигаются» в сторону «дальше от города», вследствие чего становится очевидной необходимость установки
накопительных емкостей для топлива в связи с возможностью воздействий климатических факторов, когда
нарушаются не только транспортные возможности по доставке топлива, но и электроснабжение [2]. При этом
такие ситуации возможны в любой стране независимо от степени ее возможностей. В то же время очевидно, что
в целом ряде случаев ситуации с отоплением приобретает не простой характер в связи с тем, что:
– отсутствует запас жидкого или газообразного топлива;
– отсутствует централизованное электроснабжение;
– единственным источником тепловой энергии могут стать разные виды твердого топлива: дрова, торф,
уголь.
В этих условиях очевидна необходимость такого варианта отопления, когда даже в самых экстремальных
условиях остро возникает потребность не только нормального функционирования отопительного устройства,
но и надежное функционирование элементов автоматики и безаварийного обслуживания. Как показано в [2],
это возможно только при наличии автономного, встроенного в аппаратуру котлоагрегата и источника
электроэнергии, работающего от тепловой системы. Исследования показали на возможность создания
оборудования отопительных систем, которые могут работать с использованием органического топлива любых
видов, включая отходы предприятий. Один из возможных вариантов подобного оборудования представлен в
[2]. Пар конденсируется в отопительной системе и поступает в котлоагрегат обратно под давлением. Таким
образом, при работе агрегата нужно устройство для подачи воды в котел, что может быть осуществлено
сервисной насосной установкой, которая может работать от электрического двигателя с питанием от сети или
дополнительного источника. Источником энергии при этом может быть пар, создаваемый в котлоагрегате при
сжигании твердого топлива. Источником механического преобразования тепловой энергии в механическую
служит турбинный агрегат с генератором на валу мощностью в несколько десятков или сотен Вт. Энергия,
вырабатываемая генератором, при этом аккумулируется в статическом накопителе и служит для питания
электродвигателя, устройств автоматики и аварийной защиты [2].
Для реализации теплообмена часть энергии обеспечивает функционирование турбины в качестве насосного
агрегата, обеспечивающего циркуляцию горячей воды по системе трубопроводов, связывающих котельный
комплекс с батареями отопительного комплекса.

Рисунок 1 – Блок-схема сервисной системы электропитания котлоагрегата
* Работа выполнена под руководством д.т.н., проф., Д. И. Родькина
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Блок-схема сервисной системы электропитания котлоагрегата представлена на рис. 1, где
1 – турбогенераторная установка; 2 – накопитель энергии; 3 – блок аппаратуры управления и защиты;
4 – дополнительные потребители энергии – устройства управления системой клапанов, задвижек;
К1, К2 – блок-контакты устройств электропитания, Т – турбина, Д – двигатель.
Таким образом, турбомеханизм должен обладать свойствами обратимости, как и электрическая машина. В
связи с тем, что в первый промежуток (открыты клапаны П1) пар поступает в отопительную сеть, отдавая
энергию турбине (электрической машине), то в другой – турбина, работая в насосном режиме, отдает энергию
потоку воды. Электрическая машина при этом работает в двигательном режиме.

Рисунок 2 – Технологическая схема котлоагрегата – (а); диаграммы регулирования параметров – (б)
Технологическая схема котлоагрегата представлена на рис. 2, а. Агрегат включает непосредственно котел
КО, отопительную систему ОС и систему реверсивных клапанов П1, П2, обеспечивающих реверсированную
подачу через турбоагрегат либо пара Qп, либо воды Qв. Система клапанов электрофицирована и может работать
после того, когда давление пара достигает рабочего и выключается П1. При этом поток пара раскручивает
турбину, и электроэнергия от электрической машины ЭМ поступает на накопитель. Давление пара в
отопительной системе постепенно повышается, включаются клапаны П2, турбина переводится в насосный
режим, благодаря чему вода из отопительной системы переводится в котел для последующего нагревания до
температуры парообразования.
Диаграммы регулирования параметров приведены на рис. 2, б. В первом квадранте изображена
механическая характеристика турбины, а во втором – характеристики совместной работы турбины и
электрической машины, которая работает в генераторном режиме. В третьем квадранте представлены кривые
насосного агрегата 1–3 для трех значений скорости вращения. Энергия при этом поступает от накопителя
энергии, создавая дополнительное давление ∆ Р, направленное на преодоление пара в котле. При этом
конденсат (вода, конденсирующая в отопительной системе) поступает обратно в котел, вследствие чего
температура и давление в котле несколько снижаются. В дальнейшем цикл работы котлоагрегата повторяется
из-за непрерывного контроля температуры в системе и давления в котле. При этом алгоритм работы в целом в
исследовании разработан, но в данном материале не приводится.
Общие вопросы использования агрегатов, способных работать в турбинном и насосных режимах изложены
в [3]. Материал этих исследований может быть положен в основу создания источников электропитания для
всетопливных котельных агрегатов, не имеющих связи с источником электропитания.
Выводы. Это означает, что представляется возможным создание системы, которая позволяет получить
нужные параметры теплоснабжения потребителя при минимуме затрат на функционирование комплекса.
Дальнейшие исследования в данном направлении заключаются в создании модели котельного агрегата с
отбором энергии на собственные нужды с помощью турбинного агрегата в контуре подачи теплоносителя для
исследования термодинамических процессов.
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О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
В. Ю. Ноженко, асп.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: viktoriya_nozhenko@mail.ru
Введение. В современном развитии строительной индустрии одним из наиболее важных вопросов является
повышение качества железобетонных изделий (ЖБИ). С каждым годом увеличивается их разнообразие, расширяются области применения, номенклатура, применяется сложное оборудование с элементами автоматизации
для управления процессом производства [1].
В этих условиях задача управления качеством изготовления ЖБИ существенно усложняется. Поэтому для
решения задачи исследования эффективности работы существующих систем, их сравнения и анализа, рассмотрения возможных вариантов усовершенствования и внедрения их при использовании технологического оборудования, применяется математическое описание технологических процессов производства ЖБИ.
Цель работы. Обзор математических моделей, применяемых для анализа качества железобетонных изделий
при уплотнении бетонной смеси.
Материал и результаты исследования. Как известно из ряда исследований [1-4], основные качественные
показатели железобетон приобретает на стадии уплотнения, которая в основном выполняется с помощью вибрационного оборудования. Для формования сборного железобетона применяются вибрационные площадки,
которые отличаются конструктивными схемами в зависимости от размера и конфигурации формируемых изделий, характера и направленности колебаний, создаваемых визбовозбудителем, и пр.
Конструкции таких виброустановок состоят из приводного двигателя, вибровозбудителя и рабочего органа.
Каждый из этих элементов взаимодействует между собой в процессе работы и обладает различными физическими свойствами [5]. Поэтому для расчетов виброоборудования и составления математического описания
процесса уплотнения бетонной смеси используются и разрабатываются различные подходы, которые в качестве
объекта управления рассматривают свойства бетонной смеси, технологию ее уплотнения, виброустановку.
При анализе движения виброустановки существуют математические модели, которые рассматривают движение в вертикальной, горизонтальной плоскостях [2] и такие модели, которые рассматривают движение рабочего органа в пространстве [6].
Для таких моделей можно выделить следующие методы математического описания технологических схем
виброустановок:
– дискретные модели, использующиеся при исследовании движения виброплощадок. Одной из наиболее
распространенных моделей является одномассовая система с одной степенью свободы. Даная модель характеризуется простотой, однако основным ее недостатком является полное отсутствие информации о природе вынуждающей силы и влиянии рабочего органа на источник колебаний [5];
– модели, описывающие движение рабочего органа, в которых установленная форма с бетонной смесью
представлена в качестве твердого тела [7]. Такие модели не дают возможности достоверно описать процесс работы оборудования, поскольку бетонная смесь является сложной системой и в процессе уплотнения характеризуется изменением реологических свойств, то есть промежуточных положений между вязкими жидкостями и
твердыми телами, что влияет на динамику виброустановок;
– модели вибрационных машин [6], которые учитывают влияние реологических свойств бетонной среды путем введения коэффициентов затухания колебаний в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Такие модели
дают возможность не только определить вибрационное перемещение произвольных точек бетонной смеси или
рабочего органа для заданных свойств бетона и режимов уплотнения, но и получить значение затраченного количества энергии на процесс уплотнения, что немаловажно при конструировании вибромашин и выборе мощности их привода;
– на основании моделей [8], которые описывают динамические системы «виброплощадка – уплотняемая
среда», получен закон движения и характер взаимодействия виброплощадки с бетонной смесью. Данный закон
позволяет установить рациональные режимы вибрационного воздействия на бетонную смесь в зависимости от
толщины уплотняемого слоя, консистенции смеси, конструкции изделия, частоты и амплитуды колебаний.
Исходя из выше сказанного, можно отметить, что рассмотренные модели в целом исследуют систему «рабочий орган – бетонная смесь» и их влияние друг на друга, и не учитывают взаимодействия вибросистемы с электроприводом (ЭП) для более полного исследования процесса уплотнения. Описание ЭП как объекта управления
в составе виброустановки позволит достичь повышения качества изготавливаемой продукции.
В работе [9] рассмотрена математическая модель, которая учитывает ЭП как часть объекта управления, являющейся сложной многомерной системой. Она состоит из двух взаимосвязанных частей:
– приводной электромеханической, которая состоит из двух электродвигателей, формирующих вращательные моменты на валах вибровозбудителя;
– механико-технологической, которая включает в себя процесс формования направленных колебаний виброплощадки и технологический процесс уплотнения бетонной смеси в форме.
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Математическое описание данного объекта управления составлено в форме системы дифференциальных
уравнений Лагранжа, дополненных уравнениями асинхронных двигателей. Механико-технологическая часть
объекта управления рассмотрена как нелинейная динамическая система, входными координатами которой приняты электромагнитные моменты двигателей. В качестве выходных координат приняты колебания стола и бетонной смеси относительно основания, колебания бетонной смеси относительно стола.
Обе части объекта управления взаимосвязаны и поэтому невозможно выполнить исследования только механико-технологической части без приводной.
Предложенная модель дает возможность:
– определять колебания системы «вибростол – бетонная смесь»;
– определять динамическое влияние колеблющейся системы на приводные асинхронные двигатели;
– определять характер изменения направления колебаний бетонной смеси от направления вынуждающей
силы двухвального вибровозбудителя;
– исследовать и контролировать параметры виброколебаний и влияние частоты на прочность железобетонных изделий.
Стоит заметить, что данная модель не учитывает независимого управления частотой и амплитудой вибрационных колебаний технологической установки, которое необходимо для более качественного уплотнения разного по крупности заполнителя бетонной смеси. Кроме того, необходима возможность раздельного управления
электроприводами установки.
Поэтому для решения перечисленных задач можно использовать математическое описание модели, приведенной в [9], с внесенными изменениями, позволяющими создать систему регулирования для рассогласованного управления валами вибровозбудителя.
Выводы. По результатам проведенного анализа литературных источников установлено, что существуют и
усовершенствуются математические модели для анализа процесса уплотнения бетонной смеси. Каждая из моделей имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от выбора рассматриваемого объекта управления.
Для более точного исследования процесса уплотнения цементобетонной смеси определена математическая
модель, которая учитывает взаимодействие механико-технологической и электроприводной частей виброоборудования. Поскольку данная модель даст возможность исследовать работу системы при управлении вибропарамитрами колебаний и определять необходимые режимы для наиболее качественного уплотнения бетонной
смеси при производстве ЖБИ различной конфигурации.
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ЛАБОРАТОРНІ СТЕНДИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, УСТАНОВОК І КОМПЛЕКСІВ
С. О. Бур’ян, асист., Д. О. Боднар, студ., М. О. Мусієнко, студ.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: sburyan@rambler.ru
Вступ. На сучасному етапі розвитку систем автоматизації доцільним завданням є розробка та впровадження
у навчальний процес нових лабораторних установок, які побудовані на новітньому обладнанні та призначені
для набуття теоретичних та практичних навичок студентами при вивченні відповідних дисциплін. Такі
установки повинні мати просту та зрозумілу структуру, можливість самостійного підключення деяких
елементів студентами. Обладнання повинно розташовуватися так, щоб студенти візуально змогли оцінити
принцип роботи установки. Поставлені вимоги зможуть певним чином допомогти студентам правильно
застосувати свої теоретичні навики для виконання лабораторних робіт.
Мета роботи. Розробка комплексу лабораторних стендів для вивчення студентами дисципліни
«Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів» для напряму підготовки «Електромеханіка».
Матеріали і результати дослідження. В процесі оновлення лабораторної бази було спроектовано та
розроблено два стенда. Перший застосовується для дослідження студентами релейно-контактних схем
автоматики, інший – для дослідження програмованого логічного контролера (ПЛК) фірми Lovato Electric.
Розглянемо їх структуру та принцип роботи.
Зовнішній вигляд лабораторного стенду для дослідження релейно-контактних схем автоматики, а саме його
передньої панелі представлений на рис. 1
На стенді представлено: реле
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фірми Repol (мають 4 пари
HL1
X1
QF
розмикаючих/замикаючих
контактів),
KV1
HL11
HL2
X2
які використовуються у якості
KV2
SB1
HL3
вихідних та проміжних змінних; реле
X3
KV3
часу KT1, KT2; клеми фірми Wieland;
HL4
X4 SB2
кнопки з самоблокуванням SB1–SB5
KV4
HL5
X5 SB3
фірми
Lovato
Electric,
які
KV5
HL6
використовуються у якості вхідних
T1 SB4
KT1
HL7
змінних;
світлодіодні
лампочки
T 2 SB5
KT2
HL1–HL7 фірми EАО, що фіксують
наявність вихідного сигналу на
a a b b c c d d e e x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4 x5 x5 t1 t1 t2 t2
кожному реле, та HL11, що
сигналізує
наявність
напруги
220B
живлення стенду; автоматичний
вимикач
QF1
фірми
Terasaki.
Живлення +24 В подається на кожну
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд передньої панелі лабораторного стенда
ліву клему передньої панелі. У
нижній частині стенду виведені за допомогою клем контакти кнопок та реле. Кожна кнопка та кожне реле
мають по три замикаючих або розмикаючих контакти, які нумеруються 1–3 відповідно. При чому, якщо
використовується один розмикаючий контакт із групи контактів однієї змінної, наприклад 1-й, то аналогічний
замикаючий вже використовувати не можна, тобто необхідно використовувати 2-й або 3-й. Це стосується як
контактів кнопок, так і реле часу.
Дослідження схем необхідно проводити наступним чином. За допомогою двох проводів необхідний контакт
вмикається у проміжки між клемами, що знаходяться на передній панелі. Починати необхідно з крайньої лівої,
бо саме на неї подається напруга живлення. Останній контакт у кожному колі необхідно підключати до клеми,
що з’єднана із необхідним реле. Для налаштування реле часу (якщо такі є у завданні) треба вибрати потрібну
затримку на його корпусі (0,1 с. – 100 год.). При натисненні кнопки спрацьовує відповідне їй реле, яке
встановлено на задню панель лабораторного стенда і його контакти у схемі замикаються або розмикаються.
Про спрацювання реле вихідних/проміжних сигналів, які встановлені на передній панелі, сигналізують
світлодіодні лампочки, що знаходяться праворуч від них.
При виконанні лабораторної роботи важливо пам’ятати, що кожне реле містить 4 пари
розмикаючих/замикаючих контактів, причому одна з них застосовуюється для керування світлодіодом
сигналізації спрацювання реле. Отже, релейно-контактну схему, яка містить більше трьох однакових
прямих/інверсних контактів неможливо зібрати, тому її необхідно перетворити. Також для виконання
лабораторної роботи необхідно мати теоретичні навички з синтезу дискретних схем автоматики [1].
На даному стенді студенти зможуть засвоїти вивчені методи синтезу дискретних схем автоматики шляхом
дослідження їх релейно-контактних варіантів. Така методика виконання лабораторної роботи також дає
можливість студентам підготуватися до вивчення основ програмування ПЛК. Все обладнання для
лабораторного стенда було надано фірмою СВ Альтера.
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Функціональна схема лабораторного стенда для дослідження програмованого логічного контролера
приведена на рис. 2.

Рисунок 2 – Функціональна схема лабораторного стенда
На схемі представлено: програмований логічний контролер Lovato LRD20RA024, сигнальні лампи ЕАО для
індикації входів контролера HL1–HL8 на +24 В та виходів HL9–HL12 на 220 В, асинхронні двигуни M1–M3,
магнітні контактори KM1–KM3, трансформатор 220/24 В – для живлення ПЛК, зумер НА, автоматичні
вимикачі QF1, QF2 фірми Terasaki та кнопки з самоблокуванням для подачі сигналів на входи контролера
фірми Lovato Electric. Монтаж елементів виконаний на передній панелі, щоб студенти могли побачити принцип
з’єднання електричного обладнання. Звукова сигналізація HA та двигуни М1–М3 розміщені позаду стенда. Все
обладнання для лабораторного стенда, окрім асинхронних двигунів, було надано фірмою СВ Альтера.
ПЛК програмується на мові LD (Ladder Diagram) [2−4], при цьому використовуються наступні позначення:
I – входи, M – проміжні змінні, T – таймери, Q – виходи. Про подачу/зняття вхідних сигналів кнопками
SB1–SB8 сигналізують лампи, які знаходяться над ними HL1–HL8. На виходах ПЛК знаходяться: Q1–Q4 –
сигнальні лампи зеленого кольору, Q5–Q7 – котушки магнітних контакторів (винесені на передню панель
стенда), до контактів яких ввімкнені асинхронні двигуни, Q8 – звуковий сигнал. Прямий сингал позначається
великою літерою, інверсний – малою. При роботі з контролером потрібно пам’ятати, що записана на мові LD
релейно-контактна схема не буде працювати, якщо рядок команди не заповнений з початку до кінця (три
нормально замкнуті/нормально розімкнуті контакти та вихід. Роботу схеми можна бачити як на стенді
(засвічування сигнальних ламп, спрацьовування контакторів, подача звукового сигналу) так і на дисплеї ПЛК
(замикаються/розмикаються відповідні контакти схеми).
Розроблений лабораторний стенд може бути використаний при вивченні студентами розділів, присвячених
програмуванню ПЛК в дисципліні «Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів» та дає їм
можливість працювати на сучасному обладнанні, ознайомитися з правилами його монтажу, налаштування та
роботи.
Висновки. Представлений комплекс лабораторних робіт призначений для вивчення студентами основ
логічного синтезу дискретних схем автоматики. За заданими умовами роботи схеми студенти виконують
логічний синтез та складають релейно-контактний варіант схеми для першого лабораторного стенда,
дотримуючись викладених вимог та правил. Після перевірки на стенді працездатності схем, вони
представляють релейно-контактну схему у вигляді мови LD та програмують ПЛК на другому стенді. Таким
чином, завдяки розробленим стендам студенти мають можливість пройти шлях від основ синтезу та складання
релейно-контактних схем до розробки програм для ПЛК і його програмування. Такий підхід також дає
можливість студентам ознайомитися із сучасним електротехнічним обладнанням, що використовується у різних
галузях промисловості та автоматики.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ
В. В. Ченчевой, ассист.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, haostime@gmail.com
Введение. Многие электротехнические устройства (силовые трансформаторы, электрические машины,
трансформаторы тока, дроссели и т.д.) содержат шихтованные магнитопроводы, которые набираются из пластин электротехнической стали. При работе этих устройств значительная часть энергии рассеивается в их магнитных системах [1]. При современном развитии теоретической электротехники в области расчета электромагнитных полей дальнейшее совершенствование математических моделей электротехнических устройств возможно, в основном, за счет более точного учета всех основных свойств материалов. В частности, при расчете
поля в магнитопроводах, изготовленных из изотропной электротехнической стали в результате учета нелинейности, гистерезиса, вихревых токов и магнитной вязкости.
Анализ распределения поля в магнитных системах трехфазных трансформаторов и электрических машин [210] показывает, что в их отдельных частях имеют место наиболее сложные режимы пространственного перемагничивания стали, при которых векторы индукции и напряженности меняются не только по величине, но и
по направлению. В результате распределение поля и потерь по объему магнитных систем оказывается существенно неоднородным и, например, в зоне Т-соединения трехфазного трансформатора потери в 2,4 раза превышают средние потери в стержнях.
Наличие сложных режимов пространственного перемагничивания, наблюдаемых в магнитопроводах электротехнических устройств, приводит к необходимости использования при их расчете соответствующих моделей, позволяющих учесть основные свойства электротехнической стали в соответствующих режимах ее работы.
В условиях медленно протекающего во времени (квазистатического) перемагничивания модель должна правильно описывать нелинейность и векторный гистерезис. При динамическом перемагничивании ферромагнетика, в том числе на промышленной частоте, на характеристики стали существенное влияние оказывают вихревые
токи и магнитная вязкость.
Численное моделирование задач электротехники в гистерезисных средах в основном связано со следующими основными проблемами [11]:
1. Построением математической модели векторного гистерезиса в форме, удобной для реализации на ЭВМ
и предполагающей учет основных особенностей реальных ферромагнитных материалов;
2. Обоснование и организация вычислительного процесса, обеспечивающего наиболее простое и эффективное объединение уравнений электромагнитного поля с уравнением состояния гистерезисной среды.
Более точный учет магнитных свойств ферромагнетиков требует использование моделей, описывающих
гистерезисные свойства стали. Основные принципы построения математических моделей гистерезиса применительно к анализу задач теории поля сформулированы в работе [11]:
1. Структура математической модели должна обеспечивать простоту ее объединения с уравнениями Максвелла;
2. Модель гистерезиса должна быть физически корректной, то есть не противоречить фундаментальным законам природы;
3. Модель должна обладать возможностью простой идентификации своих параметров путем оптимального
подбора по некоторому тестовому набору исходных экспериментальных данных;
4. Время обращения к модели и требуемый для ее реализации объем оперативной памяти должны быть согласованы с вычислительными возможностям современных ЭВМ и особенностями численного моделирования
полевых задач в гистерезисных средах.
Цель работы. Разработка математической модели гистерезиса, реально отражающая процессы, происходящие в стали с насыщением.
Материал и результаты исследования. Для решения задач диагностического характера необходимо знание зависимостей мгновенной мощности в индуктивных элементах. Выражения для мощности должны адекватно отражать реальные физические процессы, связывающие ток обмотки, ее индуктивность и потери в стали
[12]. Общие зависимости, описывающие э. д с. контура и мгновенную мощность на индуктивности, имеют вид:
d

E (t ) =  { L(t ) I (t )} ; P(t ) = E (t ) ⋅ I (t ) .
(1)
dt


На практике известной является не зависимость индуктивности от времени, а другие – зависимости потокосцепления Ψ ( I ) от тока, э.д.с. от тока намагничивании, т. е. те зависимости, которые позволяют достаточно
просто определить L ( I ) , а затем и L ( t ) .

d
⋅Ψ(I )
dI
Следует учитывать, что Ψ ( I ) можно описать полиномом:
L(I ) =
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Ψ ( I ) = a1 I + a3 I 3 + a5 I 5 + ... + ai + 2 I i + 2 .

(3)

После преобразований зависимость L ( I ) будет иметь вид:

L ( I ) = a1 + 3a3 I 2 + 5a5 I 4 + ... + ( i + 2 ) ai + 2 I i +1

.
(4)
Если учесть то, что I ( t ) – периодическая зависимость, то она может быть представлена соответствующим
тригонометрическим рядом, а из обстоятельства, что в (4) только четные степени, можно сделать вывод о том,
что во временной зависимости индуктивности L ( t ) , получаемой путем подстановки в (4) вместо I зависимость

I ( t ) , будут присутствовать только гармоники с четными частотами (2, 4, 6, 8,…), а также постоянная составляющая, имеющая место при I ( t ) = 0 . Четные степени указывают на то, что при насыщении ( I ( t ) ≠ 0 ) постоянная составляющая индуктивности будет изменяться за счет парциальных компонент, появляющихся при частотных преобразованиях гармонических составляющих тока в соответствующих четных степенях.
К сказанному следует добавить важное замечание, касающееся того, что получаемая зависимость не учитывает отмеченного раннее факта отставания потока (индуктивности) от тока намагничивания вследствие свойств
доменной структуры ферромагнетиков при изменяющемся во времени намагничивании. Это свойство можно
учесть за счет соответствующего угла сдвига каждой из гармоник тока намагничивания, входящих в периодическую зависимость I ( t ) . Тогда выражение для индуктивности во времени получим путем подстановки в выражение L ( I ) скорректированной зависимости по фазовому углу в сторону опережения гармоник тока намагничивания. По существу это означает, что для учета запаздывания в процессе формирования потока можно
представить ток намагничивания опережающим. Тогда
i +1

L ( I ) = a1 + 3a3 ( I ′ ( t ) ) + 5a5 ( I ′ ( t ) ) + ... + ( i + 2 ) ai + 2 ( I ′ ( t ) )
2

При этом полагаем что I ( t ) =

m =∞

∑

m =1

4

.

(5)

I m cos ( mΩt + ϕm ) , в то время как
I ′ (t ) =

m =∞

∑

m =1

I m cos ( mΩt + ϕm −ψ m ) .

(6)

Здесь: m – номер тока намагничивания при разложении его в тригонометрический ряд; ϕm – фазовый сдвиг
гармоники, получаемый при формировании тригонометрического ряда; Ψ m – угол фазовой коррекции для
учета запаздывания процесса формирования потока при переменном перемагничивании.
В связи с этим, э.д.с. контура намагничивания можно определить с использованием следующей зависимости:
′
dI (t ) ′
d ′
 dL (t )
E (t ) = 
L (t ) I (t )  =
I (t ) +
L (t ),
(7)
dt
dt
dt


где L(t ) – зависимость индуктивности во времени при протекании тока по обмотке I (t ) , E (t ) – э.д.с. обмотки,
формирующаяся в результате действия изменяющейся во времени индуктивности.
Мощность потерь в стали определится зависимостью:
dL′(t ) 2
dI (t )
P(t ) = E (t ) ⋅ I (t ) =
I (t ) +
I (t ) L′(t ) .
(8)
dt
dt
Полученные выражения представляются важными в понимании энергопроцессов, протекающих в насыщаемой стали. Потери при изменении индуктивности, что соответствует первой составляющей в (8) эквивалентны
гистерезисным потерям в стали, а потери, пропорциональные скорости изменения тока, – потерям в короткозамкнутых элементарных контурах – потерям от вихревых токов.
С целью детализации и уяснения отдельных положений предлагаемого метода, на рис. 1 представлена блоксхема формирования потерь в стали с учетом временного запаздывания потока от тока намагничивания, предложенная проф. Родькиным Д. И. с автором.
С позиции анализа физических процессов правильно запаздывание представить в форме нелинейности НБ1,
параметры которой необходимо определять дополнительно, в частности, посредством определения потерь при
ненасыщенной стали и естественного предложения при этом равенства нулю высших гармонических тока намагничивания.

{

}
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I (t ) =

m =∞

∑

m =1

I m cos(mΩt − mΨ )

I (t ) =

m =∞

∑

m=1

I m cos mΩt

Рисунок 1 – Блок-схема формирования потерь в индуктивности с насыщением
Выводы. Разработана блок-схема формирования потерь в стали с учетом временного запаздывания потока
от тока намагничивания, которая адекватно отражает реальные физические процессы, связывающие ток
обмотки, ее индуктивность и потери в стали. Полученная схема представляются важной в понимании
энергопроцессов, протекающих в стали с насыщением.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИКОНАВЧОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТУ ДЛЯ СИСТЕМ
МАГНІТНОГО ПІДВІШУВАННЯ
В. І. Теряєв, к.т.н., доц., О. П. Бурлака, магістр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
вул. Політехнічна, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: kpivit@gmail.com, aburlaka@ukr.net
Вступ. Відомо, що повне магнітне підвішування тіл, яке також називають левітацією у магнітному полі,
неможливо здійснити, користуючись статичними (що не перебувають у русі) постійними магнітами або
нерегульованими електромагнітами постійного струму. Подібна система завжди нестабільна, і ця
нестабільність підсилюється при найменшому зовнішньому впливі. В XIX столітті цей факт був доведений у
теоремі Ірншоу, згідно з якою система нерухомих тіл, взаємодіючих між собою із силою (притягування або
відштовхування), обернено пропорційною квадрату відстані між ними, не може утворювати стійкої
врівноваженої системи [1]. Стосовно магнітного підвішування теорему Ірншоу можна використовувати тільки
для систем, які складаються з постійних магнітів або нерегульованих електромагнітів постійного струму, що
перебувають у спокої.
Однак одержати стійкий повний магнітний підвіс (левітацію) все-таки можливо. В останні роки розроблені
електромагнітні системи підвішування, основані на регульованих електромагнітах постійного струму та
динамічні системи підвішування на основі магнітів, що рухаються.
Мета роботи. Розробка уточненої математичної моделі електромагніта постійного струму, яка може бути
використана для подальшого синтезу та дослідження систем електромагнітного підвішування.
Матеріал та результати досліджень. При виводі рівнянь математичної моделі силового електромагніта
вважаємо, що його магнітна система не насичена, поле в зазорі однорідне, вихрові струми в магнітному колі
відсутні, потоками розсіювання можна знехтувати.
Напруга, прикладена до обмотки електромагніту (рис. 1), є його вхідною змінною і врівноважується
падінням напруги на активному опорі обмотки і ЕРС самоіндукції:
dΦ
U = rI + w
,
(1)
dt
де r – активний опір обмотки; I – струм обмотки; w –
I
число витків обмотки; Ф – магнітний потік.
U
Магнітний потік в робочому зазорі електромагніта δ
визначається виразом:
µo ST
Φ = IwGδ = Iw
,
(2)
2δ
де Gδ – магнітна провідність повітряного зазору; Iw –
r, w
намагнічувальна сила обмотки; µо – абсолютна магнітна
δ
FEM
FEM
проникність вакууму; ST – площа торця полюса
магнітопроводу.
Сила тяги електромагніта при однорідному магнітному
Ф
Рисунок 1 - Модель силового електромагніта
полі в зазорі визначається по формулі Максвелла:
2
Φ
FEM =
.
µo ST
(3)
Розкладаючи нелінійну залежність (3) в ряд Тейлора в околі точки усталеного режиму і переходячи до
приростів, отримуємо:
2Φ o
∆FEM =
∆Φ .
(4)
µo ST
Після лінеаризації рівняння (1) може бути записане в приростах:
d ∆Φ
∆U = r ∆I + w
.
(5)
dt
У зв’язку з тим, що струм електромагніта є функцією двох змінних – магнітного потоку і зазору, як це
випливає з (2), отримуємо наступні вирази для приросту струму:
2δ 0
2Φ 0
∆I =
∆Φ +
∆δ .
(6)
wµ0 ST
wµ0 ST
Скориставшись залежностями (5) і (6), виразимо похідну від приросту магнітного потоку через прирости
струму і зазору електромагніта

264

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

wµ0 ST I 0 d ∆δ
.
2
dt
dt
dt
2δ 0
2δ 0
Підставивши значення похідної від приросту магнітного потоку в (6), отримаємо:
wµ0 ST d ∆I
wµ0 ST I 0 d ∆δ
+ r ∆I = ∆U +
.
2
dt
dt
2δ 0
2δ 0
Передаточна функція обмоткової частини електромагніта
∆I ( p )
K ЕМ 1
,
=
WEM 1 ( p ) =
∆U ( p ) + K rp T p + 1
d ∆Φ

=

wµ0 ST d ∆I

+

ЕМ

(7)

(8)

(9)

ЕМ

де КЕМ1=1/r – коефіцієнт передачі обмотки.
Наявність в правій частині рівняння (8) складової, що містить похідну від зазору, вказує на існування
внутрішнього гнучкого зворотного зв’язку за швидкістю зміни зазору з передатною функцією
∆U зз ( p )
Wзз1 ( p ) =
(10)
= K зз1 ( p ) = K rp .
EM
∆δ ( p )
Фізична сутність цього зворотного зв’язку – проти-ЕРС руху, що виникає в обмотці при зміні робочого
зазору.
Передатну функцію силової частини електромагніта, що пов’язує прирости сили тяги та струму, отримуємо
з рівняння (7), записаного в операторній формі:
2
I
2δ o
∆FEM ( p ) = ∆I ( p ) − o ∆δ ( p ) .
(11)
2
δo
w µo ST I o
Присутність в правій частині рівняння (11) складової, що залежить від вихідної величини – зазору, вказує на
існування в структурній схемі електромагніта ще одного природного жорсткого зворотного зв’язку за зазором з
передатною функцією
∆I ( p )
(12)
= K зз 2 ( p ) = I o δ o ,
Wзз 2 ( p ) = зз
∆δ ( p )
де ∆I зз ( p ) – зображення приросту струму зворотного зв’язку.
Даний зворотний зв’язок враховує додаткове збільшення зусилля електромагніту при зменшенні робочого
зазору за рахунок зміни магнітної провідності.
Wзз1 = pK EM r

Wзз 2 =

∆U зз1
∆U

K EM 1
WEM 1 =
TEM p + 1

Io

δo

∆I зз1

∆δ

∆FEM

∆I

WEM 2 = K EM r

Wo ( p)

Рисунок 2 – Структурна схема лінеаризованої моделі силового електромагніта
Висновок. Наявність додатного зворотного зв’язку по зазору свідчить про те, що нерегульований
електромагніт постійного струму є структурно нестійкою ланкою. Це підтверджує справедливість висновків
теореми Ірншоу відносно електромагнітів постійного струму. Для досягнення стійкого магнітного підвішування
необхідно використовувати замкнене керування по регульованій координаті та інші методи автоматичного
управління [2].
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ОСЕРДЬ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
І. А. Кущ, асп., А. С. Гарбузенко, асп., А. А. Некрасова, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: igor_kushch@ukr.net
Вступ. Під час тривалої експлуатації та ремонту електричних машин (ЕМ) змінюються параметри магнітної системи,
що спричинює погіршення характеристик машини. Найбільш інформативним підходом до оцінки цих змін є дослідження
електромагнітного поля. Визначення впливу стану осердя електричної машини на електромагнітне поле є складною
інженерно-науковою задачею. Урахувати вплив нелінійності магнітної проникності у залежності від ступеню насичення
матеріалу осердя, а також нерівномірність її розподілу як в аксіальному, так і в радіальному напрямку, складності геометрії
досліджуваної області можливо тільки при застосуванні чисельних методів [2]. За результатами проведеного аналізу
обґрунтовано можливість визначення основних параметрів та характеристик ЕМ у процесі моделювання електричних
машин шляхом побудови коло-польових моделей на основі методу скінченних елементів (МСЕ).
Мета роботи. Визначення особливостей моделювання осердь електричних машин із пошкодженнями, отриманими у
результаті значного часу напрацювання на відмову та капітальних ремонтів.
Матеріал і результати досліджень. Основними складовими частинами магнітної системи будь-якого
електромеханічного перетворювача (ЕМП) є осердя статора та ротора. Пошкодженнями, що виникають при старіння
електричної машини є розпушення крайових частин зубцевої зони, закорочення листів електротехнічної сталі, загальне
послаблення пресування осердя [3]. Зміна стану осердя більшою мірою впливає на зміну магнітної проникності в
аксіальному напрямку. Для раціонального вибору типу моделі, що створюється, необхідно проводити аналіз типу
пошкодження. У випадку рівномірної зміни відносної магнітної проникності по довжині осердя ЕМ достатню точність
результатів аналізу забезпечить двовимірна коло-польова модель поперечного перерізу активної зони ЕМ. Рівномірну
зміну в аксіальному напрямку викликають пошкодження по всій довжині сердечника (послаблення пресування,
закорочення зубця по довжині) На рис. 1 зображено спрощену модель двигуна постійного струму, яка відображує розподіл
магнітної індукції та силових ліній.

Рисунок 1 – Двовимірна коло-польова модель двигуна постійного струму
Моделювання здійснювалось на основі рівнянь Максвела, які доповнюються рівняннями зв’язку із
властивостями матеріалу, що описують поведінку матеріалу в електромагнітному полі [1]. Спрощена форма
рівнянь зв’язку має вигляд:
δ пр = γE ,
(1)
2
∂
(2)
(B − Br ) − q 2 ∂ 2 (B − Br ),
∂t
∂t
– щільність струму провідності, γ – питома електрична провідність матеріалу, E – вектор

H = v a (B − B r ) + q 1

де δ пр

напруженості електричного поля, H – вектор напруженості магнітного поля, v a – векторне поле швидкості,
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– вектор магнітної індукції, Br – вектор залишкової магнітної індукції, q1 , q2 – динамічні показники
електрофізичних параметрів шихтованого матеріалу, які знаходяться за співвідношеннями:
1
⋅ d 2 ⋅ γ пл ,
(3)
q1 =
12
1
2
q2 =
⋅ d 4 ⋅ µ апл ⋅ γ пл
,
(4)
720
де d – товщина листа в осерді, µ апл – абсолютна магнітна проникність листа, γ пл – питома електрична
провідність матеріалу листа.
Вплив пошкоджень, що нерівномірно розподілені по довжині машини оцінювати побудовою
плоскопаралельної коло-польової моделі можна лише без урахування взаємовпливу електромагнітних полів, що
наводяться в областях з локальними пошкодженнями. Повну картину та розподіл параметрів електромагнітного
поля дає можливість врахувати тривимірна модель ЕМ. Обумовлено це можливістю розрахунку усіх складових
характеристик електромагнітного поля у просторі. У випадку різного розподілу магнітної проникності по осі z у
магнітопроводі, представленому на рис. 2, нехтування z − складовою магнітних параметрів може призвести до
значної похибки. На рис. 2 області А та В мають різні магнітні властивості.

Рисунок 2 – Тривимірна геометрична модель двигуна постійного струму
За умови значної розбіжності між кривими намагнічування приведених областей, аналіз двовимірної колопольової моделі матиме збільшену похибку обчислень. Використання коло-польових моделей для аналізу
осердь з пошкодженнями повинно супроводжуватися попереднім визначенням локальних значень магнітних
провідностей окремих зон активної частини ЕМ. Запропонований метод аналізу електричних машин дозволяє
отримати основні параметри в робочому, пусковому режимах та оцінити ступінь впливу пошкоджень на їх
характеристики.
Висновки. У роботі проведено аналіз особливостей моделювання пошкоджених сердечників ЕМ, що мають
значний час наробітку на відмову та пройшли ряд капітальних ремонтів. Проаналізовано та обґрунтовано
доцільність використання різних типів коло-польових моделей у залежності від наявності основних видів
пошкоджень магнітної системи.
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МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ ГЕНЕРАТОРА
ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ
Маляренко С.О., студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп. 20, 03056, м. Київ, Україна, е−mail: oreol555@gmail.com
Вступ. До найбільш перспективних видів джерел альтернативної енергетики належить енергія морських і
океанічних хвиль, яка має найбільшу щільність енергії у порівнянні з іншими відновлюваними джерелами. Так,
якщо період хвилі складає 7-10 с, а її амплітуда становить 2 м, то середнє значення потужності сягає 40 - 70
кВт на одиницю ширини хвилі. Енергетичною стратегією розвитку України на період до 2030 року,
електростанції з перетворення енергії морських хвиль віднесено до перспективного напряму розвитку паливоенергетичного комплексу. Лише хвильові електростанції Чорного і Азовського морів, за підрахунками вчених,
можуть виробити до 17 млрд. кВт год на рік [1].
Переважна більшість технологічних схем хвильових електростанцій має у своєму складі турбіни, гідравлічні
насоси та механічні редуктори для передачі зворотно-поступального руху води або повітря до електричного
генератора традиційного виконання. Подібні пристрої мають складну і громіздку конструкцію, що погіршує
техніко-економічні показники і надійність роботи перетворювача, ускладнює його обслуговування і
експлуатацію.
Перспективи практичного використання хвильової енергетики стимулюють подальший розвиток пошукових
досліджень за напрямом удосконалення технологічних схем перетворення енергії хвиль і оптимального вибору
електрогенератора з метою покращення техніко-економічних показників хвильових електростанцій.
Мета роботи. Моделювання та порівняльний аналіз магнітної системи активної зони генератора зворотнопоступального руху для його ефективного використання у складі поплавкової хвильової електростанції [2].
Матеріал і результати дослідження. Найбільше
розповсюдження у складі хвильових електростанцій
знайшли хвильові пристрої поплавкового типу (рис. 1).
Основний робочий орган таких електростанцій
знаходиться на поверхні моря і здійснює вертикальні
коливання під дією вітрових хвиль. Під дією сил
поверхневого натягу води 3, буй 2 здійснює вертикальний
зворотно поступальний рух. З буєм 2 жорстко зв’язана
рухома частина 5, що знаходиться у герметичному
корпусі 1, і так само здійснює зворотно поступальний
рух. Також у корпусі 1 розташована і нерухома частина 4
– індуктор, що представляє собою систему збудження від
постійних магнітів. Постійні магніти створюють плоскопаралельне магнітне поле, що перетинає обмотку якоря 5.
При зворотно-поступальному русі якоря 5 відносно
індуктора 4, в обмотці якоря наводиться електрорушійна
сила.
Конструктивно такий електромеханічний об’єкт
виконано у вигляді зубчастого якоря, в пазах якого
укладена трифазна розподілена обмотка [3]. Така
конструкція активної зони генератора допускає
використання різних варіантів просторової орієнтації
постійних магнітів, тобто можливих просторових
Рисунок 1 – Компонувальна схема основних
варіантів їх орієнтації. В роботі досліджувались три
вузлів хвильової електростанції:
основні варіанти магнітоелектричного збудження – з
1 – нерухомий корпус;
поперечною (ОУ), поздовжньою (ОХ) та комбінованою
2 – буй (поплавок); 3 – рівень моря; 4 – нерухома
(ОУ – ОХ) орієнтацією полюсів магнітної системи
частина генератора – індуктор; 5 – рухома
індуктора.
частина генератора – якір з обмоткою
При поперечній орієнтації (рис. 2, а) вісь
намагніченості магнітів орієнтована перпендикулярно
відносно напрямку руху двостороннього якоря.
Конструкція індуктора виконується монолітною з немагнітними вставками, які розміщуються почергово з
поперечно намагніченими полюсами. Для такого варіанта збудження сумарний магнітний потік Ф0 замикається
по контуру: північний полюс першого магніту, зубець – ярмо – зубець першого якоря, південний полюс другого
магніту, зубець – ярмо – зубець другого якоря, південний полюс першого магніту.

268

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

Рисунок 2 – Магнітна система генератора з зубчастим статором, поперечний переріз: а) – поперечний варіант
намагнічування; б) – повздовжній варіант намагнічування;
δ – повітряний проміжок, Ф0 – основний магнітний потік, 1 – індуктори, 2 – постійні магніти,
3 – концентратор магнітного потоку, 4 – кільцева обмотка
При поздовжньому намагнічуванні (рис. 2, б) вісь намагніченості елементарних магнітів співпадає з
напрямком руху якоря. В цьому випадку конструкція індуктора виконана монолітною з почергово
розташованих постійних магнітів і стальних концентраторів магнітного потоку. Феромагнітні вставки між
магнітами концентрують зустрічні складові магнітного потоку Ф0 в межах τ, які направляються через
повітряний зазор δ до зубцевої зони якоря.
Також відома так звана схема з комбінованим намагнічуванням або намагнічуванням за технологією
Halbach, що вважається найбільш ефективною у порівнянні з першими двома. При такому намагнічуванні в
межах полюсного поділу мають місце як поздовжньо- так і поперечно-намагнічені постійні магніти. Сумарний
потік від них направляється через повітряний проміжок в зубці якоря. Але такий варіант доцільно
використовувати лише для односторонньої конструкції генератора з одним індуктором.
Вихідними даними до проектування були наступні величини: параметри хвилі – амплітуда 1 м, період 5 с;
потужність генератора 100 кВА; напруга на якорі 2 кВ; коефіцієнт потужності cos φ = 1; кількість фаз m = 3.
За цими даними був проведений електромагнітний розрахунок за відомими класичними методиками. При
цьому, необхідні для такого розрахунку величини електромагнітної індукції у повітряному проміжку, що
безпосередньо залежать від виду магнітної системи, були задані попередньо. Моделювання здійснювалось з
використанням програмного середовища COMSOL Multiphysics. Моделювання розподілу структури поля
здійснено в двовимірній постановці для стаціонарного режиму (Steady-state analysis: V2 = 0).
З метою коректного порівняння результатів, моделювання здійснено за умови незмінності основних
геометричних розмірів активної частини (що розраховані попередньо, а згодом уточнені): ширина магніту –
35 мм, висота магніту – 8 мм, повітряний проміжок δ = 3 мм; полюсний поділ τ = 53 мм, ширина паза якоря –
9,2 мм, висота паза – 36 мм.
Результати моделювання представлені графічними схемами розподілу магнітних полів в активній зоні генератора
(рис. 3, а, б) а також кривими розподілу y-складової індукції по довжині повітряного проміжку (рис. 4, а, б).

а)

б)

Рисунок 3 – Модель активної зони генератора в середовищі COMSOL Multiphysics: а) – поперечна (OY)
орієнтація полюсів; б) – поздовжня (OХ) орієнтація
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Для варіанту з поперечною (OY) орієнтацією полюсів мають місце нерівномірно насичені зубці на відстані
полюсного кроку (рис. 3 а, б), а для варіанту з поздовжньою (OХ) орієнтацією більш насиченими є феромагнітні
концентратори між полюсами. Як в першому, так і в другому випадку, основний магнітний потік повністю
замикається в межах полюсного поділу майже симетрично: як в першому, так і в другому якорі, що на
рисунках показаний не повністю. Також, для варіанту з поперечною (OY) орієнтацією, помітні силові лінії від
полів розсіювання, що замикаються через немагнітні вставки (рис. 3, а).
Форма кривих (рис. 4) говорить про несинусоїдальний розподіл індукції B y по довжині повітряного
проміжку, що викликане, в першу чергу, зубчастою структурою якоря і наявністю шліців, що спотворюють
картину магнітних полів в електричній машині. Для варіанту з поперечною (OY) орієнтацією (рис. 4, а) чітко
видно як магнітний потік розгалужується в три зубці, а для варіанту з поздовжньою (OХ) орієнтацією
(рис 4, б) – повністю проходить через один зубець, що можна пояснити меншою величино магнітного потоку.
Виділивши першу гармоніку із отриманих кривих (рис. 4), були отримані необхідні для електромагнітного
розрахунку величини максимуму 1-ї гармоніки індукції в зазорі: для варіанту поперечного намагнічування –
0,64 Тл, для поздовжнього – 0,47 Тл.

