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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 і з 

часом стала візитівкою Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем 

управління (ІЕЕСУ). 

Конференція – помітна подія, що сприяє розвитку науково-дослідної роботи аспірантів, 

студентів, розширенню їх творчих зв’язків, спектра досліджень, зростанню майстерності 

та ефективності, більш широкому залученню студентства до наукової спільноти. 

Програмний комітет конференції очолюють відомі вчені країни: член-кореспондент 

Національної академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних машин і апаратів, ректор 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк 

та доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електромеханіки Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут» В. Ф. Шинкаренко. 

Уже стали традиційними спільні пленарні засідання у режимі он-лайн із 

Карагандинським державним індустріальним інститутом (м. Теміртау, Казахстан), а до 

роботи конференції дедалі більше залучаються західні науковці. 

У цьогорічній конференції взяли участь представники більше 15 вищих навчальних і 

наукових закладів України та ближнього і дальнього зарубіжжя, з таких країн як 

Словаччина, Польща, Білорусь, Казахстан, Марокко. Було представлено близько 140 робіт з 

актуальних досліджень з електротехніки, електромеханіки, електроенергетики, 

автоматики, систем управління, розглядалися нагальні питання вищої освіти.  

Розвивається практика проведення стендових доповідей, на яких представляють свої 

роботи молоді науковці, змагаючись у різноманітних конкурсах на престижні номінації за 

кращу технічну розробку, показаний високий рівень теоретичних досліджень, оригінальні 

підходи при розв’язанні прикладних задач тощо. Саме цей захід із задоволенням відвідують 

наші потенційні роботодавці – представники промислових підприємств Кременчуцького 

регіону. 

Електронна версія збірника матеріалів конференції розміщена на наших інформаційних 

ресурсах, де ви можете додатково познайомить з нашим університетом, ІЕЕСУ та  

випускаючими кафедрами, а також на хвилину поринути у життя найдорожчого для нас – 

наших студентів.  

Оргкомітет конференції висловлює щиру подяку усім учасникам. Бажаємо вам подальших 

успіхів на науковій ниві, наполегливості, натхнення та звитяги на шляху до вашої мети! 

 

 

Голова організаційного комітету, 

директор ІЕЕСУ         О. П. Чорний 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ СТАНУ ПРОМИСЛОВОГО 

 УСТАТКУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ВІДДАЛЕНОГО КЕРУВАННЯ 

Шеремет О. І. к.т.н. доц., Перепелиця В. В. асп. 
Донбаська державна машинобудівна академія 
вул. Шкадінова 72, 84300, м. Краматорськ, Україна, e-mail: dgma@dgma.donetsk.ua 
 

Вступ. Сучасні системи спостереження за промисловим устаткуванням дозволяють поліпшити якість збору 

даних про відмови, встановити несправність промислового устаткування, наявність дефектів у конструкції, по-

хибки промислового процесу. Частина систем спостереження потребує наявності людини безпосередньо поруч 

з промисловим устаткуванням. Ще одним суттєвим недоліком деяких сучасних систем стеження та керування 

промисловим устаткуванням є закритість в рамках промислової мережі, що в свою чергу призводить до усклад-

нення обміну даними для аналізу [1]. Деякі системи мають окремі модулі, що дозволяють використовувати ме-

режу Ethernet, а це спрощує обмін даними, скорочує витрати на інфраструктуру та обслуговування. 
Мета роботи. Автоматизація системи керування та аналізу поточного стану промислового устаткування за 

допомогою вбудованих систем віддаленого керування. 
Матеріал та результати дослідження. Системи керування промисловим устаткуванням мають захист для 

типових аварійних ситуацій, проте не мають систем автоматичного аналізу виникнення аварійних ситуацій. 

Наявність подібної системи може виявити похибки промислового процесу [2]. Для збирання даних пропонуєть-

ся використання системи датчиків, які будуть збирати показники системи та відсилати їх на локальний сервер 

для обробки та виконання необхідних розрахунків [3]. Наступним кроком є переадресація до віддаленого сер-

вера, який буде зберігати статистику та за допомогою web-інтерфейсу відображати поточний стан устаткування 

та статистику. Схематично процес зображений на наступному рисунку. 

 
Рисунок 1 - Процес збирання та обробки даних системою віддаленого стеження 

Виконання обробки інформацій можна розділити на аналіз поточних даних що буде виконуватися безпосе-

редньо у локальній мережі на сервері, розташованому на підприємстві та збір даних статистики, що буде вико-

нуватися на віддаленому сервері [4]. Таке розподілення дозволить знизити навантаження на локальні сервера та 

автоматизувати переривання промислового процесу в разі виникнення аварійної ситуації [5]. Нижче наведено 

таблицю, що наочно демонструє швидкість виконання операцій при зверненні до локального та віддаленого 

серверу. 
 

Таблиця 1 – Швидкість виконання запитів локального та віддаленого серверів 

Час відгуку (мс) №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Локальний сервер 17 19 16 21 15 19 13 18 

Віддалений сервер 63 67 52 60 69 64 55 60 

 
Для вимірів швидкості роботи системи було використано віддалений сервер, що фізично знаходиться на те-

риторії м. Амстердаму. Як можна побачити з таблиці, віддалений сервер демонструє значне відставання в часі 

обробки інформації, проте для збирання статистики подібна затримка не є критичною [6]. Для автоматизації 

керування промисловим процесом в разі виникнення аварійної ситуації буде використано локальний сервер з 
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більш швидкісними показниками відклику, що зумовлено знаходженням в одній локальній мережі сервера та 

датчиків, під’єднаних до Arduino Yun. Вибір передавача даних до локального сервера було зупинено на Arduino 

Yun, побудованого на базі мікроконтролера Atmel ATmega32U4. Нижче на рисунку наведено зовнішній вигляд 

плати Arduino Yun та схема взаємодії мікроконтролера з бездротовим інтерфейсом. 

 
Рисунок 2 – Зовнішній вигляд плати Arduino Yun та схема взаємодії мікроконтролера з бездротовим  

Інтерфейсом 

Маючи малі габарити та досить велику кількість входів і виходів для під’єднання датчиків він має вбудова-

ний Wi-Fi модуль, на базі процесору Atheros AR9331, який працює під керуванням операційної системи Linux з 

бездротовим стеком OpenWrt. Це дозволяє зробити систему масштабованою та позбавитись обмеження в кіль-

кості передаючих мікроконтролерів. Також завдяки бездротовій передачі даних спрощується монтування обла-

днання на промисловому устаткуванні. При подібній конструкції кожен передаючий елемент виступає в ролі 

окремого модуля, що в свою чергу дозволяє швидко під’єднати, замінити чи просто виключити його в разі пот-

реби. Значно спрощується і розширення функціоналу такої системи стеження. Додатково є можливість зробити 

кожен модуль автономним, якщо додати до нього окреме джерело живлення.  

Висновки. На основі запропонованого прототипу пристрою розглянуто можливість створення системи ав-

томатизації керування та аналізу поточного стану промислового устаткування, наведено приклад системи збору 

та аналізу даних.  
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Вступ. Безперебійне електропостачання є досить важливим питанням сьогодення, особливо у тих випадках, 

де технічно неможливо або економічно невигідно використовувати централізоване електропостачання. У якості 

найбільш універсальних автономних джерел живлення є електромеханічні генератори, що являють собою скла-

дну енергетичну систему, яка характеризується наявністю нелінійних елементів та пристроїв накопичення. По-

заштатні ситуації та перебої в роботі енергосистем можуть призвести до суттєвих наслідків для промислового 

та комунального господарства [1], тому актуальним є дослідження процесів, що виникають як у статичних, так і 

динамічних режимах роботи електрообладнання. 

Найбільш зручні методи дослідження енергетичних процесів у різних режимах роботи автономного генера-

торного комплексу засновані на аналізі електричних сигналів, серед яких аналіз спектрів миттєвої потужності 

[2]. 

Мета роботи. Розробка віртуального наглядача показників енергорежимів джерел генерації енергії. 

Матеріал і результати дослідження. У загальному випадку блок–схема автономної енергогенеруючої 

установки (АЕУ) наведена на рис. 1, до складу якої входять: первинне джерело механічної енергії (ПД), перет-

ворювач електричної енергії – електрогенератор (Г) з відповідною системою збудження (СЗ), споживач (Сп) 

електричної енергії як змінного, так і постійного струму, енергонаглядач (ЕН), що аналізує якісні показники 

генерованої електричної енергії на всіх елементах перетворення за допомогою блоків датчиків БД1–БД3, енер-

гонаглядач ЕН. 

Для формування частотного аналізу сигналів миттєвої потужності передбачено енергонаглядач [2], до стру-

ктури якого входять: блок формування сигналів потужності (БСФП), блок визначення показників енергетичних 

процесів (БВПЕ) та блок візуалізації (БВ).  

Функціональним призначенням БФСП є отримання сигналів миттєвої потужності [3] як добуток вхідних си-

гналів струмів та наруг с БД1–БД3, перетворених у ряд Фур’є. Безпосереднє визначення показників енергетич-

них процесів у АЕУ виконує блок БВПЕ, який дає можливість досліджувати комплекс показників, що характе-

ризують напругу U(t), струм I(t) та, як їх добуток, потужність P(t), а саме: гармонічний склад, ефективні та се-

редні значення, коефіцієнти спотворення сигналів [4]. 

ПД Г БД1 БД3

БД2

Сп

СЗ

АЦП

БФСП БВПЕ БВ

ЕН

 

Рисунок 1 – Блок–схема автономної енергогенеруючої установки з енергонаглядачем 

Аналіз енергетичних процесів виконано на віртуальному лабораторному комплексі (ВЛК) з дослідження ав-

тономних джерел живлення на базі асинхронного генератора з ємнісним збудженням, що розроблено в графіч-

ному середовищі програмування LаbVIEW, математичний опис та технічні характеристики якого наведено в 

[5].  

Математичний апарат методу миттєвої потужності, на основі якого працює ЕН, детально представлено в [4]. 

Його реалізація в графічному середовищі LаbVIEW представлена на рис. 2.  

Для наочного відображення протікання процесів енергоперетворення електричних сигналів ЕН містить блок 

візуалізації (БВ). Як приклад, на рис. 3 приведено гармонічний склад вихідної напруги генератора. Також є мо-

жливість візуалізації електричних сигналів та їх спектрального аналізу, коефіцієнтів спотворення (THDi, THDu, 

THDp) на будь-якому з елементів енергосистеми. 

 
*Виконано під керівництвом к.т.н., доц. Ю. В. Зачепи 
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Рисунок 2 – Блок–схема енергонаглядача в LаbVIEW 

 

Рисунок 3 – Панель візуалізації енергонаглядача 

Висновки. Розроблений енергонаглядач являє собою програмний блок, функціональними можливостями 

якого є аналіз енергетичних процесів у різних режимах роботи автономного генераторного комплексу. Як ма-

тематичний апарат використано метод миттєвої потужності, що дозволило максимально відобразити процеси 

генерування та рекуперації енергії між джерелом живлення та споживачем. Визначення показників процесів 

енергоперетворення електричних сигналів зводиться до отримання залежностей напруги й струму та їх добутку 

– миттєвої потужності, а також визначення постійної та знакозмінних косинусних та синусних складових поту-

жності, ефективних значень миттєвої потужності.  
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Вступ. Невпинне зростання цін на опалення природнім газом змушує споживачів розглядати альтернативні 

підходи до організації систем опалення. Якщо взяти до уваги простоту використання та відносну безпечність 

електричної енергії, наявність державних програм, націлених на мінімізацію споживання газу (спеціальні кре-

дитні програми, впровадження дво- та трьохтарифних лічильників електричної енергії, мінімальні тарифи для 

користувачів електричних котлів та плит), такий варіант стає достатньо привабливим для споживачів. Переду-

мовою ощадного та ефективного опалення є використання сучасних засобів автоматизації, у зв’язку з чим ви-

никає потреба у фахівцях, здатних приймати проектні рішення, здійснювати вибір та налагодження обладнан-

ня. 

Мета роботи. Розробка лабораторного комплексу для здобуття практичних навичок побудови систем опа-

лення з припливною вентиляцією на базі сучасних мікропроцесорних пристроїв із можливістю дистанційного 

управління обладнанням й реєстрацією даних на ЕОМ. 

Матеріал і результати дослідження. Лабораторний комплекс (рис. 1) містить спрощену фізичну модель 

об’єкту керування, яка складається з водяного калориферу, електричного котла, циркуляційного насосу, запір-

но-регулювального клапану (КЗР) із сервоприводом, витратоміру та припливного вентилятора. Припливне 

повітря нагнітається вентилятором до калориферу й нагрівається теплоносієм, температура якого підтримуєть-

ся трубчастим електронагрівником (ТЕНа) в електричному котлі.    
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Рисунок 1 – Функціональна схема лабораторного комплексу локальної системи опалення 

Як прилади контролю та керування застосовано наступне обладнання: 

– вимірювання витрат теплоносія здійснюється витратоміром (лічильником імпульсів) СИ-8, а вимірювання 

й регулювання теплових параметрів – вимірювачами-регуляторами ТРМ-101, ТРМ-500, ТРМ33 компанії 

"Овен"; 

– значення температури зворотної води ТЗВ., температури зовнішнього повітря ТЗОВ., температури приплив-

ного повітря ТПР., температури теплоносія ТТЕП. вимірюється за допомогою термоопорів ТСМ-50, розташова-

них у відповідних зонах комплексу (рис. 1); 

– у функції КЗР обрано регулювальний клапан GV121 із сервоприводом EVA1M фірми Dwyer; 

регулювання швидкості обертання електродвигуна припливного вентилятора здійснюється  перетворювачем 

частоти (ПЧ) Lenze 8200 vector. 

 
* Робота виконана під керівництвом к.т.н., доц. Гладиря А.І. 
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Терморегулятор ОВЕН ТРМ500 забезпечує управління температурою теплоносія за "ON\OFF" або "ПІД"–

законом шляхом дискретного регулювання за допомогою дискретного виходу (електромеханічного реле), що 

може комутувати навантаження до 30 А. Для управління ТЕНом електричного котла обрано закон двохпози-

ційного регулювання, оскільки цей закон найбільш поширений при регулюванні виміряної величини в нескла-

дних системах, що не вимагають високої точності підтримки температури. 

ПІД-регулятор ТРМ-101 широко застосовується для точної підтримки температури в більш складних тех-

нологічних процесах (пастеризація, полімеризація тощо). В умовах лабораторного комплексу він здійснює 

аналогове ПІД-регулювання температури припливного повітря. Поточне значення температури у вимірювачі-

регуляторі ТРМ-101 порівнюється з уставкою. Відповідно до обчисленої похибки регулювання пристрій фор-

мує сигнал управління 4–20 мА, який контролюється цифровим індикатором струмової петлі ІТП11. Цей сиг-

нал завдання надходить до струмового входу перетворювача частоти Lenze 8200 або до входу сервопривода 

EVA1M залежно від обраного режиму роботи, що призводить до зміни продуктивності вентилятора або зміни 

положення засувки КЗР. Це, у свою чергу, збільшує чи зменшує інтенсивність нагрівання припливного повіт-

ря.  

Прилад ОВЕН ТРМ33 є спеціалізованим контролером для регулювання температури повітря в приміщен-

нях, обладнаних системою припливної вентиляції з водяним калорифером. Два основних дискретних виходи 

регулятора "Більше", "Менше" призначені для ПІД-регулювання темпреатури припливного повітря шляхом 

трипозиційного управління виконавчим механізмом. На наданій фізичній моделі ТРМ33 забезпечується вико-

нання таких функцій: 

– регулювання температури припливного повітря шляхом зміни вихідної частоти перетворювача 

Lenze 8200 vector у режимі мотор-потенціометра; 

– захист системи від перевищення температури зворотної води; 

– захист водяного калорифера від замерзання;  

– робота системи в режимі очікування з вимкненим вентилятором; 

– автоматичний перехід системи із зимового режиму роботи в літній, і навпаки. 

Реєстрація даних, отриманих на наданому обладнанні, здійснюється за допомогою інтерфейсу  

RS-485, а зв'язок із персональним комп’ютером забезпечується шляхом використання перетворювача інтер-

фейсів АС-4.  

Для організації навчального процесу на створеному обладнанні авторами розроблено лабораторний прак-

тикум, орієнтований на ефективну практичну підготовку майбутніх фахівців у сфері автоматизації теплових 

процесів. Основні тематичні блоки лабораторного практикуму мають на меті набуття студентами базових 

умінь та навичок у таких питаннях, як:  

– підключення датчиків температури та їх налаштування; 

– робота з програмним забезпеченням для параметризації та реєстрації даних; 

– експериментальне дослідження замкнених за технологічним параметром систем керування; 

– порівняння результатів автоматичного та аналітичного налаштування ПІД-регулятора; 

– принципи налаштування лічильника імпульсів СИ-8 та датчика витрат YF-21для побудови витратоміру. 

Створене лабораторне обладнання у поєднанні з аналізатором параметрів мережі DMK-32 і 

комп’ютеризованим робочим місцем оператора дозволяє створювати перспективні науково-технічні розробки 

щодо енергоефективного використанням сучасних засобів автоматизації в системах опалення з припливною 

вентиляцією. Практичний інтерес мають наступні питання: 

– порівняльний аналіз режимів енергоспоживання при дискретному й аналоговому ПІД-регулюванні; 

– розробка енергоефективних алгоритмів управління припливною вентиляцією; 

– розробка й порівняльний аналіз сучасних методів налаштування ПІД-регуляторів.  

Висновки. Розроблений лабораторний стенд може ефективно використовуватися при організації підви-

щення кваліфікації робітників і фахівців промислових підприємств, у навчальному процесі при підготовці фа-

хівців з автоматизації технологічних процесів та комп’ютерної інженерії, надає широкі можливості для органі-

зації науково-дослідних робіт із дослідження теплових процесів. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Калинов А.П., Гладырь А.И. Универсальное учебно-исследовательское оборудование для электромеха-

нических лабораторий // Щоквартальний науково-виробничий журнал «Електромеханічні і енергозберігаючі 

системи».– Кременчук: КДПУ, 2007. – Вип. 1. – С. 14–19. 

2. Бордюг Д.М., Кравець О.М., Гладир А.І. Комп’ютеризований лабораторний комплекс для дослідження 

систем автоматизації теплових процесів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та 

оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалі-

стів у місті Кременчук 07–08 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 44–45.  

 
Рекомендовано до друку проф. Родькіним Д. Й. 



АВТОМАТИЗАЦІЯ 

186 
 

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВІТРООБМІНУ В ЗАЛІ  

КІНОТЕАТРУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ОПТИМАЛЬНИХ КОМФОРТНИХ УМОВ 

В. О. Бровко, студ., О. В. Чермалих, к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
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Вступ. Вентиляція кінотеатрів – захід, що вимагає особливого підходу, оскільки велика кількість людей до-

статньо довгий час знаходиться в одному закритому приміщенні. Основними параметрами, котрі впливають на 

комфортні кліматичні умови перебування глядачів в залі являються якість повітря (газовий склад), температура 

й вологість. Відповідно до санітарних норм і правил, кінотеатри обладнуються припливно-витяжною системою 

вентиляції з підігрівом повітря. В залах для глядачів витяжка здійснюється через шахти. Система повинна бути 

максимально надійною та при будь-якому збою сигналізувати про це. 

За загально прийнятою практикою при проектуванні системи вентиляції кінотеатрів розрахункову кількість 

глядачів в залі приймають відносно його стовідсоткового заповнення. Повітрообмін в залі для глядачів розра-

ховують за літнім режимом. Тепло від електричного освітлення не враховують. Як правило, повне завантажен-

ня залу зустрічається в 10 % випадків, тому розрахункове навантаження система вентиляції буде мати тільки в 

невеликій кількості ситуацій відносно всіх можливих. Частіше всього, зал для глядачів буває заповненим на 50, 

30 або 25 %. Таким чином, максимальна подача повітря недоцільна з усіх точок зору. Найбільш раціональним 

рішенням експлуатації вентиляційної системи слід вважати застосування для вентиляторів припливно-витяжної 

системи електроприводів з частотним регулюванням швидкості, підтримуючих комфортну температуру в залі. 

При цьому, зменшення кількості глядачів буде відповідно впливати на зниження споживання електричної та 

теплової енергії, економії ресурсів [1]. 

В цьому зв’язку, регулювання повітрообміну в залі кінотеатру в залежності від фактичної потреби в конкре-

тний час є важливою і актуальною задачею.   

Мета роботи. Розробка концепції побудови системи регулювання повітрообміну в залі для глядачів кінотеа-

тру з урахуванням фактичної кількості людей й підтримки необхідних комфортних умов. 

Матеріал і результати дослідження. Основною проблемою при організації повітрообміну в залі для гляда-

чів є врахування завантаженості зали, в якій в один момент може перебувати від третини до максимуму можли-

вих людей. На сьогодні для визначення кількості глядачів у залі найбільш ефективним вважається непрямий 

метод із застосуванням датчика СО2 , який встановлюється в приміщенні зали [2]. Оскільки якість повітря хара-

ктеризується не тільки ступенем концентрації вуглекислого газу, а ще й наявністю різних запахів, рівнем вмісту 

органічних сумішей, тютюнового диму тощо, тому доцільно разом з датчиком СО2 використовувати ще й дат-

чик летючих органічних сумішей.  

Методика підтримки якості повітря в залі для глядачів кінотеатру представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 – Регулювання якості повітря в залі кінотеатру 

№ Датчики концентрації вуглекислого газу та летючих органічних сумішей 

1 
Оптимальне значення повітрообміну для комфорту людини в закритому приміщенні за санітарними но-

рмами повинно бути не менше 20 м
3
/год на одного глядача  

2 Газовий склад змінюється в результаті життєдіяльності людей 

3 
Для підтримки комфортних умов в залі кінотеатру встановлюються датчики СО2 та летючих органічних 

сумішей  

4 В разі максимальної кількості глядачів система вентиляції працює з максимальним навантаженням  

5 

Зі зменшенням кількості людей в залі, знижується в повітрі концентрація вуглекислого газу, що видиха-

ється і датчик СО2 повідомляє систему про необхідність зниження подачі повітря, якщо інші показники 

комфортних умов, які контролюються датчиком летючих органічних сумішей, в нормі   

6 Відбувається відповідне зменшення швидкості припливного та витяжного вентиляторів 

 

Таке регулювання повітрообміну може бути реалізовано наступними способами: 

– послідовним включенням/вимиканням двох і більше вентиляторів; 

– використанням вентиляторів з двошвидкісними приводними електродвигунами; 

– плавною зміною швидкості вентиляторів із застосуванням електроприводу з частотним регулюванням. 

Останній спосіб вважається найбільш ефективним і економічним. Таке технічне рішення дозволяє плавно 

змінювати подачу повітря в залі в залежності від кількості глядачів. 

Крім якості повітря, іншим показником комфорту знаходження глядачів в залі кінотеатру є температура по-

вітря. Слід зазначити, що регулювання температури також можливе за рахунок зміни швидкості вентиляторів, 

але при такому варіанті є вірогідність дискомфорту глядачів за іншими показниками. Наприклад, якщо темпе-

ратура в залі збільшується, то швидкість вентиляторів треба також збільшити і може наступити відчуття протя-

гу. В разі, коли температура зменшується, потрібно зменшити подачу повітря і виникає можливість погіршення 

якості повітря в залі. В такий ситуації доцільно регулювати температуру в залі кінотеатру в каналі управління 

калорифером, який є складовою частиною припливної й витяжної системи вентиляції. 

Алгоритм регулювання температури в залі кінотеатру наведено в табл. 2. 
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Таблиця 2 – Регулювання температури в залі для глядачів  

Датчик температури повітря 

№ Теплий період року Холодний період року 

1 
Оптимальне значення температури складає  

не вище 25С 

Оптимальне значення температури складає  

не нижче 20С 

2 
Температура суттєво змінюється в залежності від 

кількості людей в залі кінотеатру  

Датчик постійно контролює температуру і сте-

жить за тим, щоб із зменшенням повітрообміну 

показники не вийшли за межі комфортної зони 

3 

Якщо температура збільшується, то подається ко-

манда на зменшення кількості протікання гарячої 

води через калорифер  

Якщо температура знижується, то подається 

команда на збільшення кількості протікання 

гарячої води через калорифер  

 

Ще одним показником комфортності перебування людей в залі кінотеатру є вологість повітря. Однією з 

простих та поширених систем регулювання вологості повітря в приміщенні вважається технічна реалізація з 

використанням парогенератору.  

Основні положення щодо контролю вологості в залі для глядачів надані в табл. 3.  

Таблиця 3 – Регулювання ступеню вологості в залі кінотеатру 

№ Датчик вологості повітря 

1 Відносна вологість повітря повинна задовольняти комфортним умовам знаходження глядачів у залі  

2 В денний час відносна вологість повинна досягати 25 – 35 %  

3 При відключенні вентиляції під час останнього сеансу вологість підвищується до 40 – 50 % 

4 
Зміну вологості контролює датчик вологості з видачею команди на ввімкнення або вимкнення системи 

управління вологістю  

5 
Перед виключенням системи вентиляції під час останнього сеансу на протязі 20 – 30 хвилин перед 

закінченням показу потрібно вентилювати без зволоження зали 

 

Також в залах для глядачів кінотеатрів рекомендується передбачати в теплий період року можливість нічно-

го провітрювання, коли система вентиляції не працює. Для цього доцільно використовувати витяжні канали. 

На рис. 1 зображена загальна функціональна схема системи регулювання повітрообміну в залі кінотеатру, 

котра відповідає розглянутим положенням стосовно комфортних умов перебування людей. 

  
Рисунок 1 – Функціональна схема підтримки оптимального повітрообміну в залі кінотеатру  

 

Запропонована структура системи вентиляції містить три незалежні канали регулювання параметрів повітря: 

якості, температури й вологості. Вони об’єднані на виході кінцевим процесом – оптимальним повітрообміном в 

залі для глядачів кінотеатру. 

Висновки. В роботі розглянуті можливі підходи до контролю та регулюванню основних параметрів повітря, 

які впливають на комфортні умови перебування людей в залі кінотеатру. Запропонована багатоканальна струк-

тура системи вентиляції, котра дає можливість регулювати повітрообмін в залі в залежності від фактичної пот-

реби в конкретний час для підтримки оптимальних комфортних умов. При цьому забезпечується заощадження 

суттєвої кількості електроенергії, яка витрачається на підготовку й розподіл повітря. 
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Введение. В настоящее время вопросы влияния новых технологий на повышение уровня безопасности бу-

ровзрывных работ (БВР) в карьерах являются весьма актуальными. При внедрении новых технологий в БВР, 

которые являются начальной стадией процесса добычи руды и последующей ее обработки, в основном реша-

ются задачи повышения эффективности производства и его безопасности, а также уменьшения негативного 

воздействия на окружающую среду. Следует отметить, что доля затрат на проведене БВР в карьерах Украины 

составляет до 27 % от суммы затрат на добычу руды, из них порядка 13–18 % приходится на взрывные работы 

[1]. Поэтому к повышению эффективности взрывных работ всегда относились с большим вниманием. 

Цель работы. Повышение эффективности и безопасности при производстве массовых взрывов в условиях 

подземных горных работ карьеров путем разработки новых средств управления и контроля взрывами. 

Материал и результаты исследования. Для проведения взрывных работ при добыче руды ОАО «Полтав-

ский горно-обогатительный комбинат» (ПГОК) внедрило систему дистанционного взрывания по радиоканалу 

«ГРОМ–МП» [2]. Это кардинально изменило ведение взрывных работ в карьерах ПГОКа. Объемы взрывания за 

один массовый взрыв составляют до 1200 т (8–12 блоков). Без радиовзрывания производство массовых взрывов 

в таких объемах было бы связано с достаточно большими трудностями или практически невозможно, не говоря 

уже об уровне безопасности. Проведение взрывных работ из укрытий (из одного или двух), расположенных в 

карьере, вытяжка трасс и магистралей – трудоемкая работа повышенной опасности, исключить которую позво-

ляет применение радиовзрывания. При использовании в комплексе систем радиовзрывания были практически 

полностью сняты вопросы надежного и качественного инициирования значительного количества (до 2000 шт.) 

скважинных зарядов в глубоких карьерах. В настоящее время назрела необходимость перехода на системы но-

вого поколения. В ближайшее время будет произведена замена системы дистанционного взрывания по радио-

каналу «ГРОМ–МП» на систему дистанционного управления БВР, разработанную авторами и включающую 

командный блок, исполнительные блоки и ретранслятор, построенные на базе однокристальных микроконтрол-

леров. Такая система обеспечивает обмен данными между одним командным и несколькими исполнительными 

блоками по аналоговому радиоканалу, образованному радиостанциями Motorola GM-360, входящими в парк 

оборудования ПГОК, на расстоянии до 20 км. При необходимости один из исполнительных блоков может осу-

ществлять ретрансляцию канала связи с гарантированной передачей данных между командным и исполнитель-

ными блоками, к которым подключены электродетонаторы. Вычислительным ядром системы является 100-

пиновый микроконтроллер Microchip PIC18F97J94, где в качестве каналообразующего оборудования использо-

вана интегральная микросхема CMX469AD3, представляющая собой FFSK-модем. Микроконтроллер управляет 

работой модема и может дополнительно обеспечивать связь компьютера с радиомодемом по интерфейсу USB. 

Радиостанция соединена с модемом через радиоинтерфейс: RxAudio – аудиовыход приемника, TxAudio – ау-

диовход передатчика и PTT – вход радиостанции для переключения из режима приема в режим передачи. 

FFSK-модем CMX469AD3 обеспечивает передачу данных со скоростью 1200/2400/4800 бит/с при ширине ра-

диоканала 12,5 кГц. Исполнительные блоки позволяют задавать интервал времени замедления электродетона-

торов – от 1 до 2200 мс в диапазоне температур от –50 до +50 °С. В процессе изготовления устройства командно-

му и исполнительным блокам, а также ретранслятору присваивается идентификационный номер, который позво-

ляет вести строгий учет изделий на протяжении всего цикла производства. Выбор такой элементной базы системы 

обусловлен доступностью и малой стоимостью ее компонентов (PIC18F97J94 – 6,4 у.е., CMX469AD3 – 3,25 у.е). 

Выводы. Разработанная система управления массовым взрывом на карьерах позволит осуществлять дис-

танционное беспроводное взрывание блоков скважинных зарядов из безопасной зоны по ультракоротковолно-

вому радиоканалу и одновременное осуществление заданного замедления взрыва между ними при проведении 

массовых взрывов на карьерах и в промышленности стройматериалов. По сравнению с ранее применявшимися 

системами она предоставляет значительные преимущества, позволяющие программировать время замедления с 

малым шагом и достигать высокой точности срабатывания электронных детонаторов. При этом, несмотря на 

низкую стоимость и простоту конструкции, такая система позволяет решать комплекс задач, среди которых 

можно выделить надежность, безопасность и экологичность, занимающую не последнее место при выборе той 

или иной технологии ведения взрывных работ. 
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Введение. На всех доменных печах (ДП) снабжение шихтовыми материалами осуществляется в два этапа: 

дозировка материалов и доставка их к скиповому подъемнику; загрузка материалов в печь и их распределение 
на колошнике[1]. Нижняя загрузка доменной печи отвечает за подготовку смеси материалов в нужной пропор-
ции и загрузки ее в скипы верхней загрузки. Правильная дозировка шихтовых материалов обеспечивает благо-
приятные условия для протекания остальных процессов доменной печи, и получения чугуна нужного состава и 
качества. Технологическое оборудование нижней загрузки: бункеры; весовые воронки с затворами; грохота; 
конвейерные линии [2]. Система нижней загрузки должна обеспечить точность дозирования материалов; уве-
личить количество подач; обеспечить персонал оперативной информацией о ходе процесса загрузки, что в на-
стоящее время на доменной печи №1 отсутствует. Существующая система управления загрузкой ДП№1 мо-
рально и физически устарела (введена в эксплуатацию в 80-х годах, а сама ДП№1 – в 1960 г.). 

Цель работы. Предложить решения по модернизации системы нижней загрузки ДП№1 АО 
«АрселорМиттал Темиртау». 

Материал и результаты исследования. На ДП№1 АО «АрселорМиттал Темиртау» выплавляют высоко-
фосфористый чугун. Загрузка материалов в бункера производится путем равномерного заполнения всей группы 
бункеров, отведенных под данный материал на каждой печи. Забор из бункеров производится в соответствии с 
установленным для печи порядком. Заполнение бункеров материалами должно быть максимально возможным. 
Опорожнение бункеров допускается только до уровня нижних датчиков. Система шихтоподачи установлена в 
подбункерных помещениях доменной печи и обеспечивает автоматизацию набора, взвешивания и загрузки в 
скип шихтовых материалов, а также отсев и удаление мелочи железорудных материалов и кокса.[3]  

Предел основной относительной погрешности, вносимой системой в процессе дозирования, не должен пре-
вышать 0,2%. Загрузка железорудных материалов производится в строгом соответствии с заданным весом каж-
дого компонента шихты и в порядке установленной очередности их набора. В каждом случае корректировка 
шихты производится с учетом общего состояния печи и ее нагрева. 

Конвейерная система подачи имеет следующие преимущества [2]: удельные капитальные затраты (на 1 т 
выплавляемого чугуна) ниже на 15-20%; эксплуатационные расходы благодаря меньшим амортизационным 
отчислениям, расходам на ремонт, электроэнергию и зарплату ниже на 15-20%; значительный резерв в произ-
водительности при различных величинах коксовой подачи с коэффициентом запаса 1,5; возможна автоматиза-
ция с применением промышленных контроллеров. 

Для модернизации предлагается программируемый контроллер SIMATIC H Station S7-400 для непосредст-
венного управления механизмами загрузки ДП и контроля их работы. Также предлагаются персональные ком-
пьютеры, которые, обмениваясь данными с программируемым контроллером через сеть ETHERNET, могут по-
зволить задавать различные режимы и программы загрузки и следить за ее работой. Компьютеры должны быть 
взаиморезервируемыми. Наиболее оптимальна установка трех одинаковых персональных компьютеров для 
управления и слежения за процессом загрузки доменной печи и шихтоподачи, один из которых необходимо 
установить в помещении машиниста шихтоподачи, другие – на посту управления. Подготовку данных и управ-
ление лучше осуществлять одновременно только от одного из компьютеров, а слежение – со всех. 

Для работы каждого механизма системы загрузки необходимо предусмотреть три режима: автоматический - 
от программы управления загрузкой; дистанционный, позволяющий включать и выключать механизм из SCA-
DA-системы; ручной, позволяющий управлять механизмом с помощью органов местного управления в обход 
блокировок. SCADA-системы должна предусмотреть следующие формы вывода информации на экран: «Дом-
на», «Загрузка», «Весодозирование», «Графики», «Сообщения», «Диагностика PROFIBUS», «Вспомогательные 
механизмы», «Электроснабжение» и другие по необходимости.  

Выбор необходимого полевого оборудования для модернизации системы нижней загрузки, необходимо 
провести в соответствии с видами и количеством рабочих сигналов системы.  

Выводы. В ходе исследований был проведен обзор существующих систем автоматизации загрузки домен-
ных печей и предложен вариант структуры системы. Предложенные решения могут быть использованы при 
проведении модернизации системы нижней загрузки ДП№1. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Кудрин В. А. Теория и технология производства стали: Учебник для вузов. — М.: «Мир», ООО «Изда-

тельство ACT», 2003.— 528с. 
2. Товаровский И.Г. Доменная плавка. 2-е издание.- Днепропетровск: «Пороги», 2009.-768 с. 
3. Большаков В.И., Иванча Н.Г., Лебедь В.В., Муравьева И.Г. Особенности освоения системы загрузки до-

менной печи, оснащенной лотковым БЗУ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/21529/03-Bolshakov.pdf?sequence=1 

 
Рекомендовано до друку проф. Чорним О. П. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/21529/03-Bolshakov.pdf?sequence=1


АВТОМАТИЗАЦІЯ 

190 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ  

О. М. Довгалюк, к.т.н., доц., Г. В. Омеляненко, к.т.н., доц., А. О. Хохлова, студ. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

вул. Багалія, 21, м. Харків, 61002, Україна, e-mail: dovgaljuk@mail.ru  

 

Вступ. Впровадження автоматизованих систем контролю й обліку енергоресурсів (АСКОЕ) сприяє підви-

щенню енергоефективності підприємств і є стратегічним напрямком підвищення енергетичного потенціалу кра-

їни [1]. Постійне подорожчання енергоресурсів призводить до необхідності їх жорсткого контролю, обмеження 

і зниження їх частки в собівартості продукції. Вирішення цих проблем пов'язано з впровадженням нових енер-

гозберігаючих технологій, серед яких одним з результативних на сьогоднішній день є автоматизований енерго-

облік, що дозволяє звести до мінімуму всі непродуктивні витрати енергоресурсів, а процес енергоспоживання в 

максимальному ступені гармонізувати з процесом вироблення і розподілу енергоресурсів. Таким чином, питан-

ня впровадження і розвитку АСКОЕ є актуальними для промислових підприємств та енергетики України. 

Мета роботи. Аналіз особливостей впровадження АСКОЕ на промислових підприємствах та оцінка еконо-

мічної ефективності даного заходу. 

Матеріал і результати дослідження. Сучасні АСКОЕ є масштабними системами, які виконують одночасно 

вимір і облік кількості енергії та енергоресурсів різного роду по територіально розподіленим точкам обліку і 

працюють в реальному часі з подальшою передачею інформації по ієрархічним рівням. Структурно сучасні 

АСКОЕ підприємств включають три основних рівня [2]: 

- нижній рівень - первинні вимірювальні прилади (ПВП) з телеметричними виходами, які безперервно або з 

мінімальним інтервалом усереднення вимірюють параметри режиму мережі та електричної енергії (ЕЕ); 

- середній рівень - контролери (спеціалізовані вимірювальні системи або багатофункціональні програмовані 

перетворювачі) з вбудованим програмним забезпеченням обліку, які здійснюють в заданому циклі інтервалу 

усереднення цілодобовий збір вимірювальних даних з територіально розподілених ПВП, накопичення, обробку 

та передачу цих даних на верхній рівень; 

- верхній рівень - персональний комп'ютер (ПК) зі спеціалізованим програмним забезпеченням АСКОЕ, 

який здійснює збір інформації з контролера (або групи контролерів) середнього рівня, підсумкову обробку цієї 

інформації як за точками обліку, так і за їх групами, відображення та документування даних обліку у вигляді , 

зручному для аналізу та прийняття рішень. 

До цілей створення АСКОЕ відносяться: комерційні розрахунки за ЕЕ між суб'єктами ринку за складними 

тарифами з годинною дискретністю їх зміни в перспективі до однієї години; оперативне визначення балансу ЕЕ 

по кожному суб'єкту ринку і його субструктурам з контролем достовірності даних енергообліку; оперативне 

визначення втрат і показників якості електричної енергії (ПЯЕ); контроль технічного стану та відповідність 

вимогам нормативно-технічних документів всіх засобів обліку в складі АСКОЕ; оперативне управління режи-

мами енергоспоживання з використанням даних АСКОЕ. 

Серед основних задач АСКОЕ слід виділити: вимір, збір, обробку, накопичення, відображення, документу-

вання і розподіл достовірної, захищеної та узаконеної інформації про вироблену, передану, розподілену і від-

пущену ЕЕ і потужність; контроль ПЯЕ; ведення архівів вимірюваних величин енергії, потужності та ПЯЕ за-

даної дискретності і на задану ретроспективу; оброблення даних та складання звітів; вирішення комплексу за-

дач, пов'язаних з оперативним управлінням режимною взаємодією, поточним і середньостроковим прогнозом 

навантажень; надання інформації енергообліку зацікавленим користувачам; контроль і діагностика технічного 

стану підсистем обліку. 

Основними принципами технічних рішень при створенні АСКОЕ є: модульність; максимальна уніфікація; 

можливість нарощування по точках та структурах обліку; використання серійних інтерфейсів та відкритих про-

токолів; використання вітчизняних та зарубіжних технічних засобів, що серійно випускаються; використання 

цифрових методів обробки. 

Рівень енергоспоживання промислового підприємства складається з двох складових: базової та організацій-

но-технічної. Базова складова визначається енергоємністю встановленого технологічного обладнання. Органі-

заційно-технічна складова (ОTC) визначається режимами експлуатації обладнання, які задаються персоналом 

підприємства, виходячи з виробничих і особистих інтересів і потреб. 

Зміна першої базової складової енергоспоживання вимагає заміни застарілого енергоємного обладнання та 

технологічного процесу більш сучасними і менш енергоємними, що пов'язано з модернізацією виробництва і 

залученням великих інвестицій, що в умовах нашої економіки проблематично. Тому необхідно звернути увагу 

на можливості мінімізації ОTC рівня енергоспоживання підприємства, яка не вимагає великих грошових ви-

трат, але при реалізації дає швидкий практичний ефект. Актуальність мінімізації цієї складової зберігається і 

після скорочення базового енергоспоживання в результаті модернізації виробництва.  

Для промислових підприємств впровадження АСКОЕ дозволяє здійснити такі енергозберігаючі заходи: пе-

рехід на розрахунок за більш вигідним тарифом; збільшення точності обліку та зниження ризику штрафів; оп-

тимізація режиму роботи виробництва. При цьому оцінка економічної ефективності впровадження АСКОЕ 

проводиться з урахуванням часу і величини всіх сумарних витрат на впровадження АСКОЕ за виразом: 
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)(Е)(В)(ЕфАСКОЕ ttt  ,     (1) 

де )(ЕфАСКОЕ t  – економічна ефективність впровадження АСКОЕ;  

 )(В t  – сумарні витрати на впровадження АСКОЕ; 

 )(Е t  – сумарна величина економії від впровадження АСКОЕ. 

Сумарні витрати на впровадження АСКОЕ включають в себе витрати на приладову базу )(Вприл t , на про-

грамне забезпечення )(Впрогр t , на монтаж та пуско-налагоджувальні роботи )(Вмонт t , а також на обслугову-

вання )(Вобсл t : 

)(В)(В)(В)(В)(В обслмонтпрогрприл ttttt  .         (2) 

Сумарна величина економії від використання АСКОЕ визначається як 

)(Е)(Е)(Е)(Е)(Е тарифштрафвтрточн ttttt  ,           (3) 

де )(Еточн t  – економія від підвищення точності обліку; 

 )(Евтр t  – економія від зниження втрат за рахунок оптимізації структури мережі та режиму роботи виробництва;  

 )(Ештраф t  – економія від зниження штрафних санкцій при поліпшенні ПЯЕ, яка можлива завдяки вияв-

ленню відхилення ПЯЕ від нормованих значень та вчасному застосуванню технічних і організаційних заходів з 

поліпшення якості ЕЕ;  

 )(Етариф t  – економія від використання більш гнучкого тарифу при оплаті за спожиті енергоресурcи. 

Величина економічного ефекту від використання АСКОЕ досягає по промислових підприємствах в серед-

ньому 15-30% від річного споживання енергоресурcов, а окупність витрат на створення АСКОЕ відбувається за 

2-3 квартали [3, 4]. 

Приклад розрахунку економічної ефективності від впровадження АСКОЕ на промисловому підприємстві з 

виготовлення низьковольтної апаратури представлений на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Економічна ефективність від впровадження АСКОЕ на промисловому підприємстві з виготовлення 

низьковольтної апаратури 

На сьогоднішній день АСКОЕ є тим необхідним механізмом, без якого неможливо вирішувати проблеми цивілі-

зованих розрахунків за енергоресурси з їх постачальниками, безперервної економії енергоносіїв та зниження частки 

енерговитрат в собівартості продукції підприємства. Сучасні АСКОЕ є дієвим інструментом, що дозволяє економіч-

но обґрунтовано розробляти та здійснювати комплекс заходів з енергозбереження, своєчасно його коригувати, за-

безпечуючи динамічну оптимізацію витрат на енергоресурси в умовах мінливого економічного середовища, будучи 

основою системи енергозбереження. 

Висновки. Аналіз структури, задач та особливостей технічних рішень при створенні сучасних АСКОЕ до-

зволили запропонувати критерій для оцінки економічної ефективності впровадження АСКОЕ на промислових 

підприємствах, який враховує в часі вартість поетапного застосування всіх складових системи та дозволяє 

окремо прослідити вплив величини всіх витрат на впровадження АСКОЕ.  
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Введение. Основной технологической задачей доменной плавки является восстановление железных руд и 

получение чугуна заданного состава и температуры. Для интенсивно работающих доменных печей даже незна-

чительное отклонение от нормального хода процесса приводит к большим экономическим потерям, а слож-

ность его и множественность информации не позволяют человеку – оператору принимать своевременные и оп-

тимальные решения. Производительность доменных печей повышается при тщательной подготовке руды и то-

плива к плавке, применении руд с усредненным составом, при использовании дутья с повышенной влажностью 

и температурой, использовании автоматической аппаратуры для контроля и регулирования технологических 

процессов. Особое значение имеет применение кислородного или обогащенного кислородом дутья. Кислород-

ное дутье способствует повышению температуры и концентрации окиси углерода, улучшает процессы восста-

новления и уменьшает объем колошниковых газов.[1] 

В настоящее время в качестве дутья широко применяют воздух, обогащѐнный кислородом, который полу-

чают на кислородных станциях с блоками разделения воздуха. На АО «АрселорМиттал Темиртау» подача ки-

слорода осуществляется от теплоэнергоцентрали - паровоздуходувной станции (ТЭЦ-ПВС). 
Цель работы. Для увеличения эффективности работы доменных печей и контроля подачи дутья необходи-

ма разработка автоматизированной системы связи между ТЭЦ-ПВС и доменными печами. 

Материал и результаты исследования. Для подачи холодного воздуха (дутья) в доменные печи использу-

ются большие центробежные или осевые компрессоры (турбовоздуходувки). В качестве привода таких агрега-

тов иногда применяются электродвигатели, однако, как правило, приводом служат конденсационные паровые 

турбины, использующие малозатратные парообразования, образующиеся из промежуточных/побочных продук-

тов горения, участвующих в комплексном производстве. Эти воздуходувки могут применяться автономно, либо 

устанавливаться параллельно, либо работать в системе с раздельным дутьѐм. При этом, даже при автономной 

работе (один компрессор на печь), обычно имеется несколько вариантов конфигурации трубопровода в целях 

повышения гибкости в логике переключения воздуходувок. [2] 

В настоящее время отсутствует система связи между ТЭЦ-ПВС и доменным производством передачи ин-

формации о подаче и расходе кислорода, вследствие чего возникает непроизводительный расход кислорода и 

снижение качества дутья. Подача воздуха регулируется вручную, с помощью заслонок. 

Автоматизированная система связи между ТЭЦ_ПВС и доменными печами будет представлять собой сис-

тему передачи данных и контроля параметров дутья. Система будет строиться на базе контроллера Siemens с 

использованием среды программирования PCS 7 с целью унификации и использования уже установленного 

оборудования в цехах АО «АрселорМиттал Темиртау». 

В качестве канала связи для передачи данных между ТЭЦ-ПВС и доменными печами выбран оптоволокон-

ный канал связи виды связи. Он обладает большой скоростью передачи данных и большой помехозащищенно-

стью по сравнению с радиоканалом земной и спутниковой связи, а также проводными линиями связи. 

Данные, которые следует передавать с ТЭЦ-ПВС: номер компрессора, работающего на доменных печах; 

давление дутья (высокое и низкое); авария на турбокомпрессорах; расход дутья на доменных печах; давление 

дутья на доменных печах; расход кислорода на доменных печах; температура холодного дутья на доменных 

печах. 

Данные, которые следует передавать с доменных печей на ТЭЦ-ПВС: состояние воздушно-разгрузочного 

клапана СНОРТ доменных  печей (открыт, закрыт); состояние шибера тяги доменных печей (открыт, закрыт); 

выпуск чугуна на доменных печах; процент открытия клапана СНОРТ доменных печей; расход пара на дутье 

доменных печей; расход холодного дутья доменных печей; давление холодного дутья доменных печей; содер-

жание кислорода в дутье доменных печей; температура холодного дутья доменных печей; состояние воздуха 

нагревателей (дутье, нагрев, отделение, тяга). 

Для снятия показаний подачи воздуха требуется произвести врезку закладных устройств в газопровод хо-

лодного дутья, для монтажа датчиков. Также для работы системы необходимы шкафы управления, где будут 

установлены станции удаленного ввода вывода.   
Выводы. Внедряемая система за счет модернизации и замены вышедшего из строя оборудования  позволит 

интенсифицировать доменный процесс и снизить непроизводительный расход кислорода. 
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Введение. Для оперативного контроля режимов энергопотребления зданий жилищно-коммунального хозяй-

ства целесообразно  разрабатывать и внедрять автоматизированные системы диспетчерского мониторинга 

(АСДМ) в виде аппаратного и программного обеспечения. Одним из основных элементов АСДМ являются 

счетчики энергоресурсов: счетчики тепла, электроэнергии, воды и т.д. Для получения доступа и считывания 

данных со счетчика в них встроены коммуникационные интерфейсы. Для программной реализации АСДМ не-

обходимо разработать прикладное программное обеспечение, выполняющее сбор и обработку данных об энер-

гопотреблении за различные периоды времени. Одним из основных коммуникационных интерфейсов в счетчи-

ках энергоресурсов является M-Bus ввиду простоты построения сети, высокой помехоустойчивости, незначи-

тельных затрат на установку и эксплуатацию оборудования.  

Цель работы. Программная реализация обмена данными персонального компьютера и счетчика тепловой 

энергии через коммуникационный протоколM-Bus. 

Материал и результаты исследования. Под M-Bus понимают стандарт физического уров-

ня для промышленной сети и протокол, используемый для обмена данными между ее устройствами. Стандарт 

M-Bus в основном применяется для сбора данных с приборов учета энергоресурсов. Протокол и архитектура 

системы стандартизованы в европейских стандартах EN 1434/IEC870-5, EN 13757-2, EN 13757-3. 

Все ведомые устройства подключаются параллельно к ведущему устройству. Для каждого сегмента сети 

требуется только одно ведущее устройство, которое посылает запросы и получает ответ от ведомых устройств, 

что исключает возникновение конфликтных ситуаций внутри сегмента сети. Максимальное количество ведо-

мых устройств в одном сегменте сети достигает 250 приборов.  

Передача данных по шине M-Bus производится последовательно в полудуплексном режиме со скоростью от 

300 до 9600 бод. Ведущее устройство поддерживает номинальный уровень напряжения на шине для обеспече-

ния электропитания ведомых устройств. Ведущее устройство выполняет передачу данных всем ведомым уст-

ройствам, изменяя уровень напряжения на шине, при этом логическая «1» соответствует  напряжению 36 В, а 

логический «0» – 24 В. Распознав свой адрес в запросе, ведомое устройство передает данные путем изменения 

потребляемого тока: логическая «1» – 1,5 мА, логический «0» – 11 мА. 

Данные передаются по M-Bus в шестнадцатеричной системе исчисления  в виде телеграмм. Существует все-

го три вида телеграмм: телеграмма-символ, короткая телеграмма, длинная телеграмма. Телеграмма-символ со-

стоит из одного символа E5h и используется для подтверждения приема данных. Короткая телеграмма опреде-

ляется начальным символом 10h, состоит из пяти символов и используется ведущим устройством для управле-

ния передачей данных с ведомых устройств. Длинная телеграмма определяется начальным символом 68h, со-

стоит из переменного количества символов, в котором также присутствуют активные данные, она используется 

для передачи команд от ведущего устройства ведомым и для считывания данных из ведомых устройств. Корот-

кая и длинная телеграммы разделены на поля, которые имеют фиксированную длину в 1 байт и служат предо-

пределенным целям в обмене данными по протоколу M-Bus. Поле контроля C содержит информацию о направ-

лении передачи данных, подтверждении успеха текущей операции обмена данными, и функции выполняемой 

данной телеграммой. Поле адреса A используется для обращения к конкретному адресанту и для идентифика-

ции отправителя телеграммы. Поле контрольной информации CI содержит информацию для получателя теле-

граммы. Поле длины L содержит в себе число, которое состоит из суммы байт активных данных, которые вхо-

дят в состав телеграммы, и 3 байт полей C, A, CI, это поле всегда передается дважды в длинных телеграммах. 

Поле контрольной суммы CS содержит в себе значение арифметической суммы активных данных и полей дан-

ных C, A, CI, L, оно предназначено для распознавания ошибок при передаче и синхронизации. Поле активных 

данных входит в состав длинной телеграммы и включает в себя данные, считываемые ведущим устройством, 

или команды, передающиеся от ведущего устройства ведомому. Каждый блок активных данных, переданный от 

ведомого устройства ведущему, начинается из постоянного заголовка записи данных FDH, содержащего в себе 

идентификационный номер интерфейса, ID производителя и т.д. После FDH следуют данные, зарегистрирован-

ные теплосчетчиком, при этом каждому значению присваивается заголовок регистрации данных DRH, который 

состоит из блока информации данных DIB и блока информации значения VIB. Блок DIB содержит в себе ин-

формацию о способе кодировки данных, а блок VIB указывает на закодированную величину. 

Разработанное программное обеспечение выполняет считывание зарегистрированных теплосчетчиком 

Ultraheat UH50 показаний о потреблении теплоносителя, используя протокол M-bus. Телеграмма содержит сле-

дующие данные: регистрационный номер по системе владельца; серийный номер теплосчетчика; код изготови-

теля;  версию программного обеспечения; теплоноситель; сообщения об ошибках; время простоя; наработанное 

время; накопленное количество тепла; накопленный объем;  накопленные значения по последнему месяцу: ко-

личество тепла, тарифные регистры, объем, максимум мощности и время простоя; накопленные значения по 

последнему году: количество тепла, объем, максимум мощности; периоды образования максимумов и макси-

mailto:saue@kdu.edu.ua
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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мумы расхода, мощности и температур; текущие значения мощности, расхода и температур. На рис. 1 и рис. 2 

изображены лицевая панель и программная реализация приложения соответственно. 

 

Рисунок 1 – Лицевая панель ПО 

 

Рисунок 2 – Реализация ПО в программной среде LabVIEW 

Исполнение приложения начинается синхронизации ее работы с реальным временем. Открывается соедине-

ние с COM-портом, через который счетчик подключен к ПК; последовательно передаются команды для сброса 

счетчика кадров,  инициализации, выбора вторичного адреса и запроса данных. На следующем этапе, обработав 

команды, счетчик передает данные из архива на COM-порт; выполняется побайтное считывание отправленных 

данных; соединение с COM-портом закрывается. Получив данные, последовательно с помощью идентификато-

ров, определяющих измеряемую величину и тип ее шифрования, выполняется поиск нужных параметров и пре-

образование их значений в десятичную систему исчисления. На последнем этапе найденные и расшифрованные 

параметры выводятся на индикаторы на лицевой панели.  

Выводы. В результате работы было создано приложение, реализованное в программной среде LabVIEW, 

выполняющее сбор зарегистрированных счетчиком тепла Ultraheat UH50 данных через протокол M-Bus. Разра-

ботанный модуль может включаться в автоматизированные системы контроля и учета тепловых ресурсов при 

теплоснабжении отдельных потребителей – зданий различного назначения. 
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КОНТРОЛЕРОМ АВВ АС500 ЗА ПРОТОКОЛОМ MODBUS ТА ІНТЕРФЕЙСОМ RS-485 
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Вступ. В даний час все більше поширення знайшли програмовані логічні контролери (ПЛК), область вико-

ристання яких весь час розширюється. ПЛК використовують в локальних системах автоматики, в системах збо-

ру і відображення інформації, в системах диспетчеризації, в системах управління, в системах збереження інфо-

рмації тощо. 

Однак ПЛК це не просто велике інтелектуальне, програмоване реле. Практично всі ПЛК мають мережеві ін-

терфейси, що дає можливість побудови локальних інформаційних систем з можливістю віддаленого управління 

елементами системи. 

Питання розробки локальної мережі є важливим  та в наслідок відсутності простої та несуперечливої доку-

ментації є нетривіальним.  

Мета роботи. Розробка локальної мережі для обміну інформацією між ПЛК ABB AC500-eCo та операторсь-

кою панеллю Weintek MT6070iH.  

Матеріал і результати дослідження. Зараз в Криворізькому національному університеті створюється лабо-

раторія «Сучасні енергоефективні системи та технології» [1]. Одним з напрямків досліджень в цій лабораторії є 

вивчення енергетичних властивостей насосів та вентиляторів при різних способах регулювання продуктивності. 

В згаданих стендах використовуються привод змінного струму, аналогові датчики, ПЛК, сервомеханізми, сис-

теми керування та відображення інформації. Зрозуміло, що стенд потребує розбудови локальної мережі. В на-

веденій роботі акцент робиться не на побудові стенду, а на питаннях побудови локальної мережі (як приклад), 

зокрема на системі зв’язку ПЛК ABB AC550-eCo з операторською панеллю Weintek MT6070iH [3]. Для побудови 

мережі прийняті мережева система зв’язку на основі інтерфейсу RS-485. 

 Як відомо, для організації обміну даними по локальній мережі недостатньо тільки  лінії зв’язку, необхідно 

застосування  мережевого протоколу. Для мережі, що розробляється обрано протокол Modbus [4,5,6]. Дуже ва-

жливим питанням є адресація Modbus регістрів у різних пристроях, які не є стандартизованими. Оскільки ПЛК 

не має своїх Modbus регістрів, в якості регістрів використовується фізична пам'ять контролера, і постає питання 

розподілу відповідних Modbus адрес на фізичну пам'ять контролера. У контролерах серії AC500-eCo за прото-

колом Modbus (RTU, TCP) доступним є читання і запис тільки локальної пам’яті (% M-область пам’яті). Лока-

льна пам'ять розділена на два сегменти (з номерами 0 і 1) по 64 кБ кожен. Адреси Modbus починаються з 0, вка-

зуючи на двохбайтне значення області пам'яті. Таким чином, діапазон Modbus адрес для 0 сегмента - від 0 до 32 

768 (0x0000-0x7FFF), для 1 сегмента - від 32769 до 65535 (0x8000-0xFFFF). 

 Наведена відповідна таблиця для основних типів даних для ПЛК ABB AC500-eCo в системі програмування 

CoDeSys [7].  

Таблиця 1 – Розподіл пам’яті та відповідних Modbus адресів 

Modbus address Byte 

BYTE 
Bit(byte-oriented) 

Word 

WORD 

Double word 

DWORD HEX DEC 

Line 0 

0000 0 
%MB0.0 %MX0.0.0…%MX0.0.7 

%MW0.0 

%MD0.0 
%MB0.1 %MX0.1.0…%MX0.1.7 

0001 1 
%MB0.2 %MX0.2.0…%MX0.2.7 

%MW0.1 
%MB0.3 %MX0.3.0…%MX0.3.7 

0002 2 
%MB0.4 %MX0.4.0…%MX0.4.7 

%MW0.2 

%MD0.1 
%MB0.5 %MX0.5.0…%MX0.5.7 

0003 3 
%MB0.6 %MX0.6.0…%MX0.6.7 

%MW0.3 
%MB0.7 %MX0.7.0…%MX0.7.7 

 

У CoDeSys абсолютні адреси пам’яті задаються вручну і середовище розробки допускає перетин адрес па-

м'яті змінних – тобто різні змінні можуть використовувати загальний адреса пам'яті, що призведе до спотворен-

ня значень змінних при передачі по Modbus. При цьому середовище розробки не ідентифікує цю ситуацію як 



АВТОМАТИЗАЦІЯ 

196 
 

помилку, тому необхідно враховувати цю обставину при оголошенні змінних. Слід зауважити, що першому 

Modbus регістру панелі призначена адреса 1, а першому Modbus регістру ПЛК призначена адреса 0, то адреси 

Modbus регістрів панелі повинні бути на одиницю більші за відповідні Modbus регістри ПЛК. 

Типи адрес протоколу Modbus в EasyBuilderPro наступні: 0x, 1x, 3x, 4x, 5x, 6x, 3x_bit и 4x_bit. Типи  даних 

для протоколу Modbus при програмуванні панелі наведені в таблиці. 

 

Таблиця 2 – Типи даних для протоколу Modbus 

Тип змінної Тип операції Функція Modbus 

0x 0x01 Read coil 0x05 запис одного реле (single coil) 

0x_milti_coils 0x01 Read coil 0x0f запис декількох реле 

1x 0x02 Read discrete input ні – для операції запису 

3x 0x04 Read input register ні – для операції запису 

4x 0x03 Read holding register 0x10 запис декількох регістрів 

5x 0x03 Read holding register 0x10 

6x 0x03 Read holding register 0x06 запис одного регістра 

3x_bit 0x04 Read input register ні – для операції запису 

4x_bit 0x03 Read holding register 0x10 запис декількох регістрів 

 

Розроблена невелика проста програма для ПЛК ABB AC550-eCo зв’язку ПЛК з операторською панеллю 

Weintek MT6070iH. 

Запрограмована операторська панель Weintek MT6070iH за допомогою безкоштовної програми EasyBuilder 

8000, в якій засновано візуальне програмування.  

Розроблена програма для зв’язку ПЛК з операторською панеллю. Для конфігурації і програмування AC500-

eCo використовувалося єдине програмне забезпечення PS501 Control Builder Plus – це програмне забезпечення, 

що реалізоване на базі програмного комплексу CoDeSys.  

Висновки. При побудові таких систем дуже важливим питанням є розробка локальних мереж, які можуть 

використовувати різні фізичні лінії зв’язку та мережеві протоколи [8]. 

Розглянуті мережевий інтерфейс RS-485 та протокол Modbus, їх властивості та характеристики.  

Дуже важливим питанням є організація обміну даними між пристроями по протоколу Modbus, яке пов'язано 

з організацією пам’яті та адресацією Modbus регістрів. 

Розглянута організація пам’яті та адресація Modbus регістрів для ПЛК ABB AC500-eCo. В зв’язку з відсутні-

стю простої та несуперечливої документації це питання не є тривіальним.  

Для прикладу організації обміну інформацією по протоколу Modbus розробленні програми для ПЛК ABB 

AC500-eCo та операторською панеллю Weintek MT6070iH. 

Результати роботи впроваджені у навчальний процес ДВНЗ «Криворізький національний університет». Вико-

ристовуються при виконані лабораторних робіт у наступних дисциплінах: «Енергоефективні електромеханічні 

системи та технології» і «Мікропроцесорні засоби в електромеханіці». 
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Введение. Газотранспортная система (ГТС) Украины – одна из крупнейших в мире – выполняет две основ-

ные функции: обеспечение природным газом внутренних потребителей, а также транзит природного газа через 

территорию Украины в страны Западной и Центральной Европы [1, 2]. При этом проблема надежности, беспе-

ребойности и безопасности поставок газа занимает ведущее место в основных международных документах – 

европейской энергетической хартии и европейской Директиве по газу. 

В упрощенном виде ГТС состоит из линейной части (трубопроводы с установленной запорно-

регулирующей арматурой и контрольно-измерительной аппаратурой) и газокомпрессорных станций, располо-

женных по всей территории Украины [1–3].  

К одним из основных технологических объектов линейной части ГТС относятся газораспределительные 

станции (ГРС), в которых производится подготовка газа для конечного потребителя: снижение и регулировка 

давления, одоризация и т.д. [3]. 

Управление объектами ГТС осуществляется с диспетчерского пункта компрессорной станции, которая до-

полнительно оснащена радиоканалом для связи диспетчера с оператором ГРС. При этом следует учитывать то, 

что они могут быть удалены от ГКС на 150…200 км. [1, 2]. В последнее время всѐ большее распространение 

получает радиоканал как для организации голосовой связи, так и для передачи данных. С учетом сказанного, 

является актуальной задача организации надежного основного или аварийного канала для передачи данных с 

ГРС к диспетчерскому пункту компрессорной станции.  

Цель работы. Разработка структуры системы диспетчерского контроля данных газораспределительных 

станций по радиоканалу. 

Материал и результаты исследования. Одним из вариантов решения задачи управления территориально 

распределѐнными объектами, как предложено в [1], является установка мастер-контроллера на ГКС и эмуляция 

шины RS-422/485 с помощью радиомодемов или кабельных модемов. При этом на технологических объектах 

должны быть установлены соответствующие модемы и контроллеры (рис. 1). На рис. 1 приняты следующие 

обозначения: ДС – диспетчерская связь; МК – микроконтроллер; РС – радиостанция; РТТ – сигнал, предназна-

ченный для переключения РС из режима приема в режим передачи; Tx, Rx – линии, предназначенные для пере-

дачи и приема данных; КМ – кабельный модем; АСК, SCX – дополнительное программное обеспечение 

SCADA; SCADA – компьютеризированная система управления и мониторинга режимов работы устройств ГТС; 

ГРС – газораспределительная станция; КП ТМ – контрольный пункт телемеханики; Superflo/Floutek/… – при-

боры сбора технологической информацией; Eth – сеть Ethernet; FFSK модем – интегральная микросхема, позво-

ляющая осуществлять быструю частотную модуляцию. 

Выполненный анализ протоколов передачи данных канального уровня, используемых на ГРС программно-

аппаратных комплексов АСК (WinHost), SCX и другого оборудования существующей SCADA, позволил уста-

новить отсутствие возможности использования оборудования стандарта DMR для передачи данных протоко-

лов, используемых в SCADA [3–5]. С целью дальнейшего использования существующего оборудования DMR в 

составе системы диспетчерской связи и обеспечения передачи данных для SCADA авторами разработан и лабо-

раторно испытан макет модема, который выполняет функции цифрового процессора и обеспечивает цифровую 

обработку и кодирование данных с дальнейшей их передачей по разным каналам связи. Это позволяет органи-

зовать обмен данными между программным комплексом АСК, SCADA и периферийным оборудованием по 

аналоговому радиоканалу, созданному на базе используемых в ГТС для голосовой связи диспетчера с операто-

ром ГРС радиостанций Motorola DM 3601.  

В качестве каналообразующего оборудования используется интегральная микросхема CMX469AD3, пред-

ставляющая собой радиомодем с FFSK модуляцией сигнала. Для управления модемом, радиостанцией, а также 

осуществления сбора и дальнейшей передачи данных в устройстве используется микроконтроллер PIC18F4550. 

Разработанный модем подключается в стандартный CAN-разъем радиостанции, от которой и получает питание.  

Разработанное устройство имеет на своем борту аппаратный и четыре программных COM порта, а также 

один порт USB. При необходимости, модем может быть оснащен Ethernet портом, что обеспечит возможность 

для подключения оборудования КП ТМ (ГРС). 