а)
Рисунок 4 – Розподіл y-складової індукції

б)

B y по довжині повітряного проміжку: а) – поперечне

намагнічування; б) – поздовжнє намагнічування
Висновки. Варіант магнітної системи генератора з поперечним намагнічуванням постійних магнітів
індуктора є більш ефективним, так як дозволяє збільшити індукцію в повітряному зазорі на 0,17 Тл (у
порівнянні з поздовжнім варіантом намагніченості магнітів), що забезпечує відповідне збільшення ЕРС в
обмотці якоря.
Результати аналізу кривої B y = f ( L ) (рис. 4, а), де чітко помітні "рвані зубці", наявність яких пояснюється
зубчастою структурою якоря, свідчать про необхідність удосконалення геометрії пазів індуктора, що дозволить
збільшити амплітуду першої гармоніки індукції в повітряному зазорі.
За результатами моделювання магнітної системи з поперечною орієнтацією полюсів виявлено наявність
потоків розсіювання, що замикаються через немагнітні вставки індуктора (рис. 3, а) і не беруть участі у
створенні основного магнітного потоку. Це вказує на необхідність оптимізації коефіцієнта полюсного
перекриття α = bm і геометрії постійних магнітів за умови забезпечення їх необхідного об’єму.
τ
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ В ВИБРАЦИОННЫХ МАШИНАХ
Р. И. Колодий, студ., М. В. Чашко, к.т.н., доц.
Донецкий национальный технический университет
ул. Артема, 58, 83001, г. Донецк, Украина, e-mail markchashko@rambler.ru
Введение. Под вибрационной машиной понимается устройство, использующее периодические колебания
рабочего органа как составляющую технологического процесса. При колебательном движении кинетическая
энергия рабочего органа преобразуется в потенциальную энергию пружины и обратно. Сжатие и релаксация
пружины обеспечивают равномерность отбора энергии от электрической сети, так что мощность электрооборудования обусловлена полезной работой машины, а не амплитудами колебаний рабочего органа.
Использование пружины связано с неблагоприятными факторами: 1. усталостью материала пружины,
вследствие чего изменяются ее упругие свойства, и 2. сложностью обеспечения необходимой зависимости упругости от положения рабочего органа. Поэтому представляется целесообразным использовать в качестве источника потенциальной энергии объект, не подверженный старению – магнитное поле постоянных магнитов.
Известно использование магнитного поля в транспорте на магнитной подушке и в магнитных подшипниках.
Особенность его, с точки зрения настоящей работы, в том, что на этих объектах пространственное состояние
магнитов стационарно, не изменяется во времени. При использовании же магнитов в вибрационной машине
зависимость силы и упругости от расстояния между магнитами существенна.
Цель работы. Определение сил и упругостей, обусловленных магнитным полем постоянных магнитов, как
функций их пространственных координат.
Материалы и результаты исследования. Знание формы и намагниченности постоянного магнита позволяет при расчетах заменить его эквивалентной системой электрических токов намагничивания [1, с. 265]. Такая
замена возможна как при расчете характеристик магнитного поля, так и при расчетах сил, действующих на
магнит со стороны внешнего поля.
Модель, для которой выполнен анализ, состоит из двух плоских магнитов, расположенных в параллельных
плоскостях (рис. 1, а), обращенных одноименными полюсами друг к другу.
l

а

б
I1

d

∆I1S1

h1/2

h1
F

h2/2

h2

∆z

∆F
z
∆I2

I2
Рисунок 1 – Модель для анализа силы и упругости магнитов: а – магниты, б – эквивалентные токи
Между магнитами существует сила, стремящаяся их развести. Предметом анализа является зависимость
этой силы от параметров магнитов и их взаимного расположения.
Для анализа применен прием [2], заключающийся в определении силы взаимодействия магнитов как силы
взаимодействия между электрическими токами, создающими такое же магнитное поле, как и постоянные магниты.
Существующие анализы указанного взаимодействия выполнены для условия, что расстояния между магнитами существенно больше размеров магнитов [2]. Но при использовании магнитов в вибромашине, где требуется достаточно большая сила отталкивания, дело обстоит как раз наоборот: расстояния между магнитами существенно меньше размеров магнитов, так что этими размерами недопустимо пренебрегать, так как они оказывают существенное влияние на зависимость силы от расстояния (зазора).
Исходное уравнение для силы, действующей на участок проводника, [3, c. 436]:
µ
l
F = 2 0 I1 I 2 ,
(1)
4π
d
где F – сила, обусловленная магнитными полями токов, Н; µ0 – магнитная постоянная, µ0=4π·10-7 Вс/Ам; I1,2 –
токи, между которыми происходит взаимодействие, А; l – длина проводников с токами, м; d – расстояние между токами, м.
Токи определяются как намагничивающая сила постоянного магнита, умноженная на его толщину
I = HC h ,
(2)
где НС – коэрцитивная сила магнита, А/м; h – толщина магнита, м.
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При малом по сравнению с толщиной магнитов расстоянии между магнитами сила взаимодействия определяется как сумма сил от элементарных токов. Элементарный ток ∆І=∆z·НС. Используется модель, при которой
токи проходят посередине толщины магнита, как на рис. 1, а.
Тогда F = 2 ⋅ 10 −7 I1 I 2 l / d , I1 = H C h1 , I 2 = H C h2 .

h1h2
l,
2d + h1 + h2
Максимальное значение силы имеет место при отсутствии зазора между магнитами, d = 0:
hh
Fmax = 4 ⋅ 10 − 7 H C2 1 2 l ,
h1 + h2
F = 4 ⋅10 −7 H C2

(3)

(4)

принято h1 = h2 = h , тогда:

Fmax = 2 ⋅10 −7 H C2 hl ,
Относительная сила:

(

)−1 ,

F = d +1

(5)
(6)

где F = F / Fmax ; d = d / h
Упругость

c=

h2
dF
= 4 ⋅10 − 7 H C2 l
.
dd
(d + h )2

Максимальное значение упругости при d = 0:
cmax = 4 ⋅ 10 −7 H C2 l .
Относительная упругость:
1
c
c=
.
=
2
cmax
d +1

(

сила и упругость

1

F,c

0.8
0.6
0.4
0.2
0

4
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8 d
зазор
Рисунок 2 – Зависимость силы и упругости
от зазора:
сила,F;
упругость,c
2

)

(7)

(8)
(9)

На рис. 2 эти зависимости представлены графически.
Из графиков видно, что в исследованном диапазоне зазоров
сила и упругость существенно нелинейны: при зазоре большем 4
единиц упругость инвариантна зазору, при зазоре меньшем 2
единиц она возрастает практически пропорционально уменьшению зазора. Это обеспечивает возможность различных технологических режимов работы машины без замены пружин.
Выводы. Сила отталкивания одноименных полюсов постоянных магнитов может быть использована в вибрационных машинах вместо традиционных пружин. Исследованием установлено,
что упругость, обеспеченная постоянными магнитами, зависит от
зазора обратно пропорционально квадрату расстояния между
магнитами. Это обстоятельство может быть использовано для
обеспечения необходимого режима работы машины.
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СОЗДАНИЕ МАГНИТОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ ИМПУЛЬСАМИ
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обмотка

Введение. Работа посвящена способу создания МДС и магнитного потока суммированием последовательных во времени импульсов тока.
Актуальность проблемы обусловлена возможностью уменьшить размеры и повысить надежность электромеханических преобразователей энергии, использующих магнитное поле, за счет упразднения межвитковой
изоляции.
Состояние вопроса. В настоящее время магнитодвижущая сила (МДС) создается многовитковой обмоткой.
В каждом витке обмотки протекает ток источника (амперы), магнитодвижущей силой является произведение
этого тока на число витков (ампервитки), иначе говоря – сумма токов источника в пространстве.
Этот способ создания МДС обусловливает необходимость изолировать витки, изоляция составляет существенную долю общего сечения обмотки. Сечение обмотки определяет размер электромеханического преобразователя (электрической машины, электромагнита) и, следовательно, его материалоемкость.
При нарушении межвитковой изоляции происходит отказ, так что ее наличие снижает надежность машины.
Современная элементная база электрической техники позволяет создать МДС одним витком, суммируя во
времени токи источника, а не в пространстве.
При одновитковой обмотке отсутствует межвитковая изоляция, что снимает связанные с ней проблемы –
позволяет уменьшить размер и материалоемкость электромеханического преобразователя, повысить его надежность, упразднить нетехнологичный процесс изготовления многовитковой обмотки.
Цель работы. Разработать способ создания одновитковой обмоткой МДС электромеханического преобразователя.
Материал и результаты исследования. Цель достигается за счет того, что источник питания сначала подключают к электрическому конденсатору, после заряда конденсатора током от источника питания конденсатор
подключают к обмотке, создающей магнитный поток в магнитопроводе электрической машины, электромагнита, контактора и т.п. После разряда конденсатора до нуля конденсатор отключают от обмотки, а начало и конец
обмотки соединяют. Процесс повторяют с периодом, который зависит от необходимого тока возбуждения.
Указанный способ реализуется устройством, приведенным на рис. 1.
Устройство содержит источник питания E , с инК1
дуктивностью LИ и сопротивлением R И , полупроLИ
RИ
водниковый ключ K 1 , который попеременно соедиLВ
К2
няет конденсатор с источником питания и обмоткой,
источник
С
конденсатор C , в котором заряды от источника E
питания
R
В
накапливаются и передаются в обмотку, полупроЕ
водниковый ключ K 2 , который соединяет начало и
конец обмотки, когда конденсатор отсоединен от
Рисунок 1 – Схема создания МДС импульсами
обмотки, обмотку с индуктивностью L B и сопротивлением R B .
Устройство работает следующим образом. Конденсатор C соединяется с источником питания E ключом
K 1 , в это время ключ K 2 замкнут. От источника E проходит ток, заряжающий конденсатор. Когда конденсатор зарядится, он ключом K 1 отсоединяется от источника и подключается к обмотке. Одновременно размыкается K 2 , конденсатор разряжается через обмотку, создавая МДС. Когда напряжение на конденсаторе станет
равным нулю, ключ K 1 отсоединяет его от обмотки, замыкается K 2 , ток обмотки проходит чрез этот ключ.
Указанная последовательность операций периодически повторяется, причем максимальному току возбуждения соответствует минимальный период, равный сумме промежутков времени на заряд и на разряд конденсатора, а для получения МДС, меньшей максимальной, период увеличивают за счет промежутка времени между
отключением конденсатора от обмотки и подключением его к источнику.
При таком способе обеспечить необходимый магнитный поток может обмотка, состоящая из одного витка,
так как ток источника и ток обмотки – это разные токи и последний может быть в заданное число раз больше
первого. Этот один виток имеет сечение, равное суммарному сечению проводников многовитковой обмотки.
По нему проходит ток, равный произведению витков многовитковой обмотки на ток в каждом ее витке. Выражение для тока получено с помощью формул анализа переходных процессов в R-L-C цепях [1, c. 79]:

IB ≅

E
RB
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Здесь обозначены I B – средний ток в обмотке возбуждения, E – напряжение источника, C – емкость конденсатора, R B – оммическое сопротивление обмотки возбуждения, T – период замыкания–размыкания ключей.
Описанный способ получения МДС был проверен моделированием в программе Matlab-Simulink [2]. На рис.
2 показана модель устройства, реализующего способ.
Модель работает следующим образом. Конденсатор C соединяется с источником питания U 1 ключом

K 1 . Ключ K 1 разомкнут, ключ K 3 замкнут. От источника U 1 проходит ток, заряжающий конденсатор

C по цепи U 1 – R И – LИ – K 1 – C – U 1 . Когда конденсатор зарядится и ток источника питания станет
равным нулю, ключ K 1 размыкается, конденсатор C

Рисунок 2 – Модель создания МДС импульсами

равным нулю, коммутатор K 2

отсоединяется от источника. Затем ключ K 2 подключает его к обмотке возбуждения. Одновременно размыкается K 3 , ток возбуждения проходит через обмот-

ку возбуждения по цепи C – K 2 – L B – R B – C . В
момент, когда напряжение на конденсаторе станет
отсоединяет его от обмотки. Одновременно замыкается K 3 , ток проходит по

цепи K 3 – L B – R B – K 3 .
При необходимости максимального МДС K 1 подключает конденсатор C к источнику сразу после отключения от обмотки возбуждения L B – R B . При необходимости обеспечить МДС, меньшую максимальной, коммутатор K 1 подключает конденсатор C к источнику энергии U 1 через промежуток времени после отключения
его от обмотки. Указанная последовательность операций пеТок источника, I1
риодически повторяется, временные параметры работы ключей задаются генераторами импульсов.
Электрические параметры контролировались библиотечными приборами I1, IB, V. Выходы токов усреднялись, показания выводились на дисплей и вручную переносились в таблицу Excеl для обработки. Временные параметры контролировались библиотечным прибором Multimeter. Образец осТок обмотки IВ
циллограммы показан на рис. 3
В процессе моделирования варьировались значения
LИ = 0 ,1 ÷ 0 ,025 Гн, C = 10 ÷ 40 мкФ, T = 0 ,03 ÷ 0 ,015 с,

L B = 0 ,001 ÷ 0 ,1 Гн, R B = 0 ,01 ÷ 0 ,1 Ом. Напряжение источника принято U 1 = 100 В. Контролировались средние значения
тока источника и тока индуктивности L B , имитирующей обмотку возбуждения.
Рисунок 3 – Осциллограммы токов исПри обработке результатов эксперимента сравнивались
точника и обмотки
расчетные и экспериментальные значения токов источника и
возбуждения.
В результате эксперимента установлено, что расхождения между расчетными и экспериментальными зависимостями – единицы процентов.
Выводы. Передача тока в обмотку возбуждения импульсами обеспечивает возможность выполнить обмотку
одновитковой и управлять МДС возбуждения аппаратно – изменением периода следования импульсов.
ЛИТЕРАТУРА
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МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З
СУМІЩЕНИМИ ОБМОТКАМИ
С.В. Кіковка, асист., В.К. Титюк, к.т.н.,доц.
Криворізький національний університет
вул. ХХІІ Партз’їзду , 11, 50027, м. Кривий Ріг, Україна, e-mail: sergey_kikovka@mail.ru
Вступ. Найбільш розповсюдженим типом електродвигуна в промисловості являється асинхронний двигун з
короткозамкненим ротором як найбільш проста, надійна і відносно недорога електрична машина.
Разом з перевагами, асинхронний двигун (АД) має й недоліки [1, 2]: при роботі в режимі, відмінному від
номінального, він має знижені енергетичні показники: коефіцієнт корисної дії (η), коефіцієнт потужності
(cos φ).
Одним з шляхів удосконалення конструкції асинхронного двигуна є схема асинхронного двигуна з
суміщеними обмотками (АДСО). Ця конструкція створена на базі традиційних асинхронних машин і має
покращені енергетичні показники.
Мета роботи. Проведення порівняльного дослідження електромагнітних полів звичайного асинхронного
двигуна і асинхронного двигуна з суміщеними обмотками.
Матеріали і результати дослідження. Особливість конструкції двигуна з суміщеними обмотками полягає в
наступному [3]: в пазах статора електричної машини змінного струму розміщені котушечні групи двох
трифазних обмоток, з’єднаних в трикутник і зірку, які з’єднані між собою. Обмотки статора мають три виводи,
призначені для підключення до зовнішньої електричної мережі.

Рисунок 1 – Схема з’єднання статорних обмоток
Котушечні групи кожної трифазної обмотки, розміщеної в окремих пазах магнітопроводу, з’єднані так, що
вектор магнітної індукції результуючого магнітного поля, створеного струмом, що протікає по кожній з
котушечних груп однойменних фаз трифазних обмоток, які перекривають одна одну і зміщені на 30
електричних градусів, перетинає вісь магнітопроводу.
Трифазні обмотки виконані близькими за потужністю, що в сукупності забезпечує часову і геометричну
ортогональність між парами векторів магнітної індукції магнітних полів, створених окремими обмотками.
На практиці кут в 30 електричних градусів досягається зміщенням додаткової обмотки на певну кількість
пазів, яка розраховується за допомогою наступної формули:
30 z
k=
,
(1)
360 p
де z – число пазів статора; р – число пар полюсів двигуна.
У зв'язку зі складною геометрією електромеханічного перетворювача, великою кількістю меж розподілу
середовищ з різними магнітними властивостями, приймається ряд припущень:
– магнітне поле насиченої машини розглядається як сума двох полів по поздовжній і поперечній осям;
– при розрахунку насиченої машини використовуються коефіцієнти, розраховані при лінійному наближенні;
– насичення магнітного кола ЕМП враховується коефіцієнтом насичення.
Дослідження електромагнітного поля параметричного двигуна найбільш доцільно проводити з
використанням кінцево-елементної математичної моделі, яка дозволяє врахувати складну геометрію
розрахункової області, нелінійність фізичних властивостей, максимально спростити постановку і рішення
задачі і, як результат, отримати математичні моделі, які б адекватно враховували конкретні складності та
особливості ЕМП.
На даний момент існує досить великий перелік програмних пакетів для дослідження ЕМ і реалізації моделі
на основі методу кінцевих елементів. Найбільш розповсюджені з яких: ANSYS, COMSOL, FEMM, ELCUT. Для
моделювання було обрано програмний пакет FEMM у зв’язку з тим, що він є безкоштовним, вільно
поширюється і його математичного функціоналу достатньо для вирішення поставленої задачі.
Об'єктом моделювання, аналізу і порівняння двох типів укладання обмоток статора обрано трифазний
асинхронний двигун 4АМ71А4 з паспортними даними, представленими в табл. 1.

275

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
Таблиця 1 – Електричні параметри двигуна 4АМ71А4

Pn , кВт

nн , об/хв

Uл , В

f, Гц

IП
IН

MП
MН

0,55

1369

380

50

4,5

2

M max
MН
2,2

M min
MН

ККД, %

cos ϕ , %

1,6

87,5

0,88

В середовищі програми FEMM було реалізовано графічну модель статора і ротора асинхронного двигуна з
параметрами, що відповідають реальним:
– зовнішній діаметр пластини статору – 150 мм, внутрішній діаметр пластини статору – 90 мм, діаметр валу
– 32 мм, діаметр пластини ротору – 88 мм, кількість пазів статору – 24, кількість пазів ротору – 24;
– для асинхронного двигуна: обмотка статору одношарова концентрична двопетлева, число ефективних
провідників на паз – 226, перетин провіднику – 0,5 мм;
– для двигуна з суміщеними обмотками: основна обмотка – число провідників на паз – 226, перетин
провіднику – 0,35 мм, додаткова – число провідників на паз – 392, перетин провіднику – 0,28 мм.
Для елементів моделей з бібліотеки матеріалів FEMM обрано наступні матеріали: обмотки статора виконано
з матеріалу «AWG20», магнітопровід статора і ротора виконано з електротехнічної сталі «М19», повітря та
ізоляція з матеріалу «Air».
Розрахунок розповсюдження магнітного поля обмежувався поверхнею статора, де для векторного
магнітного потенціалу було задано умову Діріхле (АZ=0), що відповідає паралельності магнітного потоку
поверхні.
Джерелом магнітного поля є фазні струми, які задаються у комплексній формі у вкладці головного меню
«Properties-Circuits». Режим увімкнення обрано для кожної фази як послідовний, тобто через кожний елемент
моделі, який має одне й те саме ланцюгове ім’я, тече один і той же струм. Напрям протікання струму задавався
наступним чином: у властивостях обраного блоку в пункті «Number of Turns» задавали кількість витків
обмотки, а знак «+» чи «–» вказував відповідно додатній і від’ємний напрям струмів.
В результаті моделювання отримано залежності розподілу індукції у повітряному зазорі для кожного типу
електричної машини, які наведено на рис. 2.

Рисунок 2 – Розподіл індукції у повітряному зазорі АД та АДСО
Як видно з рис. 2, для асинхронного двигуна максимальне значення індукції становить 0,23 Тл, у той час як
для двигуна з суміщеними обмотками – 0,32 Тл.
Також у ході моделювання отримано чисельні значення моменту на валу, для базового асинхронного
двигуна він становить 5.2 Нм, для двигуна з суміщеними обмотками – 8,7 Нм.
Висновки. Аналіз отриманих результатів та залежність розподілу індукції у повітряному зазорі показує, що
асинхронний двигун з суміщеними обмотками має більше значення максимальної індукції у зазорі та більше
значення моменту на валу.
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АНАЛІЗ КЛАСИЧНОЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ МАГНІТНОГО ПІДВІСУ
Р. М. Донченко, асист., В.В. Шило, студ., О. О. Кукса, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: d_romka@ukr.net
Вступ. Магнітним підвісом (magnetic suspension) називають процес левітації об'єкта за рахунок
використання сили притягання магнітного поля.
У системах магнітного підвісу використовують зворотній зв'язок за положенням вантажу, що визначає силу
струму, яка буде подана на електромагніт. Такі системи також називають активними магнітними підвісами
(АМП).
У наш час розробкою та виробництвом АМП займається цілий ряд фірм. Однак, основна увага приділяється
системам контролю і автоматики, конструкціям електромагнітних підшипників електричних машин,
транспорту. При цьому практично відсутні публікації з розрахунку оптимальної конструкції електромагніту
для левітаційних магнітних підвісів вантажу. У таких системах, в основному, розробляється алгоритм
керування, який є доволі складним, так як для гасіння збуджених коливань потрібно, окрім абсолютного
положення, також враховувати швидкість його зміни. При цьому також швидко повинен змінюватися струм.
Останнє накладає певні вимоги на параметри самого електромагніту:
– мінімальний активний опір (менші втрати потужності, нагрівання);
– мінімальна індуктивність електромагніту (для швидкої зміни сили струму);
– максимальна магнітна сила.
Очевидно, що забезпечити виконання усіх умов одночасно неможливо, а, отже, актуальним є завдання
оптимального проектування електромагніту для систем магнітного підвісу.
Мета роботи. Аналіз параметрів класичної магнітної системи АМП з метою розробки рекомендацій щодо її
оптимального проектування.
Матеріал і результати дослідження. Для розгляду вибрана система (рис. 1), яка досить поширена за
кордоном і використовується при створенні рекламних табличок, сувенірів, настільних статуеток, а також як
поширений об’єкт для вивчення різних систем і законів керування у закордонних університетах, тобто
прийнята на сьогодні за класичну [1, 2].
Оптимальна конструкція електромагніту повинна забезпечувати
максимальну магнітну силу при мінімальній індуктивності
котушки. Перша вимога пов’язана з необхідністю притягувати
об’єкт на порівняно значних повітряних проміжках. Друга
вимога забезпечує необхідну швидкість реагування системи на
зміну положення об’єкта.
Для забезпечення поставлених вимог були виконані наступні
дії:
1. Використовуючи
відомі
методики,
попередньо
розраховані параметри і розміри електромагніту для
забезпечення левітації об’єкта (металевого шару) вагою 10 г на
відстані 10 мм від полюсу електромагніту.
2. За результатами розрахунку виконана модель в
програмному пакеті «Ansoft Maxwell 2D» [3].
Рисунок 1 – Система АМП
3. За допомогою створеної моделі магнітної системи
досліджено особливості впливу зміни характерних розмірів
електромагніту (довжина і ширина котушки, довжина і радіус осердя, розміри виступаючих кінців осердя) та
сили струму на значення індуктивності котушки і магнітної сили електромагніту.
Модель магнітної системи виконана у вісесиметричній системі координат (рис. 2).

а)
б)
Рисунок 2 – Моделювання АМП: а – накладена сітка кінцевих елементів, б – картина ліній векторного
магнітного потенціалу
Результати моделювання представлені графіками на рис. 3. На графіках лініям з маркерами відповідає
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магнітна сила притягання, що діє на об’єкт левітації, а лініям без маркерів – індуктивність котушки
електромагніту.

а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рисунок 3 – Результати моделювання. Залежність сили й індуктивності від параметрів магнітної системи:
а) зміна відстані до об’єкта δ; б) зміна радіуса осердя Rs; в) – зміна висоти котушки Hс; г) зміна сили струму
котушки І; д), е) зміна довжини нижнього HSb та верхнього HSt кінців осердя відповідно
Аналізуючи результати моделювання, було отримано наступні рекомендації щодо проектування АМП:
–
діаметр осердя слід вибирати у 1.1…1.7 разів більшим за діаметр об’єкта;
–
висоту котушки варто брати близькою до її ширини;
–
електромагніт слід виконувати без нижнього виступаючого кінця магнітопроводу;
–
довжина верхнього виступаючого кінця магнітопроводу суттєвого значення не має;
–
осердя електромагніту повинне залишатися ненасиченим;
–
струм у котушці потрібно вибирати якомога більшим при мінімальній кількості витків.
Висновки. Розроблена модель магнітної системи активного магнітного підвісу класичної геометрії.
Отримані результати моделювання дозволили розробити рекомендації щодо проектування таких магнітних
підвісів. У подальшому планується виконати їх перевірку на реальній фізичній моделі.
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ГІБРИДНА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА ТИПУ «МОТОР-ШПИНДЕЛЬ» ДЛЯ
МЕТАЛООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Гайдаєнко Ю. В., асист.
Національний технічний університетУкраїни "Київський політехнічний інститут"
просп. Перемоги, 67, 03057, м. Київ, Україна, e-mail: yuriygaid@ukr.net
Вступ. Основним напрямком розробок новітнього верстатобудування є шляхи спрощення конструкції складних оброблюючих центрів, зменшення їх габаритів та підвищення точності обробки деталей. Цього можливо
досягти завдяки використанню нових конструкцій типу "мотор-шпиндель" (М-Ш), як основної структурної
складової шпиндельних вузлів будь-якого металообробного верстата. На даний час М-Ш виробляються в таких
країнах: Японія, Німеччина, Швейцарія, Франція, Китай, Італія. Найвідомішими виробниками в цих країнах
являються: DMU, ELTE, Franz Kessler, Weiss, Diebold, Antecs, Cytec, Henninger, IBAG, IMT, NSK, FANUC,
KITAGAWA, HOWA, SUDA, SIEMENS та ін.
Система М-Ш являє собою суміщену структуру, в якій суміщається електромеханічна система (ЕМ-система)
і механічна система шпинделя. Найбільш поширеними класами шпиндельних вузлів, які виготовляються на
сьогоднішній день, є М-Ш обертового руху. Менш поширені шпиндельні вузли, що здійснюють поступальний
рух. Однак, відсутні М-Ш, здатні забезпечувати безпосередньо обертовий рух шпинделя і рух подачі, а також
реалізовувати складний гвинтовий рух шпинделя без використання передавальних механізмів, що дозволяє розширити функціональні можливості шпиндельних вузлів, а також зменшити габарити верстатів. З точки зору
генетичної електромеханіки, ЕМ-системи, здатні забезпечувати багатокоординатний рух, найбільш поширені
серед гібридних класів електромеханічних об’єктів (ЕМ-об’єктів).
З появою та розвитком структурно-системних досліджень в електромеханіці і відкриттям періодичної структури генетичної класифікації первинних джерел електромагнітного поля [1] стали можливими спрямований
синтез та подальше дослідження гібридних класів ЕМ-об’єктів, до яких відносяться і системи типу М-Ш.
Мета роботи. На основі генетичної програми розвитку ЕМ-систем типу М-Ш з використанням технології
структурного передбачення гібридних електромеханічних об’єктів здійснити синтез нових структур М-Ш, здатних реалізувати безпосередньо обертовий рух і рух подачі, а також реалізовувати складний гвинтовий рух
шпинделя без використання передавальних механізмів.
Матеріал і результати дослідження. Для функціональних класів ЕМ-систем, до яких відноситься клас МШ, генетична програма визначається у вигляді кінцевої множини електромагнітних хромосом, узагальнених
поняттям області існування Q досліджуваного класу. У ході досліджень [2] було встановлено, що область існування породжувальних джерел базового рівня для класу М-Ш представлена 16 класами електричних машин,
породжувальні електромагнітні хромосоми яких зосереджені в межах трьох симетрійних груп (0.0, 0.2 та 2.0)
та чотирьох геометричних класів (ЦЛ, КН, ТП, ТЦ) Генетичної класифікації.
Вихідними вимогами, що висувалися до гібридної ЕМ-системи М-Ш, стали наступні вимоги:
− індукторний модуль виконаний у вигляді двох елементарних індукторів біжучого і обертового магнітного
поля, що суттєво розширює діапазон функціонування електромеханічної системи;
− активні сторони індукторів розташовані співвісно відносно осі обертання шпинделя, що забезпечує рівномірність і мінімальність повітряного зазору;
− елементарні індуктори мають незалежні підсистеми живлення і керування, що дозволяє здійснювати індивідуальне керування елементарними індукторами.
На основі узагальненої моделі синтезу двійникових гібридів [3] було створено генетичну модель синтезу гібридних ЕМ-систем типу М-Ш, що реалізують обертово-поступальний рух (рис. 1). Дана модель містить повну
генетичну інформацію про різноманітність генетично допустимих ЕМ-структур. На рис. 1
позначено: ЦЛ0.2у, ЦЛ2.0х –
породжувальні ЕМ-хромосоми;
SМ – механічна хромосома (власне шпиндель); fc, fi, fр – оператори схрещування, інверсії та
реплікації відповідно; Sгібр –
гібридна ЕМ-хромосома; синтезовані: Sсг – суміщена гібридна
хромосома; Sсг1 − Sсг2 – проміжні суміщені гібридні хромосоми;
Sоп1 − Sоп6 – синтезовані структури, що реалізовують обертовопоступальний рух шпинделя.
Кожній із синтезованих структур Sоп1 − Sоп6 відповідає своя
чітко визначена структура електричної машини, що дозволяє
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візуалізувати результати синтезу (рис. 1)
Виходячи з умови максимальної відповідності суттєвим ознакам, було проаналізовано синтезований ряд
структур та відібрано 3 синтезовані структури: Sоп1, Sоп2, Sоп3, які найбільш повно відповідають суттєвим ознакам. Однак, структура Sоп3 не задовольняє умові реалізації безконтактної схеми живлення обмоток, що призведе
до додаткових втрат потужності і ускладнення конструкції. Структура Sоп2 − найбільша з відібраних структур за
розмірами, але у неї є і свої переваги. Ця структура має більшу потужність і ефективне використання за рахунок
наявності П-подібної обмотки та двохсторонньої активної поверхні, але це впливає на ускладнення конструкції.
Структура Sоп1 не має недоліків попередніх схем і простіша у реалізації, але вона матиме найменшу потужність
і тому ми її не розглядаємо. Структуру Sоп2 , яка найбільш повно задовольняє поставленій вимозі, покладено в
основу розробки технічного рішення [4] гібридної ЕМ-системи для шпиндельного вузла верстата (рис. 2).
На рис. 2 позначено: 1 – шпиндель; 2 – статор машини обертового руху; 3 – розподілена обмотка статора; 4 – внутрішній двошаровий ротор обертової машини [5]; 5 – зовнішній двошаровий ротор обертової машини; 6 – піноль; 7 − затискний патрон; 8 – корпус; 9 −
лінійний індуктор; 10 – обмотка лінійного індуктора;
11 − вторинний елемент з постійними магнітами.
Для перевірки правильності генетичного моделювання було виконано електромагнітний розрахунок
ЕМ основного руху М-Ш у програмному середовищі
MathCAD. За вихідні дані було взято наступні показники: номінальна потужність Р2 = 35000 Вт, напруга
мережі Uн = 480 В, номінальна частота обертання (поля): nн = 18000 об/хв. За результатами електромагнітних розрахунків було розраховано та побудовано робочі характеристики ЕМ основного руху М-Ш (рис. 3).
Для польових розрахунків було використано чисельний метод кінцевих елементів у середовищі програмного
пакету COMSOL Multiphysics 3.5. Результати польових розрахунків ЕМ основного руху М-Ш наведено
на рис. 4.

Висновки. Таким чином, з використанням технології структурного передбачення гібридних ЕМ-об’єктів,
було здійснено синтез ряду нових структур М-Ш, що здійснюють безпосередньо обертово-поступальний рух
шпинделя без використання передавальних механізмів. Із синтезованого ряду електромеханічних перетворювачів на основі максимальної відповідності технічним вимогам було відібрано одну структуру, яка лягла в основу
патентоспроможного технічного рішення.
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ЧИСЕЛЬНО-ПОЛЬОВИЙ АНАЛІЗ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО
СТРУМУ З РІЗНИМИ АКСІАЛЬНИМИ ДОВЖИНАМИ МАГНІТОПРОВОДУ
В. І. Мілих , д.т.н., проф., А. М. Ольховський, магістр., Н. В. Полякова, асист.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
вул. Фрунзе, 21, 61002, м. Харків, Україна, e-mail: mvikpi@kpi.kharkov.ua
Вступ. До найбільш ефективних для розрахунку електромагнітних полів в пристроях з феромагнітними осердями відноситься метод скінчених елементів, особливо з появою автоматизованих програмних комплексів,
таких як програма FEMM [1], що дозволяє розраховувати плоскопаралельні поля у двохвимірних областях.
У такому контексті обширна теорія електричних машин (ЕМ) з безліччю розрахункових виразів, створених
для цілої низки параметрів окремих їхніх типів, зводиться у багатьох випадках до декількох базових універсальних виразів. Вони дозволяють отримувати електромагнітні параметри машин, незалежно від їхнього типу і
конструкції за результатами розрахунку магнітного поля. Завдання розраховувача полягає у кваліфікованій підготовці вихідних даних і геометрії ЕМ і подальшому усвідомленому використанні набутих результатів.
Мета роботи. Представлення принципових підходів до чисельних розрахунків магнітних полів в електричних машинах складної конструкції з магнітопроводом, що має ділянки з різною аксіальною довжиною.
Матеріали та результати досліджень. Об’єктом дослідження є двигун постійного струму (ДПС) потужністю 400 кВт, електромагнітна система якого дана на рис.1. Основні параметри двигуна: діаметр якоря – 493 мм;
немагнітний проміжок – 4 мм; активна довжина якоря la=360 мм; номінальний струм обмотки збудження
IEN =14,45 А, її кількість витків на полюс – 476; номінальний струм обмотки якоря IaN=1310 А, кількість її ефективних провідників – za=276, кількість ефективних провідників в пазу zQwa=6; кількість стрижнів компенсаційної обмотки на полюс – Nстр=12, кількість ефективних стрижнів в одному пазу zQст=2; кількість витків обмотки
додаткових полюсів на полюс Nad =5.

а)

б)
Рисунок 1 – Електромагнітна система ДПС:
а) поперечний переріз з картиною магнітного поля у режимі неробочого ходу при номінальному збудженні;
б) повздовжній переріз: ліворуч – за віссю головного полюсу, праворуч – за віссю додаткового полюсу
Структура магнітопроводу ДПС за аксіальною координатою подана на рис.1, б і в табл.1 позначені: k – номер ділянки відповідно до рис.1; lFe – довжина активної частини осердя; KFe – коефіцієнт заповнення сталлю.
Магнітне поле у поперечному перерізі ЕМ подається диференціальним рівнянням
r
1
 r
Таблиця 1 – Параметри ділянок магнітопроводу
rot rot k Az  = k J z ,
(1)
lFe ,
Марка K
µ

k
Назва ділянки
KFe
l ,k
сталі
мм
де Az, Jz − аксіальні складові векторного магнітного потенціалу (ВМП) і густиниr струму; µ –
1
Осердя якоря
360 0,93 2312
1
абсолютна магнітна проникність; k – орт.
2 Осердя головного полюса 360 0,95 3411
1
Магнітний потік, що входить в якір:
3 Осердя додаткового полюса 360 0,98 3411
1
Ф a = ( Az1 − Az 2 ) l a ,
(2)
4
Станина
510 0,95 2312 1,417
де Аz1, Az2 - значення ВМП у точках 1 і 2 в площини розрахунку у проміжку на осях додаткових полюсів, через які проходять бічні сторони контуру з уявною
площею поверхні на полюсному кроці.
Принциповий підхід до врахування різних аксіальних довжин частин магнітопроводу ЕМ був представлений
у [2, 3]. Ідея полягала в тому, що магнітне поле вважається плоскопаралельним лише в межах зон, на які ділить-

(

)
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ся область розрахунку у поперечному перерізі ЕМ. Стиковка полів окремих зон робиться за умови непереривності магнітного потоку з урахуванням конкретних аксіальних довжин елементів, що входять в ці зони. В якості
зон можуть бути взяті ділянки магнітопроводу, а також частини немагнітних проміжків між ними.
Практична реалізація удосконалень, запропонованих в [2, 3], виразилась у використанні так званих коефіцієнтів зведення різнорідних аксіальних довжин до єдиної аксіальної довжини ЕМ. Це супроводжувалось відповідним перерахунком магнітних властивостей і магнітних величин в обмежених зонах області розрахунку.
Для того, щоб при розрахунку магнітного поля у поперечному перерізі ЕМ врахувати різні аксіальні довжини її частин, необхідно скорегувати магнітні властивості, що задаються для локальних зон цього перерізу.
Область розрахунку (рис. 1) ділиться на зони, в якості яких візьмемо ділянки магнітопроводу, що представлені на рис.1 і в табл. 1. Тут, у першому наближенні, в якості окремої єдиної зони приймається немагнітний
простір, що залишився. Для більш детальних розрахунків останній можна поділити на локальні зони з виділенням проміжків між полюсами і якорем, а також дробленням міжполюсного простору, як це робилось в [2].
Для всієї ЕМ приймається деяка базова довжина lБ, а для кожної зони приймається певна аксіальна довжина
lk (тут і далі індекс k означає номер зони) і визначається коефіцієнт зведення
l
K l ,k = k .
(3)
lБ
В якості базової довжини може бути прийнята аксіальна довжина однієї із ділянок магнітопроводу, хоча і
довільний вибір lБ не впливає на кінцеві результати. Значення коефіцієнту зведення надані в табл. 1.
В зонах з лінійними магнітними властивостями, що характеризуються вихідним значенням абсолютної магнітної проникливості µk, необхідно задавати її зведені значення
(4)
µ ζ ,k = µ k K l ,k .
Для феромагнітних осердь, що характеризуються певною кривою намагнічування B(H), необхідно шкалу
магнітної індукції B змінити для кожної виділеної зони
таким чином:
(5)
mB ζ = mB ⋅ K l ,k ,
де mB , mBζ − масштаби по шкалі індукції вихідної і зведеної кривих намагнічування. Шкала напруженості магнітного поля H зберігається.
Із створеними таким чином магнітними властивостями матеріалів проводиться розрахунок магнітного поля
по програмі FEMM. Після розрахунку на ділянках магнітопроводу необхідно перерахувати магнітну індукцію BF,
яка отримана з програми FEMM, або її складові так:
B
(6)
B= F ,
K l ,k
що здійснює повертання від еквівалентної розрахункової
моделі ДПС до реальної з конкретними осьовими довжинами ділянок магнітопроводу.
Відповідно повинна бути перерахована решта велиРисунок 2 – Магнітні характеристики ДПС
чин, які використовують магнітну індукцію.
Демонстрація ефективності запропонованого методу здійснюється за допомогою магнітної характеристики
Фа(ІЕ) – залежністю магнітного потоку Фа (2), який входить в якір ДПС, від струму обмотки збудження ІЕ. При
цьому, у даному конкретному прикладі, в обмотках якірного кола струму немає.
На рис. 2 подано два варіанти характеристики: 1 – за програмою FEMM без удосконалення; 2 – з поданим
удосконаленням. Очевидна різниця між ними, і, отже, ефективність запропонованої методики розрахунку магнітного поля в умовах ДПС з різнорідною аксіальною структурою.
Висновки. Базова програма FEMM при розрахунку магнітного поля в поперечному перерізі ЕМ не дозволяє
враховувати різнорідні аксіальні довжини ділянок магнітопроводу. Це може приводити до похибок, які суттєво
перевищують навіть похибки розрахунку магнітного поля ЕМ традиційним методом неоднорідного магнітного
кола. Запропоноване удосконалення у компоновці з програмою FEMM дає можливість отримання результатів,
адекватних реальним конструкціям ЕМ з неоднорідною торцевою структурою.
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ЧИСЛЕННО-ПОЛЕВОЙ АНАЛИЗ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА СТЕРЖНИ ОБМОТКИ
СТАТОРА МОЩНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА
Н.В. Полякова, ассист., А.П. Цывкин, магистр.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
ул. Фрунзе, 21, 61002, г. Харьков, Украина
Введение. В электрических машинах (ЭМ) проводники обмоток испытывают силовые воздействия. При
расположении проводников в пазах ферромагнитных сердечников из-за экранирующего действия зубцов эти
силы не являются определяющими, так как не они обеспечивают главный электромагнитный момент [1]. Однако в таких крупных машинах, как турбогенераторы (ТГ), силы могут достигать высокого уровня и к тому же
они являются переменными. Исследование таких силовых воздействий должно иметь место в определении долговременной надежности крепления проводников и сохранности изоляции. Классическая теория электрических
машин [1], основанная на теории электрических и магнитных цепей, не позволяет получать для указанных силовых воздействий исчерпывающие расчетные результаты. С развитием численных методов расчета магнитных
полей [2] проблема расчета сил становится в значительной мере решенной, так как нет ограничений на учет
конструктивных форм машин в целом и их элементов, на детальный учет насыщения магнитопровода.
Целью работы. Анализ силовых воздействий на стержни обмотки, расположенные в пазах ферромагнитного сердечника статора мощного ТГ.
Конкретные расчеты будем проводить на трехфазном двухполюсном ТГ со следующими номинальными параметрами: активная мощность – 235 МВт; фазные напряжения и ток – 9093 B и 10135 А; коэффициент мощности – 0,85; частота f=50 Гц. Параметры конструкции: число пар параллельных ветвей обмотки статора 2, немагнитный зазор 0,1 м; активная длина la=4,55 м; диаметр ротора 1,075 м; относительное укорочение обмотки статора – 4/5; числа последовательных витков фазной обмотки статора 10, обмотки ротора – 180.
Электромагнитная система исследуемого ТГ представлена на рис. 1. Показаны места расположения фазных
зон обмотки статора А–А’, B–B’ и C–C’, а явно структура стержней в пазах показана для первой из них. Система
ориентации координат (r, α) полярной системы и положительных направлений токов в обмотках соответствует
[3], а здесь показаны направления токов в режиме нагрузки.
Материал и результаты исследований.
Силовые взаимодействия в ЭМ осуществляются через
магнитное поле, поэтому оно и является лучшей основой
для их расчетов. Для проводников обмотки на их активной
длине ТГ это можно сделать в двухмерной постановке [2,
3]. Магнитное поле в поперечном сечении ЭМ описывается
известным дифференциальным уравнением:

( )

r
 r
1
rot rot k Az  = k J z ,
(1)

µ
где Az, Jz – аксиальные составляющие векторного магнитного потенциала (ВМП) и плотности тока; µ – магнитная проr
ницаемость; k – орт по аксиальной оси z.
За базовый численный метод расчета магнитных полей
здесь принят метод конечных элементов и соответствующая программа FEMM [2]. В ней основой расчета силовых
воздействий является вектор и координатные составляющие магнитной индукции в прямоугольной системе:
Рисунок 1 – Электромагнитная система ТГ
r
v
∂Az
∂Az
Bx =
B = rot A ;
;
.
(2)
By = −
∂y
∂x
Соответственно определяются модуль и координатные составляющие электродинамических усилий, действующих непосредственно на проводники с током в пределах их площади сечения S в конкретном пазу:
r
Fem = l a ∫ J z k × B dS . Femx = −l a ∫ J z B y dS
Femy = −l a ∫ J z B x dS .
(3)

[ ]

S

S

S

При работе с программой FEMM получаются именно такие составляющие, однако при рассмотрении сил в
пределах конкретного паза лучше оперировать с радиальной и угловой составляющими сил, к которым применяется соответствующий переход с учетом принятых на рис.1 направлений координат:
2
2
Fem α = Fem x cos α + Fem y sin α ; Fem r = Fem y cos α − Fem x sin α ; Fem = Fem
x + Fem y .

Электромагнитный момент вращения, создаваемый непосредственно проводниками обмоток:
M em = l a ∫ Br J z r dS .