Обработку и передачу данных в режиме «точка–точка» по аналоговому радиоканалу можно осуществлять на 

скорости 1200/2400/4800 кБит/с при ширине канала 12,5 кГц, что гарантирует работу SCADA без изменения 

программных параметров. В случае необходимости разработанное авторами устройство может осуществлять 

ретрансляцию канала, что обеспечит увеличение дальности связи без использования отдельного ретранслятора 

типа DR3000.  
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Рисунок 1 – Архитектура системы обмена данными по радиоканалу 

 
Выводы. Показано, что повышение надежности и эффективности работы газораспределительных станций 

может быть достигнуто за счет разработанной системы обмена данными по радиоканалу между пунктом дис-
петчера и газораспределительной станцией. 

В настоящее время ведутся работы по расширению проекта. Так, использование интегральной схемы 
(CMX7143) с модуляцией 4FSK  позволит осуществить полностью цифровой радиоканал, а при использовании 
интегральной схемы (CMX7161) с модуляцией TDMA – канал стандарта DMR. Разработанное устройство мо-
жет быть использовано в качестве резервного канала связи в случае отказа оборудования TERANET или по-
вреждения кабельных линий диспетчерской связи, обеспечивая при этом передачу аналогового сигнала  от АСК 
по аналоговому радиоканалу. При необходимости разработанное авторами устройство может работать с радио-
станциями старого парка газотранспортной системы Украины: FM, Малютка, Icom. 
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Вступ. На сьогоднішній день продукція гірничодобувної галузі є одним з основних джерел поповнення ва-

лютних запасів і формування ВВП України. Як показують результати досліджень, одним із реальних напрямків 

підвищення електроефективності діючих шахт є модернізація систем електропостачання [1]. 

У даній роботі пропонується використання вітроенергетичної установки в умовах підземних виробок шахт 

для заряду тягових акумуляторних батарей. Це дозволить зменшити навантаження на систему електропоста-

чання шахт, значно зекономити кошти, що витрачаються на сплату за електроенергію, а також використати 

енергію, яка досі залишалася незадіяною. 

Мета роботи. Аналіз способу заряду тягових акумуляторних батарей за допомогою вітроенергетичної уста-

новки в умовах підземних виробок шахт. 

Матеріал та результати досліджень. Зважаючи на технологію добування корисних копалин підземним 

способом існує необхідність використання електровозів, що мають у своєму складі тягові акумуляторні батареї, 

які необхідно час від часу заряджати.  

Зважаючи на раніше проведені дослідження [2] можливості і специфіки роботи вітроенергетичної установки 

в умовах діючих підземних виробок шахт, з яких виходить, що є реальна можливість здійснювати заряд тягових 

акумуляторних батарей від вітроенергетичної установки. У зв’язку з тим, що потужність такої установки є об-

меженою і складає близько 4 кВт, то є можливість заряду декількох акумуляторних батарей одночасно. Таким 

чином, виходячи з розрахунків та зарядних характеристик батарей, розроблений алгоритм способу заряду тяго-

вих акумуляторних батарей в діючих підземних виробках шахт (рис. 1) [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм заряду тягових акумуляторних батарей 

Проведений раніше аналіз показав, що згідно алгоритму, якщо вироблена генератором потужність рівна по-

тужності заряду батарей, то зарядний пристрій заряджає три акумуляторні батареї. Якщо ж вироблена потуж-

ність менша за потужність заряду то відбувається відключення одної батареї, а залишки електроенергії відда-

ються в шахтну освітлювальну мережу, що може працювати автономно [3]. 

Висновок. За умови експлуатації вітроенергетичної установив умовах підземних виробок шахт, є реальна 

можливість підвищити електроефективність діючих шахт. Використовуючи таку установку для заряду тягових 

акумуляторних батарей, є можливість змінювати батареї електровозу в процесі технологічного циклу, що в 

свою чергу дозволить підвищити ефективність технології відкатки корисних копалин. 
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Вступ. Надійність роботи електроенергетичних систем значною мірою визначається професійними знання-

ми і навичками оперативного персоналу усіх рівнів ієрархії оперативного керування [1]. Одним з важливих 

компонентів навчання такого персоналу є закріплення теоретичних знань практичними роботами. Проте трену-

вання на реальному обладнанні підстанції не є можливим через високу вартість устаткування і специфіку виро-

бництва. Цим і зумовлена необхідність використання технічних засобів навчання, до яких відносяться режимні 

тренажери, тренажери оперативних перемикань, включно і розроблюваний.  

Навчання з керування комутаційним обладнанням  проводять на тренажерах оперативних перемикань 

(ТОП). За допомогою ТОП персонал тренується в виконанні на моделі електроенергетичного об’єкту різних 

задач – вивід в ремонт та ввід з ремонту приєднань та окремих елементів обладнання, переведення приєднань 

підстанції з однієї системи шин на іншу, відновлення електропостачання споживачів після аварійних відклю-

чень, усунення перенавантажень устаткування, дії оперативного персоналу при технологічних порушеннях в 

трансформаторах, реакторах, вимірювальних трансформаторах, пошкодженнях вимикачів та роз’єднувачів,  

тощо.  

Тренування з підтримання параметрів режиму енергосистеми виконують на режимних тренажерах [2,3].  

Режимні тренажери призначені для оволодіння оперативним персоналом енергосистеми навиків з підтримання 

параметрів режиму енергосистеми в заданій області в процесі керування нормальними режимами та в аварійних 

ситуаціях. Питанням створення та функціонування сучасних режимних тренажерів приділяється достатня увага 

з боку фахівців,  тоді як інформація щодо створення ТОП, що є не менш важливою і актуальною задачею, яка 

відповідає практичним потребам оперативного персоналу  електричних підстанцій, в науково-технічній літера-

турі відсутня. 

Мета роботи. Розробка структури ТОП, та його програмного забезпечення, на базі сучасної елементної бази 

та інформаційних технологій. 

Матеріали і результати дослідження. Тренажер виконано за модульним принципом.  Він складається з 

двох основних модулів: модуля відпрацювання практичних навичок та модуля тестування (рис. 1). Основним 

модулем є блок формування професійних навичок – відпрацювання практичних навичок.  

Модуль відпрацювання практичних навичок складається з двох стендів: фізичного та віртуального. Віртуа-

льний стенд виконаний на базі системи SCADA. Це дозволяє оперативному персоналу підстанції тренуватися  в 

умовах наближених до реальних. Також це дає можливість створювати схеми будь-якої складності, з найрізно-

манітнішими сценаріями та у великій кількості.  

Фізичний стенд виконаний з двох частин: системи імітації комутаційного обладнання та системи візуально-

го відображення положення комутаційного обладнання підстанції. Система відображення положення облад-

нання містить:  

– головну схему підстанції, на яку нанесено відповідні назви комутаційних апаратів, що й у віртуальному 

стенді;  

– блок-контакти, що дають можливість керувати обладнанням; 

– сигнальні лампочки, що відображають положення комутаційного обладнання. 

Система імітації комутаційного обладнання підстанції складається з двопозиційних реле, які є повністю ке-

рованими. Система збору інформації виконана на базі пристрою Remote Terminal Unit (RTU). Вона збирає інфо-

рмацію з двох систем імітації за допомогою аналогових сигналів. Керування обладнанням здійснюється такими 

ж сигналами. RTU виконує обробку зібраних даних і їх передачу на верхній рівень (система SCADA) по каналу 

Ethernet по протоколу IEC 60870-5-104 [4]. Така компоновка дозволяє розмістити фізичний стенд на відстані від 

автоматизованого робочого місця (АРМ) і не заважати решті персоналу під час проведення тренувань.  

Інформація про положення комутаційного обладнання відображається як на фізичному стенді, так і на вір-

туальному, більш того зміна положення обладнання на одному із стендів також відображається і на іншому 

стенді, це дає можливість керівнику тренувань або решті осіб, що навчаються, спостерігати за діями оператора, 

що вирішує завдання. 

Модуль тестування включає в себе блоки оцінки знань, архів попередніх тестувань та систему оцінки знань. 

Модуль також має систему обробки отриманих даних під час навчання, формування відповідного протоколу та 

друк звіту про тренування. 

Оцінка знань здійснюється шляхом порівнянням порядку дій диспетчера з порядком ідеального плану дій при 

вирішенні певної задачі. Спочатку особа, що навчається, отримує завдання від керівника тренувань та ознайом-

люється з ним. Потім, наприклад, підходить до фізичного стенду, на якому заздалегідь вже було змодельоване 

mailto:bohdanshlyah@gmail.com
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завдання за певним сценарієм, і починає його вирішувати. Всі його дії передаються на АРМ та записуються в 

базі даних тренажера. 

 

 

Модуль відпрацювання практичних 

навичок 
Модуль тестування 

БД тренажеру Система контролю знань 

Система обробки даних та 

формування звіту 

Віртуальний 

стенд 

тренажеру 

Фізичний 

стенд 

тренажеру 

Модель підстанції 

Система збору інформації 

Система імітації 

комутаційного 

обладнання 

підстанції 

Система 

візуального 

відображення 

положення 

обладнання 

підстанції 

 
Рисунок 1 – Структурна схема тренажеру 

 

Після закінчення виконання завдання чи після закінчення часу, відведеного на виконання завдання, викону-

ється передача даних в модуль тестування. Після чого особа, що проходила тренування дізнається про оцінку та 

кількість помилок. Далі виконується розбір помилок, якщо такі є, з керівником тренувань та проходження по-

вторного тренажу для закріплення знань. 

Проходження тренажу на віртуальному стенді є дещо простішим, ніж на фізичному, оскільки інтерфейс 

графічного редактора відображає всі зміни, що відбуваються в схемі під час тієї чи іншої дії оператора. Якщо 

були виконані дії, що призвели до аварії - тренування зупиняється. Виводиться на екран повідомлення про «не 

виконання завдання» та пропонується пройти його ще раз. 

Усі програми-сценарії тренажера розробляються висококваліфікованими спеціалістами та узгоджуються ке-

рівниками відповідних служб. Ці програми-сценарії зберігаються в базі даних тренажера, що дає можливість 

швидко змоделювати ту чи іншу задачу тренувань. Модульний принцип побудови тренажеру дозволяє доуком-

плектовувати його  різними пристроями, що найбільш адекватно відображають  об’єкт керування (наприклад 

пристроями релейного захисту. Такий підхід дозволяє тренуватися усьому оперативному персоналу підстанції 

на одному тренажері і зменшити витрати під час тренувань. 

Висновок. Використання  якісно нового технічного засобу навчань  забезпечить можливість підвищення рі-

вня технічної оснащеності підстанцій, покращити якість та підвищити ефективність тренувань, забезпечить 

об’єктивне оцінювання дій оперативного персоналу під час вирішення тих чи інших завдань оперативно-

диспетчерського керування.  
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ЩОДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ  

БУДІВЕЛЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТ 

Д. В. Романча, магістр., А. Л. Перекрест, к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна. Е-mail: rdv051210@ya.ru 

Вступ. У наш час у більшості будівель житлово комунального господарствах міст використовується центра-

льне регулювання при теплопостачанні. Процеси регулювання здійснюються на підставі закономірностей, 

отриманих для стаціонарного теплового режиму будівель, при цьому вважається, що поточні тепловтрати при-

міщень при даній температурі зовнішнього повітря повністю компенсуються подачею теплоти від джерела. У 

той же час, реальні теплові режими будівлі є нестаціонарними. На практиці зміна відпускання тепла здійсню-

ється, як правило, з дотриманням лише добового балансу, при цьому, природно, можливо, що в окремі періоди 

доби фактична подача теплоти на опалення не буде дорівнювати тепловим втратам будівлі. Перевитрати тепло-

вої енергії відбуваються саме через теплові втрати, тому що немає автоматичної системи опалення.  

Мета. Зменшення перевитрат теплової енергії в окремі періоди доби за допомогою розробки та впрова-

дження автоматизованого процесу погодного регулювання систем опалення будівлі.  

Матеріал і результати дослідження. Теплове навантаження абонентів непостійне. Воно змінюється залеж-

но від метеорологічних умов (температури зовнішнього повітря, вітру), режиму витрати води на гаряче водопо-

стачання, режиму роботи технологічного обладнання та інших чинників. Для забезпечення високої якості теп-

лопостачання, а також економічних режимів вироблення теплоти в котельні і транспортування теплоносія по 

тепловим мережам обирається відповідним методом регулювання [2].

 

 

Якісне регулювання здійснюється зміною температури теплоносія при постійній його витраті. Розрахунок 

якісного регулювання (1–3) полягає у визначенні температури теплоносія в тепловій мережі залежно від тепло-

вого навантаження при постійному еквіваленті витрат теплоносія у тепловій мережі, тобто 0W 1 : 
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де W0 – витрати теплоносія теплової мережі; tв.р – внутрішня температура приміщення; t01 – температура води 

перед опалювальною установкою; t02 – температура води у зворотньому трубопроводі; t03 –температура води 

після змішування; Δt0
′  – температурний напор опалювального пристрою; δτ0

′
 – перепад температур у тепловій 

мережі; Q0
-p – теплове навантаження.

 

 

 
Кількісне регулювання здійснюється зміною витрати теплоносія при постійній його температурі в подаю-

чому трубопроводі [2]. Спосіб кількісного регулювання теплової потужності системи опалення будівлі, полягає 

в тому, що підтримують температуру води на вході в систему постійною, а витрату води, що контролюється 

датчиком витрати, або підтримують залежно від температури зовнішнього повітря, або змінюють шляхом 

підтримання температури зворотної води, що контролюється датчиком температури, залежно від температури 

зовнішнього повітря. Розрахунок кількісного регулювання полягає у визначенні еквівалента витрат теплоносія 

в мережі та температури у зворотньому трубопроводі в залежності від теплового навантаження (4, 5):
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Погодне регулювання виконується шляхом спільної зміни температури та витрати теплоносія [2] .  Задачею 

розрахунку погодного регулювання є визначення еквівалентних витрат мережевого теплоносія (6) та його тем-

ператур 01
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Для вирішення задачі енергозбереження та забезпечення високої якості теплопостачання за допомогою ме-

тодів регулювання застосовуються сучасні мікропроцесорні пристрої, такі як погодний регулятор Siemens RVD, 

який забезпечує автоматизацію процесу погодного регулювання систем опалення.  

Для регулювання системи опалення контролер обробляє інформацію, яка зчитується з датчика температури 

зовнішнього повітря, датчиків температури теплоносія на подаючому й зворотному трубопроводах і, відповідно 

до заданих налаштувань контролера, за ПІ-законом регулювання змінюються витрати теплоносія системи за 

допомогою електроприводу котрий відкриває або прикриває клапан на відповідний кут, тим самим дозволяє 

котролювати кількість теплоносія, що подається у систему опалення. Таким чином підтримуються комфортні 

умови всередині приміщення. Можливі наступні режими управління: тільки погодозалежна компенсація, пого-

дозалежна компенсація з впливом температури приміщення, тільки компенсація за температурою приміщення 

Процедура налаштування Siemens RVD полягає в обчисленні значень температур теплоносіїв за температурним 

графіком, приведеним на рис. 1, подальшим коригуванням цієї величини [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Температурний графік регулятора: S – наклон, TAM – комбінована температура 

зовнішнього повітря, TV – температура подачі 

 

На кривій опалення є фіксована точка при температурі зовнішнього повітря, що становить 22 °C і темпера-

турі подачі, яка складає 20 °C. Всі криві виходять з цієї точки під нахилом діапазон котрих складає 2,5 ...40 з 

приростом 0,5. Кожна крива опалення має лінію заміни, яка перетинає точку нахилу і «свою» криву опалення 

при температурі зовнішнього повітря 0 °C. Нахил встановлюється на контролері і розраховується наступним 

чином (9): 

10 Tv
s .

Tam




  
(9) 

Уставка температури подачі постійно переміщається по кривій опалення [1], як функція комбінованої тем-

ператури зовнішнього повітря. Крім того, будь-яке відхилення температури приміщення викликає миттєве па-

ралельне зміщення кривої опалення (рис. 1). Кореляція між ступенем відхилення і ступенем зміщення 

визначається впливом температури приміщення, яке залежить від наступних параметрів: заданий показник 

управління, відхилення фактичної температури приміщення від уставки, нахил заданої кривої опалення. Кори-

гуюча змінна величина для уставки температури подачі формується на основі цих трьох чинників. 

Висновоки. Автоматизація процесу регулювання систем опалення будівель на базі контролера Siemens 

RVD, забезпечить високу якість теплопостачання та зменшить перевитрати теплової енергії. Регулювання кон-

туру опалення може здійснюватися наступними методами: кількісне регулювання - суть якого полягає у підт-

римці температури води у системі опалення в залежності від температури зовнішнього повітря, якісне регулю-

вання - суть якого полягає у зміні теплоносія в залежності від його витрат; погодне регулювання - полягає у 

спільній зміні температури та витрати теплоносія. 

Отже, вибір відповідного методу регулювання, який буде здійснюватиметься регулятором Siemens RVD, 

значно підвищить ефективність роботи системи опалення, а також дозволить в залежності від зміни температу-

ри зовнішнього повітря, у будь-яку пору доби, підтримувати на певному рівні клімат приміщення, який буде 

комфортним для людини. 
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Introduction. Mechanical faults represent up to 50%–60% of the faults in induction motors (IM). Mechanical faults 

can occur due to the cracks in the bearing shields, easing mounting connections, breaking the mold and landing details, 

etc. Approximately, 80% of the mechanical faults lead to the airgap eccentricity [1]. Further use of IM with airgap 

eccentricity in the technological process leads to electricity overspending. This is due to a decrease of IM efficiency, 

starting torque by 10-13%, increase of acceleration time [2]. Therefore the change of the thermal balance of IM is 

unavoidable. 

The relevance of the work. Analysis of energy characteristics of IM with varying degrees of airgap eccentricity. 

Material and the research results. It is known that losses in electrical machine (EM) are divided into main and 

additional. 

The main losses are magnetic, electrical and mechanical losses.  

Electrical losses occur by passing currents through the windings of the stator and the rotor, causing their heating.  

Magnetic losses occur in the ferromagnetic sections of magnetic circuits in the process of magnetization reversal of 

the main magnetic flux. They are consist of hysteresis losses and eddy current losses in the back and the tooth of the 

stator core zone. The magnetic losses is determined by the value of the magnetic flux and electromotive force (EMF) in 

the airgap. At the core of the rotor magnetic losses are not considered because of the small value due to the low 

frequency of the magnetic reversal of the rotor sff 12  .  

The mechanical losses of IM are the friction losses in the bearings and ventilation. 

Additional losses occur because of the higher harmonics of the magnetomotive force (MMF) windings, flux leakage, 

the pulsation of the magnetic field in the airgap, the displacement current in the conductors, and other noncore 

electromagnetic processes in the EM. In the rated mode, the additional losses of IM are taken equal to 0,5% of the 

consumed power [3].  

Changing in the thermal balance of IM inevitably leads to change of the engine efficiency. Efficiency is the ratio of 

useful shaft power to the power consumed from the power supply. 

The tested motor used in the experimental research was a three-phase, 50 Hz, 4-pole, 1,5 kW induction motor, AIR 

80 type. 

Research was carried out for IM with a range of degrees of eccentricity from 0 to 100%. 

Circuit mathematical model in three-phase system was improved for calculating the energy characteristics [2], 

considering losses. To estimate the thermal state of IM with airgap eccentricity we provide such energy indicators: 

power consumption consP , magnetic losses in stator 1Δ mP , efficiency η and the ratio of the variable component of the 

torque T to the rated torque rT . The total losses of IM and IM with airgap eccentricity are shown in figure 1. 

Changing the energy indicators in the load mode with varying degrees of eccentricity are shown in table 1 and fig. 2 

Table 1 – The simulation results of IM with airgap 

eccentricity 

Analysis of the simulation results showed that when 

the airgap eccentricity ε = 100% stator magnetic losses in 

IM is increased by 6,4%, the total losses of IM is 

increased by 11,1% (Fig. 1). The efficiency is decreased 

by 1,2%, and power consumption is increased by 41,6 W. 

There is an accelerated thermal aging of the insulation in 

the slots of the stator core, followed by a short circuit in 

the winding or damage of rotor windings. 

Losses increase in IM surely are accompanied by the 

additional financial costs. Supposing that the tested motor 

(1,5 kW) is running 365 days a year (nd = 365), 12 hours a 

The degree of 

airgap 

eccentricity 

consP , 

W 

1Δ mP , 

W 
.u.r,

T

T

r


 η, % 

Faultless IM 1916,9 191,8 – 74,7 

ε = 10 %  1946,4 192 
0,73∙10

-

3
 

74,4 

ε = 50 % 1946 194 0,018 74,25 

ε = 100 % 1958,5 204 0,082 73,5 
 

day (t12 = 12 hours), then electricity overrun is 105,12 kW/h for IM with airgap eccentricity, for example, ε = 50%. As 

for 2016 the electricity tariff for II class consumers of voltage to 27,5 kV is С1kW/h ≈ 1,59 UAH. That is, in terms of 

money it will make up to 167 UAH. Given that for average and high power IM losses are increased, then evidently that 

will lead to increase of financial costs. Calculation of financial costs for the tested IM with varying degrees of airgap 

eccentricity is shown in table 2. 
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a)             b)              c) 

Figure 1 – Comparison of total losses in faultless IM and IM with varying degrees of airgap eccentricity: a) ε = 10%, 

b) ε = 50%, c) ε = 100% 

 
Figure 2 – Changes of IM indicators with varying degrees of airgap eccentricity 

Table 2 – The calculation of financial costs IM during operation with airgap eccentricity 

        ε,% 0 10 50 100 

ΔРΣ, W 486 507 510 540 

ΣW1=ΔРΣ∙t12∙nd, kW/h 2128,68 2220,66 2233,8 2365,2 

ΣW=ΣWε–ΣW0%, kW/h – 91,98 105,12 236,52 

Сf.c.=С1kW/h∙ΣW, UAH – 146 167 376 

Conclusions. In the work the IM energy characteristics with varying degrees of airgap eccentricity was received 

based on the developed circuit mathematical model of IM considering losses. According to research results we can 

conclude that the value of the losses in IM increases with increasing degree of eccentricity. This results in an overrun of 

electricity. The displacement of the rotor axis for no more than 15% provides acceptable electromagnetic symmetry 

indicators, but also leads to increased losses.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ВРАХУВАННЯ МАГНІТНИХ ВТРАТ  

НА ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННИХ МАШИН  

О. В. Нестерчук, магістр., О. Ю. Кімстач, к.т.н., доц. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

пр. Леніна, 3 , 54021,  м. Миколаїв, Україна, e-mail: nesterchuk_14@mail.ru 

 

Вступ. До 70 відсотків споживання електроенергії виконується асинхронними двигунами (АД). Більшість 

електроприводів будується на основі АД, що пояснюється високими показниками надійності їх роботи, а також 

достатньо зручними електромеханічними характеристиками [1].  

Найбільш складними режимами роботи асинхронної машини (АМ) є динамічні, які супроводжуються 

виникненням значних струмів, що перевищують номінальний у рази, і механічних зусиль на валу, які 

спроможні зруйнувати елементи активної частини. Тому дослідження динамічних режимів АМ є традиційно 

актуальне питання. Однак виконання цього потребує наявності максимально адекватної математичної моделі 

АМ, тому їх дослідження, порівняння та пошук шляхів їх вдосконалення є також актуальним питанням. 

Мета роботи. Визначення впливу врахування магнітних втрат на динамічні характеристики АМ. 

Матеріали та результати дослідження. Для отримання та подальшого аналізу динамічних процесів АМ 

була використана математична модель (ММ) двофазної узагальненої електричної машини [2].  

Відомі рівняння потокозчеплень двофазної узагальненої електричної машини 

 

де isu, isv, iru, irv, Ψsu, Ψsv, Ψru, Ψrv, Usu, Usv − струми, потокозчеплення і напруга обмоток статора і ротора у 

відносних одиницях в осях u і v відповідно; rs , rr − активні опори обмоток статора і ротора, s – ковзання. 

Вони доповнюються доданком з активним опором гілки намагнічування для урахування втрат у АМ [1, 3] 
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де rm – активний опір кола намагнічування у відносних одиницях. 

В якості об‟єкту дослідження обрано загальнопромисловий АД типу 4А71A4У3 з наступними паспортними 

даними: Pн = 550 Вт, η = 0,705, cosφ = 0,7, sн = 7,33 %, U1 = 220 В, Iн = 1,689 А, J = 0,00138 кг·м²,  

n1 = 1500 об./хв., n2 = 1380 об./хв., m1  = 1500,  p = 2,  f = 50 Гц [4].  

У результаті чисельного інтегрування систем рівнянь за допомогою методу Ейлера на ЕОМ у пакеті 

MathCAD були отримані часові динамічні характеристики без урахування магнітних втрат (рис.1, а) та з 

урахуванням магнітних втрат (рис.1, б). На основі цих характеристик побудовані характеристики відмінності 

(рис.1, в), що характеризують вплив врахування магнітних втрат у АД: 

mM rM M 100%   ; 

s mI sr sI I 100%   ; 

m2r 2 100%    . 

Динамічні характеристики АД з врахуванням магнітних втрат мають деякі відмінності від динамічних 

характеристик без їх врахування. Динамічні характеристики АД з урахуванням магнітних втрат відрізняються 

тим, що перехідні процеси (Is = f (t), M = f (t), ω = f (t)) мають менш виражену схильність до коливань, що 

пояснюється демпфіруванням електромагнітних процесів магнітним колом.  

Можна припустити, що врахування магнітних втрат особливо необхідно у АД, які мають малу інерційність 

механічної частини, тому що це надасть можливість отримати більш точні значення ударних моменту та струму 

статора. 

Також слід відмітити, що час перехідних процесів має деяку розбіжність. З динамічних характеристик 

(рис. 1. а і б) видно, що з моменту початку перехідного процесу до моменту виходу в сталий режим за частотою 

обертання, час протікання перехідних процесів з врахуванням магнітних втрат менший від часу перехідних 

процесів без їх врахування.  
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Найбільша різниця між динамічними 

характеристиками спостерігається у перші два-три 

коливання: до 27 % для струму, до 20 % для 

електромагнітного моменту і до 5 % для частоти 

обертання ротору. Такі достатньо великі значення 

стверджують про необхідність їх порівняння з 

реальними фізичними характеристиками з метою 

визначення їх адекватності. 

Слід зазначити, що порівняння двох груп 

характеристик не дає відповіді на питання щодо 

рівня адекватності математичних модель з та без 

урахування магнітних втрат. Таке питання взагалі у 

даній роботі не ставилося, головна мета лише 

визначити рівень впливу, щоб відповісти щодо 

доцільності врахування магнітних втрат, тому що це 

призводить до ускладнення математичної моделі й, 

як наслідок, більш тривалої її комп‟ютерної обробки 

при чисельному інтегруванні. 

З характеристик (рис. 1. в) також видно, що 

різниця струму статора характеризується кінцевою 

статичною похибкою, що обумовлена додаванням 

магнітних втрат у загальний баланс потужності.  

Однак максимальні значення різниці характерні 

не для максимальних точок струму та моменту, а 

навпаки для точок перегину або мінімальних точок, 

це означає, що визначення ударних значень можна 

виконати і без врахування магнітних втрат.  

Якщо необхідно проаналізувати характер 

перехідного процесу, тоді слід враховувати магнітні 

втрати при моделюванні АД.  

Ще одним фактором являється наявність кінцевої 

статичної похибки, її значення складає приблизно 

2,5 %. Це не дуже велике значення, враховуючи 

загальну похибку математичного моделювання АМ, 

але якщо математична модель АМ є складовою 

моделі більш складного пристрою або системи, 

наприклад, системи електроприводу або 

електроенергетики, тоді це може стати фактором її 

неадекватного математичного моделювання. 

Висновки. Як показали проведені дослідження, 

вплив магнітних втрат на динамічні характеристики 

АМ є значним, максимально це проявляється у 

перші коливання. Для більш точного виявлення 

характеру динамічних характеристик АМ слід 

застосовувати математичну модель на базі 

уточнених рівнянь (1). 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Кімстач О.Ю. Проектування асинхронних 

двигунів малої і середньої потужності загального 

призначення з короткозамкненим ротором: 

навчальний посібник. – Миколаїв; НУК, 2015. – 

188 с. 

2. Копылов И.П. Математическое 

моделирование электрических машин. – М.: Высш. 

шк., 2001. – 327 с. 

3. Кимстач О.Ю. Математическая модель трансформаторно-асинхронной системы // Збірник наукових 

праць УДМТУ. − Миколаїв: УДМТУ, 2002. – №2(380). – С. 158–165.  

4. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник / А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин, Е.А. 

Соболенская. – М.: Энергоиздат, 1982. – 504 с. 

 

 
Рекомендовано до друку доц. Зачепою Ю. В.   

 
а) 

 
б) 
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Рисунок 1 – Часові динамічні характеристики АД: 

а) без урахування магнітних втрат;   

б) з урахуванням магнітних втрат;   

в) різниця між характеристиками  
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ДОДАТКОВІ ВІБРАЦІЇ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ  

ВНАСЛІДОК ДЕФЕКТІВ В СТЯЖНИХ ПРИЗМАХ 

В. А. Мистецький, інж.     

Інститут електродинаміки НАН України 

пл. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна, e-mail: misteckiyviktor@ukr.net 

 

Вступ. Для надійної, безвідмовної, економічної ефективності роботи турбогенератора (ТГ) дуже важливим є 

постійний контроль і діагностика дефектів в системі кріплення осердя статора ТГ. У роботі наведено один із 

способів  вирішення завдань діагностики. Спосіб  включає в себе врахування взаємозв‟язку аксіальних, 

обертових вібрацій та перерозподілу механічних напружень в стяжних призмах. Вчасне виявлення дефектів 

значно покращує ефективність роботи всіх параметрів ТГ. 

Мета роботи. Аналіз та розрахунок впливу руйнування стяжної призми на перерозподіл механічних сил та 

додаткові механічні вібрації в осерді кріплення статора ТГ. З урахуванням не тільки статичної рівноваги, а 

також, поступальних та обертальних коливань натискних плит. 

Матеріал та результати дослідження. Під час руйнувань однієї або декількох стяжних призм виникають 

додаткові механічні коливання та вібрації. Для врахування цих механічних коливань було проведено 

розрахунок, що включає методи лінійної алгебри та диференціального числення. Детально враховується вплив 

найменших деталей в системі кріплення статора ТГ, а саме, враховується внутрішня структура стяжних призм 

[1, 2, 3]. Під час руйнування однієї стяжної призми, порушується рівновага [4] (рис. 1.а), виникають 

поступальні (аксіальні) коливання та вібрації відносно осі z  (рис. 1, б) та обертальні коливання стяжної плити 

відносно осі х (рис. 1, в). В розрахунках враховується  взаємовплив між поступальними та обертовими 

коливаннями в системі закріплення осердя статора турбогенератора [4]. 

 
Рисунок 1 – а) Початкове  положення (рівновага) статора до поломки однієї стяжної призми; 

                                   б) Поступальні аксіальні коливання  натискних плит відносно осі z; 

                                   в) Обертальні коливання  натискних плит відносно осі х. 
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де m – маса натискної плити; r – радіус кола,  яке проводиться навколо отворів в стяжних призм; yJ  – момент 

інерції натискної  плити; 
0

F – середня сила в стяжних призмах після руйнування однієї призми; N – кількість 

стяжних призм; k – коефіцієнт пружності в стяжних призмах [4,5,6]. 
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Значення коефіцієнтів А2 та А4 знайдене з системи рівнянь (2) та  дорівнює. 
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Загальна формула для розрахунку сил, що діє на всі стяжні призми 
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Де  α=2033,1656 c
-1

, β=1844,8283 c
-1

. Відношення α та  β  до 2πν  та 2π дорівнює: 
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5,8722709, 
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2033,1656

2
323,59  Гц, 






2

1844,8283

2
293,61  Гц. Де ν=50 Гц числове  значення частоти в мережі струму. 

Тобто відбувається акустичні (механічні) коливання частотою 323,59  Гц,  які приблизно в 6,472 разів 

більші ніж частота струму в мережі та акустичні (механічні) коливання частотою 293,61  Гц,  які приблизно в 

5,872  разів більші ніж частота струму в мережі. Акустичні коливання знаходяться в діапазоні 20†20000 Гц. 

 
Рисунок 2 – а) Залежність від часу віброшвидкості для 29-ї стяжної призми; 

                          б) Залежність від часу віброприскорення для 29-ї стяжної призми. 

 

Висновки.  У дослідженні  отримані наступні результати: 

1. залежності від часу: 1) перерозподілу механічних сил та видовжень в кожній стяжній призмі; 2) 

вібропереміщення, віброшвидкості, віброприскорення в кожній стяжній призмі; 3) кінетичної  енергії коливань 

натискної плити (поступальних, обертових та повних); 4) кутових переміщень, віброшвидкостей, 

віброприскорення;  

2. частоти механічних коливань. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ХУКА-ДЖИВСА ДЛЯ РАСЧЕТА 

СЛОЖНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ 

О. А. Усатюк, ассист., А. В. Некрасов, к.т.н., доц., В. М. Усатюк, к.т.н., доц. 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: ke@kdu.edu.ua 

 

Введение. Определение потокораспределения и оптимизация магнитных нагрузок в магнитопроводах 

различных электротехнических устройств, производится на основе расчета их магнитных систем. Одним из 

широко применяемых в инженерной практике методов является метод расчета магнитной системы по схеме 

замещения магнитной цепи (метод участков) [1, 2]. В рамках этого метода производится замена магнитной цепи 

устройства с распределенными параметрами эквивалентной сложной разветвленной электрической цепью с 

сосредоточенными нелинейными элементами, состоящую из k  узлов, l  ветвей. 

Как известно, для описания этой цепи можно составить  1k  независимое уравнение по первому закону 

Кирхгофа для магнитной цепи и  1 kl  уравнений по второму закону Кирхгофа. 