(4)
(5)

S

Расчетный анализ силовых взаимодействий. Расчеты проведены для режима номинальной нагрузки (НН) в
постановке, подобной [3, 4]. В обмотке статора задавались мгновенные значения токов трехфазной системы:
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i A = I m cos(ωt k + β); i B = I m cos(ωt k + β − 2 3 ⋅ π); iC = I m cos (ωt k + β + 2 3 ⋅ π) ,

(4)

где I m = 2 I s ; I s – амплитуда и действующее значение фазных токов; ω = 2 π f − угловая частота; β – угловое смещение оси, по которой действует МДС трехфазной обмотки
статора Fa, по отношению к продольной оси ротора d, по которой
действует МДС Ff обмотки ротора (рис. 2).
Вращение магнитных полей моделировалось их многопозиционными расчетами с временным шагом ∆t с определением токов (4) в
моменты времени tk=k⋅∆t; k=0,1,2,... и синхронными поворотами ротора на угловой шаг ∆α = Ω ∆t , где угловая скорость Ω = ω / p .
В режиме НН ток ротора If и угол β составляли соответственно
2094 А и (-159,48º). При номинальном токе статора и определении
мгновенных значений фазных токов по (4) это обеспечивало номинальные напряжение и коэффициент мощности, что устанавливалось на основе разработанного в [4] метода.
Картина магнитного поля ТГ в режиме НН показана на рис. 2 линиями равного ВМП, где кроме векторов МДС Ff и Fa показан вектор результирующей МДС в режиме нагрузки Fl.
Рисунок 2 – Магнитное поле ТГ при НН
Силы, которые действуют непосредственно на проводники обмотки статора в начальный момент времени t=0 показаны в векторной форме на рис. 3 в указанном масштабе (не для всех пазов, чтобы не перегружать изображение). Здесь каждый вектор соответствует силе, приходящейся на паз и единицу длины ТГ. Общий характер действия сил очевиден: они направлены вглубь массива своего сердечника. Резкая неравномерность распределения сил по обмотке статора объясняется тем, что в разных фазных обмотках статора проходят различные мгновенные значения токов (4). Наибольшая сила на паз статора составила 3 кН/м. Отметим, что момент вращения (5), создаваемый силами, приложенными к проводникам обмотки статора, составил 6,85 кН⋅м, к проводникам ротора
2 кН/м
– (-16,1) кН⋅м. Последнее дает всего 0,91% от номинального электромагнитного момента ТГ.
Временной характер изменения сил получен многопозиционРисунок 3 – Мгновенное распределение
ными расчетами магнитного поля с его вращением синхронно с
сил по проводникам пазов статора
ротором, о чем было сказано выше. Для паза, выделенного затемнением на рис. 3, временной характер изменения модуля и составляющих электродинамической силы (4) представлен на рис. 4.
Преобладает составляющая Femr, ее максимум 3,4 кН/м. Период изменения этих сил равен половине периода Т для токов.
Выводы. Численный расчет магнитного поля является эффективной основой для анализа силовых взаимодействий в ЭМ. При
этом вычисление сил практически лишено каких-либо серьезных
условностей и дает качественно и количественно достоверную информацию с учетом практически любой формы конструкции и наРисунок 4 – Изменение во времени
сыщения магнитопровода. Проведенный численно-полевой анализ
составляющих сил на паз статора
силовых воздействий в ТГ проявляет их физическую основу и показывает величину и характер распределения электродинамических усилий по проводникам обмотки статора.
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ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ФЕРРОМАГНИТНОГО СЕРДЕЧНИКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНДУКЦИОННОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ
В. Ф. Болюх, д.т.н., проф., С. В. Олексенко, асп.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
ул. Фрунзе, 21, 61002, г. Харьков, Украина, е-mail: bolukh@kpi.kharkov.ua, oleksenko_sergii@mail.ru.
Вступление. Индукционные электромеханические преобразователи (ИЭП) предназначены для создания
значительных динамических усилий при перемещении якоря с рабочим (ударным) элементом. ИЭП состоит из
неподвижного многовиткового дискового индуктора, который возбуждается от емкостного накопителя энергии
(ЕНЭ) сформированным апериодическим импульсом тока и ускоряемого электропроводящего якоря. Как правило, большинство ИЭП выполняются без ферромагнитного сердечника (ФС), что обусловлено быстродействием протекающего рабочего процесса, значительным уровнем возбуждаемых электромагнитных полей и ограничениями по массогабаритным показателям [1–3].
Цель работы. Установление зависимости эффективности ИЭП, учитывающей комплекс силовых и массогабаритных показателей, от конфигурации и геометрических параметров ферромагнитного сердечника.
Материал и результаты исследования. В качестве базового варианта принят ИЭП коаксиальной конфигурации без ФС, рис. 1, а. Основные размеры и параметры которого составляют: индуктор – 1 (внешний диаметр Dex1=100 мм, высота - H1=10 мм, количество витков – 46 провода сечением 1,8×4,8 мм2); якорь − 2 (внешний
диаметр − 100мм, высота – 3 мм); исходное расстояние между индуктором и якорем − δ=1 мм, емкость ЕНЭ 2850 мкФ, зарядное напряжение ЕНЭ – 400 В.

а)
б)
Рисунок 1 – Схема базового ИЭП (а) и ИЭП с ФС (б) в момент максимума электродинамических усилий (ЭДУ)
Рассматриваемый ФС, выполненный из стали Ст.10–1010 комбинированной формы, представлен состоящим
из дискового основания 3а, охватывающего индуктор 1 снизу, наружной обечайки 3b, показан на рис. 1, б с
указанием геометрических параметров ФС и распределением магнитного поля в момент максимума ЭДУ. Выполнение ФС массивным (нешихтованным), приводит к возникновению в нем вихревых токов, которые экранируют проникновение магнитного поля в глубь сердечника. Кроме того, вихревые токи в ФС при взаимодействии с током индуктора снижают силовые и кинетические показатели ИЭП. Таким образом, для того, чтобы
сердечник эффективно проводил магнитный поток и не уменьшал силовое воздействие на якорь, его электропроводность для вихревых токов должна быть минимально возможной. Это достигается путем радиальных
разрезов или выполнения ФС шихтованным.
Введение ФС изменяет амплитудные и временные показатели рабочего процесса ИЭП: по сравнению с базовым вариантом наблюдается рост амплитуды величины ЭДУ fzm на 9 %, импульса Fz ЭДУ на 22%, происходит затягивание переходного процесса t’ на 10 % при увеличении максимальной скорости якоря на 27%. Кроме
того, ФС уменьшает максимальное значение плотности тока в индукторе на 2 %, что оказывает определенное
позитивное влияние на электронную систему управления ИЭП. Таким образом, ФС положительно влияет на
силовые и кинетические показатели ИЭП, амплитуду тока индуктора, длительность рабочих процессов. Однако
при этом ФС увеличивает массогабаритные показатели преобразователя, что требует комплексного рассмотрения вопроса с учетом различных факторов.
В работе рассмотрено влияние толщины внешнего цилиндра (θ, о.е.), толщины дисковой части (χ, о.е.) и
высоты внешнего цилиндра (ε, о.е.) ФС на эффективность ИЭП, и на основе полученных данных построены
зависимости параметров эффективности от геометрических параметров (рис. 2). Геометрические параметры ФС
будем описывать следующими безразмерными параметрами:
D
Н
H
δ
.
χ = 3 a ; ε = 3b ; θ = ex3b ; δ / =
Н1

Dex1

H1
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Рисунок 2 – Влияние геометрических параметров ФС на эффективность ИЭП
Удаление ФС от смежных плоскостей индуктора имеет отрицательное влияние на все параметры ИЭП, при
этом при увеличении зазора между индуктором и якорем более δ/=1,2 приводит к падению эффективности ИДД
ниже уровня базового варианта с отсутствующим ФС, при этом происходит рост среднего значения магнитной
индукции на исследуемой границе на 200 % по сравнению с первоначальным расположением ФС. Таким образом, ФС должен располагаться максимально близко к индуктору, а толщина, занимаемая изоляцией, должна
быть минимально возможной
Выводы. Разработана математическая модель ИЭП с ФС. Получены зависимости силовых, массовогабаритных, экологических и технических параметров эффективности ИДД в зависимости от геометрических
размеров ФС.
Проведено математическое моделирование ИЭП для различных вариаций геометрии ФС. Показано, что при
определенных параметрах ФС повышает эффективность ИЭП на 20–25 % в большей степени за счет повышения силовых показателей. Установлены оптимальные безразмерные геометрические параметры ФС, равные:
χ=1,0, θ=0,8, ε=2,5, при которых происходит рост амплитуды величины ЭДУ на 9 %, импульса ЭДУ на 22 %,
затягивание времени переходного процесса − на 10 % и увеличение максимальной скорости якоря на 27 % при
незначительном изменении массо-габаритных значений ИЭП.
Проведенные экспериментальные исследования подтвердили основные теоретические положения.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ У ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОМУ
ДВИГУНІ НА ОСНОВІ СПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДУ
А. В. Калініченко, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600, e-mail: kalina.heavy@mail.ru
Вступ. Застосування вентильно-індукторних двигунів (ВІД) є досить перспективним напрямом, оскільки
вони мають ряд переваг по відношенню до інших електродвигунів. До цих переваг можна віднести простоту,
точність керування і високу енергетичну ефективність.
Для оцінки фактичної ефективності ВІД, як і для будь-якого іншого електричного двигуна, необхідно розрахувати складові втрат. Використовуючи векторну діаграму та еквівалентну схему заміщення, можна було б досить просто вирішити таку задачу. Однак, живлення ВІД, на відміну інших двигунів, які живляться від мережі
змінного струму, здійснюється від інвертора і є несинусоїдним. Крім того, значна нерівномірність повітряного
проміжку через явновиражену структуру полюсів статора і ротора призводить до нерівномірного розповсюдження магнітної індукції і, як наслідок, посилення впливу вищих гармонік. Це робить непридатним для ВІД
застосування методів розрахунку втрат, які використовуються для двигунів із синусоїдними процесами перемагнічування.
Для визначення втрат у обмотках статора ВІД використовують два підходи: перший – на основі середньоквадратичного значення струму і опору за постійним струмом [1]; другий – із врахуванням явища поверхневого
ефекту [2].
При розрахунку втрат у сталі ВІД визначають діюче значення магнітної індукції методами спектрального
аналізу [1, 2] або кусочно-лінійної апроксимації поліномом Лагранжа [6]. Форми кривих магнітної індукції для
полюсів статора представляються у вигляді трикутників [1, 3], визначаються методом скінчених елементів (СЕ)
[4], магнітних трубок (МТ) [5] і на основі миттєвих значень струму і напруги [2]. Для інших частин магнітопровода ВІД криві магнітної індукції визначаються матричними методами [3] або [ 7]. Після чого, втрати у сталі
ВІД розраховуються на основі рівнянь Штейнметца і Ріхтера.
Мета роботи. Розробка методу для розрахунку втрат у ВІД для різних режимів живлення, включаючи широтно-імпульсну модуляцію (ШІМ).
Матеріал і результати дослідження. Живлення обмоток ВІД здійснюється імпульсно або в режимі широтно-імпульсної модуляції. Останній режим є енергетично вигідним та дозволяє отримати жорсткі механічні характеристики. Однак за такого живлення частота напруги може сягати 1500 Гц і більше, через що буде проявлятись явище поверхневого ефекту. Дослідження [2] показують, що при врахуванні такого явища втрати в обмотці статора ВІД підвищуються приблизно на 10 %. Тому втрати в обмотках статора ВІД при живленні у режимі
ШІМ розрахуються із наступного співвідношення:
2

PCu = m ∑ RAC . n
n =1

I m.n

,

(1)

2

де т – число фаз; RAC.n – опір обмотки за змінним струмом, який визначається як:
RAC .n = RDC k p.n ,

(2)

де RDC – опір обмотки за постійним струмом; kp.n – коефіцієнт поверхневого ефекту для п-ї гармоніки, який розраховується за методом, який представлено у [9]; Іт.п – амплітуда струму для гармоніки п-го порядку.
При обчисленні втрат у сталі форму кривої магнітної індукції у полюсі статора визначимо на основі миттєвих значень струму і напруги [2]. Такий метод є простим і не потребує спрощень форми кривої магнітної індукції, як для методу трикутників [1, 3], спеціальних програмних пакетів, тривалого часу для реалізації на
комп’ютері, як для методу СЕ, та об’ємних математичних розрахунків, як для методу МТ. Такий метод має високу точність за низьких частот обертання, але за високих частот (від 2000 об/хв і вище) його похибка може
складати близько 13 % [2].
У методі, що представлено у [2], не враховуються додаткові втрати у сталі, що викликані перешкоджанням
руху доменних стінок полем від вихрових струмів. Можна зробити припущення, що додаткові втрати ростуть із
ростом втрат від вихрових струмів, що спричиняє підвищення похибки при розрахунку повних втрат у сталі
ВІД.
Виразимо магнітну індукцію через потокозчеплення, миттєве значення якого визначається залежно від миттєвих значень струму і(t) і напруги u(t) за класичним рівнянням:

ψ (t ) =

∫ [u ( t ) − R i ( t )]dt ,
ph

(3)

де Rph – фазний опір.
Знаючи, що ψ(t) є повним магнітним потоком, який зчеплений з усіма витками обмотки фази w, миттєве значення магнітної індукції для полюса статора запишеться як:
ψ (t )
Bsp ( t ) =
,
(4)
S sp
де Ssp – площа поверхні полюса.
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При живленні ВІД у режимі ШІМ для розрахунку діючого значення магнітної індукції краще скористатися
методом спектрального аналізу, оскільки форма кривої магнітної індукції буде мати більш складну форму, ніж
при живленні двигуна в імпульсному режимі, що значно ускладнює кусочно-лінійну апроксимацію поліномом
Лагранжа.
Використовуючи діюче значення магнітної індукції, втрати від гістерезису і вихрових струмів розраховуються на основі рівнянь Ріхтера і Штейнметца [2, 3, 6]. Додаткові втрати у сталі визначаться за наступною формулою [8]:

 f B.n B 
m.n 
n =1  50


Pexc = k exc ∑ 

3/2

,

(5)

де kexc – коефіцієнт додаткових втрат, який визначається за графіками залежності втрат у сталі від магнітної індукції і частоти, як показано у [10].
Повні втрати у будь-якій частині магнітопроводу визначаться як сума втрат від гістерезису Ph, вихрових
струмів Ре і додаткових втрат Рехс, помножених на масу частини магнітопроводу тst:
PFe = mst ( Ph + Pe + Pexc ) .
(6)
Для проведення оцінки достовірності запропонованого методу можна скористатись експериментальною
установкою, структурна схема якої представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурна схема експериментальної установки для визначення втрат у ВІД
Спочатку проводяться випробування на навантаження для вимірювання обертального моменту і швидкості
за допомогою навантажувального двигуна (ДПС) і датчика частоти обертання (ДЧО), щоб отримати вихідну
потужність на валу. Після цього вимірюється вхідна електрична потужність для визначення повних втрат Рt.
На другому етапі заміряється опір обмоток ВІД при робочій температурі та визначаються втрати в обмотках
за різної швидкості, використовуючи співвідношення (1).
Механічні втрати ВІД визначаються на основі досліду неробочого ходу з використанням ДПС.
Тоді втрати у сталі визначаться як різниця повних втрат Pt, втрат у міді PCu і механічних втрат Рт:
PFe = Pt − PCu − Pm .
(7)
Висновки. Даний метод дозволяє розрахувати втрати у обмотках та у сталі магнітопровода ВІД для різних
режимів живлення, включаючи ШІМ. Такий підхід не потребує складних геометричних побудов та застосування програмних пакетів для визначення магнітної індукції методом СЕ.
Наведено структурну схему експериментальної установки та методику проведення експерименту для оцінки
точності представленого методу.
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МЕТОД РАСЧЕТА УСТАВКИ КРИТИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ ОТ ТОКОВ УТЕЧКИ РУДНИЧНОГО НОРМАЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ С ДЕФОРМИРОВАНОЙ ЗАЩИТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
А. А. Петриченко, асп.
Криворожский национальный университет
ул. XXII партсъезда, 11, 50027, г. Кривой Рог, Украина, e-mail: andriipetrychenko@gmail.com
Введение. Электрические сети железорудных шахт имеют низкие устойчивые уровни сопротивления изоляции, порядка 6−20 кОм, что соизмеримо с уставкой критического сопротивления утечки R у .кр в аппаратах защитного отключения, расcчитаной из условия непревышения наибольшего тока через тело человека I дл = 0 ,025 А.
Ток через однофазную утечку в этих сетях, из-за большой емкости изоляции сети, ограничивается только ее
сопротивлением. Поэтому уставка критического сопротивления однофазной утечки определяется следующим
выражением и имеет величину:
Uф
220
R у .кр =
=
= 8 ,8 ( кОм ).
I дл 0 ,025
При соизмеримости параметров изоляции и уставки R у .кр задача практической осуществляемости электробезопасности в таких сетях решается применением аппаратов защиты от утечек с деформированной защитной
характеристикой, у которой критическое сопротивление изоляции R у .кр меньше критического сопротивления
однофазной утечки R у .кр . Однако методика расчета критического сопротивления изоляции R у .кр , основанного
на строгом учете критериев электробезопасности, пока не предложена.
Цель работы. Разработка метода расчета критического сопротивления изоляции.
Материал и результаты исследований. Предлагаемый метод расчета разработан на основе анализа общеизвестных выражений тока однофазной утечки в трехфазной сети:
2

I у =Uф⋅ g у⋅

bc2 + g и
bc2 +

(gи+ g у ) ,

(1)

2

где bc , g u – соответственно емкость и активная проводимость изоляции фаз сети относительно земли; g y проводимость однофазной утечки; U ф – фазное напряжение сети.
Исследованиями Лейбова Р.М. [1], а также экспериментальными исследованиями Шишкина Н.Ф. и Миндели Г.В. [2] установлено, что по мере снижения сопротивления изоляции, вплоть до некоторой величины, зависящей от емкости сети, происходит не увеличение, как это можно было предположить, а уменьшение тока однофазной утечки. Такая закономерность выражения (1), как и функции I y = f ( Ru ) , подтверждается ее исследованием на экстремумы, выполненным Щуцким В.И. [3], установившим наличие минимума этого тока, возникающего при определенном сопротивлении изоляции.
В случае, когда сопротивление изоляции сети равно бесконечности ( g u = 0 ), ток однофазной утечки определяется выражением:
U ф g y bc
(2)
I y( ∞ ) =
g 2y + bc2
В связи с наличием экстремума, при некотором значении сопротивления изоляции Ru = Ru( рав ) , величина
тока однофазной утечки будет такой же как и при Ru = ∞ . Условие равенства этих токов может быть определено из равенства выражений (1) и (2). Произведя эту операцию и решив полученное выражение относительно
Ru ( рав ) , получим:
Ru( рав ) =

gy

1

=

(3)
,
2 R y ⋅ ω 2 ⋅ C u2
где C u – эквивалентная емкость всех фаз сети относительно земли.
За уставку критического сопротивления изоляции Ru .кр необходимо принять сопротивление изоляции в
2bc2

точке Ru = Ru( рав ) , определяемое из выражения (3). Оно имеет теоретическое значение. Для практических расчетов критического сопротивления изоляции необходимо найти для него выражение из схемы замещения электрической сети с аппаратом защиты от утечек, содержащим устройство компенсации емкостной составляющей
тока утечки [в дальнейшем «устройство компенсации»].
Выражение тока однофазной утечки, полученное из этой схемы замещения электрической сети, согласно
исследований Колосюка В.П. [4], имеет вид:
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1
 ωC u −

Lд
ω


I y =Uфgy

2


 + ( g u + g д )2



(4)
,
2

1 
2
 + gu + gд + g y
 ωC u −

ωLд 

где Lд , g д – индуктивность компенсирующего дросселя и проводимость, имитирующая его активные потери
в меди и стали. Положив в выражении (4) сопротивление изоляции равное бесконечности ( g u = 0 ) и условие
равенства токов однофазной утечки при Ru = ∞ и Ru = Ru( рав ) , определяем равенство выражений I y = I y( ∞ ) и

(

)

из него находим Ru ( рав ) :
2g д + g y

Ru( рав ) =

.

(5)
1 
 − 2g д g д + g y
 2ωC u −


ωL д 

Расчет Ru .кр производился при следующих условиях:
– сопротивление однофазной утечки принимается равным уставке его критического сопротивления, определяемого выражением: R у .кр = U ф / I дл = 220 / 0 ,025 = 8 ,8 (кОм);

(

)

– емкость изоляции сети Си принимается максимально допустимой по технической характеристике аппарата защиты от утечек С и = С u(max) , а емкость сети – в точке ее резонанса с компенсирующим устройством.
Окончательное выражение для расчета критического сопротивления изоляции Ru .кр принимает вид:
gд +
Ru .кр = Ru( рав ) =

ω C u(max)

I дл
2U ф

2

(6)

.

I дл
g д − g д2
4
2U ф
Анализ выражения (6) показывает, что на значение критического сопротивления изоляции Ru .кр существен−

ное влияние оказывают потери в стали и меди компенсирующего дросселя, имитируемые проводимостью g д .
При параметрах, регламентируемых ГОСТ 22929-78 ( I = 0 ,025 А и C u(max) = 3 (мкФ)) и экспериментально
определенной проводимости g д = 0 ,00294 компенсирующего дросселя в аппарате защиты УАКИ-380, был
произведен расчет Ru.кр для всех уровней напряжений электрических сетей железорудных шахт и выполнено
сопоставление их со значениями, регламентированными в ГОСТ. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Расчет критического сопротивления изоляции для эл. сетей железорудных шахт
Uн , В
380
500
660
1000
1200
Ru .кр , расчет
3450
3067
2815
2572
2499

Ru .кр , ГОСТ
Отклонение, %

3333
-3,5

8333
+172

10000
+255

16667
+548

20000
+700

Из приведенных в табл.1 данных можно заключить, что ужесточение требований ГОСТ 22929-78 к величине
уставки критического сопротивления изоляции, в связи с ростом номинальных напряжений сети, было неоправданным.
Выводы. Получены математические соотношения для расчета уставки критического сопротивления изоляции аппаратов защиты от токов утечки рудничного нормального исполнения с деформированной защитной характеристикой. Расчетное выражение учитывает напряжение сети, длительный ток утечки и параметры изоляции компенсированной сети. При напряжения сети 380 В расчетные значения уставки и нормируемые по
ГОСТ 22929 совпадают, а с ростом уровня напряжения расчетные значения снижаются при росте нормируемых. При напряжении сети 1200 В отклонение нормируемых значений от расчетных составляют порядка 700 %.
Поэтому принятую в ГОСТ 22929 тенденцию повышения уставок критического сопротивления изоляции с ростом уровня напряжения сети нельзя признать обоснованной.
ЛИТЕРАТУРА
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ПІДХОДИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ХАРАКТЕРИСТИК
МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ У ПРОЦЕСІ ЇХ СТАРІННЯ
В. В. Ромашина, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: TaleQualee@gmail.com
Вступ. В процесі роботи електрична машина (ЕМ) піддається впливам навколишнього середовища (тиск,
вологість та хімічний склад повітря, температура і т.п.) та внутрішнім процесам (теплообмін та
електромеханічні перетворення), що впливають на її стан, а отже і на її старіння. Тому відмови машин
постійного струму (МПС) мають різну природу і можуть відбуватися внаслідок [1 ,2]:
– пробою ізоляції і міжвиткових замикань обмоток якоря, головних і додаткових полюсів та
компенсаційної обмотки;
– пошкоджень виводів котушок полюсів, вивідних кабелів, якірних підшипників, пальців, кронштейнів та
щіткотримачів, виплавлення припою з півників колектора;
– руйнування якірних бандажів;
– кругового вогню по колектору.
Мета роботи. Обумовлення підходів щодо визначення впливу процесу старіння у машинах постійного
струму на зміну їх робочих параметрів та характеристик з урахуванням результатів моніторингу та
діагностики.
Матеріал і результати дослідження. Розвиток електромеханіки, що характеризується підвищенням
технічного рівня, якості і надійності ЕМ та поліпшенням їх використання, багато в чому залежить від засобів
технічної діагностики. Тому основними напрямками теоретичних та практичних досліджень є технічне
обслуговування машин постійного струму за станом – моніторинг і діагностика [2, 3].
В роботі представлена структура дослідження впливу процесу старіння на МПС за допомогою
вимірювального комплексу, який включає в себе датчики струмів, напруг, температур та вібрації (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура дослідження впливу процесу старіння на робочі параметри та характеристики МПС
На початку дослідження потрібно визначити «точку відліку», а саме t0, тобто час початку зняття показників
з датчиків та запису їх до бази даних. В подальшому, при проведенні наступного контрольного зняття показань
і його запису, система порівнює дані з попередніми та оцінює їх зміни. Якщо робочі параметри та
характеристики не змінилися, то через деякий час будуть проводитися наступні виміри. У разі їх зміни
знаходиться закономірність та проводиться прогнозування впливу старіння конструктивних елементів МПС на
їх робочі параметри та характеристики. При наступних дослідженнях отримані дані порівнюються з
прогнозованими і у разі їх не співпадіння проводиться відкорегування попередніх закономірностей та їх
уточнення.
Висновки. Дослідження впливу процесів старіння конструктивних елементів на працездатність МПС
потребують структурного підходу до розробки методу та математичної моделі, яка б враховувала зміну
параметрів та характеристик протягом довготривалої роботи та давала можливість точніше прогнозувати
основні показники надійності та визначати ймовірні несправності до наробітку на відмову.
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2. Воробьёв В.Е., Кучер В.Я. Прогнозирование срока службы электрических машин: письменные лекции. –
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3. Прус В.В. Старение электрических машин в ходе продолжительной эксплуатации и ремонта // Вісник
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МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ МАССОГАБАРИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИЙ КРУПНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
А. Н. Минко, зав. сектором, асп.
ГПЗ «Элетротяжмаш»
пр. Московский, 299, 61089, г. Харьков, Украина, e-mail: alexandr.minko@list.ru
Введение. К числу ограничений, которые необходимо соблюдать при проектировании электрических машин
(ЭМ), наряду с максимально допустимыми механическими и электрическими нагрузками, величиной допустимых температур активных элементов конструкций и возможностью осуществления технологических операций,
относятся массогабаритные параметры конструкций, которые характеризуют эффективность геометрии машины, степень рациональности выбора и использования конструкционных материалов, трудоемкость технологических операций. Особенно остро стоит вопрос оптимизации параметров неактивной зоны турбогенераторов
(ТГ). Неактивная часть ТГ − это элементы конструкции, основной функцией которых не являются электромагнитные процессы, в классическом представлении теории ЭМ. Примером таких конструкций являются: корпус
статора, короба, газоохладители, подшипниковый узел, щиты, кожухи, трубопроводы и т.д. Современные подходы, методики и модели оптимизации параметров массы и габаритов неактивной части конструкции ТГ исследовались лишь косвенно и поверхностно, и результаты таких исследований не давали полной ясности решения поставленной задачи [1, 2].
Цель работы. Обобщение методов и моделей оптимизации массогабаритных параметров неактивных частей ТГ.
Материал и результаты исследования. Техническая сущность и полученные результаты существующих
методов и моделей оптимизации подробно изложены в [3-8]. Комплексное применение всех предложенных методов и средств оптимизации параметров массы и габаритов повышает эффективность использования конструкционных материалов ТГ. Кроме того, производимый анализ машиностроительной конструкции, при помощи
современного критерия оптимальности [3], предоставляет качественную и количественную информацию о целесообразности объемного использования конструкции по показателям массы и габаритов ЭМ.
С целью выделения перспективных направлений развития и внедрения предложенных методов и моделей
оптимизации составим структурную схему, согласно которой, по нашему мнению, целесообразно в той или
иной степени применять результаты проведенных исследований (рис. 1).

Рисунок 1 – Перспективы развития и внедрения разработанных методов и моделей оптимизации и анализа
массогабаритных параметров машиностроительных конструкций
292

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
Безусловно, каждый из выделенных компонентов структурной схемы (рис. 1) требует адаптации и унификации для применения к смежным по технической сущности устройствам и системам. Аналитически это осуществляется введением дополнительных коэффициентов и принятием ряда допущений, согласно специфике (конструкции, режима работы и т.д.) внедряемой установки или системы.
Выводы. С помощью предложенного критерия оптимальности [3] можно произвести анализ массогабаритных параметров как действующих турбогенераторов, так и находящихся в проекте. При дальнейшей проработке конструкций турбогенераторов можно расширить функциональные возможности предложенного критерия в
сторону комплексного анализа параметров неактивной зоны.
Предложенная в [4] математическая модель теплообменника качественно и количественно отображает зависимость геометрических размеров газоохладителя от диаметра трубок охлаждения, c учетом основных эксплуатационных параметров (коэффициента теплоотдачи, аэродинамического сопротивления и т.д.).
Использование программы «Fahrenheit» [5, 6] для осуществления эффективного расчета газоохладителей ТГ
позволит существенно снизить габариты как самого теплообменника, так и других элементов неактивной зоны
(например, коробов) без уменьшения поверхности теплосъема и увеличения аэродинамического сопротивления.
В результате стендовых испытаний промышленного образца предложенной в [7, 8] конструкции воздухоохладителя получены качественные и количественные показатели, которые указывают на повышение уровня теплоотвода, незначительного снижения уровня аэродинамического сопротивления при общем снижении габаритов теплообменника. Кроме того, испытания теплообменника при имитации аварийного режима работы допускают использование воздухоохладителя в установленном интервале времени.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
А. В. Свистун, асп., В. О. Огарь, к.т.н., доц., К. В. Гноевой, асп.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: profi268@i.ua
Введение. В современном мире параллельно с развитием номенклатуры электротехнических устройств идет
развитие способов идентификации их состояния и параметров. Так, необходимым, а иногда и обязательным
является наличие на предприятиях систем идентификации параметров электромеханических преобразователей,
например, их теплового состояния [1]. Зачастую, при определении теплового состояния электродвигателей такие
системы опираются на измеренные значения напряжений и токов якорной (для двигателей постоянного тока) или
статорной (для двигателей переменного тока) цепей. Далее строится тепловая модель двигателя, в которую
заносятся измеренные значения. Такой способ является целесообразным для двигателей, в которых нет
несимметрии, дефектов в конструкции или изменений в магнитной системе, потому что вследствие их появления
тепловое состояние двигателя изменяется, но локализовать эти изменения невозможно, так как это не всегда
отображено во временных зависимостях тока и напряжения двигателя.
Альтернативным способом мониторинга или диагностики изменения теплового состояния двигателей может
служить измерение температуры рассматриваемого объекта или его тепловой картины. На данный момент
существует ряд исследований по тепловой диагностике электрооборудования [2–4]. Ее перспективность
доказывается многими фактами применения тепловизионного и инфракрасного оборудования на
промышленных предприятиях и системах электроснабжения. Для примера использования такого способа
можно рассмотреть тепловую картину дросселя со стальным сердечником.
Так, в [5] проводились исследования по определению потерь в стали сердечника дросселя при внесении в
его зазор эквивалента вихревых токов, а также при его насыщении. Так как потери в стали являются греющими,
то появление этих эффектов, кроме увеличения потерь, должно отразиться и на нагреве сердечника.
Цель работы. Экспериментальные исследования тепловой картины дросселя со стальным сердечником при
внесении в его магнитную систему пластин для вихревых токов с помощью тепловизионного оборудования.
Материал и результаты исследования. В
соответствии с [5], для проведенных экспериментов
были получены снимки тепловой картины для двух
дросселей, которые обозначим как Д1 и Д2. Для Д1
при внесении пластин для вихревых токов в виде
пластины из эл.-тех. стали и алюминия толщиной 2
мм, без введения его в режим насыщения. Для Д2 –
при внесении имитатора вихревых токов в виде
фольги и пластины из эл.-тех. стали, толщиной 0,01
мм и 0,5 мм соответственно, при введении его в
а)
б)
в)
режим насыщения. На рис. 1 приведены
Рисунок 1 – а) дроссель Д1; б) дроссель Д2 вид спереди;
фотографии дросселей Д1 и Д2, на которых: «1»
в) дроссель Д2 вид сбоку
соответствует обозначению обмотки, «2» – месту
внесения вставок в зазор, «3» – выводу контактов.
Снимки производились с помощью тепловизионного аппарата фирмы Fluke Corporation, модели Ti25.
Условия проведения снимков: частота питающего напряжения 50 Гц; напряжение питания для Д1 изменяли от
0 до 190 В и для Д2 – от 0 до 70 В; суммарное время от начала до конца нагрева дросселей при измерениях, 3
минуты. Тепловые картины представлены для окончания процесса нагрева – для Д1 рис. 2, а–б; для Д2 рис. 2, в.

а)
б)
в)
Рисунок 2 – Тепловые снимки нагрева дросселя при внесении пластин для вихревых токов: а) для дросселя
Д1 – пластина из эл.-тех., толщиной сталь 2 мм; б) для дросселя Д1 – алюминиевая пластина, толщиной
2 мм; в) для дросселя Д2 – пластина из металлической фольги, толщиной 0,01 мм
Полученные изображения тепловых процессов указывают на места локального нагрева дросселя, которые
соответствуют внесенному в зазор сердечника материала для вихревых токов, т.е. металлической фольги ( Fe2O3 ),
пластины из электротехнической стали и алюминия. При имитации вихревых токов виден увеличенный нагрев
обмотки дросселя (на рис. 1, в, более светлый тон), что соответствует росту потребляемого тока дросселя [5].
Для сравнения в табл. 1 приведены значения измеренной температуры в области зазора для соответствующих
напряжений питания, а также рассчитаны величины потерь в стали. Это наглядно иллюстрирует зависимость
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увеличения температуры магнитопровода сердечника от греющих потерь в стали.
Таблица 1 – Температура сердечника дросселя и потери в стали для разных уровней напряжения
Дроссель 1
Дроссель 2
U эфф , B
U эфф , B
Pст , Вт
Pст , Вт
T ,0 C
T ,0 C
Алюминиевая пластина 2 мм
Металлическая фольга 0,01 мм
21,26421
17,69
7,29161
11,316
20,06
2,889
34,96634
17,78
19,73245
20,533
20,38
7,626
48,93467
18,44
39,55679
28,876
20,94
12,266
55,2013
19,16
51,21888
40,219
21,44
24,375
50,181
21,56
29,388
57,59
21,72
39,401
Пластина из электротехнической стали 2 мм
Пластина из электротехнической стали 0,5 мм
20,82376
14,75
1,97615
10,638
19,94
1,594
35,65946
15,16
5,89058
21,237
20,34
5,65
50,08636
16,00
12,46013
32,026
21,78
12,015
62,77269
17,66
20,62517
40,143
23,44
20,31
82,00762
20,88
38,80224
50,89
25,00
32,746
61,69
26,06
37,967
В табл. 1 приняты следующие обозначения: U эфф , В – эффективное напряжение на зажимах источника
питания, лабораторного автотрансформатора; Pст , Вт – потери в стали сердечника дросселя; T ,0 C – средняя
температура в области нагрева сердечника, то есть в области внесения в зазор пластины или фольги. В табл. 1 не
приведены значения температур для случая отсутствия материала в зазоре, т.к. это не привело к нагреву дросселя.
Кривые, отображающие рост потерь в стали от температуры в области нагрева сердечника, приведены на рис. 3.
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Рисунок 3 – Зависимости изменения Pст и температуры в области нагрева сердечника: а) для дросселя
Д1 – алюминиевая пластина, толщиной 2 мм; б) для дросселя Д1 – пластина из эл.-тех. стали, толщиной
2 мм; в) для дросселя Д2 – металлическая фольга, толщиной 0,01 мм (на рисунке обозначается как
)и
пластины из эл.-тех. стали, толщиной 0,5 мм (на рисунке обозначается как
)
Полученные зависимости потерь в стали от температуры в области нагрева магнитопровода сердечника
(зазора с внесенными пластинами из различных материалов), указывают на рост этих величин при увеличении
напряжения питания. Кроме этого, при внесении пластин из различных материалов для оценки вихревых токов,
вид кривых потерь в стали от температуры отличается друг от друга, что объясняется типом вносимых
материалов, типом сердечников и габаритной мощностью дросселей.
Выводы. Использование тепловизионного оборудования позволяет анализировать состояние
электротехнических устройств по их тепловым картинам, отмечать недиагностируемые обычными способами
локальные увеличения температур. Своевременное выявление изменений теплового состояния
электротехнических устройств дает возможность предвидеть и устранить их неисправности. Информация,
полученная с использованием тепловизионного контроля, может быть положена в основу тепловых схем
замещения и прогнозирования срока службы оборудования.
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РОЗРОБКА ЗАСОБУ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИСТРОЮ РЕГУЛЮВАННЯ ПІД
НАВАНТАЖЕННЯМ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ЗА ЧАСОВИМИ
ПАРАМЕТРАМИ
І. В. Бальзан, асп., М. В. Євтухівський, магістр.
Вінницький національний технічний університет
вул. Хмельницьке шосе, 95, 21021, м. Вінниця, Україна, e-mail: evtuhivskiy@gmail.com
Вступ. Актуальність питання визначення стану трансформаторного обладнання зростає з кожним днем та
безпосередньо залежить від динаміки зносу устаткування, що знаходиться в експлуатації. На сьогоднішній день
більшість працюючого обладнання відслужило свій експлуатаційний термін і потребує заміни. Однак така
заміна не завжди можлива через відсутність матеріального забезпечення. Правильна оцінка можливості
подальшої експлуатації обладнання на підставі проведеної діагностики дозволяє уникнути невиправданих
фінансових витрат, а також втрат, пов'язаних з аварійним відключенням електропостачання.
Пристрій регулювання під навантаженням напруги силових трансформаторів (РПН) по своєму виконанню є
складним і часто недостатньо надійним вузлом силового трансформатора. Відомо, що вихід з ладу пристрою
РПН призводить до аварії усього трансформатора.
Тому оцінка стану цього елемента є задачею актуальною.
Разом з тим, використання мікропроцесорної техніки в технологічних процесах зростає з кожним роком.
Тепер головною частиною майже кожної системи автоматичного регулювання є обчислювальна машина: або
мікроконтролер, або промисловий комп’ютер, або ПЕОМ. Такі системи крім основної задачі – процесу
регулювання – виконують низку сервісних функцій: збір, зберігання і обробка інформації про об’єкт
регулювання, передавання цієї інформації до інших рівнів системи керування (наприклад, на диспетчерський
пульт) та інші [1].
Слід зазначити, що при застосуванні сучасної елементної бази вартість розробки і собівартість
мікропроцесорного пристрою значно нижчі, ніж однакового за функціями аналогового, але ефективність
системи значно вища [2].
Тому необхідним є застосування сучасної мікропроцесорної техніки в задачах контролю та діагностики
енергетичних систем.
Мета роботи. Розробка засобу для контролю працездатності пристрою регулювання під навантаженням
силових трансформаторів.
Матеріал і результати дослідження. Для того, щоб визначити чи коректно працює пристрій регулювання
під навантаженням силового трансформатора, необхідним є визначення неодночасності перемикання відпайок
фаз пристроєм РПН. Перемикання фаз пристрою РПН можна вважати одночасними у випадку, якщо
виконуються умови:
t АВ = t А − t В ≤ t доп ;

(1)
t ВC = t B − t C ≤ t доп ;
t = t − t ≤ t ,
С
A
доп
 CА
де t доп – допустимий час неодночасності пофазного перемикання пристрою РПН силового трансформатора;
t А , t В , t C – час перемикання фаз А, В та С відповідно; t АВ , t ВC , t CА – час перемикання між фазами А і В, В і
С та С і А відповідно.
Враховуючи те, що час перемикання пристрою РПН може мати різні значення, необхідним є контроль
швидкості перемикання, що забезпечується наступною умовою:
t н ≤ t РПН ≤ t в ,
(2)
де t н , t в – нижня та верхня межі часу перемикання пристрою РПН відповідно; t РПН – час перемикання
пристрою РПН.
Тому в основу створення засобу для контролю роботи пристрою регулювання під навантаженням силового
трансформатора поставлено задачу визначення неодночасності перемикання відпайок фаз пристроєм РПН
силового трансформатора під час завершення його перемикання та часу його перемикання, що дозволяє
визначити працездатність пристрою РПН.
Технічно реалізована схема підключення засобу до зовнішніх пристроїв має вигляд, що показаний на рис. 1.
Для вирішення поставлених задач, згідно зі схемою, контролер повинен мати 4 дискретні входи та 6 дискретних
виходів. Компактний контролер Zelio SR2E201BD повністю відповідає поставленим вимогам [3].
В схемі на рис. 1: 1 − контролер Zelio SR2E201BD; 2 – датчики струму та початку руху приводу РПН;
3 – контактори в схемах управління та контролю пристрою РПН.
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Рисунок 1 – Схема підключення мікропроцесорного засобу для діагностування пристрою РПН
Для функціонування контролера в якості регулятора напруги пристрою діагностування розроблено
програму за допомогою мови діаграм функціональних блоків FBD [4]. Лістинг програми контролера
представлено на рис. 2.

Рисунок 2 – Програма (FBD) мікропроцесорного засобу для діагностування пристрою РПН на базі контролера
Zelio SR2E201BD
Висновки. Для оцінки технічного стану пристрою регулювання під навантаженням силового
трансформатора розроблено засіб для контролю роботи пристрою регулювання під навантаженням силового
трансформатора на базі контролера Zelio SR2E201BD, який враховує:
– неодночасність перемикання відпайок фаз пристроєм РПН силового трансформатора;
– час перемикання пристрою РПН.
Це дозволяє зробити висновок про роботоздатність пристрою РПН.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРЬ В ДРОССЕЛЕ СО СТАЛЬНЫМ
СЕРДЕЧНИКОМ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ЧАСТОТЕ ПИТАНИЯ
А. В. Свистун, асп., В. О. Огарь, к.т.н., доц., Довгонос И. Н., магистр.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: profi268@i.ua
Введение. Возрастающие технологические требования к качеству производственных процессов, необходимость
применения высоких технологий обуславливают устойчивую тенденцию внедрения в различные отрасли
промышленного производства частотно-регулируемых электроприводов (ЧРЭП) [1]. При построении современных
систем управления электроприводами (ЭП) необходимо учитывать потери в стали асинхронного двигателя (АД),
которые являются греющими. Они приводят к повышенному нагреву изоляции обмоток, снижению
перегрузочной способности АД и нарушению его нормального теплового режима [2]. Поэтому возникает
необходимость в оценке влияния роста потерь в стали на магнитную систему АД в составе регулируемого ЭП.
Как известно, величина потерь в стали в общем случае по уравнению Штейнмеца, определяется как [3]:
∆Pc = Kf 2 B 2 ,
где ∆Pc – потери в стали, Вт; f – значение частоты тока; B – величина индукции; K – коэффициент,
зависящий от параметров и конструкции АД.
Ряд исследований [4–6] указывает на ошибочность данного утверждения, в особенности при наличии
гармонических составляющих в сигналах тока или напряжения. В [7] обосновано использование зависимости
потерь в стали в функции квадрата приведенной э.д.с. Это метод учитывает высшие гармоники тока,
появляющиеся в результате наличия нелинейного элемента в цепи. В связи с тем, что на сегодняшний день
промышленные предприятия в составе ЧРЭП вынуждены использовать асинхронные двигатели, которые
прошли ремонтные операции и их параметры и характеристики отличаются от номинальных, то вопрос оценки
потерь в стали с учетом приобретенных свойств при различной частоте питания, является актуальным.
Цель работы. Получение зависимости потерь в стали в функции эквивалентной э.д.с. для насыщаемого
дросселя и для дросселя с внесением эквивалента вихревых токов (В.Т.) для различной частоты напряжения
питания на основе экспериментальных исследований.
Материал и результаты исследования. Для проведения экспериментальных исследований применялась
функциональная схема, представленная на рис. 1.

Lнасыщ

Rдр
Lдр

Lк

L0

I др

I вихр

B
Рисунок 1 – Функциональная схема экспериментальной установки
В эксперименте в качестве источника питания использован синхронный двигатель с постоянными
магнитами, работающий в режиме генератора, с приводным двигателем постоянного тока с обмоткой
независимого возбуждения. Параметры двигателей приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Параметры двигателей
Синхронный двигатель Д2, тип ДВУ2М215
Uн , В
nн , об/мин
Iн , А
Pн , кВт
3

Pн , кВт
1,1

J н , кг ⋅ м 2
0,0225

380
1000
11
Двигатель постоянного тока Д1, тип ДПС П22М
Uн , В
nн , об/мин
Iя , А
I ов , А
R я , Ом
110

1500

11,07
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0,56

3,4

Rов , Ом
154,3

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
На рис. 1 приняты следующие обозначения: ДН, ДТ – датчики напряжения и тока; Rдр , Lдр – активное и
индуктивное сопротивления дросселя; L к – катушка индуктивности; АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
Д1 – двигатель постоянного тока; Д2 – .синхронный двигатель; ОВ – обмотка возбуждения ДПТ; ЛАТР –
лабораторный автотрансформатор. Параметры исследуемых дросселей и применяемого АЦП приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Параметры дросселя и АЦП
Дроссель 1 (исследование насыщения)
Параметры АЦП
Сопротивление
Размеры
Диаметр Количество
Предел измерения
Предел
Частота
обмотки Rдр измерения тока
сердечника
провода
витков
напряжения
дискретизации
Ш-типа
1,9 мм
90
0,194 Ом
159x140x42
Дроссель 2 (исследование вихревых токов)
ШЛ-типа
1,6 мм
150
0,4 Ом
143x80x26

25 А

1000 В

10 кГц

Уменьшение частоты напряжения питания дросселя достигалось варьированием скорости вращения
приводного двигателя до частоты вращения синхронного генератора, равной номинальной и ниже. Для
изменения напряжения питания применялся ЛАТР мощностью 2,5 кВА. Катушка индуктивности L к
использовалась для предотвращения замыкания фаз генератора. Экспериментальные исследования проводились
для частоты напряжения питания дросселя от 25 до 50 Гц, с шагом 5 Гц.
Кривые тока и напряжения, при глубоком насыщении и без него, для частоты питания 40 Гц и
прикладываемого напряжения U = 30 B и U = 60 B соответственно, представлены на рис. 2–3, где «1» –
соответствует кривой напряжения, «2» – кривой тока.
I ( t ), o.e.

I ( t ), o.e.
U ( t ), o.e.

U ( t ), o.e.

t,c

Рисунок 2 – Кривые тока и напряжения без насыщения

t ,c

Рисунок 3 – Кривые тока и напряжения при насыщении

При проведении эксперимента с дросселем 2, аналогично с [9], применялся эквивалент вихревых токов в
виде пластины из алюминия и электротехнической стали толщиной 2 мм каждая.
Для получения зависимости потерь в стали в функции квадрата приведенной э.д.с. при различной частоте
питания рассчитан гармонический состав токов и напряжений для снятых экспериментальных кривых на
периоде повторяемости сигнала, соответственно каждой частоте.
В соответствии с [7] значение приведенной э.д.с. определяется как:
E ′2 = e12 + 3 2 e32 + K + ν 2 eν2 ,
где e1 = U 1 − I 1 Rдр , e 3 = U 3 − I 3 Rдр , …, e v = U v − I v Rдр , ν – номер гармоники, U 1 , I 1 , e1 , U 3 , I 3 , e3 , Uν ,

Iν , eν – значения напряжений, токов и э.д.с. соответствующих гармоник, полученных из временных зависимостей.
Потери в магнитопроводе, мощность источника, потери в меди, а также значение приведенной э.д.с.
определяются по выражениям в соответствии с [9]. Для проведенных экспериментальных исследований
рассчитанные значения потерь в стали и квадрата приведенной э.д.с. представлены в табл. 3–4.
Таблица 3 – Результаты расчета приведенной э.д.с. и потерь в стали для насыщаемого дросселя
Pст , Вт
E′2 , B 2
50 Гц
45 Гц
40 Гц
35 Гц
30 Гц
25 Гц
50 Гц
45 Гц
40 Гц
35 Гц
30 Гц
25 Гц
235,3
217,9
193,6
208,3
205,4
207,6
0,644
0,668
0,633
0,688
0,749
0,791
244,1
791,8
778,1
753,3
786,8
761,2
0,661
2,219
2,341
2,408
2,801
2,921
1792,4
1743
1686,3 1792,8 1878,7 1639,3 4,666
4,782
4,992
5,769
6,053
7,916
3265
3201,3 3105,2
2950
2481,2 2269,5 7,925
8,58
9,636
10,77
8,206 12,603
4860,7 3942,4 3874,5 4110,5 2966,8
12,697 11,287 13,344 19,845 10,346
6217,3 4824,4
4835
4055,5
16,898 14,133 19,512
18,305
7696,5 6040,6
22,26 19,721
8756,3 7419,2
30,754 29,502
9576,4
37,174
299
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Таблица 4 – Результаты расчета приведенной э.д.с. и потерь в
вихревых токов
E′2 , B 2
f , Гц
50
45
40
35
30
25
20
50
45
61430 47701 31090 27725 18750 13464 9638 27,92 23,36
54011 45591 22815 19194 13868 9142 6743 23,99 21,43
44053 33663 15708 12921 9465
6286 5001 19,37 16,37
32185 19577 10475 7109
5365
3439 3403 14,79 9,48
19876 12651 6630
3040
3494
1689 1859 9,25
6,33
12907 7214
4961
894
1697
845
837
6,3
3,71
7321
3290
2303
850
3,68
1,82
3140
767
824
1,72
0,49
863
0,51

стали при наличии эквивалента

Pст , Вт
40
16,97
12,4
8,66
5,74
3,69
2,81
1,42
0,55

35
16
10,37
7,2
4,04
1,82
0,59

30
11,44
8,31
5,66
3,37
2,31
1,14
0,61

25
9,88
6,25
4,36
2,49
1,23
0,65

20
7,88
4,87
3,55
2,44
1,38
0,67

Для полученных значений построены зависимости потерь в стали в функции квадрата приведенной э.д.с.
Pст = f ( E ′ 2 ) для различных частот питания, для дросселя при глубоком насыщении и с внесенным эквивалентом
В.Т. Для этих данных, путем аппроксимации методом наименьших квадратов, получены зависимости вида:
f ( x ) = a + bx , где a , b – коэффициенты аппроксимации, f ( x ) – соответствует потерям в стали,
x – квадрату приведенной э.д.с. Коэффициенты аппроксимации зависимостей Pст = f ( E ′ 2 ) приведены в табл. 5.

Таблица 5 – Коэффициенты аппроксимации зависимостей Pст = f ( E ′ 2 )
f, Гц
50
45
40
35
30
25

Насыщение, без вставок
a
b
−1,5839;
b = 3,5062 ⋅ 10 -3
−0,358433;
b = 3,4543 ⋅ 10 -3
−0,094592;
b = 3,64328 ⋅ 10 -3
−0,071789;
b = 4,46216 ⋅ 10 -3
−0,57144;
b = 3,92559 ⋅ 10 -3
−0,028497;
b = 5,21323 ⋅ 10 -3

Вихревые токи, без вставок
a
b
a = -0,27893
b = 4,442 ⋅ 10 -4
a = -0,0543
b = 4,8104 ⋅ 10 -4
a = -0,01864
b = 5,4574 ⋅ 10 -4

f, Гц
50
45
40
35
b = −1,07662 ⋅ 10 -5
b = 5,6444 ⋅ 10 -4
30
b = −9,95391 ⋅ 10 -3
b = 6,0668 ⋅ 10 -4
-3
25
b = −1,9981 ⋅ 10
b = 7,15761 ⋅ 10 -4
20
b = −8,2507 ⋅ 10 -3
b = 7,71673 ⋅ 10 -4
Вихревые токи, вставки из эл.-тех. стали
a
f, Гц
b
a = -0,853561
50
b = 5,66343 ⋅ 10 -3
a = -0,28349
45
b = 6,184 ⋅ 10 -3
a = -0,127152
40
b = 6,82676 ⋅ 10 -3
a = -0,11494
35
b = 7,6296 ⋅ 10 -3

Вихревые токи, алюминиевые вставки
a
f, Гц
b
-2
50
a = -3,35138 ⋅ 10
b = 1,70934 ⋅ 10 -2
-2
45
a = -2 ,04108 ⋅ 10
b = 1,8431 ⋅ 10 -2
40
a = -2,96034 ⋅ 10 -2 b = 2,25768 ⋅ 10 -2

Для анализа полученных результатов на рис 5–8 представлены аппроксимационные прямые при разной
частоте питания, для эксперимента при глубоком насыщении и при внесении эквивалента вихревых токов, где
«1» соответствует частоте 50 Гц; «2» – 45 Гц; «3» – 40 Гц; «4» – 35 Гц; «5» – 30 Гц; «6» – 25 Гц; «7» – 20 Гц.
Pст , Вт

Pст , Вт

E′2 , B 2

E′ 2 , B 2

Рисунок 4 – Аппроксимационные прямые для разных
частот напряжения питания для эксперимента с
вихревыми токами с алюминиевыми вставками
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Рисунок 5 – Аппроксимационные прямые для разных
частот напряжения питания для эксперимента с
вихревыми токами и вставками из эл.-тех. стали
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Pст , Вт

Pст , Вт

E′ 2 , B 2

E′2 , B 2

Рисунок 6 – Аппроксимационные кривые для разных
частот напряжения питания для эксперимента с
насыщением

Рисунок 7 – Аппроксимационные прямые для разных
частот напряжения питания для эксперимента с
вихревыми токами без вставок

Выводы. Полученные на основании экспериментальных исследований аппроксимационные зависимости
потерь в стали в функции эквивалентной э.д.с. подтверждают ее характер прямой линии при различной частоте
источника питания.
Прямолинейная зависимость сохраняется независимо от характера потерь в стали: потери от вихревых токов
или от насыщения.
Такой вид зависимости мощности потерь от приведенной э.д.с. является решающим фактором при
построении идентификаторов потерь в стали для систем частотного управления АД в виде отдельного блока с
входами: напряжения сети, тока, параметров двигателя, частотного спектра гармонических составляющих тока
статора.
ЛИТЕРАТУРА
1. Браславский И.Я., Ишматов З.Ш., Поляков В.Н. Энергосберегающий асинхронный электропривод. Под
ред. И. Я. Браславского // – М.: ACADEMA, 2004. – 202 с.
2. Огарь В.А. Характеристики асинхронних двигунів при зміні властивостей сталі: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.01 „Електричні машини і апарати”. – Кременчук, 2009. – 22 с.
3. C. Steinmetz. On the law of hysteresis (originally published in 1892) // Proceedings of the IEEE, Vol. 72, No. 2. –
1984. – РР 197–221.
4. Andreas Krings, Juliette Soulard. Overview and Comparison of Iron Loss Models for Electrical Machines //
Journal of Electrical Engineering, Vol. 10, No. 3, September, 2010. – РР. 162–169.
5. Куваев В.Ю. Потери от вихревых токов в асинхронном двигателе при стохастической нагрузке // Гірнича
електромеханіка та автоматика: Наук.-техн. зб. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 76. – С. 125–132.
6. Родькин Д.И., Черный А.П., Сычев С.Д., Мартыненко В.А. Характеристики асинхронного двигателя с
учетом старения стали // Щоквартальний науково-практичний журнал „Електротехніка і Електромеханіка”. –
Харків: НТУ ”ХПІ”, 2004. – № 1. – С. 53–56.
7. Огарь В.А. Определение потерь в стали асинхронного двигателя // Наукові праці Донецького
національного технічного університету. Серія Електротехніка і енергетика, Вип. 8(140). – Донецьк: ДВНЗ
«ДонНТУ», 2008. – С. 82–85.
8. Огарь В. А. Определение потерь в насыщаемой стали электрических машин и аппаратов // Вісник КДПУ
імені Михайла Остроградського. – Вип. 3/2009 (56). – Ч. 1. – С. 61–66.
9. Свистун А.В., Огарь В.О. Экспериментальное определение потерь в дросселе со стальным сердечником //
Збірник наукових праць XI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті
Кременчук 9–11 квітня 2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – в дійсному збірнику

301

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ
НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
О. О. Сьомка, асп., В. В. Прус, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: oleksandrsmk@gmail.com
Вступ. Одним з найважливіших техніко-економічних показників електричної машини (ЕМ) є її надійність.
Проблема визначення та прогнозування показників надійності ЕМ є актуальною для усіх етапів її створення, а
також періодів і умов експлуатації.
Так як використовувані основні конструктивні матеріли, незважаючи на їх стандартизацію, можуть мати
розбіжність параметрів та характеристик, це спричинює різні відхилення від технологічних умов виготовлення
ЕМ та приводить до зниження її надійності. У період експлуатації досить складно відстежити всі умови
(режими роботи, стан навколишнього середовища, навантаження на валу та інші), що негативно впливають на
стан ЕМ.
Мета роботи. Провести аналіз методів визначення та прогнозування показників надійності ЕМ та оцінити
практичність їх застосування за умови наявності конструктивних дефектів.
Матеріал і результати досліджень. Основними питаннями вирішення проблеми надійності ЕМ є
визначення та прогнозування її показників. У відповідності з [2], вони розділяються на дві групи, які
характеризують невідновлювані (обмотка ротора і статора, щітки та підшипники), які потребують заміни для
забезпечення подальшої працездатності і відновлювані (колекторно-щітковий вузол, пускорегулююча
апаратура, вал ротора) об’єкти. Кількісними характеристиками надійності для невідновлюваних об’єктів є
ймовірність безвідмовної роботи P(t ) і відмови Q(t ) , частота a(t ) та інтенсивність відмов λ(t ) . До кількісних
характеристик відновлюваних об’єктів відносять параметр потоку відмов ω(t ) , середній наробіток до першої
відмові Tav та наробіток на відмову

∑ tі .

Основне завдання випробувань – кількісна оцінка показників надійності випробовуваних ЕМ. Одержані
результати використовуються для перевірки ЕМ на відповідність установленим для них вимогам по надійності,
для коригування проектної та робочої документації. Другим не менш важливим завданням є виявлення та
аналіз причин відмов і пошкоджень та розробка заходів по їх усуненню. За цільовою спрямованістю
випробування на надійність підрозділяються на визначальні, контрольні та спеціальні.
Так як усі випробування на визначення показників надійності досить тривалі і потребують значних
фінансових затрат, у першу чергу стоїть питання про скорочення їх тривалості. Альтернативою тут є
прискорені випробування на надійність. Вони проводяться у спеціальних умовах, що характеризуються
підвищеним рівнем впливових факторів або наявністю форсування (підвищена температура, підвищена
вібрація, частота обертання, частота пуску, підвищена вологість, відносне натискання і щільність струму під
щіткою, запиленість та інші). Під час проведення прискорених випробувань не повинна порушуватися фізика
процесів старіння та зносу матеріалів конструкції ЕМ. У противному випадку випробування не будуть
відповідати фізичним процесам, що протікають у машині при нормальних умовах, і не дозволять достовірно
оцінити її надійність. Кількість показників форсування під час проведення прискорених випробувань на
надійність варіюється від двох до чотирьох.
Завдання прогнозування надійності ЕМ полягає в оцінці її можливого стану на деякий певний момент часу у
майбутньому на основі відомої інформації про зміни, що відбувалися у минулому, і результатів визначення
фактичного стану у дійсний момент часу.
Для вирішення задачі прогнозування час експлуатації ЕМ поділяють на два інтервали: T1 – інтервал
спостереження за станом (у минулому й сьогоденні) і T2 – інтервал, на якому здійснюється прогнозування (у
майбутньому). Чим більшим є інтервал T1 , тим більше обсяг інформації про характер процесу зміни стану ЕМ і
тим достовірніше прогноз. Однак збільшення інтервалу спостереження призводить до збільшення витрат,
пов'язаних з експериментальними дослідженнями та обробкою результатів діагностування. Вірогідність
прогнозу також залежить від заданого моменту часу в області T2 .
Більшість методів прогнозування надійності ЕМ ґрунтуються на теорії ймовірності, тобто визначення
показників надійності передбачає використання певних законів розподілу досліджуваної величини. Зважаючи
на особливості основних конструктивних вузлів, а саме їх віднесення до відновлюваних і невідновлюваних
об’єктів та різні інтервали кривої життєвого циклу, на практиці переважно використовують три закони
розподілу: експоненційний розподіл, розподіл Гауса (нормальний закон, або нормальний розподіл) та розподіл
Вейбулла – для неперервних випадкових величин.
Особливість застосування нормального закону розподілення (Гауса) полягає у тому, що він є граничним
законом, до якого наближуються інші закони розподілу. У теорії надійності він є ефективним для опису
поступових відмов, коли розподіл часу безвідмовної роботи на початку має низьку щільність, потім
максимальну і далі щільність знижується. Тобто нормальним розподілом описують напрацювання на відмову
більшості елементів і вузлів внаслідок їх зносу і старіння. Це робить його ефективним для прогнозування
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надійності відновлюваних вузлів та об’єктів після завершення приробітку. У даному випадку щільність
ймовірності відмови визначається залежністю [1]:
2

2

a(t) = ( 1/[σ 2π ])e -(t-T) / 2 σ ,
де Т – математичне очікування часу t відмови і в даному випадку дорівнює середньому наробітку на відмову;
σ – середнє квадратичне відхилення.
Ймовірність відмови за час t знаходять із співвідношенням:
t

σ

∫

∫

Q(t) = a(t)dt = 1 /[σ 2π ] e -(t -T)

2

/ 2σ 2

dt .

0

0

Експоненціальний закон розподілу застосовний для опису надійність роботи машини у період її нормальної
експлуатації, коли поступові відмови ще не проявляються і надійність характеризується раптовими відмовами.
Ці відмови викликаються несприятливим поєднанням різних факторів, характеризуючись
постійною
інтенсивністю λ . Суттєвою перевагою цього закону є його однопараметричність.
Виходячи з вище сказаного, експоненціальний закон є ефективним при прогнозуванні надійності
невідновлюваних та відновлюваних вузлів ЕМ. Відповідно до нього ймовірність безвідмовної роботи до часу
напрацювання t визначається наступним чином [1]:
P(t) = e - λt ,
де λ – інтенсивність відмов.
При цьому щільність ймовірності відмов
a(t) = λ e -λt ,
а функція розподілу
F(t) = 1 - e -λt .
Ймовірне напрацювання до відмови описуються співвідношенням
∞

∞

0

0

Tо = ∫ P(t)dt = ∫ e - λt dt = 1/λ ,
а інтенсивність відмов

λ(t) = a(t)/P(t) = [λ e -λt ]/e - λt = λ = const .
Розподіл Вейбулла є двухпараметричний (параметр λ 0 – визначає масштаб, а параметр α − асиметрію) і
одним з найбільш застосовуваних законів при оцінці надійності технічних систем за результатами випробувань
та експлуатації. Даний закон набув широкого розповсюдження при визначенні напрацювання до відмови
механічних вузлів, таких як підшипники, електрична ізоляція. Відповідно до нього, для визначення основних
показників надійності конструктивних вузлів ЕМ використовують наступні співвідношення [1]:
– ймовірність безвідмовної роботи за час t
α

P(t) = e - (λ 0t) ,
–

ймовірність відмови за час t

–

Q(t) = 1 - P(t) = 1 - e -(λ 0t) ,
щільність розподілу ймовірності відмов:

α

α

a(t) = αλ 0αt α -1e -( λ 0 t) ,
–

інтенсивність відмов

λ(t) = a(t)/P(t) = αλ0α t α -1 .
Сумісне використання прискорених випробувань, як методу визначення показників надійності, та одного з
наведених законів розподілу для прогнозування їх зміни, дозволяє за наявності мінімальної інформації про
поточний стан ЕМ оцінити її показники надійності на деякий певний момент часу у майбутньому. При
наявності конструктивних дефектів розрахункові співвідношення необхідно відкоригувати у відповідності з [2].
Також це дозволить за результатами прогнозування надійності ЕМ, отриманими у процесі випробувань,
розробляти заходи щодо збереження працездатності конструктивних вузлів.
Висновки. У результаті аналізу методів визначення та прогнозування показників надійності ЕМ було
обґрунтовано особливості вибору закону розподілу у відповідності з принципами та періодом функціонування
основних конструктивних вузлів. Для визначення показників надійності ЕМ із конструктивними дефектами
слід застосовувати прискорені випробування із визначеними факторами форсування.
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РОЗРОБКА НАОЧНОЇ МОДЕЛІ З ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОСХЕМИ ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБІЛЯ
О. І. Коваленко, студ., П. О. Шкурапет, студ., Д. В. Рєзнік, асист.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
ул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна. е-mail: dimareznik@yandex.ru
Вступ. Підготовка фахівця високої кваліфікації будь-якого напряму потребує належної технічної та
теоретичної баз. Важливу роль у процесі навчання грають наочні посібники. Відомо, що найбільшу кількість
інформації людина сприймає візуально, тому необхідно створення наочних посібників із застосуванням
особливостей, які б приковували увагу людини та запам’ятовувались. У відповідності з цією концепцією для
студентів необхідно розробляти та впроваджувати у навчальний процес стенди, макети, планшети й наочні
моделі, що сприяли би вивченню відповідного матеріалу. Навчальний процес базується на застосуванні
друкованих або віртуальних посібників. При цьому деякий матеріал можливо показати тільки на моделях. Це
пов’язано зі складністю представлення систем в реальних розмірах і розташуванням об’єктів. В якості приклада
можна привести автомобіль. Транспортні засоби даного класу давно увійшли у наше сьогодення. При цьому
вони багато в чому відрізняються від своїх попередників, що потрібно враховувати під час підготовки
спеціалістів відповідних напрямів.
Мета роботи. Розробка наочної моделі для вивчення електричних систем та підсистем легкового
автомобіля.
Матеріал та результати дослідження. В склад автомобіля входять механічні, електричні, гідравлічні та
пневматичні системи. При підготовці фахівців за напрямом «Електромеханіка» є ряд дисциплін, що стосуються
електричних систем автомобіля. Електрообладнання автомобіля являє собою складний комплекс
взаємопов’язаних електротехнічних та електронних систем, приладів та пристроїв, що забезпечують надійну
роботу двигуна, трансмісії й ходової частини, безпеку руху, автоматизацію робочих процесів автомобіля та
комфортні умови для водія та пасажирів [1–6]. Ряд науково-технічних фірм та навчальних закладів пропонують
широкий спектр відповідного стендового обладнання [7–10]. Ці стенди дозволяють вивчити системи та
підсистеми електрообладнання автомобілів, отримати навички з монтажу та ремонту електрообладнання.
За основу для розробки наочної моделі обрано спільну для автомобілів ВАЗ 2108-09-099 схему електричну
принципову. На автомобілях застосовується однодротова система передачі електроенергії з загальним
з’єднанням на «масу» (кузов) автомобіля, дводротовим ввімкненням забезпечені окремі користувачі. Слід
відмітити, що схема з’єднань показує дійсне розташування виробів електричного обладнання на автомобілі, а
також фактичне підключення їх в бортову мережу автомобіля з позначенням виходу з пучка кожного дроту,
розташування перехідних колодок, елементів захисту й т.д. При підключенні електрообладнання до мережі
необхідно виконувати рекомендації стандартів. Потужні електроприлади, що працюють короткочасно
(стартер), а також прилади, робота яких необхідна в аварійних випадках (звуковий сигнал, аварійна
сигналізація, розетка переносної лампи, підкапотна лампа), підключають до мережі акумулятор–генератор або
акумулятор–амперметр, де установлено амперметр. Користувачі, що включаються при працюючому двигуні,
під’єднанні в ланцюг живлення через виводи вимикача запалювання. Всі прилади зовнішнього освітлення
підключаються через вимикач зовнішнього освітлення. Аварійна сигналізація, показники поворотів
управляються своїм вимикачем. Маркування дротів за кольором ізоляції призводить до зручностей під час
монтажу та ремонту [1–6].
Враховуючи вищесказане, була розроблена наочна модель, яка змонтована на стійках (рис. 1). Подібна
конфігурація дозволяє більш компактно розташувати існуюче стендове обладнання в лабораторії. Наочна
модель представляє собою принципову електричну схему автомобілів сімейства ВАЗ. У верхній її частині
знаходиться схема й розташовані світлодіоди та ряд автомобільного електрообладнання. В нижній частині
знаходиться комутуюча апаратура, а саме, тумблери й ключ запалювання. Кожному тумблеру відповідає одна із
систем електрообладнання автомобіля. Включення тумблера дозволяє за допомогою світлодіодів підсвітити
відповідну систему. За лицьовою панеллю розміщена мікропроцесорна система керування, основним
елементом якої є ATtiny2313 – малопотужний 8-бітовий КМОП мікропроцесор з AVR RISC архітектурою [11].
Застосування мікропроцесорної системи дозволяє імітувати пуск та роботу двигуна внутрішнього згоряння.
Таким чином, на моделі можна проводити ряд лабораторних робіт, а саме:
– вивчення систем та підсистем електрообладнання автомобіля;
– вивчення розташування електрообладнання на автомобілі;
– вивчення принципу роботи електрообладнання автомобіля.
Висновки. Розроблена наочна модель в доступній формі розкриває усі існуючі електричні системи та
підсистеми легкового автомобіля. Модель дозволяє:
– вивчити та розібратися з будовою кожної із існуючих систем в автомобілі, де застосовуються
електроприлади;
– проаналізувати процес пуску двигуна внутрішнього згоряння з використанням відповідного
електрообладнання;
– отримати навички з монтажу, налагоджування та ремонту електрообладнання автомобіля.
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Рисунок 1 – Зовнішній вигляд наочної моделі з вивчення електричної системи та підсистем легкового
автомобіля
В подальшому планується встановлення додаткового електрообладнання, що дозволить розширити
функціональні можливості стенду, а саме:
– вивчення будови генераторних установок, що встановлені на автомобілях (генератор постійного та
змінного струму);
– дослідження характеристик генераторних установок;
– вдосконалення системи з імітації неполадок в роботі електрообладнання автомобіля.
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КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ УНІВЕРСАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ ДЛЯ
ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ
О. М. Кравець, асист., О. В. Прітченко, асист., А. П. Калінов, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: oldr3@ukr.net
Вступ. У сфері сучасних засобів автоматизації технологічних процесів існує велика кількість фірмвиробників (Autonics, Mitsubishi, ICP DAS, Advantech, Schneider, IFM Electronic GmbH, MOXA, МЗТА, ТЕКОН,
Сегнетікс і т.д.), які серійно випускають універсальні регулятори. Зазначені технічні засоби є недорогими та
зручними для керування різноманітними процесами. Їх застосування не вимагає від інженера-проектувальника
або персоналу, який виконує пуско-налагоджувальні роботи обладнання, спеціальних знань з програмування
мікропроцесорних пристроїв. Особливо зручною функцією сучасних локальних універсальних регуляторів є
можливість автоматичного визначення параметрів регуляторів у режимі автоматичного налаштування. Це
додатково не вимагає при використанні такого регулятора глибоких знань фізики технологічного процесу, та не
вимагає проведення додаткових дослідів та аналізу їх результатів.
Більш універсальними та гнучкими з точки зору використання для керування різноманітним технологічним
обладнанням є програмовані логічні контролери (ПЛК). Зазначені технічні засоби дозволяють окрім
безпосередньої функції регулювання більш гнучко підходити до керування відпрацюванням початкових та
кінцевих або граничних станів технологічного процесу. При цьому системи регулювання на базі ПЛК у
комплекті із засобами візуалізації та вводу даних, порівняно з локальними універсальними регуляторами,
мають більш високу вартість. Також вони вимагають спеціальних знань з програмування ПЛК та не мають
можливості автоматичного визначення параметрів регуляторів.
При реалізації завдання регулювання координат електроприводу (ЕП) постійного та змінного струмів
основним недоліком зазначених систем керування є невисока швидкодія. Частота опитування вхідних сигналів
зазвичай знаходяться у діапазоні від одного до 10 Гц, у кращому випадку до 100 Гц. Зазначені частоти
опитування вхідних параметрів для задач регулювання ЕП є недостатніми [2-4]. Тому актуальною є задача
розробки універсального цифрового регулятора для регулювання координат ЕП.
Мета роботи. Розробка концепції побудови універсального цифрового регулятора (УЦР) для систем
електроприводів.
Матеріал і результати дослідження. Для побудови універсального цифрового регулятора для
електроприводів необхідно сформулювати концепцію його побудови, яка визначається його функціональним
призначенням.
Основні функції УЦР:
− можливість сприймати завдання на регулювання координат та видачу керуючого впливу;
− вимірювання сигналів зворотніх зв’язків;
− фільтрація, масштабування вхідних сигналів та обмеження вихідних, а також використання змінного
прискорення керуючого впливу;
− регулювання координат згідно принципу регулювання за відхиленням;
− реалізація людино-машинного інтерфейсу.
Перша функція повинна реалізовуватися у аналоговому (з використанням стандартних рівнів електричних
уніфікованих сигналів за струмом та напругою) та цифрову вигляді. У цифровому вигляді задача вирішується з
використанням наступних інтерфейсів: USB – для отримання завдання з ПК чи іншої ЕОМ, SPI – для реалізації
керуючого впливу.
Друга функція повинна реалізовуватися з урахуванням найбільш часто використовуваних регульованих
координат та технічних засобів їх вимірювання. Найбільший відсоток системи керування складають системи
стабілізації кутової частоти обертання (або моменту) та позиціонування. Тобто головною регульованою
координатою є кутова частота обертання або положення, для вимірювання яких зазвичай використовуються
енкодери, резольвери та тахогенератори (для вимірювання кутової частоти обертання). Тому у розроблюваному
УЦР для вказаних цілей використовують сигнал за напругою та імпульсний цифровий сигнал (з максимальною
частотою опитування 10 кГц). У якості додаткових, зазвичай підпорядкованих, координат використовують
струм, напругу (ЕРС) або потік (потокозчеплення) для вимірювання яких система керування повинна
сприймати уніфікований сигнал за напругою.
Третя функція повинна реалізовуватися шляхом розрахунку середніх або діючих значень, додатковою
фільтрацією та нормалізацією встановлення заданих керуючих впливів.
Четверта функція повинна реалізуватись за структурою двоконтурної системи підпорядкованого
регулювання з ПІД-регуляторами, що зазвичай дозволяє отримати високі статичні та динамічні характеристики
та суттєвий діапазон регулювання частоти обертання. За необхідністю система може перетворюватись на
одноконтурну або систему керування з загальним суматором [1].
П’ята функція повинна реалізовуватися при підключенні до ПК через USB–порт та використанні
спеціально розробленого програмного забезпечення. Такий підхід дозволяє, з одного боку, розвантажити
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мікроконтролер регулятора від зберігання та реалізації розгалуженого та зручного меню, а з іншого боку,
дозволяє реалізувати усі базові функції налаштування. Додатково створюване програмне забезпечення дозволяє
досліджувати, у режимі «on-line», та зберігати криві керованих координат та завдання.
Робота регулятора можлива після завдання налаштувань, компіляції програми та запису програми до МК.
Для додаткової зручності у пристрої передбачено мінімальну кількість клавіш та індикатор для можливості
завдання та зміни керуючого впливу.
На рис. 1 наведена структурна схема регулятора, що втілює наведену концепцію побудови. На рис. 2
наведена блок-схема універсального цифрового регулятора для електроприводів.

Рисунок 1 – Структурна схема цифрового регулятора:
АЦП1-АЦП3 – аналого-цифровий перетворювач; ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач;
ЛО1-ЛО2 – ланка обмеження; вх.1- вх.5 – вхідні сигнали; вих.1-вих.2 – вихідні сигнали керування;
ЛОІ – ланка обмеження інтенсивності

Рисунок 2 – Блок-схема цифрового регулятора:
АЦП – аналого-цифровий перетворювач; ПК – персональний комп’ютер; ДШ – датчик швидкості;
ДС – датчик струму; ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач
Висновок. Розробка універсального цифрового регулятора за запропонованою концепцією є альтернативою
пристроям регулювання ЕП постійного та змінного струмів відомих виробників.
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ВІРТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
О. М. Кравець, асист., С. Ю. Гусач, магістр., Г. В. Замарєв, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: kdu7008@ukr.net
Вступ. В експериментальних дослідженнях електромеханічних систем (ЕМС), які проводяться в навчальних
або дослідницьких лабораторіях, здебільшого використовують структури так званого ДВК –
комп’ютеризованого дослідницького вимірювального комплексу. Такий комплекс, зазвичай, призначений лише
для аналізу електромагнітних та електромеханічних процесів ЕМС. Даний підхід зовсім не передбачає
використання математичних моделей ЕМС, а змінні стану реєструються за допомогою відповідного
програмного забезпечення (ПЗ) і підлягають частотному, гармонійному та іншим аналізам з відображенням
результатів на моніторі комп’ютера.
З розширенням використання засобів обчислювальної техніки в дослідженні ЕМС, об'єм аналітичної роботи
нітрохи не зменшився. Відбувся його перерозподіл. Якщо раніше уся аналітична робота була умовно
«рівномірно» розподілена на етапах синтезу та аналізу математичних моделей електромеханічних
перетворювачів енергії, то тепер ця робота все більш складна і концентрується на етапі синтезу моделі. Саме
складність аналітичного синтезу моделей не дозволяє використовувати аналітичні методи дослідження ЕМС на
етапі аналізу і вимагає залучення комп'ютерних технологій. У цьому випадку на перший план виступають
дослідження ЕМС із застосуванням математичних моделей.
Дослідження на основі математичних моделей, з одного боку, є потужним засобом дослідження процесів
функціонування ЕМС, інтенсифікації і підвищення продуктивності науково-дослідної та інженерної діяльності,
проте, з іншого – виникають певні труднощі, зумовлені неоднорідною фізичною природою, топологічною
складністю моделей ЕМС, необхідністю реалізації багаторівневого моделювання.
Мета роботи. Розробка універсального бібліотечного модуля для дослідження режимів роботи і
характеристик різноманітних електротехнічних об’єктів.
Матеріал і результати досліджень. Універсальний бібліотечний модуль з дослідження динамічних об’єктів
(МДО) складається з двох DLL, створених в LabVIEW. На рис. 1 показані вхідні і вихідні параметри (лицьова
панель), а також наведений фрагмент вихідної блок-діаграми першої DLL відповідно, яка призначена для
декодування диференціальних та алгебраїчних рівнянь, якими описується система або досліджуваний об'єкт, з
символьного в спеціальний числовий формат.

Рисунок 1 – Вхідні і вихідні параметри (лицьова панель) першої DLL МДО
На рис. 2 показані вхідні і вихідні параметри (лицьова панель), а також наведена вихідна блок-діаграма
другої DLL відповідно, яка призначена для обчислення правих частин диференціальних рівнянь за допомогою
методу Рунге-Кутта 4-го порядку і рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь в матричній формі.
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Рисунок 2 – Вхідні і вихідні параметри (лицьова панель) другої DLL МДО
Тестування роботи (виклик) даних бібліотек здійснювалося на прикладі системи дводвигунного
електропривода з жорстким зв'язком валів «асинхронний двигун – двигун постійного струму незалежного
збудження». Математична модель асинхронного двигуна (АД) записана в трифазній системі координат зі
схемою з'єднання обмоток – зірка без нульового проводу. На рис. 3 показаний запис математичного опису АД в
трифазній системі координат в універсальний бібліотечний модуль у середовищі LabVIEW і наведено графіки
при прямому пуску і накиді навантаження.

Рисунок 3 – Математичний опис АД в трифазній системі координат і графіки перехідних процесів при
використанні універсального бібліотечного модуля
Висновки. Отриманий модуль універсальної моделі динамічних об’єктів дозволяє створювати,
розраховувати і аналізувати моделі динамічних об'єктів, які можуть бути записані у вигляді систем лінійних і
нелінійних диференціальних та алгебраїчних рівнянь. Запропонований підхід дозволяє в текстовій формі
записувати диференціальні та алгебраїчні рівняння і в тому числі нелінійні.
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PROPOSAL OF EVALUATION SYSTEM FOR ANALYSIS AND DISPLAY
OF MEASURED DATA
J. Molnár, research, Ing., assistant professor
Technical University of Košice
Park Komenského 3, 04200 Košice, Slovak Republic, E-mail: jan.molnar@tuke.sk
Introduction. The article deals with the proposal of evaluation system for measured data which is based upon open
source applications. This system is fully automated and measured data are automatically accepted, stored in database
and then shown in internet browser. The main benefit if the system is that it consists of free open source applications.
Aim of the research. Development and implementation of eveluation system for analysis and display of measured
data.
Proposal of system. The evaluation system is primarily based upon open source applications which together can
accept the measured data, store them into the database and then show in any internet browser. The following Picture
(Figure 1) shows the block scheme of whole evaluation system.

Apache, FTP, MySQL, PHP

Figure 1 – Block scheme of evaluation system
FTP server, which is instructed to wait for incoming data, is used for receiving the measured values. This server is
set to anonymous access. Although access is not very secure, it allows the measurement devices to send the data without
any problems. When the FTP server receives the measured data, it stores them to predefined directory and by utilizing
the custom written PHP script, the data are then imported to MySQL database.
MySQL database is the very important part of the evaluation system. Because the data are stored there in table form,
the columns allows us to separate data by their nature utilizing the script. The table contains the information about
measured current, voltage, date and time, when the values were measured.
It is then possible to show the measured data in the internet browser. In order to do that we need two more
applications – the Apache and PHP script language. These two applications are responsible for evaluation and display
of measured data. For displaying the Apache is used, which manages and runs the services essential for internet page
display. For evaluation and display the PHP scripting language is needed, which utilizing the exactly defined evaluating
conditions can read the data from MySQL database and show them in the form specified by user.
Display and evaluation of measured data. As already mentioned before, the data obtained can be displayed in
any internet browser. The following pictures shows such displayed data. Figure 2 shows the display of the measured
current and voltage dependent on time. Such display function is defined by the script. It is only one of many examples
how this system works. The user can define any type of display, the only limiting prerequisite are the data which the
FTP server obtains from measuring apparatus. Such displayed graph can be saved as picture and then another data set
could be loaded from MySQL database. User can define variety of evaluation parameters as well as the nature of data.
Figure 3 shows just the graphical representation of current depending on time.
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Figure 2 – Display of current and voltage depending on time

Figure 3 – Display of current depending on time
Conclusion. Such evaluation system has a lot of advantages like the universality, hardware undemanding and open
source applications. The most important advantage is the implementation of internet to measurements, which allows
the long distance measurement and sharing the data between many users which can evaluate the data in the way they
need.
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УНІВЕРСАЛЬНА ЦИФРОВА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТИРИСТОРНИМИ
РЕГУЛЯТОРАМИ ПОСТІЙНОЇ ТА ЗМІННОЇ НАПРУГИ
О. В. Прітченко, асист., Р. П. Ратушний, магістр.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: oldr3@ukr.net
Вступ. Сьогоднішній ринок електротехнічних пристроїв та систем електропривода (ЕП) пропонує
користувачам широкий вибір систем на базі тиристорних перетворювачів постійного і змінного стуму.
Тиристорні перетворювачі постійного струму широко застосовуються у системах ЕП металообробних
верстатів, технологічних ліній, системах прокатки та протяжки різноманітних матеріалів та виробів.
Незважаючи на широке розповсюдження ЕП змінного стуму із векторним керуванням, які складають
конкуренцію ЕП постійного струму, останні будуть ще довгий час застосовуватись у об’єктах з працюючими
двигунами постійного струму, які мають деякі суттєві переваги: висока надійність та ремонтопридатність
тиристорних перетворювачів напруги; простота системи керування тиристорних перетворювачів; простота
здійснення рекуперації енергії у мережу живлення; кращі умови охолодження двигуна постійного струму при
роботі на низьких частотах обертання [1].
У системах керування ЕП змінного струму ТРН зазвичай використовуються у задачах плавного пуску
асинхронного двигуна (АД) у розімкнених або замкнутих за струмом або потужністю системах. Додатково ТРН
використовуються у системах керування нагрівальними пристроями, хімічній, гальванічній промисловостях.
Мета роботи. Розробка універсальної цифрової системи керування тиристорними регуляторами постійної та
змінної напруги.
Матеріал і результати дослідження. Розробка цифрової системи керування (ЦСК) ТРН здійснюється у
рамках модульної побудови систем ЕП. Універсальність системи керування повинна полягати у можливості
переконструювання на керування тиристорними перетворювачами постійної або змінної напруги за рахунок
мінімальних програмних та схемотехнічних (перемикання джамперів) змін. ЦСК ТРН повинна:
– мати можливість працювати у замкнутій системі керування ЕП у комплекті з цифровими регуляторами
для об’єднання у загальну систему;
– сприймати сигнал керування в аналоговому вигляді (за напругою і струмом) та цифровому (наприклад, SPI);
– реалізувати принцип прямого цифрового керування тиристорами;
– реалізувати захист за струмом шляхом вимірювання, фільтрації, розрахунку середнього або діючого
значення струму, розрахунку та генерування сигналу на блокування та відключення ТРН;
– можливість блокування роботи тиристорної групи або моста, що додатково дозволяє реалізувати
реверсивну схему при з’єднанні двох ЦСК ТРН;
– можливість завдання кута керування з потенціометра та клавіатури при реалізації роботи у розімкнутій
системі;
– можливість гнучкого перенастроювання плати системи керування на керування ТРН постійного чи
змінного струмів, чим забезпечується вимога універсальності системи керування;
– можливість керування ТРН у всьому діапазоні кутів керування та з любим коефіцієнтом потужності (для
системи змінного струму ця вимога реалізується з використанням у якості ключів звичайних тиристорів, та
використанням опторозв’язки кіл керування тиристорами).
На рис. 1 наведена структурна схема однієї з фаз ТРН змінного та постійного струму.

Рисунок 1 – Структурна схема ТРН постійного та змінного струму:
БС – блок синхронізації, МК – мікроконтролер, СІФК – система імпульсно-фазового керування,
БВП – блок вихідного підсилення, СК – система керування
Висновок. Перевагою розробленого тиристорного регулятора постійної та змінної напруги є можливість
переналагодження пристрою для вирішення конкретного технологічного завдання за необхідним алгоритмом
роботи, а також є економічно вигідним завдяки своїй низькій собівартості у порівнянні з існуючими аналогами.
ЛІТЕРАТУРА
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЕЙНИХ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
О. В. Прітченко, асист., А. П. Калінов, к.т.н., доц., Заїченко О. М., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: oldr3@ukr.net
Вступ. Засвоєння студентами основ електромеханіки та підготовка висококваліфікованих робітників суттєво
залежить від лабораторного практикуму та від його матеріального забезпечення. Одним із шляхів створення
сучасної лабораторної бази для підготовки студентів за напрямом «Електромеханіка» є розробка
малогабаритних фізичних моделей [1], які у комплексі із застосуванням таких програмних пакетів як Matlab і
LabView, значно розширюють можливості лабораторного обладнання та підвищують ефективність засвоєння
знань при проведенні лабораторних занять.
Мета роботи. Дослідження електропривода постійного струму з релейною цифровою системою керування з
використанням комп’ютеризованого лабораторного комплексу.
Матеріали і результати дослідження. Дослідження релейних цифрових систем керування здійснюється на
вже існуючому малогабаритному комп’ютеризованому лабораторному обладнанні, у якому використовується
електропривод постійного струму з двома двигунами серії ДПМ-30-Н1/Н2-02/01 [1].
Для побудови математичної моделі електропривода (ЕП) з цифровими релейними регуляторами, які
синтезовані методом аналітичного конструювання регуляторів (АКР), в отриманий алгоритм оптимального
керування струму:

[

]

U РС (ω , i, E п ) = U ym ⋅ sign K 2*РС ⋅ i * − K 2 РС ⋅ i − K 1РТ ⋅ ω − K 3 РС ⋅ E п ,
де K 2*РС =

Tп
T ⋅ kФ
Tп
+ 1; K 2 РС = 1; K 1РС = − п
; K 3 РС =
,
Te
Te ⋅ Re
Te ⋅ Re

а також алгоритм оптимального керування швидкості:

[

]

U РШ (ω , i, Eп ) = U ym ⋅ sign K 1*РШ ⋅ ω * − K 1РШ ⋅ ω − K 2 РШ ⋅ і − K 3 РШ ⋅ E п ,
Tп
T ⋅R
Tп
+ 1, K 1РШ = 1, K 2 РШ = e e , K 3 РШ =
.
Tм
Tм ⋅ kФ
Tм ⋅ kФ
За отриманим алгоритмом керування було побудовано математичну модель електропривода постійного
струму з релейною системою керування з використанням програмного пакету Matlab – Simulink (рис. 1).
де K 1*РШ =

Рисунок 1 – Математична модель електропривода постійного струму з релейною системою керування з
використанням програмного пакету Matlab – Simulink
Результати роботи математичної моделі ЕП з регуляторами, які синтезовані методом АКР, та системою
підпорядкованого регулювання показано на рис. 2.
Реалізація релейної цифрової системи керування електроприводом постійного струму для
малогабаритного комп’ютеризованого лабораторного комплексу з використанням пакету LabView на мові
візуального програмування G наведена на рис. 3.
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Рисунок 2 – Перехідні процеси за кутовою частотою обертання при відпрацюванні впливів завдання та
збурення для ЕП постійного струму з релейною оптимальною системою керування (АКР) та системою
підпорядкованого керування (СПР)

Рисунок 3 – Функціональна схема релейної системи керування електроприводом постійного струму з
використанням програмного пакету LabView
Висновки. Аналіз перехідних процесів класичної та досліджуваної систем керування ЕП постійного струму
малогабаритного комп’ютеризованого лабораторного комплексу показав, що релейна система керування має
меншу статичну похибку та менший час регулювання порівняно зі системою підпорядкованого регулювання.
ЛІТЕРАТУРА
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ
ДВОДВИГУННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НЕЗАЛЕЖНОГО
ЗБУДЖЕННЯ
О. М. Дяченко, студ., А. М. Артеменко, ст. викл.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: scenter@kdu.edu.ua
Вступ. Застосування дводвигунного електропривода в електромеханічних системах обумовлено багатьма
факторами, в тому числі обмеженням масогабаритних та інших показників двигунів, при використанні їх в
технологічних установках. Для дослідження процесів розподілення навантаження в даній системі електропривода
був створений лабораторний стенд, що дозволяє отримувати як статичні, так і динамічні характеристики.
Мета роботи. Дослідження роботи дводвигунного електропривода при зміні параметрів та режимів роботи
двигунів.
Матеріал і результати дослідження. Лабораторний стенд для дослідження роботи дводвигунного
електропривода постійного струму незалежного збудження складається з типового корпуса з лицьовою
панеллю, на якій розміщені вимірювальні прилади й органи керування, електромашинного агрегату «двигуннавантажувальна машина». Зовнішній вигляд лабораторного стенда показаний на рис. 1. Схема електрична
принципова лабораторного стенда з розташуванням датчиків струму й напруги представлена на рис. 2.
На рис. 1 позначені:
1. Робочий стіл.
2. Панель керування.
3. Тахогенератор.
4. Приводний двигун П-32М.
5. Навантажувальна машина П-32М.
6. РК-Дисплей.
7. Мнемосхема стенда.
8. Персональний комп'ютер.
9. Контрольно-вимірювальні прилади.
10. Органи керування.
11. Модуль АЦП m-DAQ.
У
двомашинному
агрегаті
«двигуннавантажувальна машина» як приводний двигун
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд лабораторного
використовується
двигун
постійного
струму
стенда
незалежного збудження, жорстко з'єднаний за
допомогою
муфти
з
вихідним
валом
=127 В
=220 В
=220 В
навантажувальної машини постійного струму (НМ),
АВ 2
а з іншого боку – з тахогенегатором.
Електричні машини Д та НМ є машинами
постійного струму серії П-32М.
АВ 1
Л3
Л4
Параметри електричних машин НМ, Д:
− тип – П-32М; Pн =2,2 кВт; U н =220 В;
Л1

Л2

РЛН

АВ 3

АВ 4
На АЦП

}

1

Д A3

}

Д v2

A1

Rш

A3

1
На АЦП

w

V3

2

2

}

}

Д A2
Д v 1

На АЦП

V1

3

Д

3

НМ

ТГ

УП 1
4

УП 2

4

RД

УП 3

ОВНМ

ОВД
На АЦП

}

На АЦП

Д A1

А2

Д A4

А4

}
На АЦП

РВД

РВНМ

=220 В

=220 В

Д v 3

}

RНМ

− I н =12,2 А; n н =1500 об/хв; ККД=83,5 %.
Експериментальна установка являє собою
робочий
стіл
з
панеллю
керування,
електромашинний агрегат “Д-НМ”.
Лабораторний стенд дозволяє отримувати як
статичні (рис. 3–5), так і динамічні характеристики
системи дводвигунного електропривода.
На лабораторному стенді було проведено низку
експериментальних досліджень режимів роботи
системи електропривода. Для вимірювання та
фіксації сигналів струмів, напруг та частот обертання
використовувався блок датчиків струму і напруги,
модуль ЦАП-АЦП mDAQ. Структурна схема
вимірювального комплексу показана на рис. 6.