Однако применение для решения подобных систем нелинейных уравнений, описывающих схемы замещения 

магнитных систем электротехнических устройств [3], известных численных методов (например, метода 

Зейделя, метода Ньютона и др.), основанных на соответствующих итерационных процессах, встречает ряд 

трудностей: необходимость составления матрицы Якоби по частным производным для всех уравнений 

системы; необходимость задания вектора начальных значений искомых потоков; а также возможность 

невыполнения условия сходимости итерационного процесса ввиду большой степени нелинейности системы. 

Кроме того, определенные трудности при практической реализации названных методов связаны с 

представлением решаемой системы уравнений как некоторой функции в многомерном пространстве. 

Цель работы. Построение математической модели магнитной системы, пригодной для выполнения 

инженерных, и оптимизационных проектных расчетов, которая бы обеспечивала минимум затрат на подготовку 

исходных данных, приемлемое время счета и автоматическую сходимость на большом интервале входных 

параметров и в тоже время была достаточно точной. 

Материал и результаты исследования. Такую систему уравнений, описывающую схему замещения 

магнитной цепи, возможно, преобразовать в математическую модель многокритериальной параметрической 

оптимизации [4] 

      xfxfxf k
x
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где каждое из уравнений системы будет представлять отдельную целевую функцию RRf n
i : . 
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не могут быть использованы в качестве целевых функций, т.к. нельзя утверждать, что они ограничены снизу 

(рис. 1, сплошная линия) и возможно найти вектор решений, который будет доставлять минимальное значение 
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Рисунок 1 – Графическое представление II закона  

Кирхгофа для одноконтурной схемы замещения 

 

Таким образом, в рамках математической 

модели оптимизации данные уравнения должны 

быть представлены в виде: 
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При таком представлении они ограничены 

снизу нулем в одной точке (рис. 1, точка А), 

которая как раз и соответствует искомому 

решению исходной задачи о 

потокораспределении в магнитной системе. 

При этом можно утверждать, что вектор 

решений  Tnxxxx ,...,, 21


 будет принадлежать 

не пустому множеству Sx


, ввиду того, что 

математическая модель оптимизации построена 

на системе уравнений адекватно описывающей 

реальную магнитную систему и физические 

процессы, происходящие в ней. 
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В силу этого же обстоятельства, также можно утверждать, что построенная таким образом векторная 

целевая функция выпуклая, и математическая модель имеет один глобальный оптимум, вектор решения в 

котором отражает единственное реальное потокораспределение в данной магнитной системе. 

В итоге, решение задачи многокритериальной оптимизации состоит в поиске вектора целевых переменных 

(потоков), удовлетворяющего накладываемым ограничениям и оптимизирующего векторную функцию, 

элементы которой соответствуют целевым функциям (уравнениям исходной системы). 

Для понижения степени оптимизационной математической модели (уменьшения количества целевых 

переменных и количества целевых функций) может быть применен метод свертки [5], основанный на принятии 

начальных значений нескольких потоков (потоков-аргументов) с дальнейшим определением всех остальных на 

основании уравнений решаемой системы. При этом в процессе свертки, при нахождении всех потоков, остается 

не использовано такое же количество уравнений записанных по второму закону Кирхгофа, входящих в систему 

(характеристические уравнения системы). В этом случае, именно эти изначально принимаемые потоки-

аргументы и будут целевыми переменными, а характеристические уравнения войдут в векторную целевую 

функцию. 

Так как в данной постановке задачи все целевые функции имеют одинаковый вес (критерии однородны) и 

взаимно «неконфликтны», то возможно провести скаляризацию векторной целевой функции методом 

взвешенной суммы критериев (МВСК) 

      xfkxfkxfF kk


 ...11 , 

со всеми весовыми коэффициентами равными единице и таким образом фактически свести задачу к 

однокритериальной задаче многомерной параметрической условной оптимизации 
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В данном случае для сокращения времени счета допустимое множество X  может быть ограничено снизу 0, 

так исходная система уравнений учитывает реальные направления потоков (отрицательное значение 

соответствует противоположному направлению потока) и сверху значениями потоков, рассчитанными для этой 

же схемы замещения без учета падения магнитного напряжения на нелинейных элементах (элементах со 

сталью). 

Выбор метода Хука-Дживса [7] был обусловлен тем, что он относится к однокритериальным методам 

многомерной параметрической оптимизации, требует вычислений только целевой функции в точках 

приближений (прямой метод), и в его алгоритм легко встраивается поддержка выполнения ограничений. 

В качестве расчетной схемы замещения была взята схема замещения валкового сепаратора [8], которая 

является сложной для расчета ввиду своей разветвленности, а схождение в узле 4 пяти потоков мешает 

проведению процесса свертки. В качестве целевых переменных (потоков-аргументов) были приняты потоки 

1C , 1V  и 1D . А составляющими векторной целевой функции уравнения, записанные для независимых (не 

участвовавших в свертке) замкнутых контуров цепи (VI, VII и IX). В результате расчета была получены 

аналогичные результаты, а достигнутая точность, превышает точности, представленные в табл. 2 [8] для 

соответствующих узлов и контуров. 

Выводы. В работе на основе прямого метода многомерной параметрической оптимизации с высокой 

точностью был проведен расчет системы нелинейных уравнений, описывающих сложную нелинейную схему 

магнитной цепи, что позволяет применять данный подход в дальнейшем при формировании методик 

проектирования электрических аппаратов постоянного тока и в частности электромагнитных сепараторов. 
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Введение. В настоящее время существует множество различных методов и способов диагностики 

неисправностей асинхронных двигателей (АД), но для их реализации необходима информация об 
электромагнитных параметрах (ЭМП) АД. Электромагнитные параметры АД необходимы для оценки потерь 
энергии, расчета и построения рабочих и пусковых характеристик, определения паспорта электрической 
машины. Следует отметить, что после проведения ремонта ЭМП АД могут отличаться от первоначальных, 
которые были установлены заводом-изготовителем. При этом стандартная послеремонтная диагностика 
(определение прочности изоляции, состояния подшипников и лобовых частей обмотки) не дает полной 
информации об изменении ЭМП. 

Цель работы. Анализ существующих методов определения ЭМП АД. 
Материал и результаты исследования. В настоящее время разработано множество методов, посвященных 

определению и идентификации электромагнитных и электромеханических параметров АД, основанных на 
разных принципах их проведения и работы в целом. Анализ методов необходим для определения их 
преимуществ и недостатков, которые можно оценить по различным отличительным признакам: 

Признак П1. Режим работы асинхронного двигателя. Операции формирования входных воздействий и 
реакции машины в различных случаях имеют существенные отличия, которые зависят от кинетической энергии 
ротора. При определении ЭМП существует, как правило, два основных уровня: нулевой – при неподвижном 
роторе, и отличный от него – при вращении ротора в момент подачи воздействия с синхронной частотой 
вращения, подсинхронной или заданной, устанавливаемой в соответствии с требованиями при определении 
параметров для определенной частоты тока в роторе. При определении параметров АД можно выделить 
следующие основные режимы работы: режим холостого хода; режим короткого замыкания; режим работы под 
нагрузкой. Причем в рассматриваемом признаке можно выделить еще два режима, которые характеризуют 
состояние электрической машины: установившийся режим работы; переходной режим работы. 

Признак П2. Входное воздействие. Согласно основной структурной связи «вход–выход», АД как 
динамическую систему в соответствии с теорией идентификации можно представить как «черный ящик», для 
которого должны быть приняты и установлены характеристики входного сигнала: гармоническое воздействие, 
ступенчатое воздействие, временной сигнал произвольной формы, импульсный сигнал, постоянный сигнал, 
механическое воздействие на вал. 

Признак П3. Место приложения входного воздействия. Характеристику входного воздействия 
целесообразно различать не только по форме сигнала, но и по месту его приложения, поскольку электропривод 
переменного тока имеет два электромагнитных входа (статор и ротор) и один механический (вал).  

Признак П4. Вид питающего напряжения. В зависимости от используемого типа питания, отличаются и 
требования к задействованному оборудованию и алгоритмам работы метода идентификации параметров 
двигателя. Выделяют следующие типы питания двигателя: источник питания с постоянным напряжением; 
источник питания с переменным напряжением; источник питания с модулированным напряжением.  

Признак П5. Тип используемого оборудования. Реализация любого метода идентификации ЭМП АД 
невозможна без использования дополнительного оборудования, с помощью которого измеряются или 
фиксируются требуемые параметры: датчики тока; датчики напряжения; датчик скорости; датчик мощности; 
датчик для оценки величины магнитного поля в зазоре; средства для измерения геометрических размеров АД. 

Признак П6. Необходимость разборки АД. Большое количество методов основано на знании 
геометрических размеров двигателя, которые невозможно получить без его разборки: необходима полная 
разборка АД; необходима частичная разборка АД; необходимость в полной или частичной разборке АД 
отсутствует. 

Признак П7. Вид АД в зависимости от степени износа. Следует различать методы идентификации 
параметров АД для новых машин или тех, которые прошли ремонт: метод применяется для проектируемых АД; 
метод применяется для новых АД; метод применяется для АД, которые находятся долгое время в эксплуатации; 
метод применяется для АД, которые прошли ремонт. 

Признак П8. Вид выходного сигнала. При рассмотрении АД в виде «черного ящика» выходной сигнал может 
являться реакцией системы как на механическое воздействие, так и на электромагнитное. Выходной сигнал 
наблюдается в виде изменения одного режимного параметра (по месту приложения электромагнитного 
воздействия) или нескольких – в каждом из магнитно-связанных контуров машины. В случае представления АД 
в виде сложной системы выходные сигналы при соответствующих входных воздействиях имеют следующий 
вид: переходная характеристика, гармонический сигнал, импульсный сигнал, вибросигнал, угловая скорость. 

Признак П9. Начальные условия или приближения. Большинство методов идентификации параметров АД 
требует наличия определенных начальных условий, таких как: диапазон изменения ЭМП АД; паспортные 
данные АД; величина активного сопротивления статора постоянному току; геометрические размеры АД. 

Признак П10. Полнота определяемых электромагнитных параметров. Большинство методов 
идентификации позволяет определить не все, а только часть параметров АД: все электромагнитные параметры 
АД; активные сопротивления статора и ротора; индуктивные сопротивления статора и ротора; параметры 
контура намагничивания; проводимости цепей АД; частотные характеристики; паспортные данные АД. 

Признак П11. Возможность учета имеющихся в АД дефектов и неисправностей. Важным признаком 
является возможность учета и идентификации возможных неисправностей АД: при идентификации ЭМП АД 
идентифицируются имеющиеся дефекты и неисправности АД; идентификация дефектов и неисправностей не 
проводится. 
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Признак П12. Оценка влияния на определяемые параметры физических явлений АД и их идентификация. В 
процессе идентификации ЭМП АД необходимо учитывать физические явления, которые протекают в 
двигателе. К таким физическим явлениям относятся потери в стали, нелинейность кривой намагничивания, 
эффект насыщения стали, поверхностный эффект, эффект вытеснения тока и т.д. Указанные физические 
процессы можно учесть в виде нелинейностей в математических моделях или схемах замещения АД. В 
соответствии со сказанным выше в процессе идентификации ЭМП АД необходимо учитывать такие физические 
явления, как потери в стали, нелинейность кривой намагничивания, эффект насыщения стали, поверхностный 
эффект, эффект вытеснения тока. 

Признак П13. Автоматизация метода идентификации ЭМП АД. В современных методах испытаний 
важным аспектом является не только возможность идентификации ЭМП АД с необходимой точностью, но и 
возможность автоматизации указанных методов. Этот признак является одним из условий универсальности 
метода. В соответствии с этим можно выделить следующие признаки: неавтоматизированный – метод требует 
значительных матемариально-технических и временных затрат; автоматизированный – требуется выполнить 
подключение необходимых датчиков, а дальнейшая процедура будет проходить без участия оператора; 
автоматический – оборудование стационарно установлено с идентифицируемым двигателем, и определение его 
параметров выполняется с заданной периодичностью. 

Признак П14. Стоимость и затраты времени на проведение процедуры идентификации ЭМП АД. 
Стоимость реализации метода идентификации может быть оценена в сравнении с затратами от простоя 
технологического оборудования. В соответствии с этим можно выделить следующие признаки: высокая 
стоимость и значительные затраты времени; высокая стоимость и незначительные затраты времени; низкая 
стоимость и значительные затраты времени; низкая стоимость и незначительные затраты времени. 

Указанные отдельные признаки характерны для разных методов определения параметров АД. Это позволяет 
разделить существующие методы идентификации ЭМП электродвигателей на отдельные группы: основанные на 
анализе картины электромагнитного поля [1]; основанные на построении математических моделей и адаптивных 
систем [2]; основанные на решении систем уравнений, которые формируются с использованием расчетных схем 
замещения [3]; основанные на измерении активной и реактивной мощности [4]; основанные на применении 
искусственных нейронных сетей [5]; основанные на анализе частотных характеристик [7]. 

Указанные выше методы чаще всего нуждаются в предварительной информации об отдельных параметрах 
электрической части АД либо о технических характеристиках машины, а расчет влияния эффекта вытеснения 
тока проводится при условии известной формы поперечного сечения, а также материала стержня или обмотки в 
пазу ротора. Таким образом, большинство методов, учитывающих эффект вытеснения тока, подходят для 
определения параметров новых АД для которых имеется информация о размерах и материале проводников в 
роторе и чьи ЭМП соответствуют заводским и не были подвержены изменениям в результате ремонта или 
длительной эксплуатации. 

Согласно материалам, изложенным в работе [7], во время работы АД в нем имеют место различные 
физические явления, которые значительно влияют на изменение ЭМП двигателя. Каждый физический процесс 
характерен для отдельного режима работы АД. Поэтому для идентификации ЭМП АД необходимо 
использовать метод, позволяющий учитывать разные физические процессы и явления при разных режимах 
работы двигателя путем ввода в схему замещения соответствующих нелинейностей. Одним из методов 
идентификации параметров АД, математический аппарат которого позволяет учесть все необходимые 
нелинейности в схеме замещения и удовлетворяет требованиям испытательного процесса, является 
энергетический метод [3]. 

Выводы. В результате проведенного анализа методов определения электромагнитных параметров 
асинхронных двигателей были выделены их признаки, на основании которых произведено разделение методов 
на отдельные группы. 
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Вступ. Встановлено, що застосування перетворювача частоти в колі ротора не зважаючи на внесення в 

гармонійний склад додаткових гармонік, що відповідають частоті живлення від перетворювача частоти (ПЧ), 

дозволяє значно підвищити керованість асинхронного двигуна (АД), отримати над синхронну швидкість, 

збільшення моменту АД, підвищення ККД за рахунок  відсутності подвійного перетворення електричної енергії 

та підвищення коефіцієнту потужності асинхронної машини. 

Мета роботи. Визначити параметри напруги живлення асинхронного двигуна в колі ротора для отримання 

достатнього моменту рушання. 
Матеріал і результати дослідження. Як випливає з виразу електромагнітного моменту машини подвійного 

живлення (МПЖ) [1]: 
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де   – додаткова ЕРС в ротора;   – кут розгалуження векторів напруги статора і ротора;    
22

XRps   – 

ковзання ротору трифазного АД; 
k

M ,
k

s  – критичний момент та критичне ковзання трифазного АД ( 0 ).  

Електромагнітний момент МПЖ має три складові. Перша складова відповідає звичайному електромагнітному 

моменту асинхронного двигуна, коли відсутня додаткова електрорушійна сила (ЕРС) в ланцюзі ротора ( 0 ). 

Друга складова обумовлена додатковою ЕРС, яка вводиться в роторний ланцюг з метою впливу на швидкість 

двигуна. Третя складова пов'язана з впливом на коефіцієнт потужності. Перша й третя складові досягають 

максимального значення при ковзанні 
k

ss  , а друга – при 0 . Залежно від режиму роботи МПЖ кожна зі 

складових може мати головне значення. При необхідності впливу тільки на швидкість двигуна додаткова ЕРС 

вторинного ланцюга повинна бути повернена щодо 
2E  на кут 0a або 180a . Слід пам'ятати, що 

неврахування параметрів контуру джерела додаткової ЕРС вносить відому похибку, і при точних розрахунках їх 

необхідно брати до уваги. При розробці структурної моделі МПЖ за основу візьмемо систему рівнянь, записану в 

довільно оберненої системі координат k  з використанням методу узагальненого (просторового) вектора: 
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де 1U , 2U – вектори напруг статора і ротора; 1 , 1i , 2 , 2i – вектори потокозчеплення, струмів статора й ротора; 

1R , 1L , 2R , 2L  – активний опір й індуктивність статора і ротора відповідно; mL – головна індуктивність 

намагнічуючого контуру; к – кутова швидкість обертання системи координат;  – кутова швидкість 

обертання ротора; р – число пар полюсів машини. 

У роботі [1] обґрунтовано необхідність обліку впливу насичення сталі магнітопровіда й витіснення струму в 

обмотці ротора для забезпечення точності визначення параметрів асинхронних двигунів регульованих 

електроприводів з важкими умовами рушання. Для цього необхідно на підставі експериментальних або 

розрахункових даних визначати криву намагнічення АД. Крива намагнічування може бути апроксимована 

наступним математичним виразом який представлен в відносних одиницях [2]: 
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 – струм електромагнітного кола в відносних одиницях; 99328140,a  , 49630761,b   – коефіцієнти 

апроксимації для асинхронних двигунів серії 4А.  

Вживання регресійної моделі, що відображає поліноміальну залежність пускового моменту й струму від 

амплітуди та частоти напруги живлення, дозволяє набути необхідного значення пускового моменту при 

мінімальному пусковому струмі з урахуванням зміни електромагнітних властивостей асинхронної машини, у 

тому числі зміни індуктивності намагнічення в результаті насичення електромагнітного кола. Таким чином, з 

урахуванням зміни електромагнітних властивостей машини при пониженні частоти джерела живлення в колі 
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ротора, застосовуючи математичну модель асинхронного двигуна з подвійним  живленням, з'являється 

можливість розрахунку таких параметрів напруги живлення кола ротора, що живиться від перетворювача 

частоти, які дійсно забезпечать формування пускового моменту машині, що перевищує критичний момент у 

1,5–3 рази. 

Для визначення залежності зміни пускового моменту машини з перетворювачем частоти в колі ротора від 

зміни частоти та амплітуди джерела живлення застосовувалася теорії проведення  експерименту з 

використанням повнофакторного експерименту (ПНФ). Центральний композиційний план є розширеним 

варіантом повно-факторного експерименту, до якого включаються додаткові точки в центрі та на осях факторів. 

Результати проведення експерименту згідно з центральним композиційним планом наведено в табл. 1.  Де 

Fh, Uz – відносне значення частоти та напруги відповідно, як величини вхідного фактору; Fd, Ud – абсолютне 

значення частоти та напруги відповідно, як величини вхідного фактору; Mn, In – експериментально визначенне 

абсолютне значення моменту та струму відповідно, як  величини вихідного фактору. Параметри експерименту 

було визначено за результатам графіків залежності моменту, струму та швидкості на математичній моделі при 

зміні параметрів напруги живлення в колі ротора.  

 

Таблиця 1 – Результати 

проведення центрального 

композиційного плану 

Fh Fd Uz Ud Mn In 

-1.4 1 0 47.5 94 270 

-1 8.9 1 61 70 180 

1 26.8 1 61 60 72 

1 26.8 -1 40 40 62 

0 12.5 -1.4 10 76 97 

0 12.5 0 47.5 64 52 

1.4 50 0 47.5 71 68 

0 12.5 1.4 95 62 76 

-1 8.9 -1 40 95 145 

0 12.5 0 47.5 75 130 
 

Mn* 

f, Гц

U, Вт

5Mном* 

Mn* In* 

f, Гц

U, Вт

5Iном* 

In* 

 
а)                                                                      б) 

 
Рисунок 1 – Графіки моменту (а) та струму (б) асинхронного двигуна  

 
Аналіз експерименту по визначенню математичної залежності для максимального моменту при 

мінімальному струмі: 
2 269 5 12 1909 3 09988 4 12499 11 25 2 62505Mn , , f , U , f , fU , U ;         (4) 

2 291 0001 59 584 1 9127 35 7501 6 25 5 50011In , , f , U , f , fU , U .         
(5) 

По отриманим залежностям графіки моменту та струму у відносних одиницях при керуванні параметрів 

джерела живлення роторного кола при номінальних параметрах напруги живлення статорного кола з 

визначення обмеження по моменту 5 Мн та струму 5 Iн зображено на рис. 1.   

Таким чином, при задані  значення пускового моменту з виразу (4) визначаємо діапазон параметрів частоти 

та напруги джерела живлення роторного кола, потім у цьому діапазоні параметрів визначаємо такі, що 

відповідають найменшому значенню пускового струму (5) та знаходяться на межі насичення асинхронної 

машини. 

Висновки. Використання МПЖ в сучасних автоматизованих системах дозволяє істотно підвищити техніко-

економічні показники різних технологічних установок, тому що МПЖ, як електромеханічний перетворювач 

енергії, характеризується високими енергетичними показниками, володіє достатньою керованістю, 

забезпечуючи великий пусковий момент. Вживання регресійної моделі, що відображає поліноміальну 

залежність пускового моменту й струму від амплітуди та частоти напруги живлення, дозволяє набути 

необхідного значення пускового моменту при мінімальному пусковому струмі з урахуванням зміни 

електромагнітних властивостей асинхронної машини і з'являється можливість розрахунку таких параметрів 

напруги живлення, які дійсно забезпечать формування пускового моменту, що перевищує момент критичний у 

1,5–3 рази при допустимому токовому перевантаженні. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Касьянов В.Т. Электрическая машина двойного питания как общий случай машины переменного тока. 

– М.: Электричество, 1931, № 21, 22. 

2. Родькин Д.И., Ченчевой В.В., Огарь В.О. Об определении потерь в стали асинхронного двигателя при 

глубоком ее насыщении // Електромеханічні і енергозберігаючі системи: Щоквартальний науково-виробничий 

журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2/2013 (22). – С. 75.  

3. Чорний О.П., Луговой А.В., Родькін Д.Й. и др. Моделирование электромеханических систем: учебник. 

– Кременчуг, 1999. – С. 204  
 
 

Рекомендовано до друку проф. Родькіним Д. Й. 



ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ 

216 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ УТОЧНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В ПУСКОВЫХ РЕЖИМАХ 

Д. С. Авраменко, магистр., Н. А. Руденко, инж.  

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: avram2705@gmail.com 

 

Введение. Одним из наиболее распространенных преобразователей электрической энергии в механическую 

является асинхронный двигатель (АД) с короткозамкнутым ротором. Асинхронные двигатели составляют не 

менее 80 % всех электрических машин [1], а наиболее широкое применение нашли в быту, автоматике и разных 

отраслях промышлености, а именно: в тепло- и водоснабжении, различных насосных, вентиляторных и 

компрессорных установках, горной промышлености и т.д. Такой широкий спектр применения АД обусловлен 

рядом достоинств: высокой надежностью, простотой конструкции, относительно невысокой стоимостью, 

простотой использования. К достоинствам АД можно отнести также и длительный срок эксплуатации, на что 

влияет большое количество факторов, основными из которых являются [1, 2]: качество электроэнергии, среда 

работы (влажность, температура и т.д.), нарушение правил эксплуатации, работа в неноминальных или 

аварийных режимах, природные процессы старения и износа. 

Определение электромагнитных параметров (ЭМП) АД позволяет решить широкий спектр технических 

задач: реализацию векторного управления, диагностику дефектов и неисправностей, определение 

послеремонтного паспорта АД, построение механических характеристик. Асинхронный двигатель представляет 

собой электрическую машину, имеющую нелинейные элементы в цепи преобразования мощности. Также 

нелинейные свойства параметров схемы замещения (СЗ) двигателей обусловлены старением материалов или 

нестандартными условиями эксплуатации. Негативное проявление нелинейностей заключается в снижении 

перегрузочной и нагрузочной способностей двигателя. Среди всех нелинейностей следует выделить те, что 

связаны с эффектом вытеснения тока в роторе. Наиболее ощутимое влияние этого эффекта на ЭМП АД 

происходит во время пуска двигателя. 

Цель работы. Обоснование необходимости оценки электромагнитных параметров асинхронного двигателя 

в режиме пуска. 

Материал и результаты исследования. При пуске двигателя (когда s=1) в начальный момент времени ток 

равномерно протекает по площади сечения стрежня. При этом магнитный поток статора, двигаясь по пути 

наименьшего сопротивления, концентрируется в нижних частях паза ротора, что приводит к появлению ЭДС, 

которая, в свою очередь, создает ток, встречно-направленный току наведенному потоком статора. В результате 

этого встречно-направленный ток противодействует току, наведенному потоком статора в нижних частях 

стержня, и тем самым ослабляя его [2]. Такое явление называют эффектом вытеснения тока в роторе. 

В пусковом режиме двигателя эффект вытеснения тока имеет наибольшее влияние на изменение ЭМП 

ротора АД, в связи с чем им не следует пренебрегать. Под влиянием эффекта вытеснения тока в роторе 

изменению подвергаются такие его параметры, как активное и индуктивное сопротивления. При вытеснении 

тока эффективная площадь сечения проводника уменьшается, что приводит к увеличению активного 

сопротивления. Что касается индуктивного сопротивления, то под влиянием эффекта вытеснения тока в роторе 

из нижних частей паза ток вытесняется в верхние части, вместе с током смещается и центр магнитного потока, 

в результате чего уменьшается концентрация линий магнитного потока в нижних частях паза, а, 

соответственно, и индуктивное сопротивление. Относительные изменения сопротивлений оценивают с 

помощью коэффициентов 
rk и

дk . Коэффициент 
rk указывает, во сколько раз увеличилось активное 

сопротивление 
cxr  пазовой части стержня при неравномерном распределении плотности тока в нем по 

сравнению с его сопротивлением при одинаковой плотности по всему сечению стержня 
cr . Этот коэффициент 

можно определить по выражению 

cx

r

c

r
k

r
 .      (1) 

Коэффициент дk
 
показывает, как уменьшилась магнитная проводимость 

/

П  участка паза, занятого 

проводником с током, при действии эффекта вытеснения тока по сравнению с тем же участком, но при 

равномерной плотности тока в стержне 
/

П . Его можно определить по уравнению 

/

/

П

д

П

k 



.      (2) 

Указанный способ определения ЭМП АД с учетом эффекта вытеснения тока в роторе нецелесообразен, 

потому что появляется необходимость разборки двигателя.  

Эффект вытеснения тока в роторе широко используют при проектировании асинхронных машин с 

глубокими прямоугольными или фигурными пазами, а также с так называемой двойной беличьей клеткой. 

Асинхронные машины таких типов используют в случае, если требуются улучшенные пусковые 

характеристики, а эффект вытеснения тока в роторе таких машин проявляется наиболее сильно. Однако 
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неравномерное распределение плотности тока по сечению стержня ротора может привести к нежелательным 

последствиям. Например, если неудачно выбрать размерные соотношения стержней, то в момент увеличения 

плотности тока в верхних его частях это может привести к неравномерному тепловому удлинению и изгибу 

стержня. Таким образом, стержень разорвет усики пазов и выгнется в воздушный зазор, что неизбежно 

приведет к выходу двигателя из строя. 

Следует отметить, что пренебрежение эффектом вытеснения приведет к неправильному расчету значений в 

соответствии с параметрами, полученными для кs s : 

– электромагнитной мощности 
эмP ;  

– электромагнитного момента 
эмM ;  

– пускового момента 
пM . 

Часто параметры СЗ АД, при определении ЭМП, принимают линейными. В [3] авторами представлена СЗ, в 

которой нелинейности имеются как в роторной цепи, так и других ветвях схемы. 

Существуют методы определения ЭМП АД по каталожным данным. Каталожные данные предоставляются 

для двигателя, работающего в установившемся режиме, при котором влияние эффекта вытеснения тока в 

роторе минимальное, поэтому значения ЭМП практически не подвергаются изменению. Следовательно, 

применение методов определения ЭМП АД по каталожным данным в пусковых режимах малоэффективно, т.к. 

в пусковом режиме значения параметров ветви ротора СЗ подвергаются изменению из-за эффекта вытеснения 

тока. 

Все методы оценки ЭМП АД можно условно поделить на две группы: 

– расчетные методы – эти методы пригодны либо для новых двигателей, либо для тех которые находятся на 

стадии проектирования, т.е. ЭМП которых не были подвергнуты изменению в результате длительного периода 

эксплуатации, либо в результате ремонта; 

– методы, требующие проведение эксперимента – эти методы требуют знания геометрических размеров 

ротора и его пазов, что невозможно без разборки двигателя. Также необходимо наличие датчиков для фиксации 

требуемого параметра: тока, напряжения, магнитного потока и т.д. 

Для обеспечения нормальной эксплуатации двигателя необходим уточненный расчет пускового момента с 

целью определения допустимой нагрузки электрической машины. В случае неправильного расчета пускового 

момента АД будет неверно определена нагрузка двигателя, что приведет к перегреву обмоток ротора. В свою 

очередь, перегрев может стать причиной преждевременного износа изоляции обмоток. Повреждения изоляции 

могут вызвать межвитковые замыкания, а также замыкание обмоток на корпус двигателя [4]. Из сказанного 

выше следует, что при идентификации ЭМП АД, необходимо учитывать влияние эффекта вытеснения тока в 

роторе в пусковых режимах. 

Выводы. Выполненный анализ показал, что в пусковых режимах под действием эффекта вытеснения тока в 

роторе изменению подвергаются значения активного и индуктивного сопротивления ротора. В свою очередь, 

изменение этих параметров непосредственно влияет на пусковой момент, электромагнитную мощность и 

электромагнитный момент. Следовательно, в результате неверного расчета пускового момента двигатель будет 

перегружен, что приведет к повышению температуры ротора. Такое повышение повлечет за собой перегрев 

обмоток с последующим разрушением их изоляции. Результатом всего этого станет преждевременный выход 

двигателя из строя. Из вышеизложенного материала следует, что существует обоснованная необходимость 

учета эффекта вытеснения тока в роторе при идентификации ЭМП АД. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ КОМПОНОВКИ ТЕПЛООБМЕННОГО УЗЛА В  

ТУРБОГЕНЕРАТОРАХ ПО ЕГО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

А. Н. Минко, руководитель группы отдела сухих методов очистки газов, ГП УкрНТЦ «Энергосталь» 

пр. Ленина, 9, 61089, г. Харьков, Украина. е-mail: alexandr.minko@list.ru 

 

Введение. Комплексный критерий конкурентоспособности мощных турбогенераторов (ТГ) состоит из ряда 

электрических, механических, тепловых, вентиляционных, массогабаритных и эксплуатационных показателей 

его конструкции. Наиболее нагруженной зоной ТГ, в части сосредоточения тепловых и аэродинамических 

(механических) процессов, а также показателей массы конструкции, является концевая зона ТГ [1, 2]. В 

компоновку концевой зоны ТГ входят: торцевые короба (корпусный элемент), размещенный в них лобовые 

части обмотки статора, нажимной фланец статора, внутренние и наружные щиты, обтекатель, направляющий 

аппарат вентилятора (диффузор), вентилятор (центробежный или осевой), обойма масляного уплотнения (если 

ТГ работает под избыточным давлением), уплотнительные элементы по охлаждаемому газу или маслу, 

газоохладители, а также элементы подачи и слива воды и масла из генератора. При определении вариантов 

будущей конструкции и компоновки концевой зоны ТГ актуальной научно-практической задачей является 

снижение массогабаритных показателей торцевых коробов, обеспечение необходимого уровня теплосъема и 

снижение аэродинамического сопротивления в системе вентиляции ТГ. 

Цель работы. Определить наиболее эффективные варианты компоновки теплообменного узла в 

турбогенераторах по его основным техническим показателям: объем (массогабаритность), коэффициент 

теплоотдачи, аэродинамическое сопротивление потоку газа. 

Материал и результаты исследований. По результатам анализа научно-технической литературы и 

конструкторской документации предлагается (рис.1) к рассмотрению три варианта размещения 

газоохладителей в коробе [3, 4]: поперечное размещение широкой стороной теплообменника встречно к потоку 

газа; продольное размещение узкой стороной теплообменника встречно к потоку газа и параллельное 

размещение двух охладителей в коробе (ширина и глубина которых одинакова). 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок – 1 Варианты компоновки газоохладителей внутри короба турбогенератора: 

а – продольное, б – поперечное, в – два параллельных охладителя со смещением. 
 

Для изображенных вариантов компоновки введем следующие ограничения (рис. 1): размер а1 –

 номинальный; а2 = 0,5·а1; а3 = 0,75·а1; b1 = b2 = b3 =const; Дальнейшие расчеты и моделирование производились 

для двухполюсного ТГ с воздушной системой охлаждения, мощностью 200 МВт. Параметры системы 

охлаждения и воздухоохладителей: схема вентиляции симметричная относительно центральной оси генератора, 

в ТГ предусмотрено 4 воздухоохладителя, расход воды на охладитель – 80 м
3
/с; расход газа – 3,5 м

3
/с; 

температура воды на входе в охладитель – 33 ºС; температура воздуха на выходе из охладителя – 48 ºС; длина 

трубки охлаждения – 2,0 м; внутренний диметр трубки – 0,017 м; наружный диаметр трубки – 0,019 м; 

расстояние между трубками в ряду – 0,046 м; расстояние между рядами трубок – 0,032 м; трубки охлаждения 

размещены в шахматном порядке, тип оребрения трубки – ВТИ′ (медная спиральная навивка) [5]. 

Моделирование основных функциональных показателей воздухоохладителя, размещенного в коробе ТГ, 

выполнялось при помощи программы Fahrenheit [6], результаты моделирования представлены в табл. 1. 

В табл. 1 обозначено: fa – площадь теплоотдающей поверхности одного погонного метра трубки, омываемой 

воздухом, м
2
; fw – площадь теплоотдающей поверхности одного погонного метра трубки, омываемой водой, м

2
; 

αвн – внутренний коэффициент теплоотдачи трубок, кВт/м
2
·ºС; αпр – приведенный коэффициент теплоотдачи 

трубок, кВт/м
2
·ºС; Qа – объемный расход воздуха на один охладитель, м

3
/с; Sa – площадь межтрубного 

пространства в охладителе, м
2
; Qw – объемный расход воды на один охладитель, м

3
/с; rвн – внутренний радиус 

трубки охлаждения, м; ξ – коэффициент аэродинамического сопротивления воздуха в охладителе, о.е.; ρа – 

плотность воздуха при заданной температуре, кг/м
3
; lТ – длина трубки охлаждения, м; dвн, – внутренний 

диаметр трубки охлаждения, м; ρw – плотность воды при заданной температуре, кг/м
3
; kН – тепловая нагрузка на 

один воздухоохладитель, Вт/м
2
·ºС. 

Из табл. 1 следует, что каждый вариант компоновки, для заданных режимов работы, обеспечивает 

необходимый запас по теплоотдачи (М ≥ 5 %), при этом наибольший коэффициент теплоотдачи (kТ) 

наблюдается у второго варианта компоновки, что характеризует его высокую теплообменную эффективность, 
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кроме того значительно уменьшен размер а2, что существенно снижет массогабаритные показатели 

конструкции коробов, при втором варианте компоновки. Однако величина аэродинамического сопротивления 

(ha) у второго варианта слишком завышена и увеличивает потери мощности ТГ на вентиляцию (требуя более 

производительного вентилятора). 

Таблица 1 – Результаты моделирования функциональных показателей воздухоохладителя 

размещенного в нескольких вариантах (компоновки) 

Показатель 

Вариант 1 – 

продольное 

размещение 

Вариант 2 – 

поперечное 

размещение 

Вариант 3 – два 

параллельных 

охладителя 

Коэффициент теплоотдачи в охладителе: 
1
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98,78 
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2
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73,65 

Вт/м
2
·ºС 

Количество трубок охлаждения,  п 74 шт. 54 шт. 36×2=72 шт. 

Скорость воздуха в охладителе: 
aaa SQ  8,5 м/с 18,7 м/с 9,35 м/с 

Скорость воды в трубках охладителя:  2
внww rnQ    1,33 м/с 1,81 м/с 1,36 м/с 

Аэродинамическое сопротивление воздуха в охладителе: 
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400 Па 2558 Па 518 Па 

Падение давления воды в трубках: 
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  6,21 кПа 7,36 кПа 6,47 кПа 

Запас теплоотдачи: %100



Т

НТ

k

kk
M  5,4 % 7,65 % 7,1 % 

Для определения сравнительной эффективности компоновки теплообменника в коробе ТГ предлагается 

критерий оценки, который бы учитывал три основных показателя: объем (аі, i – соответствует номеру варианта 

компоновки, см. рис. 1), коэффициент теплоотдачи (kТ), аэродинамическое сопротивление (ha), о.е.: 

  %;1001
11


  ia ah

Tef kk  (1)

 

Коэффициент эффективности (kef) для различных вариантов размещения теплообменника составит: 

поперечное размещение – 2,15; продольное размещение – 0,73; два параллельных охладителя – 2,24. Как видим 

из выражения (1) наиболее эффективной компоновкой размещения теплообменника в концевой зоне ТГ, в 

данном случае, является вариант № 3. В случае если kef имеет отрицательно значение, это означает, что 

компоновка охладителя не удовлетворяет требованиям теплового режима ТГ (т.е. показатели М и kТ – ниже 

предельно допустимых значений). 

Выводы: 1. Предложенный критерий эффективности позволяет оценить несколько вариантов компоновки 

газоохладителей в конструкции ТГ по основным функциональным показателям охладителя: аі, kТ, ha. 2. Для 

рассмотренных вариантов компоновки наиболее эффективным, согласно предложенному критерию, являет 

вариант №3 (два параллельных охладителя со смещением), т.к. этот вариант имеет достаточный уровень 

теплообмена и сравнительно небольшие показатели аэродинамического сопротивления и массогабаритные 

показатели. 
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Введение. В современном мире асинхронные двигатели (АД) широко применяются в различных областях 

промышленности. По данным статистики до 70% всей электрической энергии, преобразуемой в механическую 
энергию вращательного или поступательного движения, потребляется асинхронным двигателем [1]. Широкое 
применение АД в первую очередь обуславливается простотой в обслуживании, эксплуатации, простотой 
конструкции, низкой стоимостью, высокой надежностью, способностью автоматически изменять момент 
вращения в соответствии с изменением момента сопротивления на валу, высокому коэффициенту полезного 
действия и безопасностью, при минимальном обслуживании. Однако, несмотря на достаточно высокие 
эксплуатационные показатели, периодически АД выходят из строя и подвергаются ремонту. В результате 
проведения ремонтных операций, а также при длительной эксплуатации АД, особенно в тяжелых режимах 
работы, электромагнитные параметры (ЭМП) двигателей могут отличаться от тех, которые заложены заводом-
изготовителем. В свою очередь, ЭМП необходимы для оценки потерь энергии, расчета рабочих и пусковых 
характеристик, определения послеремонтного паспорта электрической машины. Кроме того, качество 
настройки систем частотного векторного регулирования зависит от наличия адекватной информации о ЭМП 
электрической машины. 

В настоящее время среди известных и наиболее эффективных методов идентификации ЭМП АД являются методы с 
использованием полигармонического питания, в основе которых лежит использование математических моделей АД. 
Одним из таких методов является энергетический метод [2], который основан на использовании уравнений баланса 
гармонических составляющих мгновенной мощности на источнике питания и на элементах схемы замещения. Для 
получения нужного гармонического состава мгновенной мощности при использовании энергетического метода 
определения ЭМП АД необходимо наличие источника полигармонического питания. Использование источников 
полигармонического питания приводит к значительным финансовым затратам при идентификации ЭМП АД. 

Цель работы. Обоснование возможности применения энергетического метода идентификация ЭМП АД при 
питании от сети с учетом эффекта вытеснения тока в роторе. 

Материал и результаты исследования. Основой энергетического метода являются уравнения баланса 
мощностей. Баланс мощностей определяют равенство мощности источника питания и сумм мощностей всех 
потребителей [2, 3]. Применительно к АД в качестве потребителей выступает каждый из элементов схемы 
замещения, т.е. потребителями являются активные сопротивления и индуктивности соответствующих цепей схемы 
замещения [2, 3]. Относительно Т–образной схемы замещения АД (рис. 1) активными сопротивлениями и 
индуктивностями ветви статора являются значения R1 и L1, для ротора – R2(I2) и L2, а для ветви намагничивания – 
индуктивность Lµ. 

Математический аппарат энергетического метода позволяет учитывать разного рода физические процессы и 
явления, которые значительно влияют на ЭМП АД. К таким физическим явлениям относятся потери в стали, 
нелинейность кривой намагничивания, эффект насыщения стали, поверхностный эффект. Указанные физические 
процессы можно учесть в виде нелинейностей в математических моделях или схемах замещения АД. Отдельного 
внимания заслуживают нелинейности, которые связаны с эффектом вытеснения тока в роторе [4, 5], так как он 
приводит к изменению сопротивления ротора при пуске двигателя, что влияет на пусковой момент. 

В случае, когда эффект вытеснения тока в роторе учитывается в виде нелинейности активного 
сопротивления ротора Т–образной схемы замещения АД (рис. 1), в сигнале тока при питании от 
синусоидального источника напряжения будут присутствовать гармоники тока, отличные от первой. Появление 
данных гармоник связано с тем, что в схеме замещения активное сопротивление ротора рассматривается как 
параметр, обладающий нелинейным характером изменения значения: 

 2 2 2 2( )R I R f I  , 

где 2R  – активное сопротивление ротора без учета эффекта вытеснения тока;  2f I  – функция, учитывающая 

изменение активного сопротивления от тока ротора. 
R1 L1

LµU1

L2

R2(I2)

I2

Iµ I2

 
Рисунок 1 – Т-образная схема замещения АД 

С целью оценки зависимости активного сопротивления ротора от тока, на основе представленной схемы замещения 
(рис. 1), была создана модель одной фазы АД при питании от синусоидального источника напряжения. Для 
подтверждения положения о зависимости активного сопротивления от тока ротора выполнена идентификация 
параметров двигателя с использованием энергетического метода при рассмотрении первой, третьей и пятой гармоники 
тока статора для четырех уровней питания от синусоидального источника напряжения (при 220 В, 180 В, 110 В и 40 В) 
[2].  
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Процедура идентификации ЭМП АД включала измерение сигналов напряжения и тока статора, после чего с 
помощью преобразования Фурье определялись их синусные и косинусные составляющие. Основываясь на 
количестве неизвестных параметрах схемы замещения двигателя, были выбраны необходимые гармоники 
напряжения и тока для составления уравнений баланса гармонических составляющих мгновенной мощности. 
Выбор гармоник осуществлялся таким образом, чтобы число идентификационных уравнений совпадало или же 
превышало количество неизвестных ЭМП АД. К идентифицируемым ЭМП АД помимо активных 
сопротивлений и индуктивностей относятся также составляющие гармоник тока ротора и ветви 
намагничивания: Iµa1, Iµa3, Iµa5 – косинусные составляющие 1, 3 и 5 гармоник тока ветви намагничивания; Iµb1, 
Iµb3, Iµb5 – синусные составляющие 1, 3 и 5 гармоник тока ветви намагничивания; I2a1, I2a3, I2a5 – косинусные 
составляющие 1, 3 и 5 гармоник тока контура ротора; I2b1, I2b3, I2b5 – синусные составляющие 1, 3 и 5 гармоник 
тока контура ротора. С помощью квазиньютоновского метода [6] выполнено решение системы уравнений 
баланса мгновенных мощностей и определены значения ЭМП и токов цепей схемы замещения АД. В табл. 1 
представлены результаты идентификации ЭМП АД серии 4АП100L4У3 на периоде длительностью 0,02 с и 
зависимостью R2 от квадрата тока I2 со следующими паспортными данными: Pн=4 кВт; Uн=220 В; Iн= 8,7 А; 
L1=0,00676 Гн; L2=0,00678 Гн; R2=1,38 Ом; R1=1,35 Ом; Lµ=0,246 Гн, заданным коэффициентом, учитывающим 
вытеснение тока k=0,00138 1/А и составляющими гармоник, полученными в результате разложения в ряд 
Фурье сигналов тока и напряжения статора: U1a1 – косинусная составляющая первой гармоники напряжения 
статора; I1a1, I1a3, I1a5 – косинусные составляющие 1, 3 и 5 гармоник тока статора; I1b1, I2b3, I2b5 – синусные 
составляющие 1, 3 и 5 гармоник тока статора.  

Таблица 1 – Результаты идентификации ЭМП АД 
Известные параметры 

U1a1, В 220 180 110 40 
I1a1, А 25,336 22,606 15,84 6,279 
I1b1, А 27,745 22,843 13,823 4,906 
I1a3, А 0,158 0,236 0,129 8,305·10-3 
I1b3, А -1,144 -0,696 -0,161 -2,381·10-3 
I1a5, А 0,015 -5,601·10-3 -5,01·10-3 -8,353·10-4 
I1b5, А 0,042 0,012 -9,73·10-3 -4,702·10-3 

Искомые параметры 
Iµa1, А 0,76 0,678 0,475 0,338 
Iµb1, А 0,832 0,685 0,415 -0,326 
Iµa3, А 4,74·10-3 7,08·10-3 3,87·10-3 7,216·10-4 
Iµb3, А -0,034 -0,021 -4,83·10-3 -3,651·10-4 
Iµa5, А 4,5·10-4 -1,68·10-4 -1,503·10-4 -1,139·10-4 
Iµb5, А 1,26·10-3 3,6·10-4 -2,919·10-4 5,929·10-4 
I2a1, А 24,576 21,928 15,365 5,941 
I2b1, А 26,913 22,158 13,408 5,232 
I2a3, А 0,153 0,229 0,125 7,583·10-3 
I2b3, А -1,11 -0,675 -0,156 -2,016·10-3 
I2a5, А 0,015 -5,433·10-3 -4,86·10-3 -7,214·10-4 
I2b5, А 0,041 0,012 -9,438·10-3 -5,295·10-3 
Lµ, Гн 0,246 0,246 0,246 0,246 
L1, Гн 6,76·10-3 6,76·10-3 6,76·10-3 6,219·10-3 
L2, Гн 6,78·10-3 6,78·10-3 6,78·10-3 6,238·10-3 

R2, Ом 1,38 1,38 1,38 1,38 

k, 1/А 1,38·10-3 1,38·10-3 1,38·10-3 1,269·10-3 

Согласно полученным результатам видно, что при уменьшении питания до 110 В активные и индуктивные 
сопротивления, а также коэффициент k, определяющий зависимость сопротивления ротора от тока, которые 
получены в результате идентификации, остаются неизменными и соответствуют данным модели. Таким образом, 
для идентификации ЭМП АД при помощи энергетического метода пригодны стандартные напряжения питания до 
110 В включительно. При более низком напряжении уровень гармоник тока является недостаточно высоким, что 
приводит к росту погрешностей в результатах идентификации и соответственно не является приемлемым. 

Выводы. Анализ полученных результатов показал, что вызванные наличием нелинейности в активном 
сопротивлении ротора гармоники тока могут быть использованы для применения энергетического метода 
идентификации ЭМП АД в случае питания от синусоидального источника напряжения.  
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Вступ. Своєчасна діагностика технічного стану асинхронних двигунів (АД) дозволяє підвищити 

ефективність роботи електроприводів технологічних механізмів. Одним з поширених пошкоджень АД, 

діагностуванню яких приділяється велика увага, є пошкодження стрижнів ротора [1]. Пошкодження стрижнів 

короткозамкненої обмотки ротора приводять до виникнення пульсацій струму статора у всіх фазах, підвищеної 

вібрації АД, зростання втрат в обмотках статора і ротора. Очевидно, що в залежності від кількості 

пошкоджених стрижнів ротора буде визначатися доцільність подальшої експлуатації АД. У зв‟язку з цим 

актуальним питанням є аналіз ряду показників, за якими можна оцінити вплив пошкоджень стрижнів ротора на 

роботу АД та надати рекомендації щодо подальшої роботи такого двигуна. 

Мета роботи. Визначення максимально допустимого значення пошкоджених стрижнів ротора АД на основі 

математичного моделювання та надання рекомендації стосовно його подальшої роботи. 

Матеріал та результати дослідження. Для оцінки впливу пошкоджень стрижнів ротора запропоновано 

використовувати наступні показники:  

– відношення втрат в обмотках статора АД з пошкодженням стрижнів до номінального значення втрат 

непошкодженого АД при роботі у номінальному режимі нммм PPP 111 / 
; 

– відношення втрат у роторі АД з пошкодженням стрижнів до номінального значення втрат 

непошкодженого АД при роботі у номінальному режимі нммм PPP 222 / 
; 

– температура нагрівання обмоток статора АД з пошкодженням стрижнів 1 ; 

– температура нагрівання стрижнів ротора АД за наявності пошкодження стрижнів 2 ; 

– відношення значення часу пуску АД з пошкодженням стрижнів до часу пуску непошкодженого АД 

пнпп ttt /
; 

– кратність пускового моменту АД до номінального пМ  . 

За результатами моделювання з використанням колової математичної моделі [2] для досліджуваного АД 

АИР80В4У2 (Рн=1,5 кВт, кількість стрижнів ротора Z2=34) отримано значення запропонованих показників для 

різної кількості пошкоджених стрижнів ротора двигуна (табл. 1). 

За аналізом отриманих результатів можна стверджувати, що кількість пошкоджених стрижнів ротора 

близько 10 % для АД є критичною. Аналіз кратності пускового моменту АД показав, що при збільшенні 

кількості пошкоджених стрижнів пМ   зменшується. Крім того, при роботі АД з пошкодженням стрижнів 

значно зростає час пуску двигуна, що викликає 

значні втрати енергії у пусковому режимі. 

Як відомо, при інженерних розрахунках 

можна припустити, що збільшення втрат в 

обмотках АД збільшує температуру ізоляції 

пропорційно величині цих втрат [3]: 

ннP 

   (1) 

де нP 
  – відносне збільшення значення 

втрат в обмотках АД; н
 – відносне 

збільшення значення температури. 

Отже, отримані значення показників 1мP  

та 2мP  можна використовувати для 

визначення відносного збільшення температури обмоток статора і ротора за наявності пошкоджень стрижнів. 

Максимально допустима температура для будь-якої частини ЕМ визначається як сума допустимого 

перевищення температури та максимально допустимої температури охолоджувального середовища +40 ºС 

(прийнятої для ЕМ загального призначення) [3]: 

 40maxmax1  доп , (2) 

де max  – максимальна робоча температура ізоляції у номінальному режимі; допmax – допустиме 

перевищення температури. 

Враховуючи клас нагрівостійкості ізоляції обмоток досліджуваного АД (клас F), з ГОСТ 8865–93 знаходимо 

значення максимальної робочої температури ізоляції при номінальному навантаженні АД: 105max   ºС. 

Допустиме перевищення температури для обмоток ЕМ змінного струму потужністю 5000 кВт складає 

100max  доп  ºС. Отже, максимально допустима температура нагрівання обмоток статора дорівнює 

Таблиця 1 – Показники оцінки впливу пошкоджень 

стрижнів ротора АД 

№ 

п/п 

Кількість 

пошкоджених 

стрижнів 

1мP , 

в.о. 

2мP , 

в.о. 

пt , 

в.о 

пМ  , 

в.о. 

1. 3 % 1,07 1,01 1,08 1 

2. 6 %  1,21 1,23 1,7 0,99 

3. 9 % 1,4 1,51 2,4 0,95 

4. 12 % 6,0
*
 6,2

*
 

* 
0,66

*
 

*
 – математичне моделювання АД із 12 % пошкоджених 

стрижнів показує непрацездатність двигуна. 
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2051   ºС. Аналогічно визначається максимально допустима температура нагрівання стрижнів ротора 

2152   ºС. 

Згідно з (2) визначається температура нагрівання обмоток статора АД 1  та температура нагрівання 

стрижнів ротора 2 . Також за результатами моделювання отримано відношення втрат в обмотках статора і 

ротора АД з пошкодженням стрижнів ротора до номінального значення втрат. Отримані показники наведені у 
табл. 2. 

Як видно з табл. 2, при наявності 9 % 
пошкоджених стрижнів ротора значення 
температури обмоток статора і ротора АД 
наближається до максимально допустимої 
температури нагрівання. Якщо на роторі 
пошкоджено 12 % стрижнів, температура 
нагрівання обмоток статора значно перевищує 
максимально допустиму, а температура нагрівання 
ротора майже перевищує температуру плавлення 
матеріалу (для досліджуваного АД стрижні клітки 
ротора виконані з алюмінію, температура 
плавлення якого складає 658 ºС). 

Отже, виходячи з аналізу отриманих 
показників, наведених у табл. 1-2, для 
досліджуваного АД при наявності трьох 
пошкоджених стрижнів ротора (9 %) значення 

втрат в обмотках статора і ротора зростає майже у 1,5 рази, навантажувальна здатність АД знижується до 0,95, 
час розгону двигуна зростає у 2 рази, а температура нагрівання обмоток статора і стрижнів ротора досягає 
значень, близьких до максимально допустимих. Необхідно враховувати, що внаслідок пошкодження стрижнів 
ротора збільшується нагрівання обмоток статора АД та виникає перегрів ізоляції, що значно скорочує її термін 
служби. Цим обмежується термін роботи АД за наявності пошкоджень стрижнів ротора. 

Для визначення терміну служби ізоляції АД використовується «правило восьми градусів», згідно з яким 

перевищення температури  на кожні вісім градусів вище максимально допустимої скорочує термін служби 
ізоляції вдвічі. Аналітично дане правило записується наступним чином:  

 
 KeT0 , (3) 

де  – термін служби ізоляції при температурі ;  – температура нагріву ізоляції; 0T  – умовний термін служби 

ізоляції при =0 (
4

0 10225,6 T  років при =7 років і =105 С); К – коефіцієнт терміну служби ізоляції. 

Отже, при наявності 3% пошкоджених стрижнів ротора значення теплових втрат зростає на 4 %, що 
зумовлює підвищення температури обмоток також на 4 %. Таким чином, з урахуванням підвищення 
температури обмоток термін служби ізоляції складає:  

– для 3% пошкоджених стрижнів ротора 8,410225,6 04,11250728,04  e  років; 

– для 6% пошкоджених стрижнів ротора 94,010225,6 22,11250728,04  e  років; 

– для 9% пошкоджених стрижнів 13,010225,6 44,11250728,04  e  років. 

Отже, робота АД на повне навантаження з пошкодженням 3 % стрижнів знижує термін служби ізоляції 
обмоток статора у 1,5 рази, з пошкодженням 6 % стрижнів – у 7,5 разів, а з пошкодженням 9 % стрижнів – у 53 
рази. 

Висновки. Аналіз отриманих результатів показав, що для досліджуваного АД максимально допустимою є 
кількість пошкоджених стрижнів, що складає не більше 10 % від кількості стрижнів ротора. Такий ступінь 
пошкодження ротора викликає значні втрати в обмотках, суттєве скорочення терміну служби ізоляції обмоток 
та значний перегрів обмоток статора і ротора. Тому по завершенню діагностики у випадку виявлення такого 
ступеню пошкодження постає задача необхідності виведення пошкодженого АД з технологічного процесу та 
його передачі у ремонтний цех. При наявності числа пошкоджених стрижнів ротора у межах 10 % необхідно 
визначати розрахунковий прогнозований термін експлуатації пошкодженого АД, та рекомендується видача 
попереджувального сигналу для інформування персоналу про необхідність ремонту двигуна. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Cleber Gustavo Dias. Analysis of Broken Rotor Bars in Large Induction Motors / Gustavo Dias Cleber, Ivan 

Eduardo Chabu // Exacta , Sгo Paulo. – Vol. 4, № 2. – 2006. – PP. 407–415. 
2. Zagirnyak M. Diagnostic of broken rotor bars in induction motor on the basis of its magnetic field analysis / 

M. Zagirnyak, Zh. Romashihina, A. Kalinov // Acta Technica Jaurinensis. – 2013. – Vol. 6, № 1. – PP. 115–125. 
3. Копылов И. П. Электрические машины / И. П. Копылов. – М.: Высшая школа, 2001. – 548 с. 
 

Рекомендовано до друку доц. Бялобржеським О. В.  

Таблиця 2 – Температура обмоток статора 

і ротора АД та відношення втрат в обмотках 

статора і ротора до номінального значення втрат 

№ 

п/п 

Кількість 

пошкоджених 

стрижнів 

1 , 

ºС 

2 , 

ºС н

мм

P

PP



 
21

, в.о. 

1. 3 % 152,4 106 1 

2. 6 % 167 209,2 1,04 

3. 9 % 187 198,6 1,22 

4. 12 %  670
*
 691

*
 1,44 

*
 – математичне моделювання АД із 12 % 

пошкоджених стрижнів показує непрацездатність 

двигуна. 
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Вступ. В умовах промислових підприємств України в експлуатації знаходиться значна кількість 

асинхронних двигунів (АД) з перевищеним терміном служби або таких, що мають ряд відхилень, викликаних 

експлуатаційними факторами та проведеними ремонтами. Ремонт АД досить часто виконується в умовах 

неспеціалізованих підприємств, які не завжди мають необхідне обладнання, комплектуючі вироби і персонал 

відповідної кваліфікації. У цих випадках технологія ремонту АД може відступати від заводської технології, що 

буде позначатися на енергетичних показниках і характеристиках АД. 

Актуальність дослідження обумовлена доцільністю оцінки впливу зміни конструктивних параметрів  при 

різних їх поєднаннях з різним ступенем відхилення від встановленої нормативними документами технології 

ремонту на енергетичні показники АД різної потужності [1]. 

Мета роботи. Оцінка та прогнозування зміни енергоефективності роботи АД при багатофакторних 

варіаціях зміни конструктивних параметрів зазору і обмотки статора. 

Матеріал і результати дослідження. В даний час в експлуатації знаходиться значна кількість АД, що 

мають ряд відхилень, викликаних експлуатаційними факторами й проведеними ремонтами. До них відносяться: 

несиметрія фазних обмоток статора; погіршення магнітних характеристик сталі з причини старіння; дефекти 

короткозамкнутої клітки ротора; нерівномірність зазору внаслідок спрацювання підшипників та інше. Істотний 

вплив на експлуатаційні параметри АД має зазор між статором і ротором. Він є компенсуючою ланкою 

розмірного кола в радіальному напрямі. Причини, що викликають нерівномірність зазору, детально розглянуті в 

[2]. Це зсув осей статора й замків підшипникових щитів на станині, обумовлене деформацією сердечника 

статора при запресовці, викривлення й деформація станин, неконцентричність штампування, наявність 

деформацій системи «верстат-пристосування-інструмент-деталь», обумовлених недостатньою жорсткістю 

системи, вироблення підшипників та ін. При зносі підшипників з‟являються радіальні і осьові зазори. Для АД 

нормується ступінь нерівномірності зазору, визначуваний відношенням величини зазору в даній точці до 

середньої величини зазору, яка повинно знаходитися в межах 0,9-1,1. 

Робота АД при відхиленнях експлуатаційних і конструктивних параметрів призводить до підвищених 

витрат електроенергії та зниження енергетичної ефективності двигуна. Тому розробка математичних моделей 

енергоефективності АД при роботі з неномінальними параметрами є надзвичайно важливим і актуальним 

завданням. Використання таких моделей може бути корисним при розробці систем електроприводів, 

конструкцій АД, систем управління й алгоритмів регулювання, налагоджуванні промислових установок.  

Одним з ефективних методів реалізації математичних залежностей є їх формування у вигляді поліномів, 

отриманих за допомогою методів планування експерименту. Методи планування експерименту широко 

використовуються при дослідженні електромеханічних систем [3]. Наприклад, в [1] розглядаються результати 

дослідження показників якості АД з питомими втратами в сталі, з кривою намагнічування, питомою 

електричною провідністю тощо. У загальному випадку властивість Y  об‟єкту залежить від n  факторів 

 nXXX ...,,, 21 . 

Значення показників АД з різними поєднаннями значення повітряного зазору  , числа ефективних 

провідників в пазу пN  і ефективного перетину дроту еф.q  при роботі АД з потужністю н2P  можуть бути 

визначені за рахунок досить точних, але об‟ємних розрахункових методиках, наприклад, в середовищі Excel [4], 

що забезпечує достатньо точний збіг розрахункових характеристик з довідковими даними. 

Для визначення впливу конструктивних факторів на енергоефективність АД були розглянуті три двигуна 

серії 4А: 4А71А2УЗ, 4A160S2Y3 і 4A200L2Y3 з нU = 220/380 В сn  = 3000 об/хв., f = 50 Гц і потужністю н2P  

рівною 0,75 кВт, 15 кВт і 45 кВт відповідно й для трьох конструктивних факторів  , пN , еф.q . При цьому 

залежності показників АД від факторів, при невеликих діапазонах їх зміни, можуть бути представлені 

лінійними функціями, то для розробки математичних моделей енергоефективності АД від ступеня впливу 

чотирьох факторів  , пN , еф.q  і н2P  можливе застосування планів повного факторного експерименту (ПФЕ) 

24 [5]. На основі обробки такого плану можуть бути сформовані математичні моделі у вигляді неповних 

квадратичних моделей 0I , 0P , 0cos , нcos , н , кр.s , нs , пI  і  н2еф.пп ,,, PqNfМ  . 

З метою спрощення завдання можливе виділення фактора н2P  і побудова декількох планів ПФЭ 2
3
 для 

трьох факторів, що залишилися,  , пN , еф.q  при різних потужностях н2P . Повне число можливих поєднань 

факторів в дослідах (число дослідів) для кожного плану N0 = 2
3
 =8. Для кожного з аналізованих показників буде 

сформовано стільки неповних квадратичних поліномів, скільки рівнів потужності н2P  прийнято. Приймаємо 

три рівні фіксації потужності н2P  (0,75, 15 і 45 кВт) для трьох згаданих раніше АД. Таким чином, для кожного 

показника АД формуватимуться по три неповні квадратичні поліноми:  

mailto:saue1@kdu.edu.
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3211233223311321123322110
ˆ xxxbxxbxxbxxbxbxbxbbY  .                                    (1) 

Дослідження зміни енергетичних показників АД при зміні зазору й обмотувальних даних ефективно 

проводити на основі аналізу значень коефіцієнтів математичних моделей показників розглянутих АД. 

Найбільший вплив практично на всі розглянуті показники АД має зміна пN . На основі досліджень 

встановлено, що навіть незначне підвищення коефіцієнта заповнення паза голою міддю мК , наприклад на 1%, 

може привести до підвищення   на 0,2 %, cos  на 0,1 %, максM  на 0,39%, пM  на 0,28%. Слід враховувати, 

що середнє значення мК  для сучасних електричних машин з обмоткою з дроту круглого перетину з емалевою 

ізоляцією на напругу до 660 В складає 0,3. Одночасно кожному відсотку збільшення коефіцієнта заповнення 

паза зk  відповідає 0,7 % збільшення потужності АД. Теоретичне підвищення коефіцієнта заповнення паза 

обмоткою до 100% дозволило б збільшити потужність машини 20 %.  
 Так, на рис. 1 представлена зміна коефіцієнтів рівняння для коефіцієнта потужності при номінальному 

навантаженні. 
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Рисунок 1 – Зміна коефіцієнтів рівняння для нcos  

 

Оцінити ступінь впливу того чи іншого фактора (  , пN , еф.q ) на характеристики можна за нахилом 

прямої: чим більший нахил, тим більший вплив даного фактора. На рис. 2 представлена зміна коефіцієнтів 

рівняння для коефіцієнта корисної дії при номінальному навантаженні для досліджуваних АД. 
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Рисунок 2 – Зміна коефіцієнтів рівняння для коефіцієнта корисної дії н  

 

Висновки. На основі розроблених математичних моделей проведено дослідження зміни енергетичних  

показників АД єдиної серії 4А для різних потужностей при зміні параметрів зазору й обмотувальних даних. 

Виявлені напрями й ступінь впливу зміни величини зазору, числа ефективних провідників в пазу й перетину 

провідників на зміну струму, потужності й коефіцієнта потужності холостого ходу, ККД і коефіцієнта 

потужності при номінальному навантаженні. Встановлено, що найбільший вплив на показники АД має зміна 

числа ефективних провідників в пазу. Виявлені межі й напрямки зміни коефіцієнтів моделей із зміною 

потужності АД, що дозволяє прогнозувати показники інших АД.. Виявлені межі і напрями зміни коефіцієнтів 

моделей із зміною потужності АД, що дозволяє прогнозувати показники інших АД. 
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Введение. Исследование потерь в стали электрических машин вызваны, прежде всего, необходимостью 

снижения энергозатрат в наиболее распространенных потребителях – в системах привода общепромышленного 

применения, системах электроприводов транспортных систем, а также интенсивно расширяющих свою сферу 

использования электроприводах бытового предназначения. Решение задач, связанны с потерями энергии при ее 

преобразовании, не является рядовым вопросом, затрагивающим узкий круг специалистов, – он поставлен на 

достаточно высокий уровень регламентом комиссии ЕС по энергетике 640/2009 в отношении повышения 

эффективности электродвигателей наиболее перспективных систем электропривода [1]. В значительной мере 

именно этим можно объяснить большое число публикаций и докладов по вопросу оценки потерь в стали, 

объяснения процессов, вызывающих выделение тепла при перемагничивании электротехнической стали [2, 3].  

Цель работы. Анализ исследований по оценке потерь в стали асинхронной машины в режиме глубокого 

насыщения. 

Материал и результаты исследования. На практике для точного определения потерь в стали в 

электрических машинах кроме экспериментальных данных используются математические методы. Штейнметц 

Ч.П. впервые предложил математический подход к определению потерь в стали в магнитных материалах  

в 1884 году [4]. Сегодня, около 130 лет спустя, ученые всего мира до сих пор предлагают новые модели и 

методы для более точного определения и моделирования потерь в магнитных материалах при произвольных 

условиях перемагничивания электромагнитных устройств. Улучшения исходного уравнения Штейнметца все 

еще используются для расчета потерь в стали в электрических машинах. Тем не менее, последние публикации 

используют подход разделения потерь (часто называемый методом Бертотти [5]), который разделяет потери в 

стали на гистерезисные потери, потери на вихревые токи, а иногда и на дополнительные (избыточные) потери.   

Зависимость для потерь в стали, вытекающая из физических процессов в форме произведения частоты f и 

индукции B в соответствующих степенях, была получена более века назад Штейнметцом Ч.П. [5]: 

cp cf B    .                    (1) 

Коэффициенты α и β имеют достаточно широкие пределы изменения [5], что делает даже обычные 

инженерные расчеты достаточно приблизительными. Несмотря на этот недостаток, указанное выше уравнение 

достаточно широко используется на практике. 