На АЦП

Рисунок 2 – Схема електрична принципова
лабораторного стенда

315

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Рисунок 3 – Механічні
характеристики дводвигунного
електропривода:
1 – механічна характеристика ДПС
НЗ при введенні додаткового опору;
2 – сумарна характеристика
системи електропривода

Рисунок 4 – Механічні
характеристики дводвигунного
електропривода:
1 – механічна характеристика ДПС
НЗ при зміні магнітного потоку;
2 – сумарна характеристика
електропривода

Рисунок 5 – Механічні
характеристики дводвигунного
електропривода:
1 – механічна характеристика ДПС
НЗ при динамічному гальмуванні;
2 – сумарна характеристика
електропривода

При обробці отриманих значень на комп'ютеризованому комплексі були побудовані характеристики, що
відображають перехідні процеси системи електропривода (рис. 7–8).

Рисунок 7 – Зміна швидкості при пуску системи
електропривода

Рисунок 6 – Структурна схема вимірювального
комплексу:
БД – блок датчиків; ДН – датчик напруги;
РДН – резистивний дільник напруги;
ПГР – підсилювач з гальванічною розв'язкою;
ДС – датчик струму; ПК – персональний комп'ютер;
USB – шина ПК

Рисунок 8 – Зміна струму якоря при пуску системи
електропривода

Висновки. Розроблений комп’ютеризований лабораторний стенд дозволяє отримувати статичні
характеристики та характеристики перехідних процесів системи електропривода при розподілі навантаження в
дводвигунному електроприводі з жорстким з’єднанням валів. Результати роботи можуть бути використані в
науково-дослідній роботі при дослідженні розподілу навантаження в дводвигунному електроприводі
постійного струму.
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CREATING VISUAL APPLICATION FOR ANALYSIS OF ELECTRIC CIRCUITS USING
MATLAB GUIDE
J. Dziak, Ing., I. Tomčíková, doc.
Technical University of Košice
Park Komenského 3, 04200, Košice, Slovakia, e-mail: jozef.dziak@tuke.sk
Introduction. Nowadays many programs for the analysis and calculation of electric circuits exist. MATLAB is
often used for solving engineering and scientific problems. In addition it is also used to solve electrical engineering
tasks. MATLAB offers several toolboxes with many useful functions. It is possible to create your own applications for
solving specific problems. At present, the user expects user friendly applications. They should be easy, clear and have
acceptable solutions of the problem.
Aim of the research. Creation of MATLAB-based application for analysis of nonlinear electric circuits.
Experimental part and result obtained. This paper deals with the possibilities of MATLAB GUIDE to create
applications for analysis of nonlinear electric circuits. The paper deals with the possibilities of graphical user interface
(GUI), which provides a set of tools for creating graphical user interfaces for MATLAB-based applications. GUI
allows users to perform tasks interactively through controls (buttons, sliders, etc.). Within MATLAB, GUI tools enable
us to perform tasks such as creating and customizing plots, fitting curves and surfaces, analysing and filtering signals.
We can also create custom GUIs for others to use – either by running them in MATLAB or as standalone applications.
Using the GUIDE Layout Editor (Fig. 1), we can populate a GUI by clicking and dragging components into the
layout area. We also can create menus and context menus for the GUI. From the Layout Editor, we can size, modify
component look and feel, etc. GUIDE automatically generates M-file (1) that controls how the GUI operates. This Mfile provides code to initialize the GUI and contains a framework for the call-backs – the routines that execute when a
user interacts with a component. Using the M-file editor, we can add code to the call-backs to perform the functions we
want.

Figure 1 – GUIDE Layout Editor (left) and M-file example (right)
Before creating the application, it is suitably to prepare visual design and algorithm of application. In design we can
deploy objects (such as push buttons, sliders, etc.) and create coherent wholes (input data, process operations, output
data, etc.). If we want create the algorithm, we define the individual steps of the application. In our case it is represented
by circuit description, create algebraic equation, calculation and results.
The input data are circuit description for us. It is necessary to define an element type, its appropriate values and the
nodes between which is an element connected in the circuit diagram. The date can be input either as a platform input or
from external file. As external files are often used text files (.txt), Microsoft Excel files (.xls, .xlsx) optionally data files
(.dat).
Circuit simulation software requires that the circuit equations could be set up automatically and then solved.
Nowadays, there are many easily-solved circuit analysis methods applied for large and complicated circuits. For
example, Sparse Tableau Analysis (1) can calculate branch voltage, branch current and node voltage without any
transform actions.
0   i  0 
A 0
 0 I − AT .u  = 0
(1)
   

 Z Y
0   v   s 
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After running over the calculation results should be displayed in the application. Results and output data of the
application are branch currents, branch voltages, node voltages for all the branches and the non-reference nodes of the
circuit. Possibility to save the results into an external file should be added to the application.
The application that was created is called Electrical circuit analyser (Figure 2). The visual part consists of input data,
output data, and process operations. In top left part of the application an importing objects (circuit elements) are
situated. The user selects the element, enters its values and nodes between connected element in the circuit diagram,
optionally set nodes between which is the control variable. Process operations for working with circuit data and button
to start the calculation are placed against the area of importing objects. The bottom part consists of area for visualization
circuit data and calculation results.

Figure 2 – GUI application for analysis of electric circuit
Conclusions. GUI application for analysis of electrical circuit allows users to work faster and more convenient.
User doesn´t need to have a high level of use MATLAB for calculating simple or complicated tasks. For the future it is
recommended to examine the possibility of creating graphic interface to data input, for example using the MATLAB
Simulink.
Acknowledgement. The paper has been prepared under support of Slovak grant projects KEGA
No. 005TUKE-4/2012 and KEGA 014TUKE-4/2013.
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СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА
В. І. Теряєв, к.т.н., доц., С. І. Гаврилюк, магістр.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: serggtm@gmail.com
С. Ф. Петренко, д.т.н., проф., директор ТОВ “Лілея”
вул. Луначарського, 3 Г, 020002, м. Київ, Україна, e-mail: tyl1@naverex.kiev.ua
Вступ. У зв’язку із стрімким розвитком новітніх технологій актуальність застосування високоточних
електромеханічних систем зростає. До електропривода таких систем висувається ряд жорстких вимог, таких як
мала інерційність, прецизійна точність, висока швидкодія, прийнятні масогабаритні та вартісні показники. В
останні роки, у якості приводного двигуна прецизійних електромеханічних систем почали активно
застосовуватися п’єзоелектричні двигуни (ПД), які добре справляються з поставленими задачами. На цей час ПД
все ширше застосовуються у космічній та медицинській техніці, слідкуючих системах, приладобудуванні. Тому
виникає необхідність у створенні обладнання для дослідження властивостей п’єзоелектричного двигуна, а також
вивчення особливостей його роботи студентами вищих навчальних закладів за напрямком електромеханіка.
Мета роботи. Створення лабораторно-навчального стенду для дослідження статичних та динамічних
характеристик п’єзоелектричного двигуна, розробка відповідного методичного забезпечення.
Матеріал та результати досліджень. Для побудови стенду був використаний п’єзоелектричний двигун
PM20R, який серійно випускається фірмою ТОВ “Лілея” (Україна) [1] з наступними параметрами:
максимальний момент – 0,1 Нм, момент самогальмування – 0,11 Нм, максимальна швидкість – 60 об/хв,
мінімальний кутовий крок – 1 кутова секунда, маса двигуна – 100 г. За методом поширення хвилі PM20R
належить до п’єзодвигунів стоячої хвилі, які працюють на резонансних частотах в діапазоні 74–76 кГц [2].
Принцип дії такого двигуна полягає у наступному (рис. 1): при підключенні п’єзоелемента (2) до джерела
зовнішнього збудження в ньому виникають акустичні радіальні резонансні коливання. За рахунок резонансного
узгодження радіальних частот п’єзоелемента (2) і оболонки (1), яка виконує функцію ротора, ці коливання
практично без ослаблення передаються в оболонку, а через неї – на штовхачі (4) з пружного матеріалу, які
фрикційно взаємодіють з ротором (3) і обертають його за рахунок тангенціальної складової зусилля тертя [3].

Рисунок 1 – Конструктивна схема ПД стоячої хвилі:
1 – тонка сталева оболонка, 2 – п’єзоелемент, 3 – ротор, 4 – штовхачі
Конструкція стенда для експериментальних досліджень зображена на рис. 2.

Рисунок 2 – Конструкція стенда
Для навантаження п’єзоелектричного двигуна (1) використовується навантажувальна машина (НМ)
постійного струму з незалежним збудженням (3). У якості датчика швидкості застосовується тахогенератор з

319

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ
постійними магнітами (5). ПД з’єднується з НМ за допомогою муфти (2), а тахогенератор з НМ – за допомогою
муфти (4). Електричні машини відцентровані і встановлені на станині (6).
Принципова електрична схема стенда представлена на рис. 3.

Рисунок 3 – Схема електрична принципова стенда
Для створення моменту навантаження НМ вмикається в режим динамічного гальмування. В коло якоря
введено додатковий опір Rд, за допомогою якого здійснюється регулювання моменту навантаження ПД.
Автомат QF1 призначений для подачі напруги живлення 220 В на стенд, для індикації якої служить лампа HL1.
За допомогою вимикачів S1, S2 напруга 220 В подається на блок живлення 2 драйвера ПД та обмотку
збудження (ОЗ) НМ через діод VD1. Вольтметр PV1 служить для контролю напруги на драйвері
п’єзоелектричного двигуна. За допомогою амперметра PА2 вимірюється струм в колі якоря двигуна. Напруга
тахогенератора BR1 вимірюється за допомогою вольтметра PV2. Напруга керування драйвером +5 В
отримується з мікросхеми LM7805 [4]. Драйвер RM являє собою двоканальний перетворювач напруги 12 В в
змінну напругу з частотою збудження п'єзоелектричного осцилятора амплітудою 220...250 В [5]. Вимикачі S3,
S4 служать для вибору напрямку обертання ПД «за» чи «проти» годинникової стрілки відповідно.
На стенді передбачено проведення наступних досліджень: 1) зняття сімейства механічних характеристик ПД
ω=F(M); 2) зняття регулювальної характеристики ПД для роботи на неробочому ході ω=F(f); 3) дослідження
динамічних характеристик ПД для режимів пуску на неробочому ході та під навантаженням; 4) визначення
параметрів математичної моделі ПД на основі результатів експериментальних досліджень.
Висновки. Розроблений стенд надає можливість експериментальним шляхом зняти і дослідити статичні та
динамічні характеристики п’єзоелектричного двигуна, а також визначити параметри його математичної моделі.
Це дасть змогу студентам більш детально вивчити принцип роботи ПД і зрозуміти фізичні процеси, які
відбуваються в ньому. В перспективі планується створити на основі стенда адаптивну систему керування з
автоматичним пошуком екстремуму.
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ГРАФІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКУ
ТЯГОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ
О. С. Скрипник, магістр., А. І. Ломонос, ст. викл.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, email: a.skrypnyk91@gmail.com
Вступ. Як відомо, кожен електрорухомий состав (ЕРС) має свої тягові характеристики [1]. Тяговою
характеристикою електропотягу називається залежність сили тяги від швидкості руху. Реальні тягові
характеристики будують на основі даних, отриманих при тягово-енергетичних випробуваннях. В основу
розробки комп'ютеризованої системи графічної візуалізації розрахунку тягових характеристик ЕРС покладено
конструкцію приводу, що містить асинхронні тягові електродвигуни, забезпечені системою живлення з
інверторами напруги [2]. Відмінною особливістю цієї конструкції є те, що система живлення складається з
вхідного одноланкового фільтру. Фільтр складається з реактора (Lф) і двох послідовно з’єднаних
конденсаторів (Сф1 і Сф2). Фільтр підключений до контактної мережі через швидкодіючий вимикач,
пневматичний контактор і встановлений паралельно йому резистор. Додатково застосовуються тиристорні
обмежувачі напруги (ТОН1 і ТОН2).
Мета роботи. Розробка комп’ютеризованої системи графічної візуалізації розрахунку тягових
характеристик електропотягу та залежностей зміни електричних та механічних характеристик асинхронних
двигунів.
Матеріали і результати дослідження. У розглянутій системі електропривода висока напруга живлення
мережі постійного струму 3,3 кВ через пантограф подається на лінію високої напруги на даху вагона. Через
швидкодіючий вимикач, що захищає силову схему від струмових перевантажень, напруга живлення надходить
на вхідний LC-фільтр. Конденсатор вхідного фільтра складається з двох послідовно з’єднаних груп Сф1 і Сф2.
Коли сумарна напруга на конденсаторах Сф1 і Сф2 вхідного фільтра перевищить напругу контактної мережі,
відбувається рекуперація енергії в мережу за наявності споживача на ділянці. Якщо споживач на ділянці
відсутній, то при досягненні сумарної напруги на конденсаторах Сф1 і Сф2 величини 4 кВ включаються ТОН1 і
ТОН2.
У відомих схемах силових кіл електрорухомого состава з асинхронними тяговими двигунами на основі
автономних інверторів напруги [2] характерне використання швидкодіючих тиристорів або тиристорів, що
замикаються, частотних комутуючих конденсаторів і комутуючих реакторів з високою добротністю для вузлів
примусової конденсаторної комутації. Істотною перевагою заявленої в [2] схеми, у порівнянні з аналогічними
розробками, є значно менша вартість завдяки максимальному використанню серійних компонентів, а також
можливість формування складу з вагонів з асинхронним приводом і серійних вагонів.
Електрична схема дозволяє реалізувати наступні режими роботи:
− плавний пуск ЕРС за допомогою регулювання частоти і напруги асинхронних тягових двигунів (АТД);
− зміна інтенсивності розгону ЕРС;
− зміна напрямку руху;
− реостатне гальмування у разі відсутності споживача в контактній мережі або рекуперативно-реостатне
гальмування за наявності прийому електроенергії контактною мережею до швидкості 15 км/год;
− заміщення електричного гальма електропневматичним гальмом у разі несправності;
− автоматичне гальмування ЕРС електропневматичним гальмом від швидкості 15 км/год до повної
зупинки;
− підтримання постійного моменту АТД у діапазоні швидкостей від 0 до 60 км/год і підтримання
постійної потужності в діапазоні швидкостей вище 60 км/год.
На основі розглянутої схеми розроблено графічний інтерфейс, який дозволяє розраховувати та відображати
на графіках тягові характеристики ЕРС, а також часові залежності зміни електричних і механічних
характеристик АТД.
Графічний інтерфейс розроблено у програмному середовищі LabView. На ньому представлено чотири вікна
(рис. 1).
У вікні «Блок-схема електроприводу» зображено блок-схему тягового асинхронного приводу ЕРС. На блоксхемі зображено вхідний фільтр, тиристорні обмежувачі напруги (ТОН1 і ТОН2), перетворювачі частоти (ПЧ1
та ПЧ2) і чотири асинхронні двигуни (АД1–АД4).
У вікні «Початкові параметри» користувач має можливість задавати паспортні дані асинхронних двигунів і
параметри їх схем заміщення.
У вікні «Перехідні характеристики» відображаються часові залежності зміни електричних (струми статора
та ротора) і механічних (моменти, кутові швидкості) характеристик АД1–АД4.
У подальшому планується розробка підпрограми, яка відповідає за автоматизований розрахунок і побудову
тягових характеристик ЕРС на основі вхідного масиву даних, отриманих при проведенні тягово-енергетичних
випробувань. Зазначене відображатиметься у вікні «Розрахунок тягових характеристик».
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Рисунок 1 – Комп’ютеризована системи графічної візуалізації розрахунку тягових характеристик
Робота з програмою відбувається за наведеною послідовністю. Спочатку у вікні 2 необхідно ввести
паспортні дані АД, після чого запустити програму на виконання. У вікні 1 при перемиканні тумблера
подається напруга на перетворювачі частоти. Потім потрібно задати необхідну частоту у діапазоні від 0 до
200 Гц. У вікні 3 відображаються часові залежності зміни електричних і механічних параметрів асинхронних
двигунів.
Висновки. На основі аналізу існуючих конструкцій ЕРС обрано схему асинхронного тягового приводу з
автономним інвертором напруги. За даною схемою розроблено комп’ютеризовану систему графічної
візуалізації, яка відображає на графіках часові залежності зміни електричних та механічних характеристик
асинхронних двигунів. Також передбачається розробка підпрограми автоматизованого розрахунку тягових
характеристик ЕРС на основі експериментальних даних тягово-енергетичних випробувань.
ЛІТЕРАТУРА
1. Осипов С.И., Осипов С.С. Основы тяги поездов. Учебник для студентов техникумов и колледжей ж/д
транспорта. – М.: УМК МПС России, 2000. – 592 с.
2. Патент Российской Федерации 2299512 Н02 М7/757. Асинхронный тяговый привод электропоезда
/ Малютин В.А., Лысов Н.В., Ковтун А.В., Литовченко В.В., Кудрявцев М.П., Золотников Н.А., Шелест В.И.;
заявл. 22.11.2004, опубл. 20.05.2007.

322

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ

ВІДДАЛЕНЕ КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
С. А. Ващенко, магістр., В. В. Найда, асист.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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Вступ. Значні досягнення у галузях обробки інформації, машинного зору, теорії керування та цифрової
обробки сигналів як на апаратному, так і на програмному рівнях дають можливість представлення, аналізу та
розуміння необхідності застосування транспортних засобів для керування в умовах, непридатних для
людського існування. Розробка систем віддаленого керування автоматизованими транспортними засобами є
актуальною задачею, тому що забезпечує значно більшу безпеку та зручність ніж керування безпосередньо на
місцях.
Тема керування мобільними об’єктами є досить актуальною, так як існує чи мало об’єктів та середовищ, в
яких робота та перебування людини може бути небезпечна. Саме тому доцільне конструювання, розробка та
використання автоматизованих механізмів для виконання надскладних або навіть неможливих задач для
людини.
Однією з найважливіших задач, що може бути поставлена перед такими розробками, є ліквідація наслідків
аварій та катастроф. Наприклад, робот – тетрапод, що був розроблений Toshiba Corporation, здатний
працювати в умовах високих рівнів радіації та може пересуватися у захаращених приміщеннях будівель АЕС
Фукусіма. Унікальний робот має чотири тонкі ноги, які несуть 65-ти кілограмовий корпус, що обладнаний
відео камерою та приладами для дозиметричної розвідки. Як вважають фахівці корпорації Toshiba – інженер
Горо Янас (Goro Yanase), саме крокуючий робот може ефективно працювати в умовах завалів з обладнання,
кабелів та інших речей у приміщеннях аварійної АЕС в Японії. Крім того, робот може пересуватися по крутих
сходинках.
Мета роботи. Розробка алгоритму та програми віддаленого керування автоматизованим транспортним
засобом.
Матеріал і результати дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні
задачі:
−
розробити конструкцію транспортного засобу;
−
розробити алгоритм керування;
−
розробити програмне забезпечення.
Важливою задачею є створення роботів телеприсутності. Ці технології допоможуть людям з вадами
опорно-рухового апарату чи іншими хворобами приймати значно більшу участь у суспільному житті. За
допомогою таких роботів можна проводити заочні екскурсії до музеїв, перевірити, чи все гаразд дома, будучи
у відрядженні, та багато іншого. Наприклад, один з таких роботів Willow Garage.

Рисунок 1 – Структурна схема підключення
Для підключення необхідно мати камеру або смартфон, що необхідно під’єднати за допомогою Wi–Fi,
bluetooth чи USB. До LPT порту потрібно приєднати пристрій спряження. Пристрій спряження під’єднаний до
2–5 пінів LPT-порта.
Найголовнішою частиною усього комплексу є програмний засіб, що написаний у середовищі
програмування LabView. Програма опитує клавіатуру, і після натиснення спеціальних клавіш видає відповідне
значення на LPT-порт. До LPT під’єднаний пульт керування мобільним об’єктом, що включає в себе
транзисторні ключі, які відповідно до логічного рівня на виходах порту замикають або розмикають управляючі
клавіші. Пульт, відповідно до стану транзисторів, відправляє керуючий сигнал за допомогою радіоканалу на
мобільний об’єкт, де встановлений мобільний телефон. Телефон за допомогою Wi–Fi передає зображення з
камери на комп’ютер. У вікні програми відображається зображення з камери відповідно до якого здійснюється
керування мобільним об’єктом.
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На рис. 2 представлено головне вікно інтерфейсу користувача для керування віддаленим об’єктом, більшу
частину якого займає зображення з камери. Знизу цього зображення знаходяться параметри відеопотоку, що
транслюється. Справа − колонка з різноманітною інформацією, полями для вводу і кнопками. Розглянемо їх
детальніше:
−
Frame Rate – показчик кількості кадрів за секунду;
−
Camera – поле для вибору камери, приймає цілочисельні значення, за замовчанням 0;
−
Width – ширина зображення з камери;
−
Height – висота зображення з камери;
−
Frame – кількість кадрів;
−
Camera stop – зупиняє захват і трансляцію зображення;
−
LPT address – адреса LPT-порту, до якого приєднаний об’єкт керування, за замовчанням 378;
−
Stop control – зупинити керування.

Рисунок 2 – Головне вікно інтерфейсу користувача для керування віддаленим об’єктом
Програма починається з циклу, умовою виходу з якого є натискання кнопки СТОП, що завершує роботу
програми. Доки ця кнопка не натиснута, програма отримує зображення з камери та виводить його на екран.
Далі отримуються дані з клавіатури і починається серія розгалужень. Якщо певна клавіша (або комбінація
клавіш) натиснута, виводиться відповідне число в LPT-порт. Після цього цикл переходить на наступну
ітерацію.
Висновки. Було розроблено алгоритм і програму для віддаленого керування автоматизованим
транспортним засобом. В процесі розробки була використана чотирьохколісна модель транспортного засобу з
бездротовою камерою на базі смартфону. Розроблена система може здійснювати керування в місцях, не
придатних для людини. Дана програма може досить широко використовуватись у різноманітних сферах життя
та має легку адаптацію до різних середовищ використання та об’єктів керування.
Загалом система має суттєві відмінності від аналогів. Для порівняння: у роботах телеприсутності
використовують ip–камери або web–камери, у даній системі було використано смартфон. Це дає певні переваги,
такі як: універсальність, можна використовувати смартфони практично на будь якій операційній системі, а
також можливість розпізнавання образів безпосередньо на смартфоні. Також у цій системі використовується
зв’язок з об’єктом керування за допомогою радіоканалу, що збільшує радіус дії на відміну від bluetooth.
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MODELING OF COIL PLACED IN ALUMINUM ENCLOSURE USING
COMSOL MULTIPHYSICS
D. Kováč, prof. Ing. PhD., M. Ocilka, Ing., PhD. stud.
Department of Theoretical Electrical Engineering and Electrical measurement, Technical University of Košice
Park Komenského 3, 04200, Košice, Slovakia, e-mail: matus.ocilka@tuke.sk
Introduction. The aim of this paper is to create a model of solenoid coil and visualize magnetic fields created by
current passing through the coil. The coil is inserted into diecast aluminum enclosure which serves as a shielding for
alternating magnetic field. For this purpose the software package called COMSOL Multiphysics with AC-DC module
was used. COMSOL Multiphysics is software package that solves systems of coupled three-dimensional partial
differential equations. This software can be used to model different physical phenomena including electromagnetics. It
uses the finite element method of solution and can solve the complex problems, geometries or material properties in 2D
or 3D representation for better understanding some phenomena. In this case COMSOL Multiphysics solves the
magnetic fields surrounding the coil that is placed in electrical circuit and calculates the inductance of this coil. Design
of the coil is created in 3D space dimension. The results are then compared with coil that is not inserted in enclosure.
This solenoid coil is made of copper and it is electrically conductive showing an electrical resistance for the direct
current. For the alternating current the inductor shows, except the electrical resistance, also a property called
inductance, which describes the capability of producing a magnetic field around the inductor. From the electrical point
of view the inductance acts as complex impedance being proportional to the frequency of alternating current. The ideal
inductor shows only the inductance while its electrical resistance is negligible [1].
Aim of the research. Mathematical modeling of solenoid coil and magnetic fields created by current passing
through the coil.
Experimental part and result obtained. The proposed coil inserted in the aluminum enclosure is created in CAD
software and shown in Fig.1. The coil is physically described by the following parameters: ch as height of coil [mm], cid
is inner diameter [mm] and ct expresses the width of turns. The diecast aluminum enclosure
(by Hammond – type 1590LB) is made from aluminum alloy A380. This enclosure is used as electronic instruments
enclosure and provides protection against access of dust and splashing water. Also provides for improved EMI/RFI
shielding. The enclosure assembly consists of two parts: lid and box (Fig.1a)).

a)
b)
Figure 1 – Aluminum enclosure with inserted coil a) side view of assembly; b) top view / inside the box
Model of coil: The geometry of coil and the enclosure is created in CAD software and then imported into
COMSOL. The model of system is depicted in Fig. 2. As a material of the coil the copper with conductivity
σ = 5.997×107 S.m-1 and as a material of enclosure aluminum alloy A380 were selected.

a)
b)
Figure 2 – Model of coil a) without enclosure; b) with enclosure
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Using AC/DC module in frequency domain the magnetic fields and inductance of coil are calculated. The
parameters used in simulation are:
Parameters used in simulation:
Number of turns of coil - N = 62
Inner diameter of coil
- cid = 27.2mm
Width of turns of coil
- ct = 2.2mm
Height of turns of coil
- ch = 15.8mm
Coil current
- I=20A
Frequency
- f=50kHz
Important parameter of simulation is a mesh. Proper size and shape of mesh elements influences on the accuracy of
solution; the finer the mesh elements are, the better is the solution accuracy. In our case, fine mesh (provided by COMSOL)
was selected. Final number of mesh elements for coil inside enclosure was 77 394 and for the coil without enclosure it was
26 360. Both models were surrounded by an air domain. The simulation took 217s and results obtained are shown in Fig.3.
Simulation results: The inductance of coil calculated by COMSOL is L=88.31 µH. In the Fig. 3 the magnetic fields
created by the current passing through the coils are shown. It is obvious, that magnetic field in Fig. 2b) is enclosed in
aluminum box.

a)
b)
Figure 3 – Magnetic flux density [T] a) coil without enclosure; b) coil with enclosure
Conclusions. In this paper the calculation of inductance and visualization of magnetic fields was presented.
Calculation was made using COMSOL Multiphysics (AC/DC module) that uses finite elements method of solution.
First, the model of coil without the aluminum enclosure and then the simulation of coil with enclosure were made.
These enclosures provide improved EMI/RFI shielding and they are used in electronic devices such as power
converters. The simulation in this paper showed that this device is suitable as a protection in power converters against
EMI/RFI. Future work will be focused on modeling of other electromagnetic phenomena.
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Вступ. Достатньо широка група технологічних механізмів в процесі роботи потребує точного різання
листових та рулонних матеріалів, які можуть використовуватися в багатьох галузях промисловості (папір
різного призначення, листовий метал, профільні рейки, дріт тощо). Використання сучасних компонентів та
засобів автоматизації процесу різання рулонних матеріалів дозволяє, з одного боку, значно спростити
обслуговування та експлуатацію обладнання, а з іншого – підвищити термін служби та надійність кінцевої
продукції. У зв’язку з цим доцільним є створення лабораторного комплексу, що надає можливість
«моделювання» тих чи інших технічних рішень та забезпечує цільову підготовку кваліфікованих фахівців з
електромеханічних систем автоматизації на відповідному обладнанні [1].
Мета роботи. Створення лабораторного комплексу для вивчення принципів побудови систем
автоматизованого керування технологічними процесами позиціювання та різання рулонних матеріалів на базі
сучасного промислового обладнання.
Матеріал і результати дослідження. У якості прототипу створеного лабораторного комплексу авторами
був обраний верстат нарізання сталевого дроту для виготовлення каркасів фільтрувальних рукавів.
Функціональну схему комплексу представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Функціональна схема комплексу
Механічна частина комплексу має дві основні частини:
1. Механізму переміщення матеріалу, що складається з барабану з намотаним матеріалом (1), привідного (2)
та притискного (3) барабанів;
2. Механізму відрізання матеріалу – упорна площадка різця (4); різець (5); електромагнітний привід різця
(ЕМП).
Конструкція дозволяє здійснювати наступні дії в процесі функціонування обладнання:
– переміщення матеріалу в прямому та зворотному напрямках шляхом безпосереднього обертання
привідного та притискного барабанів асинхронним двигуном (АД), що живиться від перетворювача частоти
(ПЧ);
– підняття/опускання різця до пазу упорної площадки (4) реверсивним електромагнітним приводом (ЕМП).
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Систему керування електроприводами реалізовано на базі сучасного мікропроцесорного лічильника
імпульсів (МЛІ) типу СИ8 фірми ОВЕН, який має три дискретні високочастотні входи (до 8 кГц), два релейні
виходи (8 А) та фотоелектричний датчик положення (енкодер) [2].
Програмування основних параметрів МЛІ здійснюється з зовнішньої панелі приладу або ж з ПК через
інтерфейс RS485 за допомогою автоматичного перетворювача інтерфейсів USB/RS-485 ОВЕН АС4.
Налаштування системи керування здійснюється в наступному порядку: 1) вибір режиму роботи СИ8 –
нереверсивний лічильник імпульсів з функцією скидання рахунку по зовнішньому сигналу; 2) введення
коефіцієнту множника, для переведення вхідних імпульсів енкодера у фактичне переміщення матеріалу –
корегуючий коефіцієнт (Кк), що розраховується за формулою: К к = 2πr / nен. , де r – радіус притискного барабану
(3), nен. – кількість імпульсів енкодера на один оберт; 3) завдання необхідної довжини заготовки; 4) введення
витримок часу t1 та t2 на спрацьовування вихідних ключів К1 та К2 після виконання умови рівності фактичної
довжини матеріалу і заданої; 5) введення витримки часу t3 на скидання значення лічильника; 6) задавання
швидкості подачі матеріалу шляхом налаштування перетворювача частоти.
Після проведення робіт з підготовки матеріалу та налаштування програми керування система управління
комплексу переводиться в автоматичний режим (SA1) та починається процес порізки за командою «Пуск»
(SA2). Діаграма роботи системи керування лабораторного комплексу представлена на рис. 2.
По
команді
«Пуск»
ω
починається
рух
матеріалу
ωн
заготовки до упорної площадки
різця. В процесі роботи сигнали
з датчика положення (енкодеру)
притискного
барабану
подаються
до
МЛІ
для
перерахунку
імпульсів
у
фактичне
значення
переміщення, яке порівнюється
з
попередньо
заданою
довжиною
заготовки.
При
досягненні заданої довжини
заготовки відбувається зупинка
привода та починається відлік
часу t1, t2
до перемикання
контактів К1 та К2 відповідно.
Спрацьовування
К1
подає
живлення
на
ЕМП
для
здійснення порізки дроту чи
жерсті різцем (рух вниз). По
закінченню відліку часу t2
Рисунок 2 – Діаграми роботи системи керування та виконавчих
спрацьовує К2 – підняття різця
механізмів лабораторного комплексу:
та подача напруги живлення на
ω
реле часу KT1, контакт якого по
– відносна швидкість обертання АД
завершенню часу t3 подає
ωн
команду скидання рахунку МЛІ
на вхід 2. Тобто цикл виготовлення заготовки завершується скиданням лічильника і поверненням його
контактів в початкове положення, після чого процес автоматично повторюється до вимкнення обладнання.
Висновок. Розроблений комп’ютеризований комплекс дозволяє проводити лабораторні роботи з сучасним
обладнанням в рамках навчальних дисциплін «Автоматизація типових технологічних процесів» та
«Автоматизований електропривод типових промислових механізмів» з питань дослідження режимів роботи
розглянутого механізму, а також при певних змінах програми керування та схемотехнічного підключення може
забезпечити якісну роботу інших установок, принцип роботи яких полягає в підрахунку поточних чи сумарних
витрат матеріалу, підрахунку часу напрацювання обладнання. Вся система характеризується широкими
перспективами для подальшого розвитку завдяки можливості об’єднання створеної системи з іншим
обладнанням через промисловий інтерфейс зв’язку RS485 [2].
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Introduction. In present time data acquisition system is widely used in environmental monitoring system e.g.
seismic exploration, power monitoring, industrial control, weather station [1]. These application often requires obtain
data: from large area, with high data rate and sometimes wireless. Additionally applied device should be cheap. Suitable
solution which fit the bill is use dedicated embedded real-time system with implemented TCP/IP stack to transmit data
via Ethernet. In market is a lot of devices which allow to build simple embedded data acquisition system. Authors of
this article choose a common available development boards: STM32F4Discovery board with Cortex-M4
microcontroller, DM-STF4BB additional board with PHY (physical layer of the OSI model) device, and implement on
it the real time operation system FreeRTOS [2] with dedicated to embedded system LwIP [3] (Lightweight TCP/IP
stack) stack.
Purpose. Design simple data acquisition system which allow to transfer data via Ethernet, and storage them on
micro SD card.
Material and research results.

Figure 1 – Scheme of data sending via the Ethernet
Data acquisition system (DAS) is presented in fig. 1. It is composed from microcontroller STM32F407 with
implemented FreeRTOS real time operation system which support LwIP. Authors decided to use this implementation of
stack because it focus on reducing resource usage while still having a full scale TCP. This makes LwIP suitable for use
in embedded systems with tens of kilobytes of free RAM. Other parts of DAS are: TFT color display with 320x240
pixel resolution (fig. 3), six channel 16 bit analog to digital converter AD7656, which sending the data to
microcontroller via SPI (Serial Peripheral Interface) bus. Analog to digital converter accepts input voltage from -10V to
+10V, with maximum sampling frequency 100Hz per channel determined by Timer 1. This range of input voltage allow
connect to inputs of DAS wide spectrum of sensors with voltage output e.g. temperature, pressure etc. Converted data’s
from six channels are sent to microcontroller via SPI, where there are written in memory with use DMA (Direct
memory address).
Main part of DAS is microcontroller with implemented real time operation system FreeRTOS. FreeRTOS provide
five different types of mechanism which programmer can use to control different task. Authors in presented data
acquisition system use four task to: acquisition data, storage data, display information on TFT panel, sending data’s via
Ethernet, and five task to establish connection with client host.
The first task is called “DMA_data”- this thread is activating by semaphore from DMA interrupt. It is used to
receive data from memory and write them to three queues, where data waiting on FIFO stacks. The second task
“SD_write” is responsible for fetched data from assigned queue, and storage them in to SD micro cart. FreeRTOS
provide library’s which allows to write data in *.txt file format, and supports FAT16 file system. The main disadvantage
of this approach is maximum storage data limit to 2GB, but provides easy access to *.txt file system on the computer.
The third task “TFT_Display” responsible for display measured voltage on TFT display (fig. 3). This task has the
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lowest priority, because is not required to display data with the same period of time (deviation ~0.1 s are invisible to the
eye). The task “data_sent” responsible for sending data using TCP/IP protocol. The format of sent data presented on
fig. 2.

Figure 2 – Format of sent data
Communication between DAS and host computer is based on the client-server model [4]. To allow connect five
hosts with DAS authors implemented in microcontroller five tasks. Each responsible for: accept connection with
individual host, and filling an array with address of connected clients. Basing on this array “data_sent” task sends data’s
to property IP address of connected host.
To receive the data from DAS authors
written RD application (Receiving data,
fig. 4) in Visual Studio 2010 C# IDE. RD is a
simple client program which main purpose is
display on the char measured voltage values.
User can chose which channel is currently
displayed in ten seconds time widow. Using
“Save data icon” all receive data can be
storage in *.txt data file.
Testing of designed device and software
was performed by sending data between DAS
and three host’s placed in different sub
network. On inputs of DAC set the same
saw-tooth signal from generator. Received
data displayed on chart in RD applications.
After receiving data for 10 minutes
measurement, it was saved in *.txt files.
Conclusions. In this paper presented
construction of simple data acquisition
system (DAS) witch allow for sending data to
any place in the word where is Ethernet
connections. It can be used in medical,
actuator/motor monitoring, whether station.

Figure 3 – Main view of DAS display

Figure 4 – Receiving data program
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА
Э. В. Кореньков, асп., А.М. Кравец, ассист.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, м. Кременчуг, Украина, e-mail: reax0n@mail.ru
Введение. Одним из эффективных методов исследования режимов работы различных технологических
установок
являются
компьютерные
исследовательские
комплексы-тренажеры
(ИКТ),
которые
предусматривают подготовку персонала в соответствии с определенными алгоритмами и позволяют гибко
модифицировать структуру тренажера в процессе обучения [1].
Применительно к гидротранспортным системам (ГТС) ИКТ позволяют оперативно конструировать
технологические схемы различной степени сложности, создавать новые виртуальные элементы, описывающие
работу электрогидравлического оборудования, справочные базы данных, проводить обучение инженерного
персонала в штатных и аварийных ситуациях [2].
В практике режимы ГТС необходимо менять из-за переменного во времени графика работы потребителей
(коммунальный сектор, промышленный объект), что зависит от множества факторов (время суток, сезонные
изменения, особенности технологического режима и т.д.). Для обеспечения необходимых режимов
функционирования ГТС применяют известные методы регулирования технологических параметров [3]:
изменение частоты вращения насоса, дросселирование, замена или обточка рабочего колеса, изменение угла
поворота лопаток и др. Первый метод является наиболее экономичным, приводящим к уменьшению
электропотребления до 30-40 % от общего энергопотребления насосной установки и позволяющим продлить
срок службы электрогидравлического оборудования. Дросселирование – наиболее простой и распространенный
способ, который характеризуется непроизводительными потерями мощности, низкими значениями КПД
механизма. Последние два метода используются реже, являются достаточно трудоемкими и требуют для своей
реализации остановки насосного оборудования.
С учетом сказанного, при подготовке персонала, обслуживающего ГТС, одной из главных задач является
выбор эффективного метода регулирования параметров насосной установки, приводящего к отработке
требуемого графика водопотребления путем формирования необходимых управляющих воздействий на
соответствующее оборудование насосного комплекса (НК).
Цель работы. Анализ динамических характеристик гидротранспортных систем при регулировании
технологического параметра на базе виртуальных моделей исследовательского комплекса-тренажера.
Материал и результаты исследований. Формирование управляющих воздействий в НК выполнено
применительно к технологической схеме, созданной средствами ИКТ ГТС (рис. 1) и включающей: частотнорегулируемый электропривод насоса, управляемую задвижку, трубопровод и потребитель. Для задания графика
водопотребления в ИКТ ГТС разработан
соответствующий виртуальный элемент (ВЭ),
позволяющий
задавать
значения
производительности
в соответствующие
Q
интервалы времени t .
Работа регулируемого насосного агрегата (НА)
описывается уравнением вида:
H p = A2 ν 2 + B 2 ν Q(t) + C 2 Q(t) 2 ,
(1)
где H p – напор на выходе НА, м; Q (t ) – кривая
изменения производительности, формируемая ВЭ,
м3/с; A2 , B2 , C 2 – коэффициенты аппроксимации,
Рисунок 1 – Лицевая панель ИКТ ГТС
зависящие от конструктивных особенностей
турбомеханизма и определяемые по паспортным
характеристикам насосов; ν – относительная скорость вращения рабочего колеса насоса.
Характеристика трубопроводной сети:
H pl = H s + (R res + R z )Q(t) 2 ,
(2)
где H s – статический напор сети, м; Rres – внутреннее гидродинамическое сопротивление сети, с2/м5;
R z – гидравлическое сопротивление задвижки, с2/м5.
Для отработки требуемой кривой водопотребления Q (t ) относительная частота вращения НА должна
изменяться в соответствии с зависимостью, получаемой совместным решением уравнений (1), (2) при
равенстве H p = H pl :

ν(t ) =  − B2 Q(t ) + B22 Q(t ) 2 − 4 A2 (CQ(t ) 2 − H s − Rres Q(t ) 2  (2 A2 ).


Управляющее воздействие на рабочий орган задвижки, установленной на выходе НА, имеет вид:
331

(3)

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ

(

)

Rz (t ) = ( A2 + B2 Q(t ) − H s ) / Q(t ) 2 + C 2 − Rres .

(4)

Для НК с параметрами: напор H0 = 118 м, расход Qn = 0 ,55 м /с, мощность Pp = 750 кВт, длина
3

трубопровода l = 500 м, диметр трубы d = 0,8 м, количество участков трубопровода n = 10 , сопротивление
потребителя Rcon = 353,49 с2/м5 и кривой водопотребления, включающий четыре участка изменения
производительности (I-й участок – QI = (0 ÷ 0,29 ) м3/с, t I = (0 ÷ 15) с; II-й участок – QII = (0,29 ÷ 0,5 ) м3/с,
t II = (15 ÷ 32) с; III-й участок – QIII = (0,5 ÷ 0,29 ) м3/с, t III = (32 ÷ 52) с; IV-й участок – QIV = 0,29 м3/с,
t IV = (52 ÷ 120) с), получены динамические характеристики изменения напора, расхода и мощности (рис. 2, 3).
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Рисунок 2 – Динамические характеристики ГТС при управлении задвижкой
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Рисунок 3 – Динамические характеристики ГТС при изменении частоты вращения насоса

Выводы. Анализ показал, что в пусковых режимах при использовании частотно-регулируемого
электропривода насоса броски давления значительно меньше, чем при прямом запуске насосного агрегата и
управлении задвижкой. Кривые изменения мощности (электрической, механической, гидравлической)
отражают энергетические режимы работы гидротранспортной системы при отработке соответствующего
графика водопотребления.
С учетом полученных результатов, использование исследовательского комплекса-тренажера позволяет в
дальнейшем исследовать работу гидротранспортных систем при воздействии случайных внешних факторов
(появление утечки или несанкционированного отбора жидкости, закупорка трубопровода и т.п.) с последующей
коррекцией в режиме реального времени управляющих воздействий, подаваемых на вход
электрогидравлического оборудования.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСЛЕДОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Е. А. Резник, ассист., А. Л. Перекрест, к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина
Введение. Оборудование насосных станций представляет собой сложный электротехнический комплекс, в
состав которого входит ряд параллельно или последовательно включенных насосных агрегатов, работающих на
общую гидравлическую сеть [1]. Для обеспечения требуемой величины расхода в сети потребителя прибегают
к изменению подачи насосных комплексов. Правильный выбор способа регулирования насосов определяет
надежность и эффективность насосных станций, для чего необходимо знать соотношение между подачей,
напором, потребляемой мощностью и другими параметрами.
На сегодняшний день существует ряд программных продуктов (OLDPUMPE, APPR 4.х, SELECT 1.1,
GENERAT 2.0, HYTUS), которые позволяют выполнить проектирование систем водоснабжения жилых зданий
и сооружений [2, 3], а также подобрать наиболее эффективный насос и выполнить анализ режимов работы
насосных комплексов. При этом, рассмотренные программные продукты не позволяют выполнить анализ
работы нескольких насосных агрегатов при параллельном и последовательном их включении с различными
способами регулирования или же являются закрытыми программными продуктами, реализующими конкретные
задачи. Поэтому был разработан программный комплекс, который позволил выбрать оптимальный с
энергетической точки зрения способ регулирования параллельного и последовательного включения насосов в
системах городского водоснабжения [5].
Цель работы. Усовершенствование программного продукта для анализа различных способов
регулирования подачи насосным комплексом и обучения основам разработки интерфейса пользователя.
Материал и результаты исследования. Программный комплекс [5] разработан в среде визуального
объектно-ориентированного программирования C++ Builder 6, позволяющей быстро создавать оконный
интерфейс, включая создание отчетов, справочных систем, библиотек DLL для различных приложений. В
основе разработанного комплекса лежит математический аппарат, описывающий режимы работы типовой
водопроводной насосной станции и различные способы регулирования технологических параметров.
Разработанный интерфейс позволяет:
− выбрать режим работы НС (определить значения минимума Qmin и максимума Qmax подачи в течение
суток);
− построить характеристики (напорно-расходную, мощностную и энергетическую) отдельно и совместно
работающих насосов;
− выбрать способ регулирования (дросселирование, байпасирование и изменение частоты вращения) и
рассчитать его параметры;
− построить график потребляемой мощности при различных способах регулирования;
− формировать массив данных по рассчитанным кривым.
В качестве примера работы программного продукта рассмотрим два параллельно работающих насоса
Д3200-75 и 14Д-6А. Задавшись кривой водоснабжения и статическим напором НСТ, определим потребляемую
мощность при различных способах регулирования (рис. 1). Результаты расчетов при различном статическом
напоре сведены в табл.1.
Таблица 1 – Потребляемая мощность при различных способах регулирования
Статический напор, м
Потребляемая мощность
Дросселирование, кВт
Байпасирование, кВт
20
23,5
26

1068
1168
1208

1630
1719
1735

Изменение частоты
вращения, кВт
882
910
915

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что регулирование изменением частоты вращения
является наиболее эффективным среди сравниваемых вариантов. Этому случаю соответствует наименьшая
потребляемая мощность: Nчас = 910 кВт. Самым неблагоприятным является байпасирование, при котором
потребляется Nбайп =1719 кВт.
Несмотря на полученные результаты, следует улучшить функциональные возможности программного
комплекса, а именно:
– разработать интерфейс для последовательного соединения насосов при различных способах
регулирования;
– реализовать возможность аппроксимации паспортных данных (характеристик) насосов;
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– создать базу данных насосов;
– составить файлы отчетности с рекомендациями о выборе эффективного способа регулирования насосным
агрегатом в отдельном файле.