Пользоваться приведенной зависимостью затруднительно ввиду того, что индукция B машины – наиболее 

трудно измеряемый параметр. Кроме того, появились сомнения в отношении того, что потери зависят от 

индукции в степени β в предположении постоянства показателя степени независимо от степени насыщения 

стали. 

Попытки получить более приемлемые результаты и оценки потерь в стали, выполненные исследователями за 

рубежом, сводились в основном к уточнению формулы Штейнметца путем введения поправочных 

коэффициентов, зависящих от свойств стали и других факторов. Второй подход заключается в выделении третьей 

составляющей потерь наряду с гистерезисными потерями и потерями от вихревых токов – избыточных потерь [2, 

3]: 
2 2 2 1,5 1,5

c гист в из гист в изP P P P С fB С f B С f B        .   (2) 

Этот подход дает возможность улучшить сходимость результатов, но не на всем возможном диапазоне 

изменения индукции. 

Дальнейшие поиски приемлемых результатов были сосредоточены в таком видоизмененном уравнении 

Штейнметца, которое бы наиболее полно учитывало физические явления. Идея MSE (Modified  Steinmetz 

Equation) сводится к необходимости учета поведения доменов при изменении индукции, которое достаточно 

заметно при больших приращениях (изменениях) индукции [7]. При этом высказано предположение, что 

потери соответствующим образом изменяются из-за появления эквивалентной динамики доменов частоты – 

зависимости частоты от поведения микрочастиц благодаря скорости перемагничивания. При этом 

эквивалентная частота определена как 

2

2 2 0

max min

2
;

.

T

eq
dB

f dt
dtB

B B B

 
  

 

  


       (3) 

Модифицированное уравнение Штейнметца при этом представлено в виде 
1

SE eg rP C f B f
    

,      (4) 

где rf  – основная частота перемагничивания. 

* Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Д. И. Родькина 
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Модифицированное уравнение Штейнметца (4) также оказалось малопродуктивным, хотя в некоторой мере 
учитывало при определении потерь поведение доменов. Новой модификацией уравнения Штейнметца является 
так называемое обобщенное уравнение Штейнметца GSE (Generalized Steinmetz Equation) [8]. Эта модификация 
основана на идее о том, что потери в стали одновременно являются функцией индукции B и скорости 

изменения 
dB

dt
. В результате автором получена зависимость 

 
0

1
T

SE
dB

P C B t dt
T dt


 

  ,     (5) 

которая позволяет получить приемлемые результаты только в тех случаях, когда коэффициенты α и β 
достаточно сильно отличаются друг от друга. При    зависимость превращается в традиционную формулу 

Штейнметца без каких бы то ни было модификаций. Указанный недостаток оказался настолько существенным, 
что вынудил авторов исследования пойти на следующую модификацию – на улучшенное обобщенное 
уравнение Штейнмеца, которое представляет несколько видоизмененную зависимость (5) 

0

1
T

SE
dB

P C B dt
T dt


 

        (6) 

с недостатками, не менее значащими, чем в предыдущем случае [8]. 
Анализ показывает, что все варианты модификации уравнения Штейнметца – попытки учета магнитного 

состояния железа из-за микропетель гистерезиса, возникающих при больших частотах перемагничивания. 
Примечательно то, что модификации зависимости для потерь мало что дают, усложняют картину в особенности 
при сравнительно низких частотах – до 400 Гц. Важно то, что авторами однозначно установлено влияние на 
потери как амплитуды индукции, так и скорости ее изменения под действием намагничивающей силы. 

При этом в зависимости от второго фактора – скорости изменения индукции – растут потери в стали в связи 
с проявлением доменной структуры ферромагнитного материала. Особенность доменной структуры 
проявляется в том, что с ростом намагниченности снижается подвижность ферромагнитных частиц. Этот 
фактор существенным образом влияет на потери, т.к. с увеличением степени намагничивания необходимо 
затрачивать больше энергии для изменения параметров вектора намагниченности магнитного поля. 

Выводы. На основании выполненного анализа можно сделать следующие выводы: 

 в режиме глубокого насыщения стали потери в ней зависят от хорошо известных факторов – индукции 
и частоты перемагничивания, а также от проявляющегося при этом изменения подвижности доменных структур; 

 уменьшением скорости изменения индукции от намагничивающей силы потери увеличиваются, т.е. 
они обратно пропорциональны производной индукции по току намагничивания; 

 варианты модификации зависимости Штейнметца дают оценки потерь, справедливые лишь для 
определенных конкретных условий. Модифицированные уравнения Штейнметца не обладают свойствами 
универсальности, усложняют расчетные операции; 

 анализ литературных источников, посвященных определению потерь в зоне глубокого насыщения, 
показывает на аномальный их рост, причем выявление причин, приводящих к значительному росту потерь с 
увеличением магнитной индукции В, в указанных работах не проводилось, между тем ясно, что их выяснение 
имеет не только научный, но также и значительный практический интерес.  
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Вступ. Використання основної гармоніки вхідних сигналів як основного носія інформації про стан 
електроенергетичних об‟єктів (ЕЕО) обмежує функціональні можливості сучасних мікропроцесорних систем 
релейного захисту і автоматики, реєстраторів пошкоджень,  пристроїв векторного вимірювання та лічильників 
електроенергії. Поступове удосконалення алгоритмів і технічних характеристик цифрових систем повинно йти 
шляхом більш сукупного повноцінного використання інформації, яка міститься в самій структурі сигналу і 
параметрах його окремих складових [1,2]. Однією з основних компонент, що надає інформацію про стан ЕЕО є 
високовольтний трансформатор струму (ТС), який має тенденцію до похибок трансформації струму із-за 
можливої наявності залишкової індукції та/або насичення його магнітопроводу у випадку пошкоджень в 
електроенергетичній системі (ЕЕС) [3]. Звідси постає  актуальна задача проведення більш детальних 
досліджень впливу ТС на передачу інформації про струм ЕЕО у їх вторинні кола, що в свою чергу дасть 
можливість подальшого удосконалення методів вимірювання необхідних параметрів ЕЕО, алгоритмів захисту 
та ін. 

Мета роботи. Визначення спектральної щільності амплітуд первинного та вторинного перехідних струмів 
ТС при короткому замиканні (КЗ) в електроенергетичній системі. 

Матеріали і результати дослідження. Потужним інструментом обробки даних, визначених дискретною 

залежністю ( )iy x  або неперервною функцією ( )f x , отриманих безпосередньо інтерполяцією або регресією є 

спектральний аналіз. До традиційних методів спектрального аналізу відноситься перетворення Фур‟є. У 
випадку періодичного коливання, що притаманно усталеним режимам ЕЕС, спектральний аналіз сигналу може 
бути досліджений з використанням ряду Фур‟є. В такому випадку спектр сигналу описуватиметься спектром 
амплітуд та спектром їх початкових фаз. В світовій практиці існує безліч модифікацій перетворень Фур‟є, серед 
яких слід виділити дискретні, рекурсивні, швидкі, півциклові перетворення Фур‟є та їх можливі модифікації. 
Такі алгоритми використовують в сучасних мікропроцесорних пристроях для видобутку інформації про 
спектральний вміст сигналу, зокрема про вектор основної частоти в усталених та перехідних режимах ЕЕС [2].  

У випадку насичення магнітопроводу ТС із-за пошкоджень в електромережі, його вторинний струм має  
спотворену форму і є неперіодичним. Відомо, що такий сигнал може бути представлений інтегралом Фур‟є, 
тобто сумою нескінченно великого числа гармонічних коливань нескінченно малих амплітуд відмінних від 
нуля [4]: 

1
( ) ( ) ,

2

j tS f t e d 






   

де ( )S   – комплексна спектральна щільність сигналу ( )f t . Модуль ( )S   – спектральна щільність амплітуд. 

Аргумент  ( ) arg ( )S    – фазовий спектр неперіодичного коливання. 

Фізичний зміст спектральної щільності полягає в тому, що вона характеризує розподіл потужності сигналу 

за частотним спектром (кожна елементарна потужність, яка відповідає нескінченно малій ділянці спектра від   

до d  , пропорційна значенню функції ( )S   для даної кутової частоти  ) [4]. Спектральну щільність 

можна визначити експериментально через середню величину квадрата амплітуди гармонік реалізації 
випадкового процесу скориставшись спектрометром. 

Для визначення спектральних характеристик струмів  ТС за умов насичення його магнітопроводу виконано 
розрахунки перехідних струмів ТС типу ТФКН-330 за наступними даними: номінальний первинний струм 

1 2000 ;нI А  номінальний вторинний струм 2 1 ;нI А  кількість витків первинної обмотки 1 1;w   кількість 

витків вторинної обмотки 2 1995;w   середня довжина лінії магнітного потоку 0.957 ;cl м  площа поперечного 

перерізу магнітопроводу 
4 215.3 10 ;S м   опір вторинної обмотки 2 2 8.2 .обм обмZ R Ом   Номінальний опір 

вторинного навантаження 2 40нZ Ом  з коефіцієнтом потужності 2cos 0.8.н   Розрахунки виконано для 

різних значень параметрів струму КЗ наступного вигляду: 
1

1 1 1 1( ) 2 (cos( ) cos( )),
t T

i t I e t  
    

де 1I  – діюче значення струму КЗ; 1  – початкова фаза КЗ (момент виникнення пошкодження); 1T  – постійна 

часу загасання перехідного струму. 
Моделювання перехідних струмів здійснене з використанням розробленої в Інституті електродинаміки НАН 

України в програмному середовищі Matlab Simulink математичної моделі ТС, побудованої на основі теорії 
феромагнітного гістерезису Джайлса-Атертона, в якій безгістерезисна характерисика намагнічування 
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магнітопроводу ТС представлена раціональною функцією другого порядку. Її використання на відміну від 
запропонованої в праці [5] моделі, в основу якої покладено «спрямлену» характеристику намагнічування ТС і за 
допомогою якої досліджувалися миттєві значення і форма його  вторинного струму, забезпечує більшу 
достовірність електромагнітних процесів в ТС, що дуже важливо для розв‟язання поставленої в цій роботі 
задачі.  

Як приклад, на рис.1 подано результат розрахунку перехідних первинного 
1( )i t  і вторинного 

2 ( )i t  струмів 

зазначеного ТС при наступних параметрах струму КЗ: 1 1 10 , 8000 , 0.15 .o I A T c     

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 t,c

7

7

i(t), кА
i1(t)

i2(t)

0

tкз

 
Рис. 1 – Перехідні струми ТС 

Результати дослідження спектральної щільності амплітуд первинного та вторинного струмів ТФКН-330 
згідно рис. 1  для декількох після виникнення КЗ періодів основної частоти подано на рис. 2.  
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Рис. 2 – Спектральна щільність амплітуд перехідних струмів ТС 

Аналізуючи спектральну щільність амплітуд бачимо, що ТС до моменту насичення трансформує 

аперіодичну складову майже в повному обсязі, проте після насичення магнітопроводу її трансформація 

практично відсутня. Складова основної частоти після насичення ТС, трансформується частково (в даному 

прикладі це значення становить 57.7% від реального, що подавалось на вхід ТС на першому періоді насичення). 

Трансформація складової основної частоти покращується із затуханням аперіодичної складової у первинному 

струмі. Також видно з рис. 2, у випадку насичення магнітопроводу ТС, сам ТС є генератором вищих гармонік у 

вторинні кола пристроїв реєстрації та обробки вимірювальної інформації, особливо з 2-ої по 7-му.  

Слід відмітити, що в роботі досліджено лише частковий приклад аналізу спектральної щільності струмів ТС 

у випадку КЗ, струм якого містить тільки гармоніку основної частоти і аперіодичну згасаючу складову. В 

загальному випадку струм КЗ характеризується наявністю в своєму складі крім зазначених складових окремих 

гармонік з частотами відмінними від основної  і високочастотного шуму. Вплив зазначених факторів, поряд з 

урахуванням впливу залишкової індукції в магнітопроводі ТС, значення та характеру його вторинного 

навантаження на спектральні характеристики вторинного струму потребує подальших досліджень. 

Висновок. Вторинний струм ТС, за умови насичення його магнітопроводу при протіканні струму КЗ у 

первинному колі ЕЕО, характеризується спотвореною формою і присутністю гармонічних складових з 

частотою відмінною від основної частоти, що вказує на необхідність урахування цих факторів при реалізації 

процедур моніторингу параметрів і режимів ЕЕС, побудові систем релейного захисту та керування.  
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Введение. В асинхронном электроприводе в режиме сильного насыщения происходит значительный рост 

потерь в стали, величина которых может достигать 50 % от мощности самого двигателя [1–2]. Выявление 

причин, приводящих к значительному росту потерь с увеличением магнитной индукции, имеет не только 

научный, но также и значительный практический интерес. Это особенно актуально при анализе процессов в 

асинхронных машинах (АМ), работающих в режиме глубокого насыщения, в частности, в электроприводах с 

преобразователями частоты при расчете пускового момента, формируемого в процессе пуска, при расчете 

тормозного момента асинхронного двигателя (АД), работающего в режиме конденсаторного торможения. Учет 

потерь в стали важен при проектировании генераторных установок на базе АМ, в частности, при расчете 

максимальной мощности, реализуемой генератором. 

Появившиеся в 50–60 гг. теоретические работы [3, 4] позволили установить взаимосвязь между параметрами 

полосовой доменной структуры (скоростью смещения границ, размерами доменов) и величиной магнитных 

потерь образцов Fe-Si сплавов. Эти работы инициировали появление многочисленных экспериментов, 

связанных с проверкой указанных теоретических положений. 

До сих пор непонятны причины расхождения расчетных и экспериментальных данных. Эта разница в 

потерях, получившая название “аномальных, или дополнительных, потерь”, в современных электротехнических 

сталях составляет более 75 % полных магнитных потерь. В связи с этим выявление природы „'аномальных“ 

потерь представляет как практический, так и научный интерес. 

Цель работы. Исследование процессов динамического перемагничивания электротехнической стали и 

установление механизмов формирования потерь в стали в режиме сильного насыщения. 

Материал и результаты исследования. Испытания проводились путем измерения мгновенных значений 

напряжения и тока катушки за один период частоты сети и дальнейшей обработки полученных данных с 

использованием ЭВМ. 

Электрическая схема установки представлена на рис. 1.  

 

ДН
ДН

ДT

 
Рисунок 1 – Схема стенда для проведения измерений 

 

Исследование магнитных свойств электротехнической стали проводится на переменном токе частотой 50 Гц. 

Образцом является магнитопровод статора асинхронного двигателя из стали марки 2212. На образце намотаны две 

тороидальные обмотки – намагничивающая Wн и измерительная Wв.  

Питание намагничивающей катушки Wн осуществляется от сети 220 В, 50 Гц через регулирующий 

автотрансформатор Т1 и понижающий трансформатор Т2 (220 В–17/34 В). Мгновенные значения напряжения на 

основной катушке Wн и ЭДС на измерительной катушке Wв снимаются с делителей напряжения R1–R2 и R4–R5. 

Сигнал, пропорциональный току катушки, снимается с шунта R3. Измеряемые сигналы подключены к 

измерительно-вычислительному комплексу (ИВК). 

Основной цикл работы программы заключается в измерении данных по трем каналам u(t), i(t) и e(t) за один 

период частоты питающего напряжения и накопление их в памяти ЭВМ; 

Полная активная мощность потерь Р испытываемого образца включает в себя потери в магнитопроводе Pст и 

потери в меди намагничивющей обмотки Рм. Соответственно потери в магнитопроводе определялись через 

мощность источника и потери в меди: 

.ст мP P P        (1) 

Полная активная мощность P вычисляется как среднее значение мгновенной мощности за период частоты сети 

T с помощью численного интегрирования измеренных величин: 

     
0 0

1 1
,

T T

P p t dt u t i t dt
T T

        (2) 

где p – мгновенная мощность, u(t) и i(t) – мгновенные значения напряжения и тока.  
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Потери в меди намагничивающей обмотки Pм определяются как 

 
2

0

1
,

T

мP r i t dt
T

        (3) 

где r – активное сопротивление катушки (измеренное омметром или мостом постоянного тока). 

Кроме вышеназванных величин вычисляются действующие значения напряжения U, тока I и ЭДС: 

     
2 2 2

0 0 0

1 1 1
;  ;  .

T T T
U u t dt I i t dt E e t dt

T T T
       (4)  

На рис. 2,а приведено сравнение экспериментальной характеристики потерь в стали и характеристики, 

полученной с помощью выражения  

 
 

2
cP E I

dE I

dI

 
 
 
 


.     (5) 

Как видно из рис. 2,б, в режиме сильного насыщения наблюдается совпадение экспериментальной и 

расчетной кривых. Было рассчитано, что для коэффициента 0,004   дисперсия адекватности 2 0,028  , 

коэффициент корреляции 0,999R  . 
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Рисунок 2 – Динамическая петля гистерезиса а) и кривая потерь в стали б) 

 для исследуемого образца 

На рис. 2, б приведена динамическая петля гистерезиса.  Анализ литературных источников [5, 6] 

показывает, что существует связь между движением доменных структур  и формой петель гистерезиса, а 

расширение петель гистерезиса на концах, увеличивающееся по мере роста амплитуды поля, связано с 

инерционными эффектами при движении ДС. Это позволило объяснить не только конкретные причины 

аномально высоких значений магнитных потерь и их немонотонного изменения от амплитуды индукции во 

вращающихся полях, но и указать конкретные механизмы формирования аномально высоких значений 

магнитных потерь. 

Выводы. Сопоставление экспериментальных данных обнаруживает корреляцию между потерями в стали 

и изменение формы петли гистерезиса в режиме сильного насыщения. Результаты экспериментальных 

исследований показывают, что величина потерь при перемагничивании ферромагнетиков в значительной 

степени может быть связана с динамикой движения доменных структур.  
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Introduction. The development of high-speed and high-precision control systems for electric drives, which are one 

of the main units in automation of technological processes, is up-to-date scientific and technical challenge. The main 

trend of the development of modern electric drive systems is a significant complication of its functions and also the 

principles of motion control, along with improving requirements for accuracy of the operations. This inevitably leads to 

functional and technical complexity of electric drive control system, and naturally it leads to using digital computer 

technology that stimulates the development of microprocessor controllers and their implementation for means of 

electric drives control systems.  

These trends should be reflected in the improvement of methods and tools used for training students in 

electromechanical disciplines. For this purpose it is necessary to create new laboratory equipment using modern means 

of microprocessor technology and software capabilities. 

In this research work it is presented a virtual laboratory stand developed for study the closed-loop systems for DC 

motor control and method of synthesis regulators for digital control systems implemented in the LabVIEW 

programming environment. 

Aim of the research. An analysis of classical digital and fuzzy logic regulators for DC motors control system 

basing on developed virtual laboratory complex. 

Experimental part and result obtained. The interface of DC-motor virtual model is constructed in a way that 

allows one to monitor the model’s characteristics and change some parameters in real time. The interface contains two 

tabs: the first one (Fig. 1) allows one to specify the source data, regulator’s and simulation parameters, to monitor 

calculations of transfer functions parameters and display them on the user interface unit using 2D Picture block. 

Switching between regulator’s tabs allow one to see the electric circuit for each case of control system simulation model 

and set the regulator parameters. Under picture of control system scheme there are control elements aimed to set 

parameters of the motor, converter, sensors and simulator. 

The second tab (Fig. 2) contains the control elements for on-line regulation of DC motor operating modes, and also 

for controlling loading. These elements represented in the block diagram with a Knob component. This tab also contains 

oscilloscopes (component Waveform Chart), which aimed to display the waveforms of speed, power and torque signals. 

Also front panel of this tab contains virtual instruments to display the current value of speed, power and torque. The 

switch allows one to change the output data for motor operating in one- or two-loop control systems. Each tab gives 

possibility chose signals for displaying.  

Developed virtual complex provides possibility to simulate motor operation according to preset loading chart 

composed by user, and which could be used instead of manual load setting. User must set value for every time interval 

(in seconds) and torque value in percents from rated torque, and then click related button for starting simulation in this 

mode. Starting and stopping of simulation are simulated by virtual buttons "Start" and "Stop" represented in the model 

with elements Push Button and Stop Button respectively. 

 
Figure 1 – Inerface of DC motor control system virtual model (first tab) 

*This work was done under the guidance of Mamchur D. G. 
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Figure 2 – Interface of DC motor control system virtual model (second tab) 
 
For a detailed evaluation of correctness of the selected regulator settings it was used the following quality indicators: 

– maximum precision integral criterion 
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– maximum precision speed limit transition integral criterion 
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– maximum precision current limiting transition integral criterion 
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As a result of characteristics analysis for single-loop and single-loop fuzzy logic systems it were calculated above 
mentioned quality indicators. Results are given in Table 1. 

 
Table 1 – Calculation results of transition process quality indicators 

№ Indicator 
Indicator value 

Single-loop system Fuzzy logic system 

1 1I  5.036 4.76 

2 2I  5.63 5.173 

3 3I  9.496 8.997 

 
The quality analysis showed that single-fuzzy logic system is up to 6.5–8.7% better than a single-loop system with a 

classic digital regulator. 
Conclusions. In this research work it is presents results of synthesis the digital and fuzzy logic regulators for 

studying a single- and double-loop DC motors control system based on the developed virtual laboratory stand. 
Developed mathematical models with synthesized regulators allow one to explore different patterns of digital 
controllers and to compare their efficiency. Developed software allows one to explore digital single- and double-loop 
control systems as well as single-loop fuzzy control system. Synthesized fuzzy logic speed controller in the experiments 
showed better results basing on the criteria of maximum precision and smooth-intensive compared to single- and 
double-loop classic control systems. Double-loop system is advisable for reducing the electric current overload without 
triggering protection when overload is more critical than dynamic performance adjustment. Based on obtained 
theoretical and practical results it were also developed a set of laboratory works for studying digital and fuzzy logic 
regulations systems. 
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Introduction. Over the last decade, the research in nanotechnology developed enormous effort. Researchers are also 

active in developing innovative nanotechnologies that are able to convert various kinds of energy. 

Aim of the research. An analysis of state of art in the field of nanotechnologies and nanogenerators. 

Experimental part and result obtained. Nanogenerators. Although devices using manufacturing nanotechnologies 

have significantly lower energy costs to operate, their power is still a major obstacle. Adding batteries could solve this 

problem, but would be added another problem – they are trying to solve nanotechnology and thus the size is critical 

parameter. The key in this area is therefore becoming a self-sufficient energy with its own power supply methods, 

especially in wireless applications where additional power is often out of the question. Researchers are so actively seek 

in this field a ways to develop innovative nanotechnology that are able to convert various kinds of energy (solar, 

mechanical ...), electricity as the power source for energy at low cost nanodevices. It can be said that so far the biggest 

success in this area could be achieved by using piezoelectric zinc-oxide ( ZnO ) nanowires, or its grouping. 

Nanowire piezoelectric nanogenerator. Nanogenerator of this type relies on an external disturbance such as 

vibrations or waves (e.g. sound). This interference effect on nanowires grouped fields and bends them. In the fracture 

zone when the wire is bent transversely, there is a voltage drop, which gives rise to a positive voltage and a negative 

side of the elastic on the side on which the force acts. 

When using such a principle and nanowire which is 50 nanometers in diameter and 600 nanometers long, you can 

get the value of 0.4 volts, the operating force of 80 nanoNewtons (Fig.1). Maximum potential nanowire surface is 

directly proportional to the lateral displacement of nanowires and inversely proportional to the aspect ratio (diameter – 

length) of nanowires. For its calculation, it is possible to use the following equation: 
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where yf   represents the transverse deflection force for nanowire, o  is the permittivity of vacuum,   is the 

dielectric constant, 31e , 33e , 15e  are piezoelectric coefficients,   is a Poisson's ratio and a is the radius of the 

nanowire. 

 

The innovative design of the piezoelectric nanogenerator: Although this nanogenerator 

and technology have proven to be effective for mass use it would be much more 

efficient drastically improve its performance. Among the elements that would have to 

be changed from the original design would include stopping the use of AFM to 

mechanical deformation of nanowires, generating electricity simultaneously and 

continuously and electricity, which would serve as a source would have to be 

administered in the form of waves or vibrations from the surroundings in order to 

operate generator independently and wirelessly. 

Such a generator is current and proposed for research. It works basing on zig-zag 

silicon electrodes coated with platinum. This coating improves conductivity and acts as 

a Schottky diode to connect the ZnO part. This design relies on a unique combination of 

piezoelectric and semiconductor properties. 

Advantages of the nanogenerator design: 

– converting mechanical driving energy of the body (muscle movement or blood 

pressure); 

Figure–1 Potencial 

distribution for ZnO 

nanowire 

– hydraulic energy fluid in the body and circulation (blood flow, moving / expanding the blood vessels, etc.); 

– works on a wide range of frequencies from a few hertz to several megahertz; 

– ZnO is biocompatible, non-toxic; 

– nanowires are highly elastic and durable, it can be expected long life. 

Triboelectric nanogenerator. Triboelectric effect is a type of charging effect, in which certain materials contact with 

each charging electric charge. Depending on the material properties and the ability to accept or transfer electrons when 

in contact with other materials have been prepared so-called triboelectric series. But this effect is typically considered to 

be undesirable, side, or even dangerous phenomenon, it can lead to ignition of the material, attracting dust and damage 

the electronics. Therefore, it was to its examination, domination and exploitation developed very little effort the more 

the use of energy harvesting. However, researchers at the Georgia Institute of Technology in Atlanta, has managed to 

assemble nanogenerator using this effect, the use of two polymerlayers that have different polarity in the triboelectric 

series (the use of their contact). As it can be seen from Fig. 2, the triboelectric nanogenerator has a multi-layer structure. 

Two polymer layers are separated by a delimiter, which is inside a gap between them. Metal electrodes are deposited 

behind  two polymers. Using an external force, the two polymer layers deformed in the hole to contact and occur only at 

the point of contact charge exchange. The maximum (peak) voltage and current values when using this technology are  
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110V and 6μA, the size of a dimension of 2cm
2
. In this procedure it was used a 

method of modification the surface morphology. But it was proven, that intense 

electrical output decreases the longer etching time applied. For nanowires of 

correct length (several hundred nanometers), the elastic properties ensures the 

orientation and morphology of nanowires, even after multiple contacts. 

Pyroelectric nanogenerator. Pyroelectric nanogenerator is gaining energy 

device that converts thermal energy into electricity using pyroelectric effect. In 

most cases relies technology acquisition and conversion of thermal energy to the 

Seebeck effect, which uses the temperature difference between two ends of 

devices to control the diffusion of charge carriers. But if there is a case in which 

the temperature is spatially uniform and without gradient, but with a time-

dependent variation, it is possible to use the Seebeck effect. In this case, you must 

use exactly the pyroelectric effect, which is based on the spontaneous polarization 

in certain anisotropic substances, which is a result of temperature variations. 

Obtained from the thermal energy that additionally have pyroelectric 

nanogenerators potential for applications such as environmental monitoring, 

thermal imaging, medical diagnostics and personal electronics. 

The primary pyroelectric effect describes the charge, which is produced in the 

case without power of action, which is particularly useful when using PZT, BTO 

and other ferroelectric materials. This mechanism is based on heat-induced electric 

dipole random rocking around its equilibrium axis, magnitude which increases 

with increasing temperature. 

Hubs using the secondary pyroelectric effect are produced by anisotropic 

thermal expansion induced strain. This effect is mainly used for materials such as 

ZnO, CdS and other mineral Wurtz-type materials which are not centrally 

symmetrical structure. The thermal deformation can induce piezoelectric potential 

difference through the whole material, which can propel electrons to flow to an 

external circuit. Nanogenerator output is connected to the piezoelectric coefficient 

of expansion and anisotropic material.  

Fig. 2 – Schematic illustration 

of triboelectric nanogenerator 

 

Fig. 3 – Schematic diagram of the 

structure of pyroelectric 

nanogenerator 

of expansion and anisotropic material.  

Output current I of pyroelectric nanogenerator could be expelled from the equation: 

 









dt

dT
pAI , (2) 

where p represents the pyroelectric coefficient, A is the effective area of nanogenerator and dT/dt is the rate of change in 

temperature. Pyroelectric generators can be expected in applications where there is a time-dependent change in 

temperature. They could be the used, for example, to power itself, self-contained temperature sensor, which could 

operate without a battery. The response time of this sensor indeed was around the time of 0,9s, reset would be 3s. 

Conclusion. Nanotechnology research is ongoing in all industries and countries. So far, however, typically there are 

first theoretical knowledge and basic principles. Practical application and use of nanotechnology is still only at its 

beginning, but it is already much more realistic and closer to practice than hitherto. In the near future, the term of 5–10 

years it is more than likely apply today laboratory experiments and researches already in practice. Great expectations 

are inserted into the so-called extreme nanotechnology, which involves manipulating of atoms and molecules. 
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Introduction. There is a wide variety of systems for intelligent building currently available on the market. 

Intelligent building systems are formed by sensors, control panel, siren, GSM communicator and internal power source. 

Aim of the research. Implementation intelligent building technologies in laboratory environment. 

Experimental part and result obtained. Sensor. A sensor is a device that detects and responds to some type of 

input from the physical environment. The specific input could be light, heat, motion, moisture, pressure, or any one of a 

great number of other environmental phenomena. The output is generally a signal that is converted to human-readable 

display at the sensor location or transmitted electronically over a network for reading or further processing [1]. 
 

  

Fig. 1 – Photoresistor FW 200 Fig. 2 – HC-SR501 PIR sensor 

Photorestor.  A Photoresistor is a variable resistor that let current flow easy when it is exposed to light. It's most 

used as a sensor to detect changes in brightness. Streetlight often use a photoresistor to detect when it should turn on. 

The resistance from the photoresistor FW 200 (Fig. 1) at 10 LUX is typically 8,3kΩ. The resistance 1 sec. after OFF 

light 10 lux is 85kΩ and 5 sec. after OFF light 10 lux is 255kΩ.  

PIR sensor in residential buildings. There are several types of motion sensors, for example, passive infrared sensor 

(PIR), ultrasonic and microwave sensors. 

The most important factor when using the PIR sensor (Fig. 2) is its placement (whether that would be inside, or 

outside the building). In case that the sensor will be placed inside, we need to find out, if there will be any animal 

presence. If that’s the case, sensor has to be placed upright. If it is not possible, it can be set at an angle. Sensor cannot 

be placed in front of the window, because the sun can influence the room temperature and trigger false alarms. Also, all 

equipment radiating heat, like boilers or A/C units, or even a draught might affect sensors readings. 

Thermometer. Dallas DS18B20 (Fig.3) is a well-known 1-Wire interface centigrade digital thermometer, this TO-92 

package chip could measure temperature range from -55 centigrade degree to +125 centigrade degree and it only require 

1 data line plus the ground to communicate with the microcontroller. 
 

 
 

Fig. 3 – Thermometer Dallas DS18B20 Fig. 4 – Control unit Arduino Mega 2560 [5] 
 

Design of the control unit. 8-bit microcontroller Atmega from Atmel company is the base of the control unit for 

smart homes. The microcontroller is mounted in the Arduino board (Fig. 4). We decided to use this open-source 

platform because it is suitable for simple development of programmable electronic devices and control applications. 

Since the board with processor is programmed directly from the computer, the programming takes place without the use 

of an external programmer.  

PIR sensor in residential buildings. The most important factor when using the PIR sensor is its placement, whether 

that would be inside, or outside the building). In case that, the sensor will be placed inside, we need to find out, if there 

will be any animal presence. If that’s the case, sensor has to be placed upright. If it is not possible, it can be set at an 

angle. Sensor cannot be placed in front of the window, because the sun can influence the room temperature and trigger 
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false alarms. Also, all equipment radiating heat, like boilers or A/C units, or even a draught might affect sensors 

readings (Fig. 5). 

The proposal of security system in a laboratory room. Room where our ESS is being installed, located at the 

Technical University in Košice on the Department of Theoretical and Industrial Electrical Engineering. This laboratory 

is located on the ground floor. There is only one window and one door. There are 11 computers, 10 notebooks, data 

projector, various measuring devices and microcontrollers. In order to secure this room I will be using the following 

sensors: combined PIR and GBS sensor, magnetic sensor located in door frame and magnetic sensor located in window 

frame. There would also be an indoor siren for deterring burglar, keyboard for activation and deactivation the system, 

control panel and battery in case of a power failure. Figure 6 is showing the placement of all components of this system.  
 

  
Fig. 5 – Places for appropriate and 

inappropriate location of the PIR sensors 

 

Fig. 6 – The proposal of security system in the room and placement of 

sensors 

Conclusion. The article outlines our own design of a simple control unit for smart homes. Microprocessor Atmega 

acts as a brain of control unit. We acquainted ourselves with the system Arduino, its programming as well as used 

sensors. PIR and magnetic contact sensors are used to watch the guarded area. Magnetic contact sensors are cheap and 

easy to use for guarding entrance to the building. PIR sensors duplicate protection of entrance and guard area against 

penetration from the outside through a door (or window) panel. 
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Introduction. Qualitative changes in the power situation is the key to increase the energy efficiency of the economy 

of any country. Analysis of the power industry needs, above all, allones adequate assessment of the current situation and 

a clear definition of key measures and mechanisms that promote energy efficiency and fuel resources. 
The relevance of the work. The aim is to study  the general capacity of the energy sector in accordance with 

current Energy Strategy of Ukraine till 2030. 

Material and the research results. The crisis affected the economy of Ukraine under the fuel and energy complex 

(FEC) conditions. As evidenced by reports of SE "National Power Company "Ukrenergo"[1, 2], the consumption of 

electricity in 2014 fell to 0,093% compared to 2013 and the 0,119% compared to 2012. 

Tab.1 – Structure of electricity consumption in Ukraine in 2012-2014 

Electricity consumption 
2012 2013 2014* 

GWh % GWh % GWh % 

Industry 70761,4 46,9 66339,4 45,0 60929,8 45,2 

fuel 8935,5 5,9 8525,3 5,8 7381,3 5,5 

metallurgical 36936,0 24,5 35092,7 23,8 33933,2 25,2 

chemical and petrochemical 5993,0 4,0 4892,5 3,3 3821,7 2,8 

machine engineering 5833,6 3,9 5291,5 3,6 4367,9 3.2 

building materials 2530,4 1,7 2507,1 1,7 2221,1 1,6 

food and processing 4713,8 3,1 4682,2 3,2 4492,5 3,3 

other 5819,1 3,8 5348,1 3,6 4712,2 3,5 

Agriculture consumers 3830,9 2,5 3935,6 2,7 3482,8 2,6 

Transport 9279,1 6,2 8690,0 5,9 7342,3 5,5 

Construction 1013,4 0,7 1003,0 0,7 851,8 0,6 

Public utility consumers 18508,1 12,3 18545,3 12,6 16580,7 12,3 

Other non-industrial consumers 7061,4 4,7 7373,2 5,0 6493,3 4,8 

Population 40266,7 26,7 41377,9 28,1 38972,2 28,9 

Total Electricity Consumption (net) 150721,0 100,00 147264,4 100,00 134653,0 100,00 

*excluding the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol 
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Fig. 1 – Electricity consumption in Ukraine in 2012-2014 

As it shown in Fig.1 most significant terms of 

the energy crisis affected the industrial consumers. 

According to the same report the highest rates of 

decline in consumption in 2014 compared to 2013 

was recorded in the Luhansk (20%) and Donetsk 

(18,3%) regions. Increase in consumption observed 

in Chernihiv, Zaporizhzhia, Volyn, Dnipropetrovsk, 

Ternopil and Chernivtsi regions. Assessment of the 

dynamics of electric energy (EE) net work charts in 

Ukraine at different times of the year indicates a 

slight deviation  2013-2014. By the end of May 

2014, decline by the end of September 2014 and the 

subsequent alignment and correlation of the end of 

the year. Analysis of the data given in Table 2 [1, 2] 

shows the growth rates of installed capacity due to a 

larger segment of renewable energy (Fig.2). This 

means traditional generations have stable 

performance that meets the requirements of the 

current Energy Strategy of Ukraine until 2030 [3]. 

Meanwhile, the production of electricity 13% less  

than rated value even in a pessimistic scenario of the energy sector of Ukraine (Tab. 3). 
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Tab.2 – Installed Capacity of the IPS of Ukraine Power Plants in 2009-2014 

Рік 
Installed 
Capacity, 

GW 

TPPs of GCs 
HPSs and 

other TPPs 
NPPs HPPs, HPSPs WPPs Solar PPs 

GW % GW % GW % GW % GW % GW % 

2009 52,96 27,62 51,47 6,37 12,02 13,84 26,12 5,41 10,23 0,08 0,16 0,00 0,00 

2010 53,16 27,35 51,44 6,43 12,10 13,83 26,02 5,45 10,25 0,09 0,17 0,01 0,02 

2011 53,31 27,27 51,15 6,43 12,06 13,84 25,96 5,47 10,26 0,12 0,23 0,18 0,34 

2012 53,78 27,41 50,97 6,54 12,16 13,84 25,73 5,41 10,06 0,26 0,48 0,32 0,6 

2013 54,50 27,62 50,68 6,7 12,29 13,84 25,39 5,41 9,93 0,37 0,68 0,56 1,03 

2014 56,64 27,70 50,69 6,55 11,99 13,84 25,32 5,78 10,58 0,42 0,77 0,35 0,65 

The explanation may be obvious - in June and August 2014 it were damaged and destroyed 3150 energy facilities. 
However, the disabling of these facilities are not reflected in the reviewed reports. 

Tab.3 – Electric Output Power of IPS of Ukraine Power Plants in 2009-2014 

Рік 

Electric 
Power 
Output, 
TWh 

TPPs of GCs 
HPSs and 

other TPPs 
NPPs HPPs, HPSPs WPPs Solar PPs 

TWh % TWh % TWh % TWh % TWh % TWh % 

2009 173,10 63,20 38,51 15,17 8,76 82,92 47,90 11,77 6,8 0,04 0,03 0,00 0,00 

2010 188,10 67,83 36,06 18,11 9,65 89,15 47,83 12,96 6,88 0,05 0,03 0,00 0,00 

2011 194,10 73,71 37,97 19,25 9,92 90,25 46,50 10,77 5,54 0,09 0,05 0,03 0,02 

2012 198,12 78,91 39,83 17,63 8,90 90,14 45,50 10,83 5,46 0,28 0,14 0,33 0,17 

2013 193,56 78,30 39,83 16,63 8,9 83,21 45,50 14,22 5,46 0,64 0,14 0,56 0,17 

2014 181,94 68,47 37,63 14,43 7,93 88,39 48,58 9,09 5,00 1,13 0,62 0,43 0,24 

Using data Tab.2, 3 it was built plots of annual capacity factor (Fig.3). 
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- TPPs of GCs; - HPSs and other TPPs; - NPPs; - HPPs, HPSPs; - WPPs; - Solar PPs

 
Fig.2 – Electric Power Output of IPS of Ukraine Power 

Plants in 2009-2014 
Fig.3 – Capacity factor Electric Power Output of IPS of 

Ukraine Power Plants in 2009-2014 
 
Comparison of the data of  praided by leading companies in the world showed that only nuclear power indicators are 

close to the best values. 

Tab.4 – UCUF according to US Energy Information Administration (EIA) 

Installed Capacity  
Utilization Factor 

(UCUF) 

TPPs of 
GCs 

HPSs and 
other TPPs 

NPPs HPPs, 
HPSPs 

WPPs Solar PPs 

0,42-0,638 0,425-0,638 0,7-0,887 0,398-0,44 0,2-0,44 0,13-0,19 

All other general facilities in Ukraine have significant underemployment. 
Conclusions. The study found reducing crisis: EE in consumption in 2014 at 0,093% compared to 2013 and the 

0,119% compared to 2012 ; EE production volumes by 13% according to the pessimistic forecast of the energy sector of 
Ukraine. Almost all (except nuclear) power generating capacity have significant underloading that affects the state of 
the industry in a whole. 
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Вступ. Освітній процес у вищих технічних навчальних закладах передбачає не тільки глибоку теоретичну 

підготовку, але й придбання навичок практичної роботи з тими чи іншими технічними пристроями і системами, 

в ході якої формуються базові знання в досліджуваній області, перевіряються на практиці деякі теоретичні 

закони. Реалізація лабораторного практикуму традиційними методами в спеціалізованих лабораторіях 

навчального закладу пов’язана з певними труднощами організаційного й фінансового характеру. Більш того, 

для заочної та дистанційної форм навчання такі методи є складними у впровадженні або навіть неможливими. 

Можливим вирішенням проблеми організації ефективного лабораторного практикуму є використання 

віртуальних технологій. На відміну від тренажерних технологій, що дозволяють студенту набути навичок 

роботи з обладнанням, навчитися приймати правильні й швидкі рішення в різних ситуаціях, включаючи 

позаштатні, застосування комп’ютеризованих віртуальних лабораторних комплексів (ВЛК) дозволяє 

розширити, закріпити й використати на практиці знання, отримані при теоретичному вивченні дисциплін, 

засвоїти фундаментальні закони, покладені в основу роботи реального обладнання [1]. 

Сучасний рівень розвитку телекомунікаційних технологій і засобів надає широкі можливості, пов’язані з 

передачею даних на великі відстані, створення розподілених додатків, що працюють через мережу, обмін аудіо 

та відеоінформацією та багато іншого. Подібні досягнення стали можливими завдяки інтеграції комп’ютерних 

мереж з мережевими технологіями. 

Мета роботи. Розробка програмно-апаратного комплексу виконання лабораторного практикуму з 

керуванням електротехнічним обладнанням через мережу Internet. 

Матеріал і результати дослідження. Однією з основних вимог до великої інформаційної системи є 

використання програмних продуктів і технологій, що задовольняють міжнародним і промисловим стандартам в 

області відкритих інформаційних систем. Таким чином, виходячи із проблем зв’язку різних підсистем 

управління в єдине ціле стосовно навчальних лабораторій електротехнічних спеціальностей кафедри САУЕ 

КрНУ, була розроблена структура розподіленої системи управління з дистанційним доступом через Internet, що 

включає в себе три основних рівня управління. 

Нижній рівень – рівень польових шин (fieldbus). Даний рівень включає в себе стендове обладнання, а саме 

сенсорну візуалізаційну панель TP 170A, перетворювач частоти Simovert Masterdrives VC (Vector Control), 

перетворювача Simoreg DC–MASTER, асинхронний двигун (АД) 4АМХ 90L4У і двигун постійного струму 

(ДПС) ПБСТ–43У4, вали яких жорстко закріплені, а також асинхронний двигун типу 4AO–80B–4D і 

АД90L4У3N, який працює під керуванням програмованого логічного контролера Simatic S7–315 2DP та 

персонального комп’ютера із супутнім програмним забезпеченням. 

 

Рисунок 1– Зовнішній вигляд дистанційно керованого стенду 

Рівень обміну технологічними даними включає в себе комп’ютеризовані робочі місця на лабораторних 

стендах з операторським інтерфейсом для управління й збору даних, який пов'язаний з лабораторним 

обладнанням за допомогою OPC-сервера. Для здійснення обміну даними між контролером і програмами 

верхнього рівня (SCADA–системами) без написання спеціальних драйверів для роботи з пристроєм 

використовується OPC-сервер S7/S5 компанії Softing, який надає швидкий і зручний доступ до даних процесу в 

контролері Simatic S7–315 2DP.  

 
*  Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. Чорного О.П. 
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Програмування контролера здійснюється в середовищі програмування STEP 7 на мові функціональних 

блоків (FBD), що дозволяє більш швидко й ефективно розробляти програми для конкретних задач, ніж при 

використанні контролерів, які програмуються за допомогою мов програмування асемблер або СІ. До OPC–

сервера було імпортовано зі збереженням всіх блоків даних вже створений проект STEP 7. Для підключення та 

налаштування ПЛК використовувався Ethernet зв'язок. Конфігурування проводиться безпосередньо за 

допомогою використання символьних імен з проекту STEP 7 або шляхом присвоєння псевдонімів імен у 

таблиці MS Excel та імпорті їх до OPC-сервера. Звернення до змінних відбувається за адресами, визначеним 

відповідно до семантики STEP 7. Це забезпечує доступ до всіх вхідних і вихідних даних, блоків даних, 

маркерів, таймерів і лічильників. 

Верхній рівень – рівень роботи SCADA–систем. Ці системи забезпечують можливість отримання даних, які 

надходять з OPC–серверів та управління реальною установкою з любого місця мережі кафедри (локальні 

клієнти) або через Internet (web-клієнти). Згідно з функціями, покладеними на фізичний стенд, програмно цей 

рівень реалізований в SCADA пакеті LabVIEW. Розроблену мнемосхема віртуального лабораторного стенда для 

дистанційного дослідження системи дводвигунового електропривода Перетворювач частоти/Асинхронний 

двигун–Тиристорний перетворювач/Двигун постійного струму (ПЧ/АД–ТП/ДПС) наведено на рис. 2. 
 

 

Рисунок 2 – Мнемосхема віртуального лабораторного стенда для дослідження системи електропривода  

ПЧ/АД–ТП/ДПС 
 

На лицьовій панелі встановлені пристрої керування та індикації – перемикачі, цифрові контролери 

(повзунки) і регулятори для введення початкових параметрів. Кожна лицьова панель має пов'язану з нею блок–

діаграму (схему приладу). Мнемосхема включає в себе: трифазний асинхронний двигун АД з 

короткозамкненим ротором, вал якого жорстко з'єднаний з валом двигуна постійного струму ДПС з 

незалежною обмоткою збудження ОЗ; тиристорний перетворювач частоти ПЧ, що здійснює керування АД; 

автомати живлення QF1, QF2, QF3, що дозволяють відключати/включати живлення до обмоток статора АД, 

якірної обмотки й незалежної обмотки збудження ДПС відповідно; пристрій для відображення частоти 

обертання жорстко з'єднаних валів АД і ДПС; амперметри А1, А2, А3 для відображення значення струму, який 

протікає по обмотці статора АД, якірній обмотці і незалежній обмотці збудження ДПС відповідно; вольтметри 

V1, V2, V3 для відображення лінійної напруги АД, напруги, що підводиться до якірної обмотки і обмотки 

збудження ДПС відповідно. Набір віртуальних інструментів DataSocket, що входить до складу будь-якої версії 

програмного пакету LabVIEW, дозволив організувати обмін з OPC без використання додаткових програмних 

засобів і модулів, таких як LabVIEW Datalogging and Supervisory Control [2]. Для кожного каналу обміну 

даними генерується окремий URL, що містить посилання на використовуваний OPC–сервер і повне ім’я 

мережевого тегу. Сигнали вводу/виводу отримують назви при їх налаштуванні в браузері OPC клієнта. 

Висновки. Підвищення ефективності професійної підготовки спеціалістів електротехнічного профілю 

потребує використання сучасного програмного забезпечення, впровадження сучасних віртуальних комплексів 

для підготовки студентів до роботи з фізичним обладнанням. Застосування комп’ютерного комплексу 

дозволить забезпечити виконання завдання підготовки фахівців на новому якісному рівні, зокрема, при 

організації навчального процесу за дистанційними освітніми технологіями.  
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Вступ. Існування та розвиток вищого навчального закладу (ВНЗ) залежить від зацікавленості закладом зі сторони 

абітурієнтів та їх батьків. У роботі подано основні складові профорієнтаційної роботи. У результаті аналізу цих 
складових визначені ключові моменти профорієнтаційної роботи ВНЗ, базуючись на яких розроблено низку 
профорієнтаційних заходів, що дозволяють проводити більш активну роботу по залученню абітурієнтів до ВНЗ. 
Практична реалізація запропонованих заходів дає змогу абітурієнтам та їх батькам більш детально ознайомитися із 
закладом, його історією та сьогоденням. 

Мета роботи. Напрацювання ефективних засобів із заохочення абітурієнтів до вступу на інженерно-технічні 
напрями. 

Матеріал і результати дослідження. В [1] запропонована концепція щодо професійного спрямування молоді для 
отримання професійних навичок відповідно до потреб держави. Істотно впливає на вибір абітурієнтів майбутньої 
професії так званий «досвід» батьків, економічний стан у державі та вихід на освітній ринок України іноземних 
навчальних закладів, що надають начебто «безкоштовну» освіту. Таким чином, кожний з наведених чинників має під 
собою серйозне підґрунтя. А розвиток сучасних технологій у світі призводить до появи нових професії, що потребують 
відповідного рівня знань та умінь. Для цього необхідно створювати такий навчальний процес, щоб динамічно 
розвивався та налаштовувався під сьогоднішні реалії. Досі в навчальних закладах існують спеціальності, що особливо 
не потребують трати на них по 5–6 років навчання і тим самим відбиваючи частину молоді від технічних 
спеціальностей, що є більш складними. Як відомо, саме працівники технічної сфери є тим самим рушієм економіки 
країни. 

У [2–7] наведені сучасні методи проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді. Ці підходи 
базуються на різноманітних чинниках, але серед них можна виділити найголовніший, а саме до чого здатна та чи інша 
людина. Ці здібності можна виявити як у формі тестування, так і в проведенні практичних занять у школі. Відповідно 
до результатів тестування необхідно організовувати навчальний процес у школі, місті, області та країні. Крім того, 
робота, що пов’язана з профорієнтацією, повинна тісно проводитися представниками ВНЗ разом з представниками 
загальноосвітніх закладів, технікумів та училищ. Така колективна робота дасть відповідний результат. 

Базуючись на вищенаведеному, аналізуючи досвід роботи інших [2–8] та знаючи власні слабкі місця [9], слід 
розробляти заходи із залученням абітурієнтів до технічних спеціальностей. Займаючись активно профорієнтаційною 
роботою, співробітниками кафедри САУЕ впроваджено низку дієвих заходів, що потребують систематичного підходу  
впродовж року, починаючи з вересня і закінчуючи серпнем. 

Серед напрацювань співробітників кафедри можна відмітити: 
– представлення ВНЗ застосування сучасної поліграфії, електронних засобів та можливостей Інтернет ресурсів. 

Рекламні матеріали повинні оновлюватися хоча б раз на рік таким чином, щоб бути і універсальними, і 
підлаштовуватися  під зміни в умовах вступу до ВНЗ. Крім того вони повинні бути якісними та мати презентаційний 
вигляд, щоб з першого погляду привернути увагу, а в подальшому викликати зацікавленість серед абітурієнтів та їх 
батьків; 

– проведення зустрічей з випускниками шкіл, технікумів та училищ. Подібні заходи дають можливість 
представникам ВНЗ представити заклад та продемонструвати особливості навчання у цьому закладі із застосуванням 
демонстраційних експонатів як власного виробництва так і промислових зразків; 

– проведення анкетування серед випускників. Велику роль під час проведення зустрічей відіграє анкетування, 
що дає змогу зорієнтуватися у поглядах абітурієнтів та тримати «руку на пульсі» стосовно обраної спеціалізації (рис. 1) 
та вибору предметів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Дані стосовно останнього дають 
змогу коригувати  умови вступу до ВНЗ; 

Медичне 

спрямування – 21%

Економічне 

спрямування – 18%

Гуманітарне 

спрямування – 22%

Юридичне 

спрямування – 12%

Технічне 

спрямування – 10%

Педагогічне спрямування – 

3%

Військова справа – 1%

Не визначились – 12%

 

– участь у батьківських зборах, що 
проводяться в навчальних закладах. 
Прагнення впливу через батьків на більш 
свідомий вибір абітурієнтом своєї 
майбутньої професії; 

– організація, проведення та участь 
у різноманітних виставках, Днях 
відкритих дверей, що проводяться як на 
теренах Кременчуцького національного 
університету імені Михайла 
Остроградського (КрНУ), так і за його 
межами. Особливостями подібних заходів 
є те, що абітурієнт може побачити в 
одному місці декілька навчальних 
закладів та ознайомитися с перевагами 
навчання в тому чи іншому закладі. Тому 
необхідно більш ретельно підходити до 
надання матеріалу про ВНЗ, при цьому 
слід залучати додаткові демонстраційні 
стенди, макети, діючі зразки, щоб істотно 

Рисунок 1 – Діаграма зацікавленості професійними напрямами серед 
абітурієнтів Полтавської та Кіровоградської областей  

(жовтень 2015 – лютий 2016)  
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вирізняти ВНЗ серед інших; 

Математика – 39%

Іноземна мова – 45%

Історія Укр. – 57%

Біологія – 26%

Географія – 16%

Хімія – 17%

Фізика – 7%

 

– організація та проведення 
екскурсій до КрНУ для учнів шкіл, 
технікумів, училищ та технікумів. 
Додаткова можливість ознайомити 
абітурієнта із самим ВНЗ, з 
особливостями навчання та специфікою 
подальшого працевлаштування; 

– організація та проведення семінарів 
на базі КрНУ із залученням вчителів 
місцевих шкіл. Створення симбіонту 
«шкільний викладач – викладач ВНЗ», що 
дозволить значно краще підготувати 
абітурієнта до переходу учня зі школи 
(технікуму, коледжу, училища) до ВНЗ. 
Подібна концепція спрямована на більш 
ефективне вливання абітурієнта до 
навчання у ВНЗ та позбавить останнього з 
проблемою організації навчального 
процесу та засвоювання теоретичного 
матеріалу з отриманням у подальшому 
практичного досвіду роботи; 

Рисунок 2 – Діаграма плануємого вибору ЗНО серед абітурієнтів 
Полтавської та Кіровоградської областей  

(жовтень 2015 – лютий 2016) 

– організація та проведення підготовчих курсів для абітурієнтів, що вступають на скорочений термін навчання. Так 
само, як і попередній захід, має на меті підготувати майбутнього абітурієнта до вступу до ВНЗ та полегшити перехід від 
навчання у технікумі, училищі чи коледжі. У 2015 р. були проведені перші такі підготовчі курси на базі КрНУ, що дало 
змогу 28 слухачам курсів вступити до ВНЗ на бюджетну форму навчання. Слухачі підготовчих курсів по закінченню 
підготовки до вступу до ВНЗ пройшли атестацію, що дало змогу отримати додаткові знання та бали до вступного 
рейтингу. Серед випускників підготовчих курсів 2015 р.: троє вступили за напрямом «Системна інженерія»,  
26 – «Електромеханіка», 1 – «Електротехніка та електротехнології» та 2 – Національна гірнича академія; 

– залучення представників виробництва до проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами, що 
дає можливість абітурієнтам поспілкуватися з майбутніми роботодавцями та ознайомитися з вимогами, які висуваються 
до працівника. 

Незважаючи на втілення зазначених заходів у життя, ще залишаються певні недоліки, які можна подолати при 
залученні до цього процесу як самих студентів, що навчаються у ВНЗ, так і створенні окремого підрозділу у ВНЗ, який 
би займався «продвижением» такого «товару», як Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського.  Для цього є певні напрацювання.  

Висновки.  Проведення активної та системної профорієнтаційної роботи із залученням представників шкіл, 
технікумів та виробництва дає змогу підготувати якісного випускника ВНЗ, що буде працювати як на розбудову 
економіки країни, так і власного збагачення особливості.  
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Вступ. Для підвищення якості, контролю процесу навчання необхідно впроваджувати математичні та ін-

формаційні моделі, що враховують індивідуальні особливості студентів, наприклад такі, як здатність до 

сприйняття навчальної інформації та схильність до її забування тощо, що дозволяє створити індивідуальне 

керування не тільки в навчальній групі, а й для кожного окремого студента [1]. 

Відомі аналітичні моделі мають різну теоретичну чи практичну цінність, характеризуються різноплановим 

підходом. Задача вибору і розрахунку параметрів та коефіцієнтів відповідної моделі для аналізу ефективності 

системи навчання потребує теоретичних досліджень і практичних рішень.  

Дослідження сприйняття навчальної інформації, з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, 

наприклад, здатності до її забування, для підвищення якості процесу навчання на основі експериментальних 

досліджень та математичного моделювання є актуальними. 

Мета роботи. Метою роботи є експериментальні дослідженнях процесів засвоєння інформації шляхом 

тестування студентів, та розрахунок засвоєння та коефіцієнту переносу інформації. 

Матеріал і результати дослідження. На показники засвоєння впливає дуже багато різних чинників, в тому 

числі і фізіологічні, наприклад забування. Забування інформації – процес, який вивчається давно. Класичними у 

цьому напрямі вважаються праці Еббінгауза, у яких емпіричним шляхом виявлено залежність частки 

збереження інформації від проміжку часу. Криві забування Еббінгауза мають вигляд, наведений на рис. 1. 

 
 

Математичний вираз залежності забування має вигляд: 

450650350 ,e,,z




 , 

де z  – відсоток збереженої інформації,   – проміжок 

часу, в якому відбувається процес забування. Числові  

коефіцієнти відповідають різним формам навчання. 

Наприклад на рис. 1, крива 1 відображає процес навчання 

з повторюванням, крива 2 – без повторювань, але при 

логічному осмисленні матеріалу. Параметри моделі 

Еббінгауза приведені в табл. 1. Уточнення параметрів 

процесу забування для студентів технічних 

спеціальностей було виконане під час проведення 

навчальних занять студентами 3-го курсу за напрямом 

«Електромеханіка». Тестування проведено у студентських 

групах ЕМХ-15-3с, ЕМХ-15-4с,  

Рисунок 1 – Залежності забування  

інформації 

ЕМХ-15-5с.  

Кількість студентів, що приймали участь у тестуванні – 69 осіб. Всього було надано 5 тестів з дисципліни 

«Теорія електроприводу». Тестування проводилось під час занять, які не відносяться до «Теорії 

електроприводу», тобто студенти не мали додаткової літератури або конспектів і покладалися лише на свою 

пам'ять. Фрагмент тестування показаний в табл.2. 

Таблиця 1 – Параметри моделі Еббінгауза 

Модель Еббінгауза Z1 Z2 T 

Експериментальна 0,355 0,641 1,54 

При логічній обробці 0,178 0,806 1,57 

При повторенні 0,514 0,486 1,72 
 

В таблиці показана кількість правильних відповідей з 

тесту, при загальній кількості питань – 20. 

Отримана експериментальна крива забування – 3, 

проходить між зазначеними вище кривими. Це можна 

пояснити тим, що з одного боку студенти не повторювали 

матеріал, а з іншого наданий матеріал був ними логічно  

ос- 

мислений під час лекції шляхом виконання простих практичних задач і на прикладах, що наводив лектор. 

Якщо проаналізувати традиційні підходи та вимоги до формування навчального процесу, наприклад, то 

можна зазначити, що формування начального процесу виконується з урахуванням побажань і пропозицій 

викладачів до розкладу занять на основі їх досвіду та кваліфікації, крім того при формуванні розкладу 

навчальних занять в ньому не зазначаються графіки проведення консультаційних і індивідуальних занять, і 

тому такі підходи не забезпечують достатньої ефективності засвоєння навчального матеріалу. Врахування всіх 

чинників дозволяє більш ефективно керувати процесом навчання. 

 

 
*Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. Чорного О. П.  
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Таблиця 2 – Фрагмент результатів тестування студентів на забування матеріалу 

П.І.Б. студента 06.11.2015 10.11.2015 13.11.2015 17.11.2015 20.11.2015 

ЗАЙЧУК Євгеній Олександрович 13 12 10 9 8 

КВАЧ Григорій Сергійович 9 8 7 7 6 

СУСІК Дмитро Юрійович 11 8 7 7 6 

ДУДКА Владислав Віталійович 8 7 7 8 7 

БУДЯК Дмитро Сергійович 9 7 7 6 5 

БУДЯК Євгеній Сергійович 7 7 7 6 5 

ГУРОВ Владислав Сергійович  10 8 6 5 4 

Якщо проаналізувати традиційні підходи та вимоги до формування навчального процесу, наприклад [2], то 

можна зазначити, що формування начального процесу виконується з урахуванням побажань і пропозицій 

викладачів до розкладу занять на основі їх досвіду та кваліфікації, крім того при формуванні розкладу 

навчальних занять в ньому не зазначаються графіки проведення консультаційних і індивідуальних занять, і 

тому такі підходи не забезпечують достатньої ефективності засвоєння навчального матеріалу. Врахування всіх 

чинників дозволяє більш ефективно керувати процесом навчання. 

На рис.2 показана залежність середнього значення і дисперсії засвоєної інформації, а в табл. 3 –показники 

засвоєної інформації. 

На рис.2 позначені: Scp.n – середнє значення 

засвоєної інформації, ΔSn – дисперсія засвоєної 

інформації, Scp.е – середнє значення засвоєної  

інформації з урахуванням забування, ΔSе – дисперсія 

засвоєної інформації урахуванням забування. 

 

Таблиця 3 – Показники засвоєної інформації 

Показник  
Середнє 

значення 
Дисперсія 

Оптимальний день 0,74 0,18 

З додатковим заняттям 

за розкладом 
0,75 0,32 

З додатковим заняттям 

в оптимальний день 
0,86 0,18 

eS

ecpS .

 
Рисунок 2 – Залежність середнього значення і дисперсії 

засвоєної інформації від дня проведення додаткового 

 заняття 
 

Висновки. Авторами розвинені методи аналізу процесів засвоєння інформації підвищення якості навчання 

студентів. В роботі надані результати експериментальні дослідженнях процесів засвоєння інформації шляхом 

тестування студентів, та визначення засвоєння та коефіцієнту переносу інформації для розрахунку і 

прогнозування показників засвоєння інформації і якості навчання.  

Розвинений підхід до оцінювання ефективності засвоєння інформації дозволяє спрямовано формувати не 

тільки самостійну, а й індивідуальну роботу студента. Застосування моделей дозволяє виконувати кількісну 

оцінку якості процесу навчання. Такий підхід може бути покладений в основу оптимізації розкладу занять, 

проведення занять із самостійної та індивідуальної роботи зі студентами. 
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ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОCЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ РОБОТИ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ВИГОТОВЛЕННЯ СКЛОПЛАСТИКОВИХ ТРУБ 

О. Ю. Лещук, асист., А. І. Гладир, к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: leshchuk.oleksii@gmail.com 

 

Вступ. Швидкий розвиток мікропроцесорних пристроїв керування значно підвищує технічні можливості 

при організації виробничого процесу, але постає питання можливості підготовки спеціалістів належного рівня 

для роботи з таким обладнанням. Тому при навчанні студентів у стінах ВНЗ використовуються найновітніші 

засоби автоматизації, але для набуття практичних навичок розробки та налаштувань систем керування на базі 

програмованих логічних контролерів, програмованих реле, HMI-панелей потрібен технологічний об’єкт, що 

вирішується шляхом створення фізичних реалістичних моделей механізмів. При підготовці фахівців 

використання прототипу реального об’єкту надає можливість проведення аналізу електромеханічної структури 

обладнання та пристроїв керування, а також дозволяє оцінювати ефективність розроблених алгоритмів 

керування в умовах, наближених до реальних.  

Мета роботи. Розробка навчально-дослідницького комплексу на базі сучасних засобів автоматизації й 

електропривода, що дозволить забезпечити високий рівень підготовки спеціалістів у галузях електромеханіки 

та інформаційних систем.  

Матеріал і результати дослідження. Використання фізичних моделей технологічних механізмів і 

найбільш поширеного обладнання при навчанні студентів значно підвищує рівень їх підготовки. З 

урахуванням того, що апаратні засоби реалізації систем керування для більшості об’єктів типові, а галузі 

застосування можуть суттєво відрізнятися, доцільним є створення лабораторного комплексу, що складається з 

двох частин – системи керування, що керує режимами роботи сучасних регульованих перетворювачів, та 

фізичної моделі технологічного механізму [1, 2].  

Зростаючий попит на склопластикові труби, що мають кращі експлуатаційні характеристики при невеликій 

відносній вазі, потребує підготовки спеціалістів для роботи в цій галузі, тому у функції фізичної моделі було 

розроблено технологічне обладнання для виготовлення композиційних труб методом намотування. Зображена 

на рис. 1 структура частини лабораторного комплексу складається з двох частотно-регульованих асинхронних 

електроприводів (АД1, АД2), що приводять у дію механізм обертання оправки 1 (рис. 1), на яку викладається 

стрічка зі скловолокна шляхом повздовжнього пересування розкладника 2 (рис. 1). Робочі органи приводяться 

в дію електричними машинами, що з’єднані з робочими механізмами за допомогою черв’ячних редукторів Р1, 

Р2 та шківоременевих передач. Повздовжній рух розкладника з бобінами скловолокна, які потім формуються у 

стрічку, відбувається завдяки 

використанню винт-гайкової передачі. 

Для регулювання процесу роботи 

обладнання на вихідних валах редуктора 

встановлено інкрементні енкодери та 

індуктивні датчики кінцевих 

положень 3 (рис. 1). 

З урахуванням необхідності підготовки 

фахівців для роботи з різним обладнанням 

було створено електромеханічну частину 

лабораторного комплексу на базі сучасних 

зразків обладнання: ПЧ1 – перетворювач 

частоти Lenze 8200 Vector з можливістю 

роботи у векторному та скалярному 

режимах; ПЧ2 – перетворювач частоти 

Lenze 8200 SMD з можливістю роботи 

лише у скалярному режимі; КП1, КП2 – 

кнопкові пости; ПЛК – програмований 

логічний контролер VIPA 200 серії, що 

складається з модуля процесора CPU214 

(214-2BS32), дискретних модулів 8 DI 

(221-1BF30) ECO та 8 DO (222-1BF30), 

модуля лічильника 2 (4) каналу 1Mhz 250-

1BA00, аналогових модулів 4 АІ (231-

1BD53) та 4 AO  

(232-1BD51), об’єднувальної плати 

кріплення модулів (290-0АА80); ПР – 

програмоване реле фірми Relpol, що має вісім дискретних та чотири аналогових входів, а також вісім релейних 

виходів; HMI – сенсорна панель оператора фірми VIPA, що підключена до ПЛК і може працювати з 

програмним забезпеченням Zenon чи Movicon; ПК1, ПК2 – персональні комп’ютери, що дозволяють 

Енкодер Енкодер

Система 
керування

АД2АД1

1

Перетворювач 
частоти

Перетворювач 
частоти

2

33

Р1 Р2

 

Рисунок 1 – Структура фізичної моделі технологічного обладнання 

для виготовлення склопластикових труб 
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здійснювати налаштування й програмування ПЛК, ПР та HMI-панелі; QF1-QF7 – автоматичні вимикачі силових 

ланцюгів живлення встановленого обладнання; 1, 2 – блоки завдання дискретних сигналів, що можуть 

підключатися до відповідних входів ПЛК, ПР, ПЧ1, ПЧ2 чи блоку світлової індикації 3; 4 – блок завдання 

аналогових сигналів 0–10 В постійного струму, що може підключатися до аналогових входів ПЛК, ПЧ1 та ПЧ2; 

5 – зовнішня панель модуля вхідних аналогових сигналів ПЛК; 6 – зовнішня панель модуля вихідних 

аналогових сигналів ПЛК, що можуть підключатися до аналогових входів ПЧ1 та ПЧ2; 7, 8 – зовнішні панелі 

дискретних та аналогових входів ПЧ1 та ПЧ2, що використовуються для підключення зовнішніх керуючих 

сигналів.  
  