б)
а)
Рисунок 1 – Определение потребляемой мощности насосной установки при различных способах
регулирования: а – изменение частоты вращения, б – байпасирование
Важной особенностью разрабатываемого программного продукта является не только его прикладное
применение, но и возможность использования его в качестве наглядного пособия для изучения и разработки
программных интерфейсов. Разработанный комплекс позволяет студентам изучить вопросы, связанные с
визуализацией компонентов, построением графиков, созданием баз данных на языке C++.
Так, для нахождения коэффициентов аппроксимации напорно-расходной характеристики совместно
работающих насосов в C++ Builder 6, с последующим выводом значений, используется компонент LabeledEdit:
void __fastcall TForm4::Button1Click(TObject *Sender)
{ B5=((N*M1)-(S1*Hi1))/((N*Qsum1)-(S1*S1));
LabeledEdit3->Text = FloatToStr(B5);
A5=(Hi1-B5*S1)/N;
LabeledEdit4->Text = FloatToStr(A5); }
Данное программное обеспечение решает ряд сложных математических задач: аппроксимация кривых,
нахождение коэффициента детерминации, которые требуют использования математических процедур, не
входящих в набор стандартных средств систем C++ Builder 6. Решение указанных математических задач
может быть реализовано с помощью пакета Matlab, не создавая при этом специального программного
обеспечения, а используя встроенные функции. В пакете Matlab составляется управляющий m-файл [5],
содержащий последовательность вызова встроенных функций p = polyfit(x, y, n), решающий задачу
аппроксимации коэффициентов характеристик насоса. Встроенными средствами системы Matlab можно
получить исходный код m-файла на языке C++ и внедрить в собственное приложение, созданное в любой
удобной среде разработки приложений (например, C++ Builder 6).
Выводы. Разработанный программный комплекс позволяет выбрать оптимальный способ регулирования
насосным агрегатом в системах городского водоснабжения, что определяет надежность и экономичность
подачи воды. Особенностью программного продукта является его прикладное применение при проектировании
и эксплуатации реального оборудования, а также в качестве учебного пособия, что позволяет студентам
освоить навыки программирования и составления интерфейсов на языке C++ Builder 6, сбор и передачу
информации, изучение характеристик насосных агрегатов при различных способах их включениях и
управления.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА–ТРЕНАЖЕРА
Э. В. Кореньков, асп.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, м. Кременчуг, Украина, e-mail: reax0n@mail.ru
Введение. Использование компьютерных симуляторов, виртуальных лабораторных стендов и тренажеров
является альтернативным средством изучения режимов работы физического оборудования путем имитации его
на виртуальных моделях [1].
В последнее время широкое распространение получили компьютерные тренажеры (КТ), ориентированные
на решение конкретных задач и предусматривающие подготовку инженерного персонала в соответствии с
заданным алгоритмом [2]. При этом особое внимание уделяется разработке КТ в химической, энергетической и
газотранспортной сферах, где возрастает ответственность оперативно-диспетчерского персонала при выборе
того или иного решения. Основным недостатком известных КТ является отсутствие возможности модификации
или коррекции структуры тренажера в процессе обучения.
С учетом сказанного, актуальным является вопрос расширения функций тренажерных комплексов,
позволяющих не только проводить обучение персонала по заданным схемам и сценариям, но и выполнять
задачи исследовательского характера, обусловленные необходимостью изменения режима работы
оборудования в результате воздействия различного рода внешних факторов.
Таким образом, исследовательский комплекс-тренажер (ИКТ) должен представлять собой
многофункциональную программно-инструментальную среду для быстрого и эффективного конструирования
технологических схем различной степени сложности и исследования работы оборудования в штатных и
аварийных режимах с целью качественной подготовки персонала.
Предметной областью рассматриваемого в работе ИКТ являются гидротранспортные системы (ГТС) –
энергоемкие электрогидравлические комплексы, широко используемые в различных отраслях промышленности
и коммунальном секторе. В структуру ГТС входят: насосные агрегаты (НА), разветвленная сеть
гидрокоммуникаций, трубопроводная арматура и т.п.Работа ГТС характеризуется эксплуатационными
режимами, связанными с регулированием технологических параметров оборудования в соответствии с
графиком работы потребителя и нештатными режимами, обусловленными нарушением условий эксплуатации
оборудования. Процедура расчета и анализа режимов работы ГТС – сложная и трудоемкая операция,
требующая большого объема статистической информации. Задача еще более усложняется при групповой
работе НА, разветвленной структуре трубопроводов, срабатывании запорно-предохранительной арматуры и т.п.
Одной из составляющих ИКТ является подсистема учебно-тренировочных задач (УТЗ) [3], предназначенная для
подготовки и проведения практических занятий с инженерным персоналом путем моделирования работы ГТС,
представленных типовыми технологическими схемами. Предложенный набор УТЗ включает задания двух типов:
– базовые УТЗ, которые предназначены для начального обучения персонала и сводятся к анализу режимов
работы оборудования на предложенных простейших технологических схемах ГТС (без возможности
модификации их структуры);
– динамические УТЗ, предоставляющие возможность вносить коррективы в технологические схемы,
изменять параметры виртуального оборудования, а также осуществлять управление НА, запорной арматурой в
режиме реального времени.
Цель работы. Определение статических и динамических характеристик технологической схемы
гидротранспортных систем при регулировании производительности НА средствами исследовательского
комплекса-тренажера.
Материал и результаты исследований. На рис. 1 приведена лицевая панель ИКТ ГТС, отображающая
технологическую схему гидротранспортной установки, в структуру которой входят: преобразователь частоты,
асинхронный двигатель, насос, трубопровод, запорно-регулировочная арматура и потребитель. Такая УТЗ
предусматривает возможность выбора необходимого технологического оборудования из справочных баз
данных, входящих в структуру ИКТ, или коррекции уже введенных параметров, получения статических и
динамических характеристик ГТС. На рис. 2 приведены статические характеристики НА, работающего на
трубопроводную сеть с параметрами: напор H 0 = 118 м, расход Qn = 0 ,55 м3/с, мощность Pp = 750 кВт, длина
трубопровода l = 500 м, диметр трубы d = 0,8 м, количество участков трубопровода n = 10 , сопротивление
потребителя Rcon = 353,49 с2/м5. При регулировании подачи НА дросселированием точка рабочего режима
смещается по напорно-расходной характеристике насоса, что позволяет определить напор, мощность и КПД
насосной установки при соответствующей величине расхода.
На рис. 3 приведены динамические характеристики изменения напора, расхода и мощности от времени: в
момент времени ( t0 − t1 ) происходит запуск насосного агрегата на закрытую задвижку, установленную на
выходе НА; в момент ( t 1 − t 2 ) – открытие задвижки и выход ГТС на рабочие значения; на участке

( t 2 − t 3 ) осуществляется прикрытие на 60 % задвижки, установленной на выходе НА.
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Рисунок 1 – Лицевая панель ИКТ ГТС

Рисунок 2 – Статические характеристики ГТС: напорно-расходная а), энергетическая б), мощностная в)

Рисунок 3 – Динамические характеристики ГТС:
I–запуск насоса на закрытую задвижку;II – открытие задвижки и выход системы на рабочие параметры;
III – прикрытие задвижки на выходе насосного агрегата
Выводы. Использование автоматизированных средств изучения режимов работы электротехнологических
установок на базе виртуального комплекса-тренажера позволяет оперативно в режиме реального времени
получать статические (электромеханические, механические, гидравлические, энергетические) и динамические
характеристики технологических схем гидротранспортных систем с учетом соединения насосных агрегатов,
конфигурации трубопроводной сети, способа регулирования выходных технологических параметров.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
ПОСТОЯННОГО ТОКА С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПЛК
А. В. Торопов, к.т.н., инж.
ООО «ЦИТ Альтера»
бульв. Лепсе, 4, 03680, г. Кие, Украина, e-mail: askpify@ukr.net
К. А. Черняев, студ.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
просп. Победы, 37, 03056, г. Киев, Украина
Введение. В промышленности Украины, несмотря на развитие электроприводов переменного тока, все еще
находят применение электромеханические системы с двигателями постоянного тока. Наибольшее
распространение они получили в прокатных станах, полиграфических установках, а также машинах для
протяжки пленки. Преимуществами электроприводов постоянного тока являются линейность их механических
характеристик, простота динамической модели двигателя, возможность независимого управления потоком
возбуждения машины. В связи с этим системы управления электродвигателями постоянного тока в
значительном объеме предоставляются для изучения студентами в дисциплинах «Теория электропривода» и
«Системы управления электроприводами» [1, 2]. В то же время одной из важных особенностей стендов для
проведения лабораторных работ по изучению приводов постоянного тока является очевидное устаревание
устройств управления, построенных на операционных усилителях, по сравнению с микропроцессорными
системами управлениями двигателями переменного тока. В приводах постоянного тока, использующихся в
существующих лабораторных стендах, не обеспечивается гибкость управления структурой регуляторов,
затруднена визуализация влияния изменения параметров привода на качество регулирования. При этом замена
их на новые микропроцессорные преобразователи напряжения ведущих фирм-производителей (Lenze, ABB,
Siemens) затруднена по ценовым соображениям. Так, например, система «транзисторный преобразователь
напряжения – двигатель постоянного тока» производства немецкой компании Lenze может стоить в 2 и более
раз дороже распространенной системы «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» аналогичной
мощности. Следовательно, задача модернизации существующих лабораторных стендов для исследования
двигателей постоянного тока является актуальной.
Цель работы. Разработка схемотехнического решения по модернизации приводов постоянного тока с
использованием современных микропроцессорных средств автоматизации.
Материалы и результаты исследования. Одним из подходов к решению вопроса модернизации
существующего оборудования на операционных усилителях является использование программируемых
логических контроллеров (ПЛК) с быстродействующими цифровыми и аналоговыми входами. В этом случае
при решении задачи управления двигателем постоянного тока, силовая часть преобразователя напряжения
остается неизменной. Изменения претерпевает только система регулирования, в которой аналоговый выход
контроллера подключается к входу СИФУ, а к входам ПЛК подключаются сигналы обратных связей по току
якоря и скорости. Предложенный подход к модернизации лабораторного стенда с двигателем постоянного тока
был реализован на кафедре автоматизации управления электротехническими комплексами НТУУ «КПИ».
Внешний вид лабораторного стенда представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Внешний вид лабораторного стенда
Устаревший тиристорный преобразователь с системой управления на базе электромагнитного усилителя
заменен современным нереверсивным транзисторным преобразователем с широтно-импульсной модуляцией,
собранным представителями кафедры систем автоматического управления и электропривода КрНУ им.
Михаила Остроградского. Система управления транзисторным преобразователем реализована на основе
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программируемого логического контроллера Lenze Drive PLC, предоставленного компанией «СВ Альтера». На
быстродействующие аналоговые входы контроллера подаются сигналы с резистивного датчика тока якоря и
тахогенератора, установленного на валу двигателя постоянного тока. Для управления логикой работы системы
управления преобразователем, без внесения изменений в программу контролера, задействованы два тумблера
для подачи дискретных сигналов, а также потенциометр для изменения задания по скорости.
Формирование задающего сигнала, поступающего на вход преобразователя напряжения, осуществляется в
ПЛК согласно выбранной системе управления. При выполнении лабораторных работ используются две
основные замкнутые системы управления скоростью двигателей постоянного тока: схема с суммирующим
усилителем и схема с подчиненным регулированием тока якоря и скорости (рис. 2). Обе системы реализованы
программно с помощью среды разработки Drive Developer Studio, являющейся одной из разновидностей
Codesys 2.3. При этом использовался графический язык программирования Continious Flow Charts (CFC),
сходный по способу формирования сигналов с Matlab Simulink.
В случае использования системы управления скоростью двигателя с подчиненным регулированием
координат дискретные входы не используются, а задание по скорости формируется с помощью внешнего
потенциометра. Основной задачей студентов является анализ поведения электропривода при изменении
параметров ПИ-регулятора тока и П-регулятора скорости. Ввод необходимых параметров осуществляется во
вкладке визуализации Drive Developer Studio портативного компьютера, при этом соединение с ПЛК
осуществляется с помощью адаптера USB/CAN EMF2177IB. При использовании системы управления
скоростью двигателя с суммирующим усилителем активируются дискретные входы ПЛК, с помощью которых
программно подключаются и отключаются сигналы обратных связей по току якоря и скорости. При проведении
лабораторной работы с электроприводом данной конфигурации студенты имеют возможность изучить влияние
обратных связей на жесткость механических характеристик привода, проанализировать преимущества
замкнутой системы перед разомкнутой. Относительным недостатком существующей системы регулирования
является значительное время опроса переменных контроллера с помощью программного обеспечения Drive
Developer Studio. При этом отсутствует возможность визуализации переходных процессов по скорости и току
якоря при пуске и регулировании в режиме реального времени.

Рисунок 2 – Программа реализации системы подчиненного регулирования, написанная на языке CFC
Выводы. Использование контроллера Lenze Drive PLC с быстродействующими аналоговыми и цифровыми
входами позволяет осуществить простую и удобную модернизацию лабораторных стендов по исследованию
двигателей постоянного тока. Для формирования напряжения на клеммах двигателя может быть использована
силовая часть старого преобразователя напряжения, рассчитанная на большие токи, а закон управления
двигателем реализуется программно в ПЛК. При этом имеется возможность изучения качества регулирования
скорости при использовании различных систем управления. Дальнейшее развитие лабораторного стенда с
используемым ПЛК возможно за счет разработки системы визуализации переходных процессов в режиме
реального времени.
ЛИТЕРАТУРА
1. Чорний О.П., Родькін Д.Й., Кравець О.М., Євстіфєєв І.В., Неборак О.І., Розен В.П., Величко Т.В.
Віртуальний лабораторний комплекс з навчальної дисципліни „Теорія електроприводу» // Вісник КДУ
імені Михайла Остроградського. – Вип. 4/2010 (63). – Ч. 2. – С.174–179.
2. Панченко К.С., Артеменко А.Н. 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. – Кременчук, 2011. – С. 129–130.

338

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ
ЗАМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ВИРТУАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА
Д. Ю. Красильникова, студ., А. М. Кравец, ассист., Т.В. Коренькова, к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: pp-kontur@ukr.net
Введение. Проблема энергосбережения является важнейшим вопросом при анализе работы различных
энергоемких электромеханических систем (ЭМС). Необходимость экономного использования энергии,
снижения непроизводительных потерь мощности обуславливает актуальность развития подходов,
затрагивающих процессы передачи, генерирования, использования электрической энергии в ЭМС любой
физической природы (электрической, гидравлической, механической и т. п).
В большинстве случаев внимание уделяется вопросам исследования энергопроцессов в цепях с
синусоидальным питанием и использованием интегральных показателей для их оценки [1, 2]. Однако такие
методы не позволяют выполнить анализ энергорежимов в системах, которые отличаются различной физической
природой исходных сигналов, их формой, периодичностью, наличием нелинейных элементов.
В работах [3, 4] для решения такого рода задач предложено использовать метод мгновенной мощности,
теоретической базой которого является баланс гармонических составляющих мгновенной мощности источника
питания и элементов ЭМС. Мгновенная мощность определяется произведением временных зависимостей
мгновенных значений напряжения и тока, отражающих реальный физический процесс в каждый момент
времени. Сказанное приводит к необходимости разработки автоматизированных подходов к анализу
энергопроцессов в ЭМС. При этом в основе исследования должны лежать временные энергетические модели,
описывающие преобразование энергии в каждом звене рассматриваемой системы.
Цель работы. Исследование энергетических процессов в электрических схемах замещения средствами
виртуального конструктора.
Материал и результаты исследования. Главное окно виртуального конструктора (ВК), созданное в среде
программирования LabVIEW, приведено на рис. 1. Его центральным элементом является поле набора
электрической схемы, состоящее из "ячеек" с возможностью выбора элементов схемы: линейных (нелинейных),
активных,
индуктивных
или
емкостных
сопротивлений;
постоянного,
синусоидального
или
полигармонического источников питания. Такой подход позволяет рассматривать электрические схемы любой
степени сложности и получать кривые изменения напряжения, тока и мгновенной мощности на выбранных
элементах системы с возможностью определения в дальнейшем необходимых показателей энергопроцессов.

Рисунок 1 – Главное окно ВК энергетических моделей электромеханических систем
Для приведенной электрической схемы замещения асинхронного двигателя (рис. 2, а) разработана
структурная схема энергетической модели системы (рис. 2, б), где u (t ) – источник синусоидального питания;

R1 , R 2/ , Rµ – активные сопротивления статора, ротора и контура намагничивания соответственно;
L1 , L/2 , Lµ – индуктивные сопротивления статора, ротора и контура намагничивания соответственно.
Математический аппарат для определения мгновенной мощности в системе с синусоидальным питанием
приведен в [3, 4].

Рисунок 2 – Электрическая схема замещения (а) и ее энергетическая модель (б)
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Для ЭМС с параметрами: Un = 212,132 В; f=50 Гц; ϕ n = 30 °; R1=10 Oм; R /2 =20 Oм; Rµ=15 Ом; L1=0,01 Гн;

L/2 =0,07 Гн; Lµ=0,03 Гн получены кривые изменения тока, напряжения и мощности на выходе источника
синусоидального питания (рис. 3, а) и на элементах энергетической модели (рис. 3, б).

Рисунок 3 – Кривые изменения мощности (1), напряжения (2) и тока (3) на
выходе источника синусоидального питания (а), а также кривые изменения мощности на активном,
индуктивном, емкостном сопротивлениях (б)
На рис. 4 приведена модель электрической схемы замещения с источником полигармонического питания и
соответствующая ей энергетическая модель.

Рисунок 4 – Электрическая схема замещения с полигармоническим питанием и RLC–нагрузкой (а) и ее
энергетическая модель (б)
Для системы с параметрами: U1=141,421 В; f=50 Гц; φ = 45 °; U3=212,132 В; φ = 135 °; R=10 Ом; L=0,01 Гн;
C=0,0001 мкФ средствами ВК получены кривые изменения тока, напряжения и мгновенной мощности на
выходе источника полигармонического питания (рис. 5, а) и на элементах энергетической модели (рис. 5, б).
1

1

Рисунок 5 – Кривые изменения мощности (1), напряжения (2) и тока (3) на
выходе источника полигармонического питания (а), а также кривые изменения мощности на активном,
индуктивном и емкостном сопротивлениях (б)

Выводы. Разработанный графический интерфейс виртуального конструктора энергетических моделей
электромеханических систем позволяет создавать электрические схемы замещения различной сложности и
конфигурации, исследовать кривые изменения мгновенной мощности, как на отдельных элементах, так и в
системе в целом, что является базовой платформой для получения частотных характеристик мгновенной
мощности с целью количественной и качественной оценки процессов энергопреобразования.
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INDUCTION MOTORS DIAGNOSTIC AND LIFE PREDICTION SYSTEM
Kalinov A. P., cand. sc. (tech.), assoc. prof., Mamchur D. G., assist.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Pershotravneva str., 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine, e-mail: scenter@kdu.edu.ua
Introduction. Induction motors (IM) are the most widely used consumers of electric energy. According to recent
research, they consume over 80 % of the total amount of electric power [1]. Induction motors are widely used because
of the simplicity of their construction, reliability and relatively low cost. The creation of speed-controlled electric drive
systems resulted in increased usage of IM because of the simplicity of their implication into such systems. However,
different types of damage can be caused to IM parts under operating conditions, which can lead to untimely motor
failure. Every year about 20–25 % of induction motors fail as a result of damages. Thus, the creation of a reliable IM
diagnostic system is an important task. In many factories the failure of one motor can lead to the shutdown of the entire
manufacturing process. The operation of electric motors under unsatisfactory technical condition results both in direct
financial losses, and in considerable (about 5–7 %) indirect expenses for electric energy. For this and other reasons
there is a necessity of IM diagnostics under operating conditions. Another important task is prediction of induction
motor life time. Solution of both these tasks allows us provide maintenance of induction motor systems considering
their real technical conditions, planning maintenance expenses and repairing operations.
Aim of the research. Development of induction motors diagnostic and life prediction system.
Experimental part and result obtained. The most convenient and reliable IM diagnostic methods are based on the
analysis of electric signals. Most suitable and among them is instantaneous power spectra analysis. This method needs
data of three phase currents and voltages, and it is one of the most reliable and easy for implementation method.
Mathematical basis and details of this method are described in [2].
In order to utilize and test this diagnostic method, special diagnostic equipment was created. This equipment consist
of two parts: hardware for measuring and recording electrical signals, and software for analyzing recorded data according to both diagnostic methods, and presenting diagnostic results to users.
In order to test the possibilities of diagnostic equipment, experimental tests measuring and analyzing signals from
IM with damage was done. This feature was taken into account while hardware is developing.
A photo of created experimental equipment is shown in Fig. 1.

Figure 1 – Photo of the measuring complex
Using developed equipment, a series of experiments for testing developed diagnostic method was done. For simulating the most frequently caused defects of IM, such as rotor bar breaks, stator windings asymmetry and short circuits,
bad mounting to the ground and rotor eccentricity, three identical induction motors of type АИР80В4У2 1.5 kW were
used. Their design provides the possibility of creating the rotor bar break and turn-to-turn short circuit.
In order to imitate turn-to-turn short circuits, the taps were provided in one of the phases of stator winding. To imitate rotor bar breaks, apertures were drilled in the places where the bars are attached to cage rings, with the aim of
breaking the contact of the bar and the ring. For investigating broken bars, several rotors of identical type with 1, 2 or 3
broken bars, which can be interchanged, were used.
The DC generator provided a mechanical load. The motor angular speed can be controlled with a speed sensor. Supply asymmetry could be achieved by using the voltage transformer in one of the supply phases.
The software for IM fault detection system was developed based on the expressions for the correspondence of fault
341

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ
type and electrical signal harmonic component known from the MSCA analysis method [2] and the instantaneous power
analysis method [1]. The user interface is shown in Fig. 2. This software allows us to upload preliminary measured data
for analysis. There is also a possibility to define the analyzed signal length. Basing on the given signals, the program
calculates FFT transformation and shows the signal spectra for each phase of the electric signal and all three phase instantaneous power signals (Fig. 2). According to developed algorithms, the program gives a diagnostic result based both
on the MSCA method and the instantaneous power analysis method.

rotor bar
breaks

stator and supply
unsymmetry

supply
unsinusoidality

Figure 2 – Spectra analysis for total 3-phase instantaneous power signal
Induction motor remaining life time could be computed basing on well-known equations of its components degradation, such as insulation thermal degradation, bearings mechanical degradation and so on. But these methods based on
empirical dependences and do not take into account real environmental and operational conditions. Another way for
creating motor life prediction subsystem is implementation of neural-network models. Usage of both of these methods
could provide most reliable result, so life prediction subsystem should be created implementing advantages of mentioned methods.
Conclusions. A hardware and software for induction motor diagnostic system were created. Experimental tests
showed reliability of proposed system diagnostic results. Ways for developing motor life prediction subsystem were
shown.
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Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 27–28.
У роботі досліджено та доведено дієвість системи
керування поліпшення енергетичних характеристик
частотно-регульованого
електропривода
шляхом
компенсації несиметрії параметрів асинхронного
двигуна за допомогою схем керування, побудованих на
базі крос-векторної теорії. Показано, що застосування
запропонованої системи керування дозволяє майже на
порядок зменшити небажану змінну складову моменту.
О.Ю. Лещук, Д.І. Зубенко, О.С. Шевченко
Аналіз
шляхів
модернізації
кранових
електроприводів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 29–30.
Проведено аналіз можливих шляхів модернізації
кранового електропривода оснащеного АД з фазним
ротором для збільшення ресурсу, підвищення їх
ефективності, точності позиціонування та зменшення
ударних
навантажень
в
динамічних
режимах
електромеханічної системи.
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A. Melnik, R. Voliansky
Optimal control of floating object’s stabilization system
Electromechanical and energy systems, modelling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 23–24.
The possibility of application anchor stabilization floating
objects’s systems is shown. Consisting mathematical model of
the perturbed motion is developed . We prove the
effectiveness of regularization procedure for dynamic object
with imaginary roots of the characteristic equation.
Discontinuous optimal control, which allows you to stabilize
the position of the object at the desired level, is found.

A. Gonchar, A. Semikov
Energy efficiency calculation of the electric vehicle electric
drive with application of electric double-layer capacitors
Electromechanical and energy systems, modelling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 25–26.
The operation of the circuit of electric vehicle electric drive
with using of back-up electric double-layer capacitor stack is
considered. Computer simulation of the motion of electric
vehicle based on vehicle "Lanos" in urban cycles with
regenerative braking and without it is performed. The
evaluation of the results is made.
I. Orel, A. Chumachova
Research and improve of frequency-controlled electric
drive energy efficiency at IM stator windings asymmetry
Electromechanical and energy systems, modelling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 27–28.
In this work, the effectiveness of variable compensation
component of active power through control circuits built on
the basis of cross-vector theory is proved. It is shown that
implementation of proposed control system will allow to
decrease variable component of the electromagnetic torque
almost by 10.

O. Leschuk, D. Zubenko, O. Shevchenko
Analysis of ways to modernize crane drives
Electromechanical and energy systems, modelling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 29–30.
Analysis of possible ways to modernize the electric crane
equipped with an asynchronous motor with slip-ring motors
for increased resources, increase their efficiency, precision
positioning and reduce shock loads in the dynamic mode
electromechanical system.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

М.Я. Островерхов, Д.М. Левицький
Система керування швидкістю синхронного двигуна
з постійними магнітами з властивостями слабкої
чутливості до зміни індуктивності статора
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 31–32.
У статті розроблено та синтезовано систему векторного
керування швидкістю синхронного двигуна з постійними
магнітами зі слабкою чутливістю до зміни індуктивності
статора. Виконаний синтез регулятора швидкості.
В.Ф. Кудін, В.С. Шибіко
Синтез
субоптимального
регулятора
контуру
стабілізації
зусилля
різання
металорізального
вурстату
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 33–34.
У роботі наведено методику отримання закону
керування
(рівняння субоптимального
регулятора)
методом
Беллмана
–
Ляпунова
для
КСЗР
металорізального верстату. Отриманий у результаті
синтезу закон керування забезпечує стійкість системи
при відпрацюванні задаючих збурень (впливів),
мінімальну енергію керування та високі показники
якості перехідного процесу.
А.П. Нетесанний, Ю.В. Зачепа
Дослідження резонансних явищ в асинхронному
генераторі з некеруючим випрямлячем
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 35–36.
Досліджені фізичні явища в системі SEIG – RC –
споживача шляхом аналізу процесів перетворення
енергії у всіх елементах АСЕ з використанням
математичного моделювання.
В.І. Теряєв, М.М. Ткаченко
Математичне моделювання механічної частини
взаємозв’язаної
системи
електропривода
металорізального верстату
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 37–38.
Запропоновано
методологію
математичного
моделювання механічної частини електроприводів,
перехресно
зв’язаних
через
спільний
процес
металообробки різанням. Отримані моделі надають
можливість здійснювати синтез алгоритмів керування та
дослідження електроприводів головного руху та подач
металорізальних верстатів, розглядаючи їх як едину
взаємозв’язану електромеханічну систему.
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M. Ostroverkhov, D. Levitskyy
Synchronous motor with permanent magnets speed
control system with property of weak sensitivity to change
of the inductance of the stator
Electromechanical and energy systems, modelling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 31–32.
In this article synchronous motor with permanent magnets
vector control speed system with low sensitivity to changes of
the inductance of the stator was designed and synthesized.
Speed regulator synthesis was made.
V. Kudin, V. Shybiko
Synthesis of suboptimal regulator of stabilization circuit
of cutting force of cutting machine
Electromechanical and energy systems, modelling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 33–34.
The article presents a Bellman – Lyapunov method of
designing SCCF control algorithm (suboptimal regulator
equation) of cutting machine. The synthesis resulting control
algorithm ensures the stability of the system when mining
assigning stimulus (impacts), minimal control energy and
high quality of transient performance index.

A. Netesannyi, Yu. Zachepa
Research resonance effects in induction generator with
uncontrolled rectifier
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 35–36.
Research of physical phenomena in the SEIG - RC consumer by analyzing the process of energy conversion in all
elements of ACE using mathematical modeling
V. Teriayev, M. Tkachenko
Mathematical
modeling
of
mechanical
part
interconnected system of electric drive cutting machine
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 37–38.
In the article time definition method of brake system response
on vehicles category M1 with alternative drive type is
examined. A methodology of mathematical modeling of
mechanical part of electric drives, cross-linked through a
collaborative metal processing were proposed. The obtained
models provide the opportunity to carry out the synthesis of
control algorithms and researching of electric drives metal
processing machines, consider them as united interconnected
electromechanical system.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

Б.І. Приймак, Ю.С. Гаман
Дослідження точності параметрично інваріантного
нейронного оптимізатора
втрат потужності
в
асинхронному електроприводі
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 39–40.
Розглядається
енергоощадний
векторно-керований
асинхронний електропривод з оптимізатором втрат
потужності на основі нейронної мережі (НМ). Проведено
дослідження точності параметрично інваріантного
нейромережного оптимізатора при врахуванні ефекту
перенавчання НМ. Цей ефект пов'язаний із наявністю
помилок при емпіричному визначенні оптимального
потокозчеплення ротора двигуна. За результатами
дослідження виявлено раціональну кількість нейронів у
захованому шарі НМ.
А.Л. Дорошенко, І.А. Шаповал
Огляд систем електропривода на базі машини
подвійного
живлення
з
різними
типами
перетворювачів частоти
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09 – 11 квітня
2013 р. – Кременчук:КрНУ, 2013 – С. 41–42.
Виконано
загальний
огляд
існуючих
систем
електропривода на базі машини подвійного живлення з
різними типами перетворювачів частоти. Розглянуто
структурні схеми електропривода, типи перетворювачів
частоти та алгоритми керування. Наведено переваги та
недоліки кожної з систем. Запропоновано новий спосіб
керування машиною подвійного живлення.
М.Я. Островерхов, А.П. Підгаєць
Дослідження системи керування швидкістю двигуна
постійного струму з властивістю слабкої чутливості
до зміни моменту інерції та коефіцієнта
передачі силового перетворювача
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 43–44.
У статті шляхом моделювання досліджено перехідні
процеси швидкості для робастних регуляторів у
порівнянні з звичайними ПІ-регуляторами. Отримані
результати показують достатню жорсткість перехідного
процесу за умови параметричних збурень.
А.П. Калінов, В.О. Мельников, М. Кабаста
Оцінка
втрат
енергії в напівпровідникових
перетворювачах при перемиканні ІGBT.
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 45–46.
Представлено експериментальні дослідження впливу
процесу перемикання IGBT-транзисторів на втрати
енергії в напівпровідникових перетворювачах при роботі
на активне та активно-індуктивне навантаження.
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B. Pryymak, Y. Haman
Study of the accuracy of a parametrically invariant neural
optimizer of power loss in the induction motor drive
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 39–40.
The energy-saving vector controlled induction motor drive
with a neural network (NN) based power loss optimizer is
studied. Is studied the accuracy of parametrically invariant
NN optimizer taking into account the effect of over-learning
of NN. This effect is associated with errors of empirical
determine of the optimum rotor flux linkage of motor. The
results of studies found a rational number of neurons in
hidden layer of NN.

A. Doroshenko, I. Shapoval
A review of electric drive systems based on a doubly-fed
induction machine with different types of frequency
converters
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 41–42.
General overview of electric drive systems based on a doublyfed induction machine with different types of frequency
converters have been performed. Schemes of electric drive,
types of frequency converter and control algorithms are
considered. Advantages and disadvantages of the systems are
discussed. A new method of a machine control has been
proposed.
M. Ostroverkhov, A. Pidgaec
Study of dc motor speed control system with the property
of weak sensitivity to changes in the moment of inertia and
the transmission ratio of the power converter
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 43–44.
In this article by simulation studied transient response of
speed for robust regulators, compared with conventional PI
controllers. The results show sufficient robust transient
response in terms of parametric disturbance.

A. Kalinov, V. Melnykov, M. Kabasta
An estimation of energy losses in semiconductor
converters while IGBT switching.
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 45–46.
An experimental investigations of IGBT switching influence
on energy losses in semiconductor converters working with
resistive and resistive-inductive load.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

С.О. Бур’ян, С.В. Пєрвєєв, Я.І. Петровський
Визначення такту квантування екстремального
регулятора коефіцієнта корисної дії насосу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 47–48.
У роботі представлена методика визначення такту
квантування для екстремального регулятора ККД насосу.
Проведено математичне моделювання і визначені
залежності такту квантування регулятора від сумарної
сталої часу системи.
В.В. Бушер, В.Г. Герасимяк
Анализ
эффективности
торможения
электротранспортного средства
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 49–50.
Рассмотрено
применение
различных
алгоритмов
рекуперативного торможения электротранспортного
средства. Приводятся энергетические и временные
сравнения алгоритмов, смоделированных в системе
MatLab Simulink.
І.М. Задорожня
Оптимізація
динамічних
режимів
приводів
металургійних машин з мінімізацією впливу пружних
коливань.
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 51–52.
Розглянуто методику синтезу параметрів електромеханічної системи металургійних машин на прикладі
головного електроприводу стана гарячої прокатки та
запропоновано оптимізацію параметрів з компенсацією
впливу пружних коливань.
О.А. Таранец, М.Ю. Юхименко
Определение
степени
изменения
суммарных
электрических потерь в асинхронном двигателе при
заданных параметрах ШИМ питающего напряжения
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 53–54.
В работе разработана методика расчета изменения
дополнительных потерь в АД, работающих от
преобразователей напряжения на основе гармонического
анализа, отличающаяся учетом влияния способа и
параметров
импульсной
модуляции
напряжения,
зависимости изменения активного сопротивления
обмоток с изменением частоты тока.
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S. Buryan, S. Perveev, Y. Petrovsky
Definition the sample time of extreme regulator of pump
efficiency
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 47–48.
The article shows the method of determining the sample time
of extreme regulator of pump efficiency. The mathematical
modeling has been made and depending of regulator sample
time of the system total time constant of has been identified.
V. Busher, V. Gerasymiak
Analysis braking efficiency electric vehicles
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 49–50.
Application of the various algorithms regenerative braking
electric vehicles. Contained comparison energy and time of
algorithms, which modeled in the system MatLab Simulink.

І. Zadorozhnia
Optimization of dynamics of metallurgical machines drive
on principle by minimization influence of resilient
vibrations.
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 51–52.
In the article the method of synthesis of parameters for
electromechanical system of metallurgical machines is
considered on the example of the hot rolling mill. The
optimization of parameters on principle of indemnification of
influence by resilient vibrations is offered.
O. Taranets, M. Yukhimenko
A certain degree of change in the total electrical losses in
induction motors for the given parameters PWM supply
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 53–54.
In this paper, the method of calculation of growth additional
losses in induction motors, operating from voltage converters
based on harmonic analysis of the voltage pulse shape,
different light exposure method and parameters of pulse
modulation voltage dependence of resistance of windings
changes with changing frequencies.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

А.В. Торопов, Н.В. Маснык
Формализация критериев оптимальной работы
приводных механизмов упаковочного оборудования
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 55–56.
Сформулированы критерии оптимальности работы
электроприводов упаковочного оборудования. Получен
неквадратичный функционал качества для обеспечения
точности отработки линейной скорости перемещения
нагревателя.
Л.В. Белая, В.М. Чермалых
Применение
систем
автоматизированного
проектирования
в
задачах
управления
асинхронными электродвигателями с возбуждением
переменным током
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 57–58.
Предложен подход к настройке системы управления
асинхронными электродвигателями с возбуждением
переменным током. Представлен сравнительный анализ
полученных
результатов
моделирования
при
использовании настроек по методу Циглера-Николса и
при
использовании
систем
автоматизированного
проектирования.
В.Ю. Ноженко, С.Г. Захватов
Повышение эффективности вибрационных площадок
для уплотнения железобетонных изделий средствами
регулируемого электрического привода
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 59–60
Предложен
способ
повышения
качественных
показателей железобетонных изделий средствами
электропривода вибрационных площадок.
П.А. Коротаев
Влияние параметров водопроводной сети на броски
давления при пусках электроприводов насосных
агрегатов
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 61–62.
Выполнено моделирование частотно-регулируемого
электропривода насосной установки в условиях
гидравлического
удара
с
представлением
гидромагистрали
линией
с
распределенными
параметрами.
Установлена
зависимость
бросков
давления при гидравлическом ударе от параметров
водопроводной сети. Сделан вывод о необходимости
учета параметров водопроводной магистрали при
разработке законов пуска электроприводов насосных
агрегатов.
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A. Toropov, N. Masnyk
Formalization of optimal work criteria for drive
mechanisms of packaging equipment
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 55–56.
The criteria of optimality of the drive packaging equipment is
formulated. Obtained nonquadratic functional to ensure the
accuracy of the linear velocity of the heater moving.

L. Belaya, V. Chermalykh
Application of CAE systems in the problems of control by
asynchronous motors with AC excitation
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 57–58.
The approach to setting up the control system by
asynchronous motors with AC excitation is proposed. A
comparative analysis of the results obtained using the settings
by the Ziegler - Nichols method and using of CAE.

V. Nozhenko, S. Zahvatov
Improving the efficiency of vibrating platforms for
compaction concrete products by means of the
controllable electric drive
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 59–60.
The method of increasing the qualitative index concrete
products is proposed by means of electric drive vibrating
platforms.
P. Korotaiev
Influence of a water supply system parameters on
pressure throws at start-up of pump electric drives
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 61–62.
The frequency-regulated electric drive of pump installation
modelling
in a condition of hydraulic blow with
representation of a hydrohighway by a line with the
distributed parameters is executed. Dependence of pressure
throws is established at a water hammer from parameters of a
water supply system. The conclusion is drawn on need of the
water highway parameters accounting when developing laws
of pump electric drives start-up.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

В.М. Гудь, І.М. Таргоній, Б.П.Хандрук
Розробка
та
дослідження
макроскопічної
математичної моделі перетворювача частоти
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІ
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 63–64.
Приведено
математичну
макроскопічну
модель
перетворювача частоти, яка дозволяє описати його
функціонування
за
типовими
технічними
характеристиками. Отримано динаміку зміни параметрів
вихідної напруги перетворювача при зміні керуючого
впливу в типових режимах його функціонування.
А.П. Калінов, В.О. Мельников
Оцінка ефективності методів захисту IGBT від
перенапруги
Електромеханічні системи, моделювання та оптимізації.
Збірник наукових праць XI Міжнародної науковотехнічної конференції молодих учених і спеціалістів у
місті Кременчук 09–11 квітня 2013 р. – Кременчук:
КрНУ, 2013. – С. 65–66.
Представлено експериментальні дослідження впливу
захисних ланцюгів IGBT від перенапруги на їх
комутаційні характеристики та на втрати енергії в
напівпровідникових перетворювачах при роботі на
активно-індуктивне навантаження.
М. Гузан, Я. Асталош
Розрахунок стійкого багатовиду на основі технології
матричного тестування
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 67–68.
В статі представлено розрахунок стійкого багатовиду для
аналізу ділянок кіл потрійної пам’яті.
А. Ходулікова
Контроль вихідної напруги елестомагнітного датчика
при тиску 120 кН
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 69–70.
Стаття присвячена контролю вихідної напруги
еластомагнітного датчика тиску. Для аналізу магнітного
поля у корпусі датчика була розроблена його спрощена
математична модель. Аналіз магнітного поля виконано з
використанням методу кінцевих елементів у середовищі
COSMOS/EMS для визначених струмів і частот.
Я. Пердуляк, Д. Ковач
Порівняння ефективності перетворення енергії
підвищуючих перетворювачів різної топології
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 71–72.
В статті запропоновано багатофазний підвищуючий
підсилювач нової топології та порівняно ефективність
його роботи з традиційними однофазними підвищуючи
ми підсилювачами.
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V. Gud’, I. Targoniy, B. Khandruk
Development
and
exploring
the
macroscopic
mathematical model of frequency converter
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 63–64.
The macroscopic model of frequency converter, which allows
describing its functioning according to its typical technical
characteristics is adduced. The dynamics of changing output
parameters of the converter output voltage by changing the
control action in typical modes of its functioning is obtained.
A. Kalinov, V. Melnykov
An efficiency estimation of IGBT overvoltage protection
methods
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 65–66.
An experimental investigations of IGBT safety circuit
dependen on temperature on their switching parameters and
energy losses in semiconductors in operational modes with
active-inductive load are presentd.
M. Guzan, J. Astaloš
Calculation of stable manifold using grid technology
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 67–68.
In the paper a calculation of stable manifold for ternary
memory circuit analysis is presented.
A. Hodulíková
Verification of elastomagnetic sensor output voltage at
120 kN
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 69–70.
The article is focused on verification of output signal of EMS
pressure force. Simplified EMS model was created to solve
the magnetic field in sensor core. Magnetic field analysis was
realized using the method of finite elements in
COSMOS/EMS software for specified frequency and current.
J. Perduľak, D. Kováč
Comparison of efficiency of energy conversion of different
topology of boost converters
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 71–72.
The new topology of multiphase boost converter was
designed and compared with conventional single-phase boost
converter.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

М. Вансач, І. Томчікова
Моделювання електричних кіл у середовищі Matlab
на основі методу розріджених таблиць
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 73–74.
В статті представлено стимулятор електричних кіл, який
дозволяє виконувати символьний та чисельний аналіз
електричних кіл на основі методу розріджених таблиць у
середовищі Matlab та може бути використаний для
вивчення електротехнічних дисциплін.
Т. Вінсе
Віддалене
керування
швидкістю
ДПС
з
використанням штучних нейронних мереж
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 75–76.
В статті представлено систему регулювання швидкості
ДПС як приклад системи регулювання реального часу та
розглянуто
можливість
використання
штучних
нейронних мереж (як частини штучного інтелекту) в
таких системах. Також представлені виміряні з
використанням мережі Internet за допомогою даної
системи дані.
Р. Бучко
Метод розпізнавання мови на основі спектрограм та
вікон Парзена
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 77–78.
В статі представлені результати дослідження можливості
застосування у вбудованих системах різних методів
розпізнавання усної мови.
В.Г. Ковальчук, М.Г. Зинченко, Т.В. Коренькова
Способ определения параметров действующих
насосных комплексов
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 79–80.
Выполнен анализ существующих методов определения
параметров
действующих
насосных
установок.
Показано, что использование метода мгновенной
мощности позволяет расширить спектр определяемых
параметров
без
необходимости
установки
дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры.
В основе идентификации должны лежать уравнения
энергобаланса составляющих мгновенной мощности
элементов энергетического канала насосного комплекса.
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M. Vansáč, I. Tomčíková
Simulation of electric circuits in Matlab by sparse tableau
analysis
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 73–74.
In this paper electric circuit simulator was presented. This
simulator allows symbolical and numerical DC analysis by
sparse tableau analysis in MATLAB/GUI environment and
therefore it is possible to use it in the study of electric
subjects.
T. Vince
Remote DC motor speed regulation using artific neural
network support
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 75–76.
The article presents regulation of DC motor as an example of
a real-time regulation and discusses possibilities of utilization
Artificial Neural Network (as part of Artificial Intelligence). It
also presents some measured data from such a remote DC
motor regulation via Internet.

R. Bučko
A speech recognition method based on spectrogram and
Parzen´s window
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 77–78.
A research results on implementation in embedded systems of
different methods for recognition of spoken speech is
presented in this paper.
V. Kovalchuk, M. Zinchenko, T. Korenkova
Method for determining the operating pump set
parameters with using energy criterion
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 79–80.
It has been completed analysis of the existing parameters
acting pumps determining methods. It has been shown that
using the instantaneous power can extend the range of the
parameters without the need for additional test equipment.
The basis of identification should be based on the equation of
energy balance components of the instantaneous power of the
elements of the energy channel pump complex.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

Е.И. Лосина
Алгоритмы оптимального управления тяговыми
двигателями электротранспорта
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 81–82.
Разработка оптимальных законов изменения пути,
скорости, ускорения с целью уменьшения потребления
электроэнергии городским электротранспортом.
Д.В. Слободенюк, В.Ю. Качалка
Аналіз впливу струму збудження на стійкість
синхронного двигуна електротехнічного комплексу
екскаватора.
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 83–84.
Проаналізовано вплив регулювання струму збудження на
статичну та динамічну стійкість синхронного двигуна
електротехнічного комплексу екскаватора при роботі в
режимі різко змінного навантаження.
К.І. Лосіна, В.О. Приходько
Дослідження
режиму
пуску
тягового
електротехнічного комплексу тролейбуса при різних
керуючих сигналах
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 85–86.
Проведено
імітаційне
моделювання
тягового
електротехнічного комплексу тролейбуса з імпульсною
системою керування з метою дослідження режиму пуску
двигуна постійного струму при різних керуючих
сигналах. Отримані експериментальні характеристики
залежності ККД за умов зміни кутової швидкості
двигуна.
М.С. Малякова
Анализ нелинейных электрических цепей с
использованием
ортогональных
составляющих
мгновенной проводимости и сопротивления
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 87–89.
Предложен метод анализа нелинейных электрических
цепей с использованием ортогональных составляющих
мгновенной проводимости и сопротивления. Показан
механизм формирования ортогональных составляющих
мгновенной проводимости нелинейной электрической
цепи. Проведен анализ уравнений баланса составляющих
мгновенных проводимости и сопротивления, на
основании
которых
найдены
гармонические
составляющие тока нелинейной электрической цепи.
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K. Losina
Algorithms for optimal control of electric traction motors
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 81–82.
Development of optimal path change laws, speed,
acceleration, in order to reduce electricity consumption urban
electric transport.
D. Slobodenyuk, V. Kachalka
Analysis influence of excitation current on the stability
synchronous motor electrical complex excavators.
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 83–84.
Analyzed influence of control current excitation on the static
and dynamic stability of synchronous electrical motor
complex excavator at work in the mode of sharply variable
load.
K. Losina, V. Prykhodko
Research of the startup conditions of hauling electrical
engineering complex of trolleybus with various control
signals
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 85–86.
Conducted simulations of traction electrotechnical complex
trolleybus with impulse control system in order to study the
start mode of the DC motor with various control signals. The
experimental data based efficiency in the changing angular
speed of the motor.

M. Maliakova
The nonlinear electric circuits analysis with the usage of
instantaneous admittance and resistance components.
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april
9–11, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 87–89.
Method for the nonlinear electric circuit analysis with the
usage of orthogonal instantaneous admittance and resistance
components was offered. Mechanism of orthogonal
instantaneous admittance components formation of nonlinear
electric circuit was shown. The analysis of instantaneous
admittance and resistance components balance equations was
carried out, also current harmonic components of the
nonlinear electric circuit have been received.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

А.В. Свистун, В.О. Огарь
Экспериментальные исследования потерь в дросселе
со стальным сердечником при различной частоте
питания
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 90–92.
Рассмотрены экспериментальные исследования по
определению потерь в стали сердечника дросселя при
сетевой частоте напряжения питания. По взятым из
кривых тока и напряжения значениям гармоник
определена приведенная э.д.с. для соответствующих
уровней напряжения. Определены потери в стали
дросселя. Построены зависимости потерь в стали в
функции квадрата приведенной э.д.с. Получены
аппроксимационные прямые для данных зависимостей
методом наименьших квадратов.
Д.С. Пономарёв, Н.А Задорожний
Исследование
степени
взаимодействия
в
электромеханических системах с упругими связями
на основе частотных характеристик.
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчуці 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 93–94.
Получены выражения частотных показателей качества
двухмассовой электромеханической системы в случае
настройки её на максимальную электромеханическую
совместимость
В.В. Ченчевой
Определение максимальной нагрузочной способности
асинхронного генератора с учетом потерь в стали
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 95–96.
Рассмотрен
вывод
соотношений,
позволяющих
осуществить прямой аналитический учет потерь в стали
при
необходимости
получения
уточненных
характеристик асинхронного генератора в режиме
торможения.
І.О. Нестеров, А.О. Коваленко
Визначення коефіцієнта корисної дії асинхронних
двигунів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. –С. 97–98.
Розглянуто метод визначення коефіцієнта корисної дії
АД за експериментальними сигналами струмів та напруг
фаз
статора
двигуна,
що
дозволяє
оцінити
енергоефективність роботи АД в умовах неякісності
напруги живлення, конструктивної й параметричної
несиметрії електричної машини й зміни режимів його
роботи .
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A. Svystun, V. Ogar
Experimental research on the iron loss of the coil with the
steel core for different frequencies of power supply
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 90–92.
Experimental research on the iron loss definition of the coil
with the steel core for standard net frequency of the supply
voltage is carried out. The equivalent e.m.f. is defined basing
on the harmonics of the voltage and current time curves. Iron
loss of the steel core are defined. The dependency of iron loss
as a function of the equivalent e.m.f. is built. Approximation
lines for these dependencies are obtained by the method of
least squares.

D. Ponomaryov, N. Zadorozhniy
Research the degree of electromechanical interaction in
electromechanical systems with elasticity based on the
frequency characteristics.
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 93–94.
Were obtained expressions of frequency quality indices for
maximum electromechanical compatibility in two-mass
electromechanical system
V. Chenchevoy
Determination of the maximum load capacity of the
induction generator for the losses in the steel
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 95–96.
Having considered the conclusions of relations allows direct
analytical accounting losses in the steel if you need an
updated characteristics of asynchronous generator during
braking.
І. Nesterov, A. Kovalenko
Definition of efficiency of asynchronous motors
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 97–98.
The method for determining the efficiency of the AD for the
signals of currents and voltages phase stator engine to
evaluate energy efficiency of AD in neyakisnosti voltage,
structural and parametric asymmetry electric machine and
change its mode of operation.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

О.В. Щербина, А.Л. Перекрест
Визначення показників турбінного режиму насосів
станцій міського водопостачання
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 99–101.
Розроблено спосіб визначення характеристик турбінного
режиму за допомогою побудови безрозмірних змінних
напору і моменту у вигляді діаграми Сьютера, який
використовує залежність ширини характеристик напору і
моменту від коефіцієнта швидкохідності. Отримано
модель
для
прогнозування
напірно-витратних
характеристик турбінних режимів насосів.
А.В. Никитина
Алгоритм определениясоставляющих мгновенной
мощности однофазной сети
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 102–103.
Разработан алгоритм определения составляющих
мгновенной
мощности,
позволяющий
получить
необходимые
для
анализа
результирующие
и
промежуточные значения компонент мощности с
заданной точностью вычисления.
М.Г. Зинченко, В.Г. Ковальчук, А.А. Сердюк
Исследование нестационарных переходных процессов
на математической модели
гидротранспортного
комплекса
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 104–106.
В
работе
предложена
математическая
модель
лабораторной
гидротранспортной
установки,
позволяющая исследовать нестационарные переходные
процессы в трубопроводной сети. Получено, что
регулированием частоты питающей сети и прикрытием
запорно-регулирующей арматуры, возможно снизить
амплитуду кавитационных колебаний.
В.Г. Ковальчук, Т.В. Коренькова
Идентификация параметров насосного комплекса с
учетом инерционных потерь напора
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 107–109.
Показано, что функционирование насосных комплексов
сопровождается
изменением
технологических
и
энергетических параметров оборудования. Доказана
возможность
определения
текущих
параметров
технологического комплекса на базе уравнений
энергетического баланса составляющих мгновенной
мощности. Получена система идентификационных
уравнений, позволяющая учитывать инерционные
потери напора в трубопроводе.
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A. Scherbyna, A. Perekrest
Determination of parameters of the turbine mode pump
stations of city water supply
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. –
PP. 99–101.
The method of determination of the turbine mode by
constructing dimensionless variables of head and torque in the
form of Suter diagram that uses dependence of the width of
the characteristics head and moment specific speed. Try
model for predicting head and water supply characteristics of
turbine pump modes.
A. Nikitina
Algorithm of single-phase network instantaneous power
components determination
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. –
PP. 102–103.
An algorithm for instantaneous power components
determination has been developed. It enables one to obtain
resulting and intermediate power components values required
for the analysis with the assigned calculation accuracy.
M. Zinchenko, V. Kovalchuk, A. Serduk
Research of unsteady transition processes on
mathematical models hydrotransport complex
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. –
PP. 104–106.
The paper presents the mathematical model of the laboratory
hydrotransport installation method to investigate the timedependent transients in pipeline. Found that the variable speed
power line and cover valves and fittings may reduce the
amplitude of cavitation.

V. Kovalchuk, T. Korenkova
Identification of pump complexes parameters taking into
account inertial head losses
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. –
PP. 107–109.
It has been shown that the pumping systems functioning are
accompanied by changes in technology and energy equipment
parameters. It has been proved possible to determine the
current processing facility based on energy balance equations
of instantaneous power components. A system of
identification equations to take account f the inertial head
losses in the pipeline has been received.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

А.М. Кравец, А.В. Билык, А.И. Неборак, Т.В. Коренькова
Экспериментальные
характеристики
гидротранспортной установки при управлении
запорно-регулирующей арматурой
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 110–111.
Разработана электромеханическая система снижения
динамических
нагрузок
в
составе
многофункционального
лабораторного
насосного
комплекса
на
базе
частотно-регулируемого
электропривода регулировочной задвижки. Выполнен
анализ результатов экспериментальных исследований
переходных процессов в насосном комплексе при
равномерном и неравномерном темпах закрытия
трубопроводной арматуры в случае аварийного
отключения электропитания насосного агрегата.
Є.В. Носач, М.І. Хабунь
Дослідження нагрівання обмоток синхронного
двигуна шарового млина при його пуску
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 112–113.
Досліджено процеси нагрівання обмоток синхронних
двигунів. Наведено залежності зміни температури
обмоток в часі з урахуванням примусової вентиляції.
Показано можливість використання отриманих рівнянь
зміни продуктивності вентилятора охолодження при
побудові систем керованого охолодження.
К. Панченко, О. Черная, О. Сакун, Бердай Абдельмажид
Экспериментальные измерения магнитного поля
электромеханических объектов
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 114–115.
Приведены
результаты
экспериментальных
исследований напряженности магнитного поля вокруг
асинхронных двигателей при питании их от
преобразователей частоты с широтно-импульсной
модуляцией и при несимметрии питающего напряжения.
Т.Ю. Сухоніс
Структура
системи
моніторингу
тягового
електротехнічного
комплексу
рудникового
електровозу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 116–117.
Розглянуто основні особливості пошкоджень елементів
тягового рухомого складу. Обгрунтовано вибір
структури
системи
моніторингу
тягового
електротехнічного комплексу рудникового електровозу.
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O. Kravets, О. Bilyk, O. Neborak, T. Korenkova
Experimental characteristics of pump complex when locking
and regulating valves control
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 110–111.
Electromechanical system designed to reduce the dynamic
loads in the multipurpose laboratory pumping complex based
on variable-frequency electric regulating valve. The analysis
of the results of experimental studies of transition processes in
the pump complex with even and uneven closing of valves in
the event of power failure emergency pumPP.

Ye. Nosach, M. Khabun
Research heating coil synchronous motor ball mill during
its start-up
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and
young researchers in Kremenchuk
april 9–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. –
PP. 112–113.
The processes of heating coils synchronous motors. Shows
dependences of change temperature of the windings in time
with the forced ventilation. Possibility of using these
equations changes in productivity in the construction of the
cooling fan controlled cooling systems.
K. Panchenko, O. Chorna, O. Sakun, Berdai Abdelmajid
Experimental measurements of the magnetic field of
electromechanical objects
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 114–115.
Experimental studies of the magnetic field around the
induction motors with power from their frequency converters
with PWM and voltage unbalance.

T. Sukhonis
The structure of the monitoring system traction electrical
mine complex electric
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09−11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 116–117.
The main features of damage elements of traction rolling
stock. The choice of the structure of the monitoring system
traction electrical complex mine electric locomotive

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

Д.А. Шокарев
Структура
и
способ
управления
тяговым
асинхронным
электроприводом
рудничного
контактно - аккумуляторного электровоза
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 118–119.
Приведено
обоснование
структуры
тягового
асинхронного электропривода рудничного контактноаккумуляторного электровоза с широтно-импульсной
модуляцией напряжения питания и способ управления
им. Выполнен анализ формы кривой напряжения и тока
при трапецеидальных законе управления.
Л.В. Курись, М.І. Лісний
Аналіз
існуючих
систем
моніторингу
енергоспоживання на підприємствах гірничодобувної
промисловості
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 120–121.
Виявлено переваги та недоліки сучасних систем
моніторингу енергоспоживання на підприємствах
гірничодобувної промисловості України та країнах
близького зарубіжжя.
А.В. Цюня, Д.А. Мосюндз
Энергетический метод в задачах идентификации
параметров электромеханических систем на примере
машин постоянного тока
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 122–123.
Рассмотрена
задача
идентификации
параметров
электромеханических
систем на примере машин
постоянного тока. Показано, что энергетический метод
является эффективным
в задачах определения
электромеханических
параметров,
описанных
нелинейной зависимостью.
Ю.В. Ромашихін, А.Л. Потапов
Особливості ідентифікації параметрів асинхронних
двигунів при синусоїдному живленні
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 124–125.
Проведено
оцінку
ефективності
ідентифікації
електромагнітних параметрів асинхронних двигунів за
рахунок використанні псевдополігармонічних сигналів
напруги та струму.
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D. Shokarev
The structure and methods of drive asynchronous electric mine
contact - battery electric locomotives.
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 118–119.
The substantiation of the structure of asynchronous electric traction
mine contact and battery electric pulse width modulation power supply
and a control method thereof. The analysis of the waveform of the
voltage and current for trapezoidal control law

L. Kurys, M. Lisnyi
Analysis of existing monitoring systems for energy
consumption on enterprises of the mining industry
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 120–121.
Identified the advantages and disadvantages of modern
systems of the monitoring of energy consumption at the
enterprises of mining industry of Ukraine and the CIS
countries.
A. Tsyunya, D. Mosyundz
Energy methods in problems of identification of
electromechanical systems by the example of DC machines
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. –
PP. 122–123.
The task of identification of electromechanical systems by the
example of DC machines has been considered. It is shown
that the energy method is the effective in the problems of
determining the parameters of electromechanical parameters,
described by nonlinear dependence.
Yu. Romashykhin, A. Potapov
Features identification of parameters induction motors
with sinusoidal power
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. –
PP. 124–125.
An efficient identification electromagnetic parameters of
induction motors by using psevdopoliharmonical signal
voltage and current.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

М.Н. Волжан
Анализ перепада температуры в отопительных
системах
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 126–127.
Показано, что разница температур по высоте здания не
одинакова и влияет на общий климат в помещении.
Выполнен анализ перепада температуры и получено, что
температура на потолке в среднем на четыре градуса
выше. В работе показано, что недогрев за счет
некачественного отопления можно компенсировать
перемешиванием воздуха с помощью дополнительного
вентиляционного оборудования. Представлено техникоэкономическое обоснование данного исследования.
С.О. Бур’ян, Д.О. Боднар
Визначення умов існування точки перетину кривої
максимального ККД насосу з характеристикою
гідравлічної мережі при паралельному з’єднанні
агрегатів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 128–129.
У роботі визначені умови існування точки перетину лінії
максимального ККД насосу з характеристикою
гідравлічної мережі при паралельному з’єднанні насосів.
Отримані умови можуть використовуватися при
розробленні
екстремальних
енергоефективних
алгоритмів керування ККД насосу.
В.О. Чорна
До
аналізу
систем
моніторингу
рудничного
транспорту та способів передачі інформації
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 130.
Розглянуті системи дистанційного моніторингу рухомих
об’єктів. Наведені переваги та недоліки способів
передачі інформації про стан електричного обладнання
тягового
рухомого
складу.
Наведено
приклад
застосування індуктивного каналу для передачі даних на
базі технології випромінюючого кабелю. Запропоновано
використання системи передачі даних на основі
радіомаяків. Показано, що подібні системи дозволяють
виявити та вчасно усунути неполадки в роботі
електричного
обладнання
рухомого
транспорту
рудничних шахт.
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М. Voljan
Analysis of the temperature difference in heating systems
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 126–127.
It is shown that the temperature difference in height of the
building is not the same and the effect on the overall climate
in the room. The analysis of the change in temperature and
found that the temperature at the ceiling by an average of four
degrees higher. Thus, we have shown that the underheating by
faulty heating can be compensated by mixing air with
additional ventilation equipment. Presented the feasibility of
the research.

S. Buryan, D. Bodnar
Determination of conditions of existence point of
intersection of the maximum efficiency pump curve with
hydraulic network characteristic in parallel connection
units
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. –
PP. 128–129.
Conditions of existence of the point of intersection of the line
of maximum efficiency of the pump characteristic hydraulic
network in parallel connection of pumps have been
determined. These conditions can be used in developing of
extreme energy efficiency pump control algorithms.
V. Chernaja
Analysis of monitoring mine transport and way
information transfer
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – P. 130.
The systems for remote monitoring of mobile objects has
been shown. The advantages and disadvantages ways of
communication on the state of the electrical equipment of
traction rolling stock. An example of using the inductive
channel for data transfer based on technology radiating cable.
Proposed the use of data based on the beacons. It is shown
that such systems can detect and promptly troubleshoot
electrical equipment transport vehicles of mine shafts.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

Д.А. Мосюндз
Преобразование энергии в электрических цепях как
нелинейные процессы
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 131.
Одним из проявлений нелинейности в процессе
преобразования
энергии
является
осложнение
энергетических процессов, вызванных ухудшением
энергетических показателей. Учитывая мощность, как
нелинейный процесс, могут быть получены новые
показатели качества энергетических процессов в
электрических системах.
Д.В. Рєзнік
Оцінка
ефективності
методу
визначення
електромагнітних параметрів асинхронних двигунів
різного типу при використанні низькочастотної напруги
живлення
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІ
Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених
і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня 2013 р. –
Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 132–133.
В роботі виконано аналіз та показана можливість
застосування метода, що базується на використанні
низькочастотної напруги живлення для визначення
електромагнітних параметрів різних типів асинхронних
двигунів. В області низьких частот напруги живлення
спостерігається значна зміна величини опорів електричних
машин, що дозволяє використовувати дані властивості при
визначенні електромагнітних параметрів двигунів.
Н.А. Руденко, Ю.В. Ромашихин
Псевдополигармонические
сигналы
в
задачах
идентификации
параметров
асинхронных
двигателей.
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІ
Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених
і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня 2013 р. –
Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 134–135.
Рассмотрена разработка математического аппарата для
получения
псевдополигармонических
сигналов
напряжения и тока с использованием преобразования
Фурье и различных углов уменьшения периода сети для
сигнала любой формы.
Є.П. Карлик
Оцінка статистичних показників режиму споживання
електричної енергії центра живлення кар’єру
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 136–137.
Виконаний статистичний аналіз добового графіку
навантаження головної понижувальної підстанції
кар’єру. Проведена перевірка висунутої гіпотези на
нормальність розподілу добового графіку навантаження.
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D. Mosyundz
Energy Conversion In Electrical Circuits As Nonlinear
Processes
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – P. 131.
One of the manifestations of nonlinearities in the process of
energy conversion is a significant complication of energy
processes, caused by the impairment of energy data.
Considering the power as a nonlinear process can be obtained
new figures of energy processes in electrical systems.

D. Reznik
Evaluation method for determining the electromagnetic
parameters of induction motors of various types using low
voltage
Electromechanical and energy systems, modeling and optimization
methods. The 11th International conference of students and young
researchers in Kremenchuk april 09–11 april, 2013. –
Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 132–133.
In work the analysis and the possibility of application of a method
based on the use of low-frequency supply voltage to determine the
electromagnetic parameters of different types of asynchronous
engines. In the low-frequency supply voltage there is a significant
change of value of resistance of electric machines, which allows
you to use these features in determining the electromagnetic
parameters of the engines.

N. Rudenko, Yu. Romashihin
Psevdopolyharmonic signals in the tasks of parameters
identification of induction motors.
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 134–135.
It was Examined development of mathematical tools for
obtaining psevdopolyharmonic voltage and current signals
using a Fourier’s transform and different angles to reduce the
period of the network for the signal of any form.

E. Karlik
Estimation of statistics mode of consumption electrical
energy of center opencast mine
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. –
PP. 136–137.
In the article the done statistical analysis of the daily of load
curve general step-down substation the opencast mine. The
checking of hypothesis is for normality of distribution of the
daily of load curve.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

Ю.В. Ромашихін, Д.И. Родькин
Псевдополігармонічні
сигнали
для
задач
ідентифікації
електромагнітних
параметрів
асинхронних двигунів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 138–139.
Рассмотрен метод определения электромагнитных
параметров асинхронных двигателей с использованием
псевдополигармонических сигналов напряжения и тока.
Д.А. Мосюндз
Обґрунтування використання енергетичного методу
в
задачах
ідентифікації
параметрів
електромеханічних систем
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 140–142.
Виконано аналіз існуючих методів обробки даних
експерименту. Показано, що результат аналізу в значній
мірі залежить від обраного підходу. Отримано, що для
аналізу
і
ідентифікації
енергетичних
процесів
електромеханічних систем найбільш ефективним є
розкладання вихідних даних в ряд Фур'є.
Н.А. Руденко, Ю.В. Ромашихин
Принцип
симметрии
сигналов
в
задачах
гармонического анализа
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 143–144.
Рассмотрена разработка математического аппарата для
определения коэффициентов ряда Фурье периодического
сигнала напряжения и тока или его части, полученной с
помощью осевой симметрии первого и второго рода, а
также третьего рода со сдвигом по оси абсцисс.
Л.В. Сменова
Обобщённый
алгоритм
диагностики
и
идентификации параметров тяговых асинхронных
электрических двигателей
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 145–146.
Приведён обоснованный и рекомендуемый для
использования обобщенный алгоритм диагностики и
идентификации параметров тяговых асинхронных
электрических
двигателей.
Алгоритм,
при
его
реализации в практику создания структур и систем
управления
тяговыми
электротехническими
комплексами, позволит повысить эффективность и
надёжность функционирования последних.
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Yu. Romashykhin, D. Rodkin
Psevdopoliharmonical signals for the identification
problem of electromagnetic parameters of induction
motors
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 138–139.
The determination methods of electromagnetic parameters of
the asynchronous motors with psevdopoliharmonical voltage
and current signal.
D. Mosyundz
Justification for the use of the energy method in problems
of parameter identification of electromechanical systems
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 140–142.
Analysis of existing data processing experiment has been
executed. It is shown that the result of the analysis is highly
dependent on the choice of approach. It was found that for the
analysis and identification of the energy processes of
electromechanical systems is the most efficient decomposition
of the initial data in a Fourier series.
N. Rudenko, Yu. Romashihin
The symmetry principle of signals in the tasks of
harmonic analysis
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 143–144.
It was examined development of mathematical tools for
determining the coefficients of the Fourier series of a periodic
signal voltage and current, or part thereof, obtained by the
axial symmetry of the first and second kind, and the third kind
with a shift in the horizontal axis.
L. Smenova
Generalized algorithm of diagnostics and authentication
of parameters of hauling asynchronous electric engines
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 145–146.
The generalized algorithm of diagnostics and authentication
of parameters of hauling asynchronous electric engines
recommended for the use is resulted in the article. An
algorithm, during his realization in practice of creation of
structures and control system by hauling electrical
engineerings complexes, will allow to promote efficiency and
reliability of functioning of the last.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко
Численное
математическое
моделирование
и
оптимизация устройства диагностики дефектов
обмотки ротора асинхронного электродвигателя
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 147–148.
Представлено
исследование
и
параметрическая
оптимизация индукционного УД с помощью численных
полевых
математических
моделей.
Приведена
оптимизированное устройство диагностики.
О.В. Браташ, Д.О. Носов
Дослідження
електромагнітних
вібрацій
в
асинхронному двигуні
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 149–151.
У
роботі
запропоновано
метод
визначення
електромагнітних вібрацій, викликаних дефектами АД,
шляхом виключення з аналізу вібрацій, викликаних
неякісними параметрами мережі живлення. Для цього
використовується математична модель, що пов'язує
електромагнітний момент з вібраціями АД.
Д.А. Мосюндз, Д.И. Родькин
Математическая интерпретация целесообразности
получения
идентификационных
уравнений
энергетическим методом
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 152–153.
Выполнен анализ существующих методов решения
систем линейных уравнений при неодинаковом
количестве уравнений и неизвестных. Показано, что
наиболее эффективным решением таких систем
применительно к задачам электромеханики является
энергетический метод.
М.В. Ганьшина, Ж.І. Ромашихіна
Оцінка
ефективності
методів
діагностики
ексцентриситету ротора асинхронних двигунів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 року. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 154–155.
Основний вміст присвячений огляду стану питання за
літературними джерелами. Приводиться аналіз методів
діагностики ексцентриситету ротора асинхронних
двигунів. Розглянуто основні переваги та недоліки
відомих методів діагностики ексцентриситету ротора
асинхронних двигунів та проведено оцінку їх
ефективності.
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Y. Vaskovskii, M. Kovalenko
The numerical mathematical modeling and optimization
of the diagnosing device for the rotor defects of induction
motor
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 147–148.
The investigation and parametric optimization
of the
induction device of diagnosis using the numerical filed
mathematical models are presented. The optimized device of
diagnosis is given.
O. Bratash, D. Nosov
Research of electromagnetic vibrations in induction
motors
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 149–151.
The paper presents the method of determining the
electromagnetic vibrations caused by defects in IM, by
excluding from the analysis vibrations caused by low quality
parameters of mains supply. For this purpose a mathematical
model that links the electromagnetic torque and vibrations of
IM.
D. Mosyundz, D. Rodkin
Mathematical interpretation of the expediency of
obtaining identity equations with energy method
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 152–153.
Analysis of existing methods for solving systems of linear
equations with different number of equations and unknowns
has been performed. Shown that the most effective solution to
these systems, applied to electromechanics, is the energy
method.

M. Han’shina, Zh. Romashykhina
Approaches to determining the time brake system with
electromechanical drive type
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 154–155.
In the article time definition method of brake system response
on vehicles category M1 with alternative drive type is
examined. Basic research is devoted to reviewing the contents
of the test questions on literary sources. Driven analysis
methods for diagnosis eccentricity rotor induction motors.
The main advantages and disadvantages of the known
methods of diagnosis eccentricity rotor induction motors.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

К.Г. Петрова, С.В.Серебренніков
Дослідження нерівномірності типових і реальних
добових графіків електричних навантажень галузей
промисловості
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 156.
Виконано порівняльний аналіз параметрів типових та
реальних добових графіків електричних навантажень;
виявлено принципову схожість та відмінності між ними,
надано рекомендації щодо доцільності подальшого
використання типових графіків навантажень в умовах
сьогодення.
Л.В. Сменова
Спосіб
виявлення
неполадок
в
тягових
акумуляторних батареях
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 157.
Запропоновано та викладено спосіб виявлення неполадок
в тягових акумуляторних батареях, що передбачає
постійний контроль справності батареї в усіх режимах її
роботи.
Д.В. Романец
Пути снижения энергозатрат карьерных насосных
установок
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09 – 11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 158–159.
Показано, что водоотливные насосные установки
являются
энергоемкими
объектами.
Предложено
использование частотно регулируемого электропривода
насосного агрегата, экономия от применения которого
составляет 50-75 % мощности.
А.В. Никитина, Ф.Е. Богодист
Возможности
повышения
энергоэффективности
электроснабжающих
сетей
административных
современных торговых центров
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ
міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 160–161
Изложены некоторые результаты критического анализа
энергопроцессов, выполненного с использованием
современной
аппаратуры
на
энергоемком,
не
промышленном предприятии – торговом центре города.
Р.В. Власенко
Структура та система управління силовим активним
фільтром
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 162–163.
Аналіз структури та системи управління силового
активного фільтру в трифазній мережі змінного струму.
364

K. Petrova, S. Serebrennikov
Аnalysis of uneven typical daily schedules and actual
electrical loads branch of industry
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – P. 156.
Performed the comparative analysis parameters of typical
daily schedules and actual electrical loads found fundamental
similarities and differences, provided recommendations about
the advisability of further use of typical schedules in today's
conditions.

L. Smenova
Method of detecting defects in traction batteries
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – P. 157.
Proposed and described a method for detecting defects in
traction batteries that provide continuous functional testing
batteries in all modes of operation.

D. Romanets
Ways to reduce energy consumption quarry pump
installations
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 158–159.
It has been shown that the pumping installations are energy
intensive facilities. It has been proposed the using a frequency
controlled electric pump unit, the savings from the use of
which is 50-75 % of capacity.
A. Nikitina, F. Bohodyst
Possibilities of improving power efficiency of modern
administrative
trading
buildings
power-supplying
networks
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 160–161.
The paper contains some results of power processes critical
analysis performed, using modern equipment, at a powerconsuming non-industrial enterprise – a city trading center.
R. Vlasenko
Structure and system control of active power filter
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 162–163.
Analyses of the structure and system control of active power
filter in three-phase AC power.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

О.І. Дорошенко, В.А. Юрченко
Про
коефіцієнт
реактивної
потужності
трансформаторної підстанції для живлення міського
електротранспорту
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 164–165.
Запропоновано нову методику визначення коефіцієнта
реактивної потужності тягових трансформаторних
підстанцій для живлення міського електротранспорту .
А.М. Сокіл, Є.П. Карлик
Оптимізація режиму системи електропостачання
ділянки
Дніпровського
кар’єру
Полтавського
гірничо-збагачувального комбінату
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 166–167.
Розглянуто розрахунок режиму розімкнутої мережі по
напрузі, заданій на початку мережі, приведений спосіб
рішення оптимізаційної задачі.
С.К. Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков
Особенности управления силовым параллельным
активным фильтром
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09 – 11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 168–169.
Исследовано повышение эффективности параллельного
активного фильтра за счет выбора оптимального метода
управления, основанного на обеспечении минимума
мощности потерь в сети.
А.Н. Яловая, М.А. Баулина
Оценка
эффективности
вывода
электрически
недогруженных
трансформаторов
главных
поверхностных
подстанций
железорудных
комбинатов в «холодный» резерв
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 170–171.
В
работе
выполнена
оценка
экономической
эффективности
и
целесообразности
вывода
в
«холодный» резерв недогруженных трансформаторов
главных поверхностных подстанций на основании
анализа уровня загрузки силовых трансформаторов.
Анализ проведен для реальных условий горнорудной
промышленности Украины. Представлена методика
оценки
эффективности
вывода
трансформаторов
подстанций в «холодный» режим в зависимости от
коэффициента их загрузки.
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O. Doroshenko, V. Yurchenko
About reactive power coefficient of the transformer
substation for electric public transport's supply.
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 164–165.
Offering a new method of calculating the reactive power
coefficient of traction transformer substations for electric
public transport's supply
A. Sokil, Y. Karlyk
Optimizing mode power supply system areas Dnieper
open mine Poltava ore mining and processing plant
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 166–167.
We consider the calculation of open-loop network mode
voltage, given at the beginning of the network, given the way
the solution of the optimization problem.
S. Podnebennaya, V. Burlaka, S. Gulakov
Features of Active Power Filter Control Strategy
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 168–169.
The efficiency of shunt active power filter by selecting control
method based on minimization of power loss in the supply
grid is investigated.

A. Yalovaya, M. Baulina
Estimation of efficiency of conclusion of the electric
underloaded transformers of main superficial substations
of iron-ore combines in «cold» reserve
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 170–171.
In the work shown the estimation of economic efficiency and
expedience of conclusion is produced in «cold» reserve of the
underloaded transformers of main superficial substations on
the basis of analysis of level of load of power transformers.
An analysis is conducted for the real terms of mining industry
of Ukraine. The method of estimation of efficiency of
conclusion of transformers of substations is presented in the
«cold» mode depending on their load factor.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

М. Бачко, Д. Ковач
Визначення співвідношення між конвекційним та
випромінюючим
тепловим
потоком
джерела
нагрівання
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 172–173.
В статті представлені розрахунки щодо визначення
співвідношення між конвекційним та випромінюючим
тепловим потоком, які слугують основою для отримання
точних результатів розрахунку температури повітря
угорі та внизу приміщення, необхідних для розрахунків
кондукційної передачі теплової енергії.
О.О.Рубаненко,
Д.К.
Бедрій,
І.О.
Григоренко,
О.М. Каганець
Нормування втрат електроенергії в електричних
мережах агропромислового комплексу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 174–175.
Проаналізовано можливість врахування планового
значення технічних втрат потужності при оптимальному
керуванні нормальними режимами електричних мереж
агропромислового комплексу. Запропоновано при
визначенні планового значення технічних втрат
потужності використовувати критеріальний метод і
нейро-нечітке моделювання.
А.С. Мордасов, О.А. Хребтова
Напрямки модернізації систем електроприводу для
вантажопідіймальних кранів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 176–177.
Розглянуто напрями модернізації
та обґрунтування
вибору систем автоматизованого керування для
кранового електроприводу.
Т.М. Коека, В.І. Часовский, Ю.В. Зачепа, Д.С. Васильев
Лабораторный комплекс по исследованию систем
генерации энергии на базе асинхронного генератора
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІ
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 178–179.
Представлен лабораторный комплекс по изучению
автономных
систем
питания
с
асинхронными
генераторами.
Проанализированы
возможные
направления
экспериментальных
исследований
автономных систем генерации энергии.
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M. Bačko, D. Kováč
Determination of ratio between convective and radiative
heat flux from source of heat in object
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april
09–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 172–173.
A calculation of heat flux ratio between radiative and
convective fluxes is presented in this paper. This helps to
obtain better results and more precise values for temperatures
of air on the top and bottom of the room, which used for
conduction transfer calculation.

O. Rubanenko, D. Bedriy, I. Grigorenko, О. Kaganec
Rationing power losses in electric networks agribusiness
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 174–175.
Analyzed of incorporation of the planned value of technical
power losses in the optimal control of normal modes of
electrical networks agriculture. A planned when determining
the value of technical power losses using criteria method and
neuro-fuzzy modeling.

A. Mordasov, O. Hrebtova
Directions for modernization of electric cranes
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 176–177.
Rationale choice of variable frequence electric drive of lifting
mechanism.

T. Koyeka, V. Chasovskiy, Iu. Zachepa, D. Vasilyev
Laboratory facilities for the study of systems of power
generation based on asynchronous generator
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 178–179.
Presented laboratory complex for the study of autonomous
power systems with induction generators. Possible areas of
experimental studies of autonomous systems of energy
generation.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

О.В. Кушніренко, Є.П. Карлик
Статичний аналіз графіків завантаження бар’єрної
трансформаторної підстанції
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 180–181.
Розраховано відсоток завантаження ГПП за п’ять
досліджуваних
діб.
Проаналізовано
графіки
завантаження ГПП – 4/1 Полтавського ГЗК та
розраховано основні статистичні задачі (дисперсія,
математичне
очікування,
середньоквадратичне
відхилення та кореляція).
Д.С. Середа
Дослідження характеристик асинхронного генератора
вітрогенеруючої системи в складі автономного
комплексу з дизель-генератором
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 182–183.
Проаналізовано режими роботи автономної системи з
дизель-генератором і вітротурбіною та асинхронним
генератором у складі цієї системи за умови зміни
навантаження. Ефективні режими роботи системи з АГ
потужністю 275 кВА та СГ 300 кВА відбуваються в
діапазоні потужності навантаження 75 – 175 кВт при
швидкості повітряного потоку 6 –12 м/с.
А.А. Сулим
Анализ места установки емкостных накопителей
энергии в системах тягового электроснабжения
метрополитена
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 184–185.
В работе рассмотрены вопросы обоснования места
установки емкостных накопителей энергии в системах
тягового электроснабжения метрополитена.
C.А. Ардашов, Ю.С. Лапшин
Анализ ветроэнергетики Украины и выявление
перспектив ее развития
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 186–187.
Приведен обзор состояния ветроэнергетики в Украине.
Представлена картина распределения силы ветров на
территории Украины. Рассмотрены перспективы для
построения ветроэнергетических станций (ВЭС) в
стране, в том числе и ВЭС водного базирования.
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O. Kushnіrenko, E. Karlik
Statistical analysis schedule downloads for barier
transformer substation
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 180–181.
Calculated percent load MSS for five study days. Analyzed
schedule downloads MSS-4/1 Poltava ore-dressing and
processing enterprise and calculated basic statistical problem
(variance, expectation, standard deviation and correlation).

D. Sereda
Research characteristics of asynchronous generator wind
generating system composed of autonomous complex with
diesel generator
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 182–183.
Analyzed modes autonomous system with diesel generator
and wind turbine and asynchronous generator as part of this
system provided change of load. Effective modes of the
system with AG and SG occurring in the range of load
75–175 kW when changing airflow 6–12 m / s.

A. Sulym
Analysis of the place of installation of capacitive energy
storage systems to traction power underground
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 184–185.
The paper deals with study installation location of capacitive
energy storage systems to traction power underground.

S. Ardashov, Y. Lapshin
The analysis of wind energy of Ukraine and identifying
prospects of its development
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 186–187.
An overview of wind energy in Ukraine is given. The
distribution pattern of wind power in Ukraine is represented.
The prospects for the construction of wind power plants
(WPP) in the country, including water-based wind farm, are
considered.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

І.І. Смагло, І.О. Рубаненко
Дослідження результатів моніторингу паперовооливної
ізоляції
конденсаторного
типу
високовольтного
обладнання
електропідстанції
750 кВ «Вінницька»
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 188–189.
В
роботі
розглянуто
результати
використання
діагностичної системи Регіна-КІН-750 для контролю
паперово-оливної ізоляції конденсаторного типу.
Узагальнено результати аналізу спостережень за станом
ізоляції
високовольтного
обладнання.
Розкрито
можливості системи реєстрації зміни діагностичних
параметрів ізоляції високовольтного обладнання.
Р.А. Пархоменко, А.Н. Яловая, М.А. Баулина
К вопросу оценки процесса электропотребления
горнорудных
предприятий
в
условиях
неопределённости и неполноты информации
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 190–191.
В работе изложены вопросы форматизации структуры
алгоритма управления энергопотреблением горнорудных
предприятий в условиях неопределённости и неполноты
информации о состоянии и перспективе процесса
функционирования данного производства по добыче
железорудного сырья. Предложен порядок проведения
процедурных мероприятий по исследованию и
реализации слагаемых комплекса мер по повышению
эффективности использования электрической энергии
горнорудных предприятий.
Ю.А. Веремійчук, А.І. Замулко
Аналіз
нормативно-правового
забезпечення
організації управління електроспоживанням
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 192.
Проведено аналіз нормативно-правового забезпечення
організації
управління
електроспоживанням
з
врахуванням взаємодії суб’єктів електроенергетики зі
споживачем в умовах реформування ринкових відносин.
Використано маркетингові підходи та методи для аналізу
правового середовища. Розроблено пропозицій щодо
напрямів доповнення нормативно-правових документів в
контексті управління електроспоживанням.
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I. Smaglo, I. Rubanenko
Research results of monitoring paper−
−olives isolation of
condenser type high voltage equipment of 750 kV
electrical substation «Vinnitska»
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 188–189.
In this work the results of using the diagnostic system ReginaKIN-750 to control paper-olives isolation condenser type was
shown. The results of the analysis of observations of isolated
high voltage equipment were generalizes. The possibilities of
registration system of changes diagnostic parameters of
isolation for high voltage equipment were shown.

R. Parhomenko, A. Yalovaya, M. Baulina
To a questions of estimation of process of electroconsumption of mining enterprises in the conditions of
vagueness and incompleteness of information
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 190–191.
In the article questions are expounded on the improvement of
structure of algorithm of management the energy
consumption of mining enterprises in the conditions of
vagueness and incompleteness of information. The state and
prospect of process of functioning of this production is
considered on the booty of iron-ore raw material. The order of
lead through of procedural measures is offered on research
and realization of complex of measures on the increase of
efficiency of the use of electric energy on mining enterprises.
Y. Veremiichuk, A. Zamulko
An analysis of legal support organization to control the
electric power consumption
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – P. 192.
The conducted analysis of the legal support organization to
control the electric power consumption, taking into account
interaction of electricity to consumers in a market economy
reforms. Used marketing approaches and methods for the
analysis of the legal environment. Developed proposals for
areas complement of legal documents in the context of
managing power consumption.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

С.М. Лебедка, І.М. Дяговченко
Розрахунок
вітроенергетичної
установки
для
живлення електроенергією навчального корпусу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 193.
В роботі виконано розрахунок вітроенергетичної
установки для живлення електроенергією навчального
корпусу університету. На основі статистичних даних
гідрометцентру вибрано два вітрогенератора EuroWind
10 та EuroWind 20. Також встановлено акумуляторну
батарею, розраховано лінію електропередачі, що живить
корпус.
В.М. Гудь, В.С. Мельник, В.А. Труш
Дослідження підігріву води у проточних сонячних
колекторах
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 194–195.
Розроблено математичну модель сонячного колектора.
Проведено порівняльний аналіз роботи найбільш
розповсюджених типів колекторів. Визначено величину
підігріву води в літню та зимову пори року. Показано,
що більш ефективним може бути підігрів води у
періодичному режимі роботи.
О.О. Рубаненко, О.І. Рубаненко
Оптимальне керування нормальними режимами
електроенергетичних
систем
з
врахуванням
технічного
стану
високовольтних
вводів
і
регулювання під навантаженням трансформаторів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 196–197.
Проаналізовано можливість врахування технічного стану
регулюючих пристроїв при формуванні керуючих
впливів для зменшення втрат потужності в ЕЕС шляхом
врахування коефіцієнту ефективності їх використання.
Запропоновано при визначенні коефіцієнту ефективності
враховувати коефіцієнт залишкового ресурсу вводів
трансформатора, як найчастіше пошкоджуваного
елемента,
кількості
залишкових
перемикань,
накопиченого струму комутації.
Ю.О. Бондаренко, Д.С. Середа
Аналіз структур та режимів роботи сучасних систем
регулювання вітроенергетичної установки
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 198–199.
Проведено аналіз структур та режимів роботи сучасних
систем регулювання вітроенергетичної установки.
Розглянута принципова схема генерування електричної
енергії, за допомогою асинхронного генератора з
короткозамкненим ротором.
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S. Lebedka, I. Dyahovchenko
Calculation of wind power installations for electricity
academic building
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – P. 193.
In this paper the calculation of wind power installations for
electricity academic building of the University. Based on the
statistical data of Meteorology selected two turbine EuroWind
10 and EuroWind 20. Also, the battery pack is designed
transmission line that feeds the body.

V. Gud’, V. Melnyk, V. Trush
The research of heating water in flow solar collectors
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 194–195.
The mathematical model of solar collector is developed. The
comparative analysis of operation of the most common types
of collectors. The admeasurements of heating water in
summer and winter seasons is determined. The article
demonstrates that the most effective is heating in periodic
working mode.
E. Rubanenko, І. Rubanenko
The optimal control of normal regimes of electro-energy
systems considering the technical condition of high voltage
leads and load tap change of the transformers
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 196–197.
The possibility of incorporation of the technical state of
control devices in the formation control influents to reduce
power losses in EPS by taking into account the coefficient of
efficiency. A factor in determining the efficiency factor to
take into account the residual life of the transformer bushing
remaining number of switchings, accumulated current
switching.

Y. Bondarenko, D. Sereda
Аnalysis of the structures and modes of modern control
systems wind power installation
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 198–199.
The analysis of the structures and modes of modern control
systems wind power installation. Considered schematic
diagram of generating electricity using asynchronous
generator with short rotor.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

В.Ю. Качалка, Д.В. Слободенюк
Дослідження
режиму
активного
фільтрокомпенсуючого пристрою при роботі в мережі
з нелінійним навантаженням
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІ
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 200–201.
Досліджено трифазний фільтрокомпенсуючий пристрій з
замкнутою системою керування при роботі в мережі з
нелінійним навантаженням. Дана оцінка достовірності
визначення параметрів компенсатора.
П.С. Євтух, В.В. Липницький
Розробка нейронної мережі для прогнозування
постачання холодної і гарячої води у мережах міста
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
вчених і спеціалістів у місті Кременчук 09-11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 202–203.
Створено і навчено різні нейронні типи мереж та
проаналізовано їх похибки. Визначено та звернено увагу
на складність та простоту технічної реалізації кожної з
систем. Порівняно результати роботи систем на основі
проведеного дослідження. Точність роботи та простота
реалізації штучної нейронної мережі стає одним із
ключових факторів, які вказують на доцільність
застосування її на практиці.
С.А. Орынбаев, А.Б. Бекбаев, И.Е. Туманов,
М.Т. Кейкиманова
Перспективы развития малой ветроэнергетики в
Республике Казахстан
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 204–205.
В работе, на основе конкретных статистических данных
за последнее десятилетие сделан анализ перспектив
развития
ветроэнергетических
установок
малой
мощности в Казахстане. Кратко представлены тенденции
и направления исследовательских разработок в области
альтернативных источников энергии с обоснованием их
актуальности.
С.М. Бойко, М.А. Щербак, В.С. Дяченко
Система керування асинхронним генератором з
короткозамкненим
ротором
у
складі
вітроелектротехнічного комплексу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 206–207.
Розроблено структурну схему системи керування
вітроелектротехнічним
комплексом.
Розглянуто
особливості роботи розробленої автоматизованої
системи керування.
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V. Kachalka, D. Slobodenyuk
Study mode shunt active power filter device when working
in a network with nonlinear load
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 200–201.
Researched three phase active power device with a closed
control system when working in a network with non-linear
load. The estimation accuracy of determining the parameters
of the compensator.
P. Evtukh, V. Lypnytskyy
Development of neural network for prediction of supply
cold and hot water in the network of the city
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 202–203.
Created and trained various types of networks and analyzed
their errors. Defined and drawn attention to the complexity
and simplicity of the technical implementation of each of the
systems. Comparing the results of the systems on the basis of
the study. The accuracy and ease of implementation of
artificial neural network is one of the key factors that indicate
the feasibility of its application in practice.
S. Orynbayev, A. Bekbayev, I. Tumanov, M. Keykimanova
The development prospects of low wind power
engineering in the republic of Kazakhstan
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 204–205.
The analysis of low power windmills’ development prospects,
on the basis of concrete statistical data for the last decade, in
Kazakhstan is carried out. Tendencies of research
development in the RESOP field with justification of their
relevance are briefly presented.