HL1-HL8SA1-SB8SB1-SB8

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7

ПЧ1 ПЧ2

КП1 КП2
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ПК
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1

2

3

4 5
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Рисунок 2 – Зовнішній вигляд системи керування лабораторного комплексу для дослідження алгоритмів роботи 

технологічного комплексу з виготовлення склопластикових труб 
 

Використання модульної структури побудови лабораторного комплексу дозволяє студентам набувати 

практичні вміння та навички в процесі роботи з вхідним та вихідним сигналами дискретного чи аналогового 

типів ПЛК та ПР шляхом підключення відповідних блоків на панелі стенду. Завдяки уніфікованій структурі 

стенду, підключення сигналів між пристроями здійснюється у будь-яких комбінаціях: формування 

дискретних/аналогових сигналів та ПЧ; завдання дискретних/аналогових сигналів та ПЛК; завдання 

дискретних/аналогових сигналів на ПЛК та ПЧ тощо.  

При підключенні асинхронних двигунів до перетворювачів частоти та встановлених датчиків до ПЛК 

лабораторний стенд може використовуватися для дослідження алгоритмів роботи технологічного обладнання з 

виготовлення склопластикових труб. 

Висновки. Розроблений комп’ютеризований лабораторний комплекс для дослідження алгоритмів роботи 

технологічного обладнання з виготовлення склопластикових труб дозволяє студентам набути навички роботи із 

сучасним обладнанням як окремо з кожним з елементів системи, так і при функціонуванні у комплексі, що 

забезпечується модульною будовою стенду та уніфікованою системою з’єднань.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ З ВИГОТОВЛЕННЯ 

СКЛОПЛАСТИКОВИХ ТРУБ НА БАЗІ HMI-ПАНЕЛІ ФІРМИ KINCO 

О. Ю. Лещук, асист., Д. Г. Мамчур, к.т.н., доц., А. І. Гладир, к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: leshchuk.oleksii@gmail.com 

 

Вступ. За останнє десятиліття у різних галузях промисловості все більшого попиту набуває використання 

композиційних матеріалів, що викликано унікальністю їх експлуатаційних характеристик (висока фізична та 

хімічна стійкість при відносно малій вазі). На території України є низка підприємств, що займаються 

виготовленням циліндричних склопластикових труб методом намотування, але реалії сьогодення потребують 

розширення номенклатурного ряду продукції. Можливість виготовлення труб складної зовнішньої форми 

(труби з розтрубними чи різьбовими типами з’єднань, технологічним потовщеннями тощо) та багатошарової 

структури значно розширить галузі їх застосування, але при цьому необхідно проведення модернізації 

існуючого устаткування. З урахуванням майже незмінної конструкції обладнання для виробництва всіх видів 

труб головним питанням є розробка системи керування з найменшими капіталовкладеннями та її адаптації до 

нових режимів роботи. Досягнення поставленої задачі можливе завдяки використанню сучасної HMI-панелі, 

на яку покладаються всі додаткові функції управління, та забезпечення зручності роботи оператора. Даний 

спосіб дозволяє залишити незмінною структуру обладнання, але потребує високої кваліфікації спеціалістів із 

налаштування даної системи.  

Мета роботи. Дослідження можливостей HMI-панелі фірми Kinco при організації технологічного процесу з 

виготовлення склопластикових труб складної зовнішньо форми та багатошарової структури. 

Матеріал і результати дослідження. Підвищення вимог до 

ергономічності та зручності систем керування зумовлює широке 

використання мікропроцесорних пристроїв керування при 

організації роботи технологічного устаткування. Особливу увагу 

привертає обладнання, що поєднує в собі функціональність та 

зручність. Так, при побудові систем керування застосовуються 

HMI-панелей фірми Kinco (рис. 1), які мають невисоку вартість, 

хороші експлуатаційні характеристики та можливість реалізації 

програм керування технологічним процесом із використанням 

власних апаратно-програмних ресурсів. Враховуючи 

перераховані переваги сучасних HMI-панелей, авторами було 

досліджено можливість покладання на неї частини функцій ПЛК 

в управлінні роботою обладнання з виготовлення композиційних 

труб. 

Існуюча система виготовлення склопластикових труб 

циліндричної форми в умовах підприємства ТОВ НВП 

«УкрІзоліт» не дозволяє виготовляти композиційні труби багатошарової структури (рис. 2), що користуються 

найбільшим попитом. Кінематична структура виробничого устаткування для формування тіла труби 

одношарової та багатошарової структур практично однакові, а всі функціональні обмеження викликані 

вузькою спеціалізацією системи керування.  

 

 
Рисунок 2 – Вид труби багатошарової структури з технологічними потовщеннями та розтрубними елементами, 

де Dm – максимальний діаметр розтруба; D – зовнішній діаметр основної частини труби; d – внутрішній 

діаметр труби; L – загальний діаметр труби; L1, L2 – довжина технологічних потовщень; t – товщина стінки 

основної частини труби 

 

Проведений аналіз показав, що весь процес виготовлення труб нового типу можна розбити на прості етапи, 

які можуть бути реалізовані існуючою системою керування, структурна схема якої надана на рис. 3. Але при 

цьому виникає низка незручностей у роботі оператора, що впливають на якість продукції, – складність та 

тривалість налаштування процесу роботи кожного окремого етапу та підвищення впливу людського чинника.  

 

Рисунок 1 – HMI-панель фірми Kinco 

mailto:leschuk_oleksiy@mail.ru
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а)       б) 

Рисунок 4 – Вікна HMI-панелі оператора Kinco при введенні параметрів (а) та при відображенні перебігу 

процесу (б) 

Найкращим рішенням є побудова такої системи керування, що передбачає налаштування обладнання один 

раз перед початком роботи та не потребує будь-якого втручання до самого завершення формування тіла труби. 

Таким чином, проведення модернізації обладнання можливе двома способами: 

–  встановлення програмованого логічного контролеру (ПЛК) більшої продуктивності та розробка нової 

програми керування замість існуючих; 

– додаткове встановлення керуючого пристрою, що дозволить організувати послідовне виконання всіх 

етапів виготовлення труби багатошарової структури. 

Враховуючи вартість нового ПЛК та тривалість налагоджування його роботи у складі комплексу, авторами 

було прийнято рішення використати HMI-панелі Kinco MT4404T, на яку й було покладено реалізацію 

послідовного виконання етапів виробництва. Обрана панель оператора має низку переваг відносно продукції 

інших виробників: 

– простота підключення до будь-якого ПЛК; 

– безкоштовність програмного забезпечення (Kinco HMIware) для налаштування роботи графічної 

панелі; 

– велика кількість вбудованих функцій та бібліотека графічних елементів; 

– невелика вартість обладнання порівняно з продукцією відомих світових брендів. 

Даний підхід до вирішення поставленої задачі дозволив розширити функціональні можливості виробничого 

устаткування, залишивши незмінними структуру обладнання та програмне забезпечення, що, у свою чергу, 

значно спростило процес пусконалагоджувальних робіт. 

Технічні параметри HMI-панелі надали можливість створення зручного в експлуатації інструменту роботи 

оператора при організації процесу виготовлення склопластикових труб багатошарової структури (рис. 4).  

Висновки. У процесі роботи над розширенням функціональних можливостей технологічного обладнання з 

виготовлення склопластикових труб було визначено, що використання власних можливостей сучасних  

HMI-панелей фірми Kinco дозволяє провести модернізацію системи керування без заміни ПЛК шляхом 

покладання додаткових функцій на панель оператора. Даний підхід дозволив організувати процес виготовлення 

склопластикових труб багатошарової структури та покращити зручність роботи оператора з обладнанням.  
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Рисунок 3 – Структурна схема обладнання з виготовлення склопластикових труб 
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РОЗРОБКА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА»  

А. В. Реуцька, студ., А. М. Артеменко, ст. викл. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: saue1@kdu.edu.ua 

 
Вступ. У системі моніторингу оцінювання знань студентів особлива роль відводиться тестовому контролю, 

оскільки він дозволяє одержати саму оперативну й достатньо об'єктивну оцінку отриманих знань студентів. 

При цьому особливе значення в модернізації тестового контролю мають комп'ютерні тести. Використовування 

комп’ютерних технологій для організації тестового контролю в порівнянні з «паперовим тестуванням» має 

наступні переваги:  

– відображення у тестових завданнях динамічних змін об’єктів; 

– відображення відповідей та пояснення до них; 

– миттєве відображення результатів проходження тесту; 

– реалізація тестів, адаптованих під групи або окремих студентів. 
Мета роботи. Розробка тестових завдань для оцінювання знань студентів у середовищі SunRav TestMaker. 

Матеріали і результати дослідження. Найпоширенішими програмами для створення та проведення тестів є:  

 Assistent;  

 Uniar Builder; 

 SunRav TestOfficePro. 

Дані програми дозволяють використовувати основні можливості, необхідні для створення комп'ютерних 

тестів із різних дисциплін на основі загальних принципів теорії і практики створення тестів для системи освіти. 

Також основним критерієм вибору даних середовищ є  доступність для людей, які не володіють навиками 

програмування. 

Розглянуті програми мають достатньо широкий інструментарій для розробки й проведення комп'ютерного 

тестування. Проте інструментальне середовище SunRav TestOffice відповідає більшості критеріїв, які 

пред'являються до розробки комп'ютерних тестів. Аналізуючи вищезгадані програмні продукти, можна зробити 

висновок, що пакет програм SunRav TestOffiсe є найбільш вдалим для створення тестів. 

Даний пакет має наступні можливості: імпорт тестів із текстових і табличних файлів; налагоджувальний 

запуск тесту в tTester'е (окрім WEB версії); вбудована перевірка тесту на правильність, що працює перед 

збереженням тесту; створення "паперових тестів"; зміна порядку проходження питань простим перетяганням їх 

мишею; ручне або автоматичне копіювання з попереднього питання варіантів відповіді й властивостей питання; 

копіювання шрифту питання та варіантів відповідей у решту всіх питань; використання миші, клавіатури і 

«гарячих клавіш». 

Розглянемо застосування середовища SunRav TestOffice для створення тестових завдань із навчальної 

дисципліни «Теорія електропривода». При створенні тестових завдань із даної навчальної дисципліни було 

використано чотири види питань:  

– вибір одного варіанту відповіді з декількох варіантів («Одиночний вибір») (рис. 1);  

– вибір декількох відповідей із декількох варіантів відповіді («Множинний вибір») (рис. 2);  

– безпосереднє введення з клавіатури («Відкрите питання») (рис. 3);  

– упорядкований список (рис. 4). 

 

 
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд вікна для питань типу 

«Одиночний вибір» 

 
Рисунок 2 – Зовнішній вигляд вікна для питань 

типу «Множинний вибір» 
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Рисунок 3 – Зовнішній вигляд вікна для питань типу 

«Відкрите питання» 

 
Рисунок 4 – Зовнішній вигляд вікна для питань 

типу «Впорядкований список» 

 

Готовий варіант тестового завдання зображено на рис. 5. 

 

 

Рисунок 5 – Вигляд готового тестового завдання 

За допомогою програми tMaker можливе створення не тільки електронних тестів, але й можлива підготовка 

паперових тестів. Вони призначені для роздруку на звичайному папері для проведення тестування без 

використання комп'ютера. Обробка таких тестів відбувається вручну. 

Висновки. У роботі вирішене актуальне завдання створення тестових завдань у середовищі SunRav 

TestMaker з навчальної дисципліни «Теорія електропривода». Аналізуючи процес створення тестових завдань, 

можна зробити наступні висновки: 

– існуючі програмні продукти для створення тестових завдань можуть задовольнити будь-які вимоги. При 

виборі програмного продукту треба зважати перед усім на те, які необхідно отримати результати тестування 

(перевірити глибокі знання студентів, оцінити загальні знання з конкретної теми й т.п.); 

– використання тестів для перевірки знань студентів значно економить час викладача, що виділяється для 

контролю знань, а також дозволяє об’єктивно оцінити знання студентів (при проходженні тестів на комп’ютері 

викладач ніяк не впливає на результат); 

– тестові завдання можна активно використовувати при оцінці знань студентів дистанційної форми 

навчання, що є вельми перспективним напрямком. 
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Вступ. Проблема забезпечення якості освіти є проблемою номер один не тільки в нашій країні, а й в усьому 

світі. Шляхи мотивації студентів до оволодіння знаннями різні, але одним з них є використання інформаційних 

технологій. Побудова віртуальних комп’ютерних систем дозволяє ефективно організувати сприйняття 

інформації з фахових технічних дисциплін. Крім того, побудова віртуального лабораторного практикуму 

відкриває перспективи створення таких стендів, які сьогодні, за умови кризи, не можуть бути придбані 

навчальним закладом. Такі стенди можуть бути легко модифіковані й пристосовані до умов проведення занять, 

програми навчальної дисципліни, змісту лабораторного практикуму тощо. Таким чином, питання впровадження 

нових методів і засобів у навчальний процес з метою підвищення якості навчання, більш повного розуміння 

основних природних явищ і фізичних законів природи, максимального розкриття обдарування, 

інтелектуального розвитку об’єктів навчання є актуальною задачею. 

Мета роботи. Синтез віртуального лабораторного стенду для виконання лабораторного практикуму з 

навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки». 

Матеріал і результати дослідження. Віртуальний стенд призначений для проведення лабораторної роботи 

з предмету «Теоретичні основи електротехніки» на тему «Визначення втрат потужності в проводах 

електричних ліній» (рис. 1). 

 

Рисунок 1– Зовнішній вигляд розташування приладів на головній панелі віртуального стенду 

Джерелом електричної енергії в колі є ЛАТР. До нього послідовно приєднано амперметр і три реостати. 

Вольтметр приєднано паралельно до останнього з реостатів. Спочатку на джерелі вхідної напруги натискається 

кнопка «ВКЛ» та за допомогою повзунка подається напруга у 220 В. 

Після цього студентам необхідно провести вимірювання з мінімальним опором кола. Для цього перший та 

другий реостат за допомогою повзунка встановлюються в мінімальне положення. Останній реостат необхідно 

поставити в максимальне положення. У такому випадку амперметр буде фіксувати значення сили струму, яка 

протікає по колу. Вольтметр буде відображати напругу, яка прикладається до останнього реостату. Оскільки 

опір реостатів є мінімальним, то падіння напруги буде мінімальним. Це можна визначити у порівнянні 

показників вхідної напруги (на ЛАТРі) та вихідної напруги (на вольтметрі). Лабораторною роботою 

передбачено проведення чотирьох дослідів з мінімальним зниженням напруги, при цьому кожен раз необхідно 

змінювати значення опору на одному з реостатів. 

Далі необхідно досягти максимального значення зниження напруги. Для цього встановлюється опір на всіх 

реостатах на максимальне значення (38 Ом). У цьому випадку різниця між показниками напруги на ЛАТРі та 

вольтметрі буде суттєвою, при цьому амперметр буде відображати поточне значення сили струму в колі. 

Поступово знижуючи величину опору  на одному з реостатів, виконуються чотири досліди. 

Після завершення роботи з програмою натискається кнопка «ВИМК», яка вимикає живлення та розриває 

електричне коло. 

Висновки. Доведено можливість використання віртуальних лабораторних комплексів для виконання 

лабораторних робіт. Розроблені віртуальні лабораторні роботи забезпечують підвищення ефективності 

навчання, більш повне розуміння основних природних явищ і фізичних законів природи. При виконанні 

лабораторних робіт вивчається робота електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем у всіх режимах, 

включаючи аварійні, вивчається вплив зміни параметрів елементів на функціонування пристроїв, набуваються 

навички та знання технологій налагодження та ін. Упровадження лабораторних робіт має практичну цінність та 

забезпечує економічний і соціальний ефект за рахунок зниження витрат на навчальне обладнання та 

одночасного підвищення ефективності навчання. 

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

Рекомендовано до друку проф. Чорним О. П. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ  

НА ФІЗИЧНІЙ МОДЕЛІ 

О. А. Хребтова, ст. викл., С. Ю. Коптяєв, студ., В. І. Куцевол, студ. 

Кременчуцький національний університет імени Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: 34092@ukr.net 

 

Вступ. Вантажопідйомні машини є основною складовою технологічного обладнання будь-якого 

промислового виробництва. Ці машинивиконують як основні, так і допоміжні операції технологічних 

процесів.При роботі механізмів майже завжди виникають коливання підвішеного на канаті вантажу. Це явище 

негативно впливає на експлуатаційні показники установки. Коливання вантажу є причиною нерівномірного 

руху механізму, додаткових механічних навантажень на елементи електроприводу, створює незручності при 

роботі з підйомно-транспортним механізмом, ускладнює здійснення точної зупинки та установки вантажу.  

Мета роботи. Розробка та дослідження режимів роботи лабораторного стенду на базі частотно-

регульованого асинхронного дводвигунного електропривода з автономним живленням та керування по 

замкненому ланцюгу швидкості з контролем руху по положенню робочого органу та зусиль у канаті. 
Матеріали і результати дослідження. У даній роботі досліджуються коливання вантажу, що виникають 

при пуску й гальмуванні виконавчого органу крана. Коливання збільшують час технологічного циклу, 

викликають коливання моменту й нерівномірний рух крана, збільшують навантаження на елементи конструкції 

кранів, викликають посилене зношування окремих вузлів. Робота підйомно-транспортних машин має циклічний  

характер, при цьому перехідні режими механізмів складають значну частку від усієї тривалості робочого циклу. 

Однією із складових підвищення ефективності роботи крана є оптимізація перехідних режимів електроприводу, 

механізму підіймання (розгін/гальмування). Варто зазначити, що продуктивність, надійність, а також зручність 

експлуатації кранів багато в чому залежать від коливань підвішеного на гнучкому підвісі вантажу . 

Існують три групи способів усунення коливань вантажу: маневрування механізмами при ручному керуванні; 

застосування спеціальних підвісок або направляючих; використання систем керування приводами кранових 

механізмів. 

На основі проведених попередніх досліджень було визначено один із найперспективніших шляхів 

модернізації кранового механізму на базі частотно-регульованого електроприводу. Але для створення більш 

якісного обґрунтування та рекомендацій для налагодження систем керування виникла необхідність розробки 

лабораторно-дослідницького комплексу, що надасть можливість проведення досліджень у повній мірі, з 

урахуванням особливостей технологічного процесу. Функціональну схему стенду для дослідження коливань 

вантажу зображено на рис.1. 
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Рисунок 1 – Функціональна схема стенду  

для дослідження резонансних коливань вантажу 
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Складено структурну схему лабораторного комплексу по вивченню мінімізації коливань вантажу шляхом 

використання частотно-регульованого електропривода вантажопідйомного механізму. 

Лабораторний комплекс  являє собою металеву несучу раму, на якій розміщений і закріплений приводний 

асинхронний двигун (АД) типу MS6324 потужністю 0,18 кВт. Вал двигуна з'єднаний безпосередньо з 

черв'ячним редуктором СМ030U25 з коефіцієнтом передачі і = 25, який передає обертальний рух до 

навивального барабану. Керування асинхронним двигуном виконується  перетворювачем частоти (ПЧ) Lenze 

8200 Vector, що формує необхідні параметри пускових та робочих характеристик АД при проведенні 

досліджень. Зусилля в канаті що має коливальний характер, вимірюється тензометричним датчиком сили KELI 

DEG (ТДС).ТДС являє собою гнучке тіло, яке під впливом діючої сили піддається лінійній деформації. На 

відповідних місцях тіла приклеєні чутливі елементи, так звані тензометри електричний опір яких унаслідок 

механічної деформації (розтягування або стиснення) змінює своє значення. Діюча сила, таким чином, сприяє 

зміні електричного опору і, як наслідок, зміні струму вихідного сигналу.  

План проведення досліджень складають із чотирьох напрямків (рис. 2). Напрямки дослідів  відповідають 

видам підіймання: з ваги; з підхватом; з урахуванням зчеплення. При кожному виді підіймання  час розгону 

змінювався від 2 до 6 с. з кроком 1 с. Режими підіймання виконувалися при застосування частотно-

регульованого електроприводу. Сигнал з тензодатчика, що визначає зусилля в канаті при підіймання вантажу, 

через аналого-цифровий перетворювач записувалися на комп’ютер в текстовому файлі. Результати досліджень, 

отриманий текстовий файл з миттєвими значеннями оброблювалися в середовищі MatCAD для, згладження та 

побудови графіків зусиль при підійманні (рис. 3–5.) Також досліджувалися зусилля коливання при прямому 

пуску.  

По результатам проведених експериментальних досліджень з використанням фізичної моделі 

вантажопідйомного механізму визначено залежності впливу темпу розгону на величину зміни зусилля. За 

допомогою програмного забезпечення Curve Expert Professional було зроблено регресійний аналіз проведених 

експериментів, що наведені на рис. 4 та рис. 6. 
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Рисунок 3 Експериментальна 

залежність зусилля в парі канат 

– вантаж при пуску  

«зі зчепленням» та часом 

розгону 6 с. 
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Рисунок 5 

Експериментальна 

залежність зусилля в парі 

канат– вантаж при пуску  

«із підхопленням» та часом 

розгону 6 с. 
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Рисунок 6 – Залежність 

відносного зусилля до часу 

розгону вантажу пуску 

«з підхопленням» 

Аналізуючи графіки залежності зусилля відносногодо часу розгону вантажу при пуску з різними 

початковими умовами, встановлено, що при збільшенні часу розгону електроприводу за допомогою 

перетворювача частоти зменшується коефіцієнт відносного зусилля в канаті для випадків «з підхопленням» та 

«з ваги», що, у свою чергу, дозволяє сказати про зменшення вертикальних коливань вантажу протягом усього 

перехідного процесу. Для випадку «зі зчепленням» слід сказати про те, що на початку перехідного процесу 

зменшення коливань не відбувається, оскільки рух вантажу розпочинається тільки при подоланні 

електроприводом максимального зусилля відриву, що дає більш значну початкову амплітуду коливань вантажу. 
Висновки. Проведено експериментальні дослідження з використанням фізичної моделі вантажопідйомного 

механізму та визначено залежності впливу темпу розгону на величину вертикальних коливань підвішеного 

вантажу. Проведено аналіз експериментів та визначено математичні закони, які описують залежність 

зменшення величини коливання підвішеного вантажу від темпу розгону механізму. Створений лабораторний 

комплекс дозволяє вивчати особливості роботи вантажопідйомного механізму, формувати різні режими 

регулювання швидкості та формування пускового моменту за допомогою системи перетворювач частоти–

асинхронний двигун, формувати умови технологічних циклів роботи обладнання, які максимально наближені 

до умов роботи механізмів на промислових підприємствах. 
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Вступ. Під час підготовки спеціалістів з напряму «Електромеханіка» дуже важливо закріпити теоретичні 

знання їх практичним застосуванням із розробки та реалізації систем автоматизованого електроприводу 

типових технологічних установок. У даний час у лабораторії кафедри є можливість працювати з промисловими 

технологічними пристроями: мікроконтролером OBEN, частотними перетворювачами MITSUBISHI, Lenze 

SMD та Lenze Vector,  програмованими реле REIPOL та ін. Проте це обладнання має високу вартість і є 

складним в експлуатації. Для студента робота з таким технологічним пристроєм вимагає не тільки досконалого 

знання функціональних особливостей роботи цього обладнання, а й видів операцій, що виконує це обладнання 

в системах автоматизованого керування. Для початкового рівня вивчення елементів систем автоматизованого 

керування та їх взаємодію на наочній практиці, як альтернатива до складного та вартісного обладнання, 

пропонується використання платформи на мікроконтролері Arduino.  

Мета роботи. Ознайомлення з можливостями платформи Arduino, розкриття основного потенціалу та 

можливості програмованої апаратної платформи та застосування як аналога інших систем керування та 

автоматизації в навчальному процесі. 

Матеріал і результати дослідження. Arduino – це ефективний засіб розробки програмованих електронних 

пристроїв, які, на відміну від персональних комп'ютерів, орієнтовані на тісну взаємодію з технологічним 

обладнанням. Arduino – це відкрита програмована апаратна платформа для роботи з різними фізичними 

об'єктами і являє собою просту плату з мікроконтролером, а також спеціальне середовище розробки для 

написання програмного забезпечення мікроконтролера. 

Arduino може використовуватися для розробки інтерактивних систем, керованих різними датчиками і 

перемикачами. Такі системи, в свою чергу, можуть управляти роботою різних індикаторів, двигунів та інших 

пристроїв. Проекти Arduino можуть бути як самостійними, так і взаємодіяти з програмним забезпеченням, 

встановленим на персональному комп'ютері (наприклад, додатками Flash, Processing, MaxMSP). Будь-яку плату 

Arduino можна зібрати вручну або ж придбати готовий пристрій; середовище розробки для програмування такої 

плати має відкритий вихідний код і повністю безкоштовне. 

Мова програмування Arduino є реалізацією схожої до апаратної платформи "Wiring", заснованої на 

середовищі програмування "С++" 

Аналіз існуючих мікроконтролерів і мікропроцесорних пристроїв, призначених для програмування різних 

апаратних засобів: Parallax Basic Stamp, Netmedia's BX-24, Phidgets, MIT's Handyboard, STM  і т.д. показав, що 

всі ці пристрої пропонують схожу функціональність і здатні звільнити користувача від необхідності 

заглиблюватися в дрібні деталі внутрішнього устрою мікроконтролерів, надавши йому простий і зручний 

інтерфейс для їх програмування. Arduino також спрощує процес роботи з мікроконтролерами, але, на відміну 

від інших систем, надає низку переваг для викладачів, студентів і радіоаматорів: 

– низька вартість. Порівняно зі схожими апаратними платформами, плати Arduino мають відносно низьку 

вартість: готові модулі Arduino коштують не дорожче $ 25, а можливість зібрати плату вручну дозволяє 

максимально заощадити кошти й отримати Arduino за мінімальну ціну; 

– кросплатформеність. Програмне забезпечення Arduino працює на операційних системах Windows, 

Macintosh OSX і Linux, у той час як більшість подібних систем орієнтовані на роботу тільки у Windows; 

– просте й зручне середовище програмування. Середовище програмування Arduino зрозумілий і просте для 

початківців, але при цьому досить гнучке для просунутих користувачів. Воно засноване на середовищі 

програмування Processing. Завдяки цьому студенти, які вивчають програмування в середовищі Processing, 

зможуть легко освоїти Arduino; 

– розширюване програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Програмне забезпечення Arduino має 

відкритий вихідний код, завдяки цьому досвідчені програмісти можуть змінювати й доповнювати його. 

Можливості мови Arduino можна також розширювати за допомогою C ++ бібліотек. Завдяки тому, що він 

заснований на мові AVR C, просунуті користувачі, що бажають розібратися в технічних деталях, можуть легко 

перейти з мови Arduino на С або вставляти ділянки AVR-C коду безпосередньо в програми Arduino; 

– розширюване відкрите апаратне забезпечення. Пристрої Arduino побудовані на базі мікроконтролерів 

Atmel ATmega8 і ATmega168, ATmega 328p. Завдяки тому, що всі схеми модулів Arduino опубліковані під 

ліцензією Creative Commons, досвідчені інженери й розробники можуть створювати свої версії пристроїв на 

основі існуючих. І навіть звичайні користувачі можуть збирати дослідні зразки Arduino для кращого розуміння 

принципів їх роботи та економії коштів. 

Мова програмування Arduino є стандартним C ++ (використовується компілятор AVR-GCC) з деякими 

особливостями, які полегшують новачкам написання першої працюючої програми. Розробка програмного 

забезпечена на основі цієї мови, дає можливість засвоїти основні принципи побудови програмного тіла із 

застосуванням команд та міні блоків з готовими підпрограмами. Основи побудови програмного тіла є 

mailto:34092@ukr.net
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стандартними, що застосовуються в язиках такого рівня. Надбані навички програмування студенти зможуть 

застосовувати як у подальшому навчанні так і на виробництві при роботі програмами  візуалізації та керування. 

Програми, написані програмістом Arduino, називаються начерки (або іноді скетчі – від англ. Sketch) і 

зберігаються у файлах з розширенням ino. Ці файли перед компіляцією обробляються препроцесором Arduino. 

Також існує можливість створювати й підключати до проекту стандартні файли C ++. 

Обов'язкову в C ++ функцію main () препроцесор Arduino створює сам, вставляючи туди необхідні 

«чорнові» дії. 

Програміст повинен написати дві обов'язкові для Arduino функції: setup () і loop (). Перша викликається 

одноразово при старті, друга виконується в нескінченному циклі. 

У текст своєї програми (скетчу) програміст не зобов'язаний вставляти заголовки використовуваних 

стандартних бібліотек. Ці заголовки додасть препроцесор Arduino відповідно до конфігурації проекту, однак 

призначені для користувача бібліотеки потрібно вказувати. 

Менеджер проекту Arduino IDE має нестандартний механізм додавання бібліотек. Бібліотеки у вигляді 

вихідних текстів на стандартному C ++ додаються в спеціальну папку в робочому каталозі IDE. При цьому 

назву бібліотеки буде додано до списку бібліотек в меню IDE. Програміст зазначає потрібні бібліотеки і вони 

вносяться до списку компіляції. 

Arduino IDE не пропонує ніяких налаштувань компілятора і мінімізує інші настройки, що спрощує початок 

роботи для новачків і зменшує ризик виникнення проблем. Приклад зборки та роботи платформи Arduino з 

периферійними  елементами. 

 

 
 

Рисунок 1 –Вигляд платформи Arduino та її периферійні складові 

 

Висновки. Платформа  на мікроконтролері Arduino є достатньо простим недорогим пристроєм що дозволяє 

на практиці закріпити навички складання систем автоматизації з елементної бази, розглянути їх взаємодію. Є 

можливість навчатися  складати прості алгоритми та виконувати програмування елементів  автоматизованих 

систем керування й т.д. Застосування  платформ  на мікроконтролері Arduino на початкових етапах навчання 

студентів напряму «Електромеханіка» значно покращить якість навчального процесу.  

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Петін В.А. Проекти з використанням контролера Arduino. – СПб.: БХВ–Петербург, 2014. – 401 с. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino 

3. http://arduino.ua/ru/about 

 
Рекомендовано до друку проф. Родькіним Д. Й. 

http://arduino.ua/ru/about


КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 

257 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ЭМУЛЯТОРОВ  ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА»   

Р. С. Мухьяров, студ., М. Ю. Юхименко, ст. преп.  

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: saue1@kdu.edu.ua   

 

Введение. В условиях современной высшей школы роль информационных технологий в 

совершенствовании качества подготовки инженеров-электромехаников очень велика. Обучение студентов по 

курсам специализированных дисциплин осуществляется по следующим направлениям: внедрение 

компьютерных обучающих программ, разработка компьютеризированных лабораторных работ, использование 

средств мультимедиа, создание электронных учебников, дистанционное обучение,  применение программ для  

контроля  знаний [1].  

Актуальность исследования обусловлена тем, что для повышения качества подготовки студентов в целом 

целесообразно обеспечить распределение и дублирование функций между физическим лабораторным 

оборудованием и виртуальными приборами с целью снижения зависимости подготовки студентов от уровня 

развития лабораторной базы [2]. 

Цель работы. Разработка виртуального лабораторного практикума для изучения микропроцессорных 

устройств управления студентами-электромеханиками. 

Материал и результаты исследования. Развитие информационных технологий привело к появлению 

понятия «виртуальный лабораторный практикум» (ВЛП), в основе которого лежит имитационное 

компьютерное моделирование. Основные способы использования ВЛП в учебном процессе: 

– в качестве компьютерного «тренажера» для подготовки к выполнению практикума в реальной 

лаборатории (при этом программы компьютерного и физического экспериментов, как правило, одинаковы); 

– как дополнение к реальному практикуму, предусматривающее такие компьютерные эксперименты, 

которые по различным причинам (техническим, финансовым, организационным и т.п.) не могут быть 

реализованы на физическом оборудовании. 

Если ВЛП используется как дополнение к реальному практикуму, то он должен быть ориентирован на 

проведение исследований повышенного уровня сложности или исследований, требующих дорогостоящего 

оборудования, которым не располагает университет. 

По технологиям создания ВЛП можно выделить следующие основные варианты: 

– ВЛП на основе универсальных пакетов программ, обеспечивающих возможность применения в широком 

спектре предметных областей. Примером может служить система LabVIEW фирмы National Instruments. 

Универсальные пакеты содержат обширные библиотеки элементов, предназначенных для разработки 

виртуальных интерфейсов физических приборов и лабораторных установок [3]; 

– ВЛП на основе специализированных предметно-ориентированных пакетов программ, предназначенных 

для сравнительно ограниченного набора предметных областей. В качестве примера отметим систему Multisim 

фирмы Electronics Workbench, созданную для моделирования электронных схем, систему ChemOffice фирмы 

CambridgeSoft, предназначенную для моделирования и анализа химических процессов, и т.п. [4];  

– ВЛП на основе Java-апплетов. В отличие от предыдущих случаев, где пользователь (преподаватель) 

обычно работает в режиме графического программирования, процесс создания Java-апплетов является гораздо 

более трудоемким и требует программирования в кодах. Тем не менее, данная технология имеет и 

определенные достоинства, особенно когда речь заходит о ВЛП, предназначенном для сетевого применения.  

При разработке лабораторного практикума важным является вопрос, не является ли ВЛП альтернативой 

реальному лабораторному практикуму. С одной стороны, современные компьютерные технологии 

имитационного моделирования позволяют создавать виртуальные интерфейсы реального лабораторного 

оборудования, воспроизводящие и внешний вид