S. Boyko, M. Scherbak, V. Dyachenko
The control system of asynchronous generator with short
rotor in stock of wind turbine electromechanical complex
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 206–207.
Developed the block diagram of control system. The features
of working automatic control system, which was developed,
considered.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

В.Н. Колесник, Д.А. Мосюндз
Порівняння
систем
ідентифікаційних
рівнянь
отриманих класичним методом і системи з
використанням енергетичного методу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 208–209.
Виконано порівняльний аналіз систем ідентифікаційних
рівнянь, для визначення нелінійних елементів ЕМС,
отриманих класичним методом і з використанням
енергетичного методу.
Ю.А. Алексеева, Т.В. Коренькова, А.А. Сердюк
Энергетические характеристики насосной установки
при отработке кривой водопотребления
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 апреля
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 210–211.
Доказано, на основе экспериментальных исследований
энергорежимов физической модели насосной установки,
целесообразность комплексного подхода к повышению
эффективности работы насосных станций. Оценка
интегральных показателей распределения мощности и
потерь
мощности
позволяет
сформулировать
рекомендации по выбору энергоэффективного метода
регулирования
технологических
параметров
и
своевременной замене оборудования.
М.Н. Волжан
О перспективе использования тепловых насосов в
системах отопления потребителей бюджетной сферы
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 212–213.
Показана эффективность применения тепловых насосов
в системах отопления. Получено, что внедрение такого
рода оборудования позволит повысить уровень
энергонезависимости, уменьшить энергопотребление,
снизить затраты на отопление и кондиционирование.
При этом источниками тепловой энергии являются:
тепло поверхностных слоев грунта, недр земли, водных и
воздушных источников, промышленных или бытовых
стоков.
Є.Н. Кніжнік, А.В. Масливець
Моніторинг стану теплових систем віддалених
будівель
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 214–215.
Розглянуто питання моніторингу теплових систем
віддалених будівель.
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V. Kolesnyk, D. Mosyundz
Comparison of identification systems of equations
obtained with classical methods and using energy method
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 208–209.
Performed comparative analysis of identification systems of
equations to determine the nonlinear elements of EMS,
obtained with classical methods and using the energy method.

J. Alekseeva, T. Korenkova , А. Serdjuk
The energy characteristics of a pumping unit when
working on a curve of water consumption
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 210–211.
It has been proved on the basis of experimental research of the
physical model energy modes pumping unit, expediency of
comprehensive approach to improving the efficiency of
pumping stations. Evaluation of the integrated indicators of
power distribution and power losses let formulate
recommendations for choosing energy-efficient method
control of technological parameters and the timely
replacement of equipment.
M. Volzhan
On the long term of using heat pumps in heating systems
of public sector customers
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 212–213.
It has been shown the effectiveness of heat pumps in heating
systems. It has been found that the introduction of such
equipment will increase energy independence, reduce energy
consumption, reduce the cost of heating and air conditioning.
The source of heat is the heat of the surface layers of soil,
subsurface land, air and water sources, industrial or domestic
wastewater.

Y. Knizhnik, A. Maslivets
Remote buildings heating systems state monitoring
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 214–215.
A problem of remote buildings heating systems state
monitoring was examined.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

І.В. Котилко, А.М. Сахно
Вплив електричних станцій з асинхронними
генераторами на режими роботи локальних
електричних систем
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 216–217.
Розглянуто вплив електричних станцій з асинхронними
генераторами на режими роботи локальних електричних
систем, для цього були проведені імітаційні розрахунки з
встановленням двох синхронних генераторів.
М.І. Лісний, Л.В. Курись
Аналіз
можливого
рівня
регулювання
електроспоживанням підприємств із безперервною
технологією виробництва
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 218–219.
Розглянуто складові елементи споживання електричної
енергії промисловими підприємствами з безперервною
технологією виробництва та виявлено групи споживачів,
що можуть бути використані для регулювання
електроспоживання в різних часових проміжках,
обумовлених значними підвищеннями тарифу на
електроенергію або підвищеним її споживанням.
Глибина регулювання за проведеним аналізом складає
10–20
%
від
загального
електроспоживання
підприємства.
В.В. Шевченко, А.Н. Минко
О повышении конкурентоспособности отечественных
турбогенераторов
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 220–221.
Рассмотрены вопросы совершенствования конструкций
и массогабаритных показателей турбогенераторов с
целью
повышения
их
конкурентоспособности,
определены положительные аспекты и критерии,
ограничивающие
повышение
мощности
турбогенераторов в единице исполнения.
І.В. Шипунова
Аналіз енергетичних процесів при гальмуванні
тягового двигуна на накопичувальний конденсатор
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 222–223.
Розглянуто
аналіз
енергетичних
процесів
при
гальмуванні тягового двигуна на накопичувальний
конденсатор.
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I. Kotylko, A. Sahno
Influence of power plants with asynchronous generators
on modes of local electric systems
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 216–217.
Influence of power plants with asynchronous generators on
modes of local electric systems is considered, imitating
calculations with establishment of two synchronous
generators were for this purpose carried out.
M. Lisnyi, L. Kurys
The analysis of possible level of regulation by a power
consumption of the enterprises with the continuous
production technology
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 218–219.
In the article making elements of consumption of electric
energy by the industrial enterprises with the continuous
production technology are considered and is revealed groups
of consumers which can be used for power consumption
regulation in different temporary intervals caused by
substantial increases of a tariff for the electric power or
increased its consumption. Regulation depth according to the
carried-out analysis makes 10–20 % from the general power
consumption of the enterprise.
V. Shevchenko, A. Minko
About the increase competition capabilities of domestic
turbogenerators
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 220–221.
The questions of perfection of constructions, mass and overall
indexes of turbogenerators are considered with the purpose of
increase their competitiveness, the positive aspects and
criteria limiting the increase of power of turbogenerators in
unit of execution are certain.
I. Shipunova
Analysis of energy processes during braking tracktion
engines accumulation capacitor
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 222–223.
We consider the analysis of energy processes during braking
traction engine storage capacitor.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

Є.А. Шнуренко, Ю. В. Ромашихін
Ефективність використання миттєвої потужності при
аналізі енергопроцесів у трифазній системі
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 224–225.
Розроблено математичний апарат для дослідження
енергопроцесів у трифазній системі з використанням
складових миттєвої потужності.
О.Ю. Лещук, Д.І. Зубенко, А.І. Гладир
Система керування подачею палива двигуна
внутрішнього згорання генераторної установки
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 226–227.
Розроблено систему керування подачею палива до
двигуна внутрішнього згорання генераторної установки
на базі керованого джерела живлення за системою
перетворювач
частоти-асинхронний
двигун
та
промислового
мікропроцесорного
контролера
з
застосуванням сучасних датчиків швидкості та
положення.
Е.И. Скапа
Разработка алгоритма превентивного управления
движением рудничного электровозосостава
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 228–229.
Разработан алгоритма превентивного управления
движением рудничного электровозосостава, за основу
которого принята обобщенная диаграмма движения
(торможения)
тяговым
комплексом
рудничного
электровозосостава и закон изменения силы во времени.
Полученный алгоритм позволяет проанализировать
влияние переходных процессов в тяговом асинхронном
двигателе на величину возмущающей силы.
С.В. Корнієнко, Н.В. Клімченкова, З.О. Березниченко
Алгоритм
автоматичного
керування
електромеханічною системою підйому баштового
крана
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 230–231.
Запропонований алгоритм автоматичного керування
електромеханічною
системою
підйому
вантажу
баштовим краном. Алгоритм дозволяє зменшити
розгойдування вантажу при підйомі і обмежити
динамічні навантаження крана. При використанні цього
алгоритму скорочується час виконання технологічних
операцій.
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E. Shnurenko, Yu. Romashykhin
Efficiency of instantaneous power in the analysis of energy
processes in a three-phase system
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 224–225.
The mathematical apparatus for the study of energy levels in
the three-phase system using components of instantaneous
power.
O. Leschuk, D. Zubenko, A. Gladyr
The control system fuel injection internal combustion
engine generator set
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in KremenchukApril 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 226–227.
The system controls the fuel supply to an internal combustion
engine generator set at a controlled power source system
frequency
inverter-induction
motor
and
industrial
microprocessor controller with modern speed sensors and
position.

E. Skapa
Algorithm development of preventive traffic control mine
of electric locomotive composition
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 228–229.
Development of algorithm of preventive traffic of mine
electric locomotive composition control is in-process
considered, for basis of which the generalized diagram of
motion (braking) the hauling complex of mine electric
locomotive composition and law of change of force is
accepted in time. The got algorithm of preventive traffic of
electric locomotive composition control allows analyzing
influence of transients in a hauling asynchronous engine on
the size of revolting force.
S. Kornienko, N. Klimchenkova, Z. Bereznichenko
Algorithm of automatic control for electromechanical
system recovery of a tower crane
Electromechanical systems, modeling and optimization
methods. The 11th International conference of students and
young researchers in Kremenchuk april 9–11, 2013. –
Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 230–231.
Offered algorithm of automatic control of
the
electromechanical system load lifting the tower crane.
Algorithm allows to reduce the swinging of the load when
lifting and limit dynamic loads of the crane. When using this
algorithm the time of performance of technological
operations.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

А.Л. Перекрест, В.В. Найда, С.С. Романенко,
А.А. Поронік
Оперативний контроль та керування тепловими
пунктами будівель навчального закладу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 232–233.
Розглянуто
розробку
та
можливості
системи
диспетчерського контролю та керування тепловими
пунктами окремих споруд навчального закладу.
И.С. Забара, А.В. Левшов, А.В. Коротков
Применение мультиагентной системы управления в
энергоэффективном интеллектуальном здании
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 234–235.
В
статье
предложена
мультиагентная
система
управления генерацией и потреблением электроэнергии
для интеллектуального энергоэффективного здания,
которая позволит обеспечить требуемый уровень
комфорта при минимуме энергопотребления.
М.Ю. Базишин, І.С. Конох, R. Chrząszczyk
Мікроконтролерний модуль керування приводами
робота
маніпулятора
РМ-01
з
імпульсними
енкодерами положення
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 236–237.
Представлено опис схемних рішень для реалізації
системи керування промислового роботу на основі
мікроконтролерних модулів, що характеризується
низькою вартістю й доступністю в умовах лабораторій
університету.
Розглянуто
впровадження
багатопроцесорної системи стеження і регулювання, яка
дозволяє поліпшити відпрацювання траєкторії руху
робочого
органу
маніпулятора.
Представлено
порівняльний аналіз регуляторів з статичними і
динамічними коефіцієнтами та їх вплив на перехідний
процес.
В.І. Жук
Автоматизована система дослідження вентильного
реактивного двигуна в кроковому режимі роботи
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 238–240.
Розроблено автоматизовану систему дослідження
вентильного реактивного двигуна в кроковому режимі
роботи.
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A. Perekrest, V. Naida, S. Romanenko, A. Poronik
Operative control and management of heat paragraphs
educational institution buildings
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 232–233.
Is considered the design and capabilities of supervisory
control and thermal management points individual school
buildings.
I. Zabara, A. Levshov, A. Korotkov
Application of a multi-agent control system for intelligent
energy efficient building
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 234–235.
In article the multi-agent control system of generation and
electrical energy consumption for the intelligent energyefficient building is introduced. This system makes it possible
to provide a goal of comfort at minimum of power
consumption.
M. Bazyshyn, I. Konokh, R. Chrząszczyk
Microcontrollers control unit for robotic-manipulator
RM-01 drives with position encoders
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 236–237.
The description of circuit solutions for the industrial robot
control system implementation based on microcontroller
devices are submitted. It characterized by low cost and easy
availability in laboratories of the university. Considered the
introduction of a multiprocessor monitoring and control
system, which can improve the working trajectory of robot
end effector. Comparative analysis of static and dynamic rate
of regulators and their impact on the transient was presented.

V. Zhuk
The automated system of research of the switched
reluctance motor in stepping mode
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 238–240.
Developed the automated system of research of the switched
reluctance motor in stepping mode.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

І.С. Молодика, Ю.Я. Шаповал
Керуюче програмне забезпечення для системи
локального
та
віддаленого
управління
вентиляційним комплексом
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 241–242.
Представлено етапи розробки та практичної реалізації
програмного забезпечення з функціями дистанційного
контролю та керування режимами роботи системи
вентиляції навчального приміщення.
С.А. Чабан, А.Л. Перекрест, А.О. Легенький,
І.Л. Гаврильчук
Керування автономним мобільним роботом на основі
технології Lego Mindstorms
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 243–244.
Розроблено програмно-апаратне рішення мобільного
роботу на базі Lego Mindstorms для виконання завдань
транспортування та сортування об’єктів.
А.И. Ломонос, А.А. Сулим
Алгоритмизация
расчета
динамических
характеристик электроподвижного состава
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 245–246.
В работе рассмотрены вопросы автоматизации процесса
расчета тяговых и динамических характеристик
электроподвижного состава с учетом оптимизации
профиля пути.
І.А. Колотило, І.І. Питулько
Комплекс для випробувань асинхронних двигунів
загальнопромислового призначення
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 247–248.
Розглянуто розробку комплексу для випробувань
асинхронних
двигунів
загальнопромислового
призначення, який дозволяє проводити випробування в
різних режимах навантаження з різною частотою та
напругою живлення.
И.С. Конох, В.А. Репецкий
Нечеткая следящая система управления роботомманипулятором с функцией решения обратной
кинематической задачи
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 249–250.
Рассмотрена нечеткая следящая система управления
роботом-манипулятором с функцией решения обратной
кинематической задачи.
375

I. Molodyka, Y. Shapoval
Controlling software for local and remote control
ventilation systems
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers Kremenchuk April 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 241–242.
The development stages and practical implementation
software with the functions of the remote control and
operating modes for ventilation system in the educational
premises are presented.
S. Chaban, A. Perekhrest, A. Legenkii, I. Gavrilshuk
Manage autonomous mobile robot technology based on
Lego Mindstorms
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 243–244.
A software-hardware solution mobile robots based on Lego
Mindstorms for assignments transportation and sorting
objects.
A. Lomonos, A. Sulym
Algorithmic calculation of dynamic characteristics of
electric rolling
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: KrNU, 2013. – PP. 245–246.
The paper deals with the automation of the process of
calculation of traction and dynamic performance of electric
rolling stock with a view to optimizing the profile path.
I. Kolotylo, I. Pytulko
Induction motors tests complex for general industrial
purpose
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 247–248.
We consider the development of complex test asynchronous
motors General purpose, which allows testing of different
modes of load a different frequency and voltage.

I. Konoh, V. Repetskyi
Fuzzy servo system control of a robot manipulator with
functions of solutions of the inverse kinematic problem
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 249–250.
In the article considered fuzzy tracking control system of a
robot manipulator with a function for solving the inverse
kinematics problem.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

В.В. Найда, И.С. Конох
Обзор решений для систем автоматического
управления
насосами
теплового
пункта
административного здания
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 251–252.
Проанализированы способы повышения эффективности
отопления и определены актуальные задачи по
оптимизации режимов работы тепловых пунктов.
В.Ю. Ноженко, С.Г. Захватов
Составляющие эффекта при модернизации установок
по производству железобетонных шпал
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 253–254
Определены составляющие эффекта при модернизации
вибрационных площадок для уплотнения бетонной
смеси.
Л.Г. Бойко, А.Л. Перекрест
К созданию котлоагрегатов с отбором энергии для
собственных нужд
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 255−256.
Выполнен анализ необходимости создания устройств
электропитания для собственных нужд котлоагрегатов.
Показано, что сервисная насосная установка может
работать от электрического двигателя с питанием от
дополнительного источника.
В.Ю. Ноженко
О математических моделях в задачах анализа
качества изготовления железобетонных изделий
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 257–258
Проведен анализ математических моделей, которые
описывают процесс уплотнения бетонной смеси.
Определена модель, которая наиболее точно исследовать
этот процесс и учитывает взаимодействие механикотехнологической
и
электроприводной
частей
виброоборудования
С.О. Бур’ян, Д.О. Боднар, М.О. Мусієнко
Лабораторні стенди для дослідження систем
автоматизації технологічних процесів, установок і
комплексів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 259–260.
У статті спроектовані та розроблені лабораторні стенди
для дослідження релейно-контактних схем промислової
автоматики та логічного програмованого контролера.
Представлений опис стендів, їх структура, функціональні
можливості та правила роботи з ними.
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V. Naida, I. Konokh
Review of decisions for the systems of automatic control
the pumps of thermal point of administrative building
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 251–252.
The methods of increase of efficiency of heating are analysed
and actual tasks are certain on optimization of the modes of
operations of thermal points.
V. Nozhenko, S. Zahvatov
Components of effect with upgrading plants for the
production of concrete sleepers
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 253–254.
The components of effect with vibration platforms upgrade
for compacting concrete-mixture is offered.
L. Boyko, A. Perekrest
Towards a boiler with the selection of energy for their own
use
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 255–256.
The analysis of the need for a device to power auxiliary
boilers. It is shown that the service pump unit can be powered
by an electric motor powered by an additional source.

V. Nozhenko
Mathematical models for analysis of manufacturing
quality concrete products
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 257–258.
The analysis of the mathematical models, which describe the
process of the concrete mixture sealing has been carried out.
The model, which has the most accurate description of this
process and takes into account the interaction of mechanictechnologic and electric drive parts of the vibrating hardware,
is defined
S. Buryan, D. Bodnar, M. Musienko
Laboratory stands for the study of the automation
processes systems, installations and complexes
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 259–260.
The paper designed and developed laboratory models for the
study of relay-contact circuits of automation and
programmable logic controller. The description stands, their
structure, functionality and rules for dealing with them.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

В.В. Ченчевой
Модель формування петлі гістерезису асинхронних
машин
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 261–263.
Разработана математическая модель гистерезиса,
реально отражающая процессы, происходящие в стали с
насыщением.
В.І. Теряєв, О.П. Бурлака
Математична модель виконавчого електромагніту
для систем магнітного підвішування
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 264–265.
Робота
стосується
проблем
стійкості
систем
електромагнітного
підвішування.
Розроблена
математична модель електромагніта постійного струму,
яка може бути використана для подальшого синтезу та
дослідження систем електромагнітного підвішування, в
яких використовується замкнене керування по
регульованій координаті – робочому зазору.
І.А. Кущ, А.С. Гарбузенко, А.А. Некрасова
Моделювання пошкоджень осердь електричних
машин
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 266–267.
В роботі розглянуто принципи та умови моделювання
осердь електричних машин з пошкодженнями.
Обґрунтовано доцільність та наведено переваги
використання методу скінченних елементів при аналізі
електромагнітних процесів та полів електричних машин.
С.О. Маляренко
Моделювання
магнітної
системи
генератора
зворотно-поступального руху
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 268–270.
Розглянуто два варіанти виконання магнітної системи
генератора зворотно-поступального руху із збудженням
від постійних магнітів, для його функціонування в складі
хвильової електростанції поплавкового типу. Виконано
порівняльний аналіз магнітних систем генератора із
поздовжнім та поперечним намагнічуванням постійних
магнітів за ключовим параметром "максимум магнітної
індукції в зазорі".
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V. Chenchevoy
Model of hysteresis loop induction machine
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 261–263.
A mathematical model of hysteresis, really reflecting the
processes in steel with saturation.

V. Teryaev, O. Burlaka
Mathematical model of executive electromagnet for
magnetic levitation systems
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 264–265.
This article deals with the problems of stability of
electromagnetic suspension system. A mathematical model of
the DC electromagnet, which can be used for further synthesis
and study of electromagnetic suspension systems that use
closed control on regulated coordinate – working gap.

I. Kushch, A. Garbuzenko, A. Nekrasova
Modeling damage cores of electrical machines
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april
9–11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 266–267.
The principles and conditions of modeling cores of electrical
machines with damages in theses. The expediency and
provides the advantages of using finite element method in the
analysis of electromagnetic processes and fields of electrical
machines.
S. Malyarenko
Modeling of the reciprocating generator magnetic system
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 268–270.
Two variants of the magnetic system generator reciprocating
motion of excitation from permanent magnets for its operation
as part of the wave power float type have reviewed. A
comparative analysis of magnetic systems with longitudinal
and transverse magnetization of permanent magnets for key
parameter "maximum magnetic induction in the gap" have
done.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

Р.И. Колодий, М.В. Чашко
Применение постоянных магнитов в вибрационных
машинах
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X1
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчуці 09–11 квітня
2013 р.– Кременчук: КрНУ, 2013.– С. 271–272.
Работа посвящена применению постоянных магнитов
для создания упругости в вибрационных машинах.
Показано, что зависимость силы отталкивания и
упругость от зазора обратно пропорциональны
соответственно первой и второй степеням расстояния
между магнитами.
Е.Ю. Середзинский, М.В. Чашко
Создание магнитодвижущей силы импульсами
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X1
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчуці 09 – 11 квітня
2013 р.– Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 273–274.
Цель работы – создание необходимой МДС
электромеханического преобразователя одновитковой
обмоткой. Импульсное устройство, представленное в
работе, обеспечивает необходимое для этого значение
тока обмотки и возможность его регулирования
аппаратными средствами.
В.К. Титюк, С.В. Кіковка
Моделювання магнітного поля асинхронного двигуна
з суміщеними обмотками
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 275–276.
Проведено порівняльне дослідження електромагнітних
полів звичайного асинхронного двигуна і асинхронного
двигуна з суміщеними обмотками у програмному пакеті
FEMM. Отримано залежності розподілу індукції у
повітряному зазорі для обох типів асинхронних двигунів.
Р.М. Донченко, В.В. Шило, О.О. Кукса
Аналіз класичної магнітної системи магнітного
підвісу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 277–278.
Розглянуто вплив геометричних розмірів магнітної
системи та сили струму електромагніту магнітного
підвісу на електромагнітну силу та індуктивність
системи. Розроблені рекомендацій щодо оптимального
проектування електромагнітів магнітних підвісів
класичної структури.
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R. Kolodiy, M. Chashko
Permanent magnets application in the vibration machine
Electromechanical and energy systems, simulation and
optimization techniques. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09 – 11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. –
PP. 271–272.
The work deals with the use of permanent magnets to create
elasticity in vibrating machines. The dependence of the force
of repulsion and of elasticity of the gap is inversely
proportional to respectively the first and second powers of the
distance between the magnets.
Е. Seredzinsky, M. Chashko
Creating magnetomotive force pulse
Electromechanical and energy systems, simulation and
optimization techniques. Proceedings of the 11th International
conference of students and young researchers in Kremenchuk
april 09 – 11, 2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. –
PP. 273– 274.
Purpose - to create the necessary magnetic driving force
electro-mechanical transducer single-turn winding. Impulse
device presented in this paper provides the necessary value for
the winding current and the possibility of regulating devicegovernmental means.
V. Tytyuk, S. Kikovka
Simulation of magnetic field asynchronous motors with
combined winding
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk aprill 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 275–276.
A comparative study of electromagnetic fields asynchronous
motor and asynchronous motor with combined windings with
the software package FEMM. The dependences of the
distribution of induction in the air gap for both types of
asynchronous motors.
R. Donchenko, V. Shilo, O. Kuksa
Analysis of the classical magnetic system of magnetic
suspension
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 277–278.
In the article describes the influence of geometric dimensions
of magnetic systems and amperage of electromagnet on force
and electromagnetic inductance of the magnetic suspension
system. Developed the recommendations for optimal design
electromagnets of magnetic suspensions systems.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

Ю.В. Гайдаєнко
Гібридна електромеханічна система типу «моторшпиндель» для металообробних верстатів нового
покоління
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 279–280.
Розглянуто методологію синтезу гібридної суміщеної
системи типу «мотор-шпиндель» для металообробних
верстатів нового покоління. Побудовано генетичну
модель синтезу нових структурних різновидів гібридних
суміщених
систем
мотор-шпинделів.
Показано
результати електромагнітних розрахунків електричної
машини основного руху синтезованої електромеханічної
системи. Зроблено висновок щодо підтвердження
електромагнітними
розрахунками
правильності
методики структурного синтезу гібридних суміщених
об’єктів.
В.І. Мілих, А.М. Ольховський, Н.В. Полякова
Чисельно-польовий аналіз магнітного поля двигуна
постійного струму з різними аксіальними довжинами
магнітопроводу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ
Міжнародної конференції молодих учених і спеціалістів
у місті Кременчук 09–11 квітня 2013 р. – Кременчук:
КрНУ, 2013. – С. 281–282.
Представлені принципові підходи до чисельних
розрахунків магнітних полів в електричних машинах
складної конструкції і з магнітопроводом, що має
ділянки з різною аксіальною довжиною, а також, на цій
основі,
виконаний
демонстраційний
розрахунок
магнітного поля потужного двигуна постійного струму.
Н.В. Полякова, А.П. Цывкин
Численно-полевой анализ сил, действующих на
стержни обмотки статора мощного турбогенератора
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ
Міжнародної конференції молодих учених і спеціалістів
у місті Кременчук 09–11 квітня 2013 р. – Кременчук:
КрНУ, 2013. – С. 283–284.
Рассмотрены теоретические основы определения
электромагнитных сил, действующих на проводники
обмоток
электрических
машин.
На
примере
турбогенератора проведен численно-полевой расчетный
анализ сил, приходящихся на проводники в пазах
статора в режиме номинальной нагрузки.
В.Ф. Болюх, С.В. Олексенко
Влияние конфигурации ферромагнитного сердечника
на
эффективность
индукционного
электродинамического преобразователя ударного
действия
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 285–286.
Рассмотрено влияние силовых, массово-габаритных,
экологических
и
технических
параметров
на
эффективность индукционного электродинамического
преобразователя ударного действия.
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I. Gaidaienko
The type of hibrid electromechanical system of “MotorSpindle” for new generation of metal-working machinery
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 279–280.
In the paper the synthesis methodology for type of hybrid
electromechanical system of "motor-spindle" for new
generation of metalworking machinery is considered. The
genetic synthesis model of new structural versions of the
hybrid combined systems of motor-spindles is created. The
results of electromagnetic calculations of the main movement
electrical machine of the synthesized electromechanical
system are shown in this paper. Author comes to conclusion
that correctness of proposed methodology of structural
synthesis of hybrid combined objects was confirmed by
electromagnetic calculations.
V. Milykh, A. Olkhovskiy, N. Polyakova
Numerical-field analysis of the magnetic field of DC motor
with different axial lengths of magnetic core
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 9–11,
2013.– Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 281–282.
Principal approaches to numerical computations of the
magnetic fields in electrical machines of complex design and
including with a magnetic core which has areas with different
axial lengths are presented, and also, on this basis, the
demonstration calculation of the magnetic field of a powerful
DC motor is performed.
N. Polyakova, A. Tsyvkin
Numerical-field analysis of forces operating on the stator
winding rods of powerful turbogenerator
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 283–284.
The theoretical bases of determining the electromagnetic
forces operating on the winding conductors of the electric
machines are considered. The numerical-field calculation
analysis of forces acting on the stator slots in the mode of the
nominal loading is performed on the example of
turbogenerator.
V. Bolukh, S. Oleksenko
Influence of a configuration of the ferromagnetic core on
efficiency of the induction electro-dynamic converter of
shock action
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 285–286.
Influence of power, mass and dimensional, ecological and
technical parameters on efficiency of the induction
electrodynamic converter of shock action is considered.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

А.В. Калініченко
Визначення втрат у вентильно-індукторному двигуні
за допомогою методу гармонічного аналізу
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 287–288
Розглянуто метод для обчислення втрат в обмотках
статора та сталі ВІД при живленні у імпульсному режимі
та ШІМ на основі спектрального аналізу. Представлена
принципова схема експериментальної установки та
методика проведення експерименту щодо встановлення
достовірності запропонованого методу.
А.А. Петриченко
Метод расчета уставки критического сопротивления
изоляции для аппаратов защиты от токов утечки
рудничного
нормального
исполнения
с
деформированной защитной характеристикой
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 9–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 289–290.
Приведена математические соотношения для расчета
уставки критического сопротивления изоляции для
аппаратов защиты от токов утечки рудничного
нормального
исполнения
с
деформированой
характеристикой.
В.В. Ромашина
Підходи щодо дослідження зміни робочих параметів
та характеристик машин постійного струму у процесі
їх старіння
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 291.
В роботі представлена структура щодо підходів
проведення дослідження впливу процесу старіння
конструктивних елементів машин постійного струму та
можливість прогнозувати ймовірні несправності до
наробітку на відмову.
А.Н. Минко
Методы и модели оптимизации массогабаритных
параметров конструкций крупных электрических
машин
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 292–293.
Обозначены результаты проведенных исследований в
области оптимизации параметров массы и габаритов
неактивных частей конструкции турбогенераторов. На
основании анализа внедренных методов и моделей
оптимизации, сформулированы перспективы развития и
возможные
области
применения
полученных
результатов исследований.
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А. Kalinichenko
Approaches to determining the time brake system with
electromechanical drive type
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09 –11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 287–288.
In the article was presented method for calculating the losses
in the stator windings and steel from powered in pulsed mode
and pulse-width modulation based on spectral analysis.
Presented schematic diagram of the experimental setup and
methodology of the experiment to establish the authenticity of
the proposed method.
A. Petrychenko
Method of calculating the critical insulation resistance
settings for protective devices against leakage currents
mine normal version with deformed protective
characteristics
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 289–290.
Presents the mathematical dependecies for calculating the
critical insulation resistance settings for protective devices
against leakage currents mine normal version with deformed
protective characteristics.
V. Romashuna
Approaches to study changes in operating parameters and
characteristics of dc machines in the process of aging
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – P. 291.
In this paper the structure on the approach of the study of the
effect of aging structural elements dc machines and to predict
the likely failure to operating time between failures.

A. Minko
Methods and models to optimize design parameters of
weight and size of large electrical machines
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 292–293.
Indicated by the results of research in the field of optimization
of the mass and dimensions of the inactive parts of the
structure of turbogenerators. Based on the review of the
implementation of methods and optimization models are
formulated prospects and possible applications of the obtained
results of research.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

А.В. Свистун, В.О. Огарь, К.В. Гноевой
Экспериментальные исследования потерь в дросселе
со стальным сердечником при различной частоте
питания
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 294–295.
Рассмотрена возможность применения тепловизионного
оборудования
для
мониторинга
состояния
электротехнических устройств. Приведен пример
использования тепловизора для мониторинга локального
увеличения температуры дросселей со стальным
сердечником, при внесении в их зазор эквивалента
вихревых токов, для случая введения дросселя в
насыщение и без насыщения.
І.В. Бальзан, М.В. Євтухівський
Розробка засобу для діагностування пристрою
регулювання
під
навантаженням
силового
трансформатора за часовими діаграмами
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 296–297.
Розроблено засіб для контролю робото здатності
пристрою регулювання під навантаженням силових
трансформаторів.
А.В. Свистун, В.О. Огарь, И.М. Довгонос
Экспериментальные исследования потерь в дросселе
со стальным сердечником при различной частоте
питания
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 298–301.
Рассмотрены экспериментальные исследования по
определению потерь в стали сердечника дросселя при
различной частоте напряжения питания, близкой к
синусоиде. По взятым из кривых тока и напряжения
значениям гармоник определена приведенная э.д.с. для
соответствующих уровней напряжения и частоты.
Определены потери в стали дросселя. Построены
зависимости потерь в стали в функции квадрата
приведенной э.д.с. Получены аппроксимационные
прямые для данных зависимостей методом наименьших
квадратов.
О.О. Сьомка, В.В. Прус
Аналіз методів визначення та прогнозування
показників надійності електричних машин
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІ
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 302–303.
Розглянуті методи визначення та прогнозування
показників надійності електричних машин з різним
ступенем прояву явища зношування та старіння. У
результаті обґрунтовано вибір прискорених випробувань
як
метод
досліджень,
та
визначено
основні
використовувані закони розподілення.
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A. Svystun, V. Ogar, K. Gnoevoi
Experimental research on the iron loss of the coil with the
steel core for different frequencies of power supply
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 294–295.
The possibility of using the thermal imaging for monitoring
the condition of the electro-technical devices. The example of
using the thermal imager for monitoring of the local
temperature increase of reactors with the steel core, for the
case of insertion the equivalent of eddy current into its gap,
for the saturated and unsaturated reactor, has been given.

I. Balzan, M. Evtuhivskiy
Development means for diagnostication trnasformer on
load tap changer for the time parameters
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 296–297.
The development means for control of ability to work
transformer on load tap changer.

A. Svystun, V. Ogar, I. Dovgonos
Experimental research on the iron loss of the coil with the
steel core for different frequencies of power supply
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 298–301.
Experimental research on the iron loss definition of the coil
with the steel core for different frequencies of the supply
voltage close to sinusoid is carried out. The equivalent e.m.f.
is defined basing on the harmonics of the voltage and current
time curves for the respected values of frequency. Iron loss of
the steel core are defined. The dependency of iron loss as a
function of the equivalent e.m.f. is built. Approximation lines
for these dependencies are obtained by the method of least
squares.

O. S’omka, V. Prus
Analysis methods for determining and predicting the
reliability of electric machines
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 302–303.
The methods of the electric machines reliability determination
and prediction with amortization and deterioration
phenomenon manifestation varying degrees were examined.
As a result, the choice of accelerated testing as a research
method was proved and the basic distribution laws were
determined.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

О.І. Коваленко, П.О. Шкурапет, Д.В. Рєзнік
Розробка наочної моделі з вивчення електросхеми
легкового автомобіля
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІ
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 304–305.
Розроблена наочна модель в доступній формі розкриває
усі існуючі електричні системи та підсистеми легкового
автомобіля. Модель представляє собою планшет, на
якому за допомогою світлодіодів підсвічені відповідні
системи та підсистеми електрообладнання автомобілю.
При цьому на наочній моделі можна змоделювати
процес пуску двигуна.
О.М. Кравець, О.В. Прітченко, А.П. Калінов
Універсальний
цифровий
регулятор
для
електроприводів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 306–307.
Розроблено
концепцію
побудови
універсального
цифрового регулятора для електроприводів постійного
та змінного струмів на базі програмованого логічного
контролера.
О.М. Кравець, С.Ю. Гусач, Г.В. Замарєв
Універсальний програмний модуль для створення
віртуальних моделей динамічних об'єктів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 308–309.
Розроблено в середовищі LabVIEW універсальний
бібліотечний модуль, який дозволяє утворювати моделі
різноманітних електротехнічних об’єктів і проводити
дослідження режимів їх роботи.
Я. Мольнар
Розробка системи оцінювання для аналізу та
відображення виміряних даних
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 310–311.
В статті представлена система оцінювання, аналізу і
відображення виміряних даних, яка надає можливість
роботи з використанням мережі Internet.
О.В. Прітченко, Р.П. Ратушний
Універсальна
цифрова
система
керування
тиристорними регуляторами постійної та змінної
напруги
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09−11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 312.
Розроблено універсальну цифрову систему керування
тиристорними регуляторами з можливістю гнучкого
переналагодження плати керування ТРН постійного чи
змінного струмів на базі програмованого логічного
контролера.
382

A. Kovalenko, P. Shkurapet, D. Reznik
The development of a visual model for the study of wiring
of the passenger car
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 304–305.
Developed by visual model in an accessible form disclose all
of the existing electrical system and subsystems of a
passenger car. The model is a tablet, on which with the help
of led illuminated the appropriate systems and subsystems of
the vehicle's electrical system. While on a visual model can
simulate the process of starting the engine
О. Kravets, O. Pritchenko, A. Kalinov
Universal digital controller for electric
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 306–307.
Developed the concept of building a universal digital
controller for electric AC and DC currents based on
programmable logic controller.

O. Kravets, S. Gusach, G. Zamarev
Universal plug-in for creating virtual models of dynamic
objects
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 308–309.
Developed in LabVIEW universal library module that allows
you to create models of various electrical objects and carry
out research to operate them.
J. Molnár
Proposal of evaluation system for analysis and display of
measured data
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 310–311.
In this paper the evaluation system for analysis and display of
measured data is presented. This system provides possibility
of working via Internet.
O. Pritchenko, R. Ratushnyu
Universal digital control thyristor controller and DC
Voltage
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 312.
Developed a universal digital control thyristor with flexible
changeover control board TVR AC or DC currents based on
programmable logic controller.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

О.В. Прітченко, А.П. Калінов, О.М. Заїченко
Дослідження релейних цифрових систем керування
електроприводом постійного струму
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 313–314.
Проведено дослідження релейно-цифрових систем
керування електроприводом постійного струму із
застосуванням малогабаритного комп’ютеризованого
лабораторного обладнання, а також проаналізовані
переваги та недоліки релейних цифрових систем
керування електроприводом.
О.М. Дяченко, А.М. Артеменко
Комп’ютеризований
лабораторний
стенд
для
дослідження роботи дводвигунного електропривода
постійного струму незалежного збудження
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 315–316.
Отримані статичні та динамічні характеристики
дводвигунного електропривода постійного струму
незалежного збудження при зміні параметрів та режимів
роботи двигунів на базі лабораторного стенду з
використанням сучасного контрольно-вимірювального
обладнання.
Й. Дзяк, І. Томчікова
Розробка
візуальних
додатків
для
аналізу
електричних кіл з використанням Matlab GUIDE
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 317–318.
Розглянуто приклад розробки візуальних додатків для
аналіз електричних кіл у середовищі Matlab, які
призначені для спрощення та створення зручних умов
роботи користувачів.
В.І. Теряєв, С.Ф. Петренко, С.І. Гаврилюк
Стенд для дослідження статичних та динамічних
характеристик п’єзоелектричного двигуна
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 319–320.
У роботі представлено результати розробки навчального
лабораторного стенда для дослідження статичних та
динамічних характеристик п’єзоелектричного двигуна.
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O. Pritchenko, A. Kalinov, О. Zaychenko
The study of digital relay systems electric drive
control DC
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11thI International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09-11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 313–314.
The study relay digital control DC motor using a compact
computerized laboratory equipment, as well as the advantages
and disadvantages of relay digital motor control.

А. Dyachenko, A. Artemenko
Computerized laboratory stand for investigation of TwinMotor Electric separate excitation DC
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 315–316.
These static and dynamic characteristics of the Twin-Motor
Electric DC independent excitation by changing the
parameters and modes of operation of engines on a laboratory
model using modern test equipment.

J. Dziak, I. Tomčíková
Creating visual application for analysis of electric circuits
using Matlab GUIDE
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchug april 09–11,
2013. – Kremenchug: КrNU, 2013. – PP. 317–318.
GUI application for analysis of electrical circuit, which allows
users to work faster and more convenient, was developed.

V. Teriayev, S. Petrenko, S. Gavryluk
Stand for research static and dynamic characteristics of
the piezoelectric motor
Electromechanical systems, modeling and optimization. The
11th International conference of students and young
researchers in Kremenchuk April 09–11, 2013. –
Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 319–320.
This article presents the results of development of educational
laboratory stand to study the static and dynamic
characteristics of piezoelectric motor.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

О.С. Скрипник, А.І. Ломонос
Комп’ютеризована система графічної візуалізації
розрахунку тягових характеристик електрорухомого
состава
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 321–322.
Розглянуто конструкцію приводу електрорухомого
состава, що містить асинхронні тягові електродвигуни,
забезпечені системою живлення з інверторами напруги.
Розроблено комп’ютеризовану систему графічної
візуалізації, яка розраховує і відображає на графіках
залежності
зміни
електричних
і
механічних
характеристик асинхронних двигунів.
С.А. Ващенко, В.В. Найда
Віддалене
керування
автоматизованими
транспортними засобами
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 323–324.
Розглянуто використання віддаленого керування у
системах транспортних засобів.
Д. Ковач, М. Оцілка
Моделювання котушки з алюмінієвим корпусом у
середовищі COMSOL Multiphysics
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 325–326.
В статті описано розробку та надані результати
моделювання роботи математичної моделі котушки з
алюмінієвим корпусом у середовищі COMSOL
Multiphysics.
А.І.
Мисько,
О.Ю.
Лещук,
А.І.
Гладир,
А.А. Ярошенко
Компютеризований лабораторний комплекс для
позиціонування та різання рулонних матеріалів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 327–328.
У роботі представлено лабораторний комплекс для
вивчення принципів побудови систем автоматизованого
керування технологічними процесами позиціонування та
різання рулонних матеріалів на базі сучасного
промислового обладнання.

384

O. Skrypnyk, A. Lomonos
The computerized system of graphic visualization of
calculation of traction characteristics of an electric rolling
stock
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 321–322.
Considered a design of a drive of the electric rolling stock
containing asynchronous traction electric motors, supplied
with a power supply system with tension inverters. Developed
the computerized system of graphic visualization which
counts and displays on schedules of dependence of change of
electric and mechanical characteristics of asynchronous
engines and development of the subprogramme for calculation
and visualization of towing performance of an electric rolling
stock is planned.
S. Vaschenko, V. Naida
Remote automated vehicles
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 323–324.
In the article using remote control systems in vehicles.

D. Kováč, M. Ocilka
Modeling of coil placed in aluminum enclosure using
COMSOL Multiphysics
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 325–326.
A creation and simulation results of work of the coil placed in
aluminum enclosure using COMSOL Multiphysics
environment are presented in this paper.
O. Leschuk, D. Zubenko, A. Gladyr, A. Yaroshenko
Computerized laboratory complex for positioning and
cutting of roll materials
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk April 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 327–328.
This paper presents a laboratory complex for the study of
principles of systems of automated process control
positioning and cutting of roll materials on the basis of
modern industrial equipment.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

В. Колтон, Т. Травінскі, А.І. Гладир, Н.В. Зачепа
Впровадження розподіленої системи отримання та
накопичення даних у реальному часі з посиланням
даних через Інтернет
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІ
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 329–330.
Розглянуто впровадження простої системи отримання та
накопичення даних для посилання їх у будь-якee частину
світу, де є Інтернет. Проаналізовано переваги
розподіленої системи отримання та накопичення даних у
реальному часі.
Э.В. Кореньков, А.М. Кравец
Формирование
управляющих
воздействий
в
виртуальной модели насосного комплекса при
регулировании технологического параметра
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 331–332.
Разработана виртуальная модель насосного комплекса
отработки требуемой кривой водопотребления. Показана
возможность формирования управляющих воздействий
на электрогидравлическое оборудование насосного
комплекса при регулировании производительности.
О.А. Рєзнік, А.Л. Перекрест
Особливості реалізації програмного забезпечення для
дослідження методів регулювання продуктивності
насосних станцій
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІ
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 333–334.
Розглянуто
особливості
створення
програмного
продукту для дослідження методів регулювання
продуктивністю насосних агрегатів при паралельному та
послідовному їх ввімкнення в мережах міського
водопостачання.
Э.В. Кореньков
Определение характеристик гидротранспортных
систем
с
использованием
исследовательского
комплекса – тренажера
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 335–336.
Разработан автоматизированный подход получения
статических
и
динамических
характеристик
технологических схем гидротранспортных систем с
использованием исследовательского комплекса –
тренажера. Показана возможность его применения в
учебно-тренировочных задачах подготовки инженерного
персонала.
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W. Kołton, T. Trawiński, А. Gladyr, N. Zachepa
Implementation of distributed real-time data acquisition
system with sending data via Ethernet
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 329–330.
Implementation of simple data acquisition system for sending
data to any place in the word where is Ethernet connections
was considered. The advantages of distributed real-time data
acquisition system were analyzed.

E. Korenkov, A. Kravetc
Control impacts forming in virtual model of pumping
complex with regulating technological parameter
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 331–332.
Virtual model of pumping complex for working off the
required water consumption diagram is developed. The
possibility of control impacts forming on electrohydraulic
equipment of pumping complex with performance regulating
is shown.
O. Reznik, A. Perekrest
Peculiarities of the software for the study of methods of
regulation of productivity of pump stations
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 333–334.
Considered are the peculiarities of creation of software
product for the study of methods of regulation of productivity
of pump units in parallel and sequential their inclusion in the
networks of urban water supply.

E. Korenkov
Characteristics of hydrotransport systems definition by
means of research complex - simulator
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 335–336.
Automated approach obtaining static and dynamic
characteristics of technological schemes for hydrotransport
systems is developed. The possibility of its using in study and
training problems for engineering staff preparing is shown.

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

А.В. Торопов, К.А. Черняев
Лабораторный
стенд
по
исследованию
электроприводов постоянного тока с системой
управления на базе ПЛК
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 337–338.
Предложена схема модернизации лабораторных стендов
по исследованию замкнутых систем регулирования
скорости двигателей постоянного тока. Рассмотрены
особенности реализации алгоритма управления в
программируемом логическом контроллере.
Д.Ю. Красильникова, А.М. Кравец, Т.В. Коренькова
Исследованиеэнергопроцессов
в
электрических
схемах
замещения
средствами
виртуального
конструктора
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 339–340.
Предложен
автоматизированный
подход
для
конструирования
энергетических
моделей
электромеханических
систем.
Отмечено,
что
целесообразно
использовать
метод
мгновенной
мощности для исследования энергетических процессов в
электромеханических системах различной физической
природы.
Разработан
графический
интерфейс
виртуального конструктора для создания электрических
схем замещения и исследования энергетических
режимов.
А.П. Калінов, Д.Г. Мамчур
Система діагностики і прогнозування технічного
стану асинхронних двигунів
Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XI
Міжнародної науково-технічної конференції молодих
учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–11 квітня
2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 341–342.
В роботі представлена система діагностики асинхронних
двигунів, розроблене програмне і апаратне забезпечення.
Зазначено шляхи створення підсистеми прогнозування
залишкового часу роботи асинхронного двигуна.

A. Toropov, K. Cherniaiev
Laboratory stand for investigation of DC drives with
control system based on PLC
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 337–338.
A scheme for modernization of laboratory stands for
researching of closed systems of DC motors speed control is
proposed. The features of the implementation of the control
algorithm in the programmable logic controller are
considered.
D. Krasilnikova, A. Kravets, T. Korenkova
Research of power processes in the electric charts of
substitution facilities of virtual constructor
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk april 9–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 339–340.
The automated approach is offered for constructing of power
models of the electromechanics systems. It is marked that it is
expedient to use the method of instantaneous power for
research of power processes in the electromechanics systems
of different physical nature. The graphic interface of virtual
designer is worked out for creation of electric charts of
substitution and research of the power modes.

A. Kalinov, D. Mamchur
Induction motors diagnostic and life prediction system
Electromechanical and energy systems, modeling and
optimization methods. The 11th International conference of
students and young researchers in Kremenchuk, april 09–11,
2013. – Kremenchuk: КrNU, 2013. – PP. 341–342.
In the article the induction motor diagnostic system with
developed software and hardware was presented. The way of
motor remaining life prediction system development was
shown.
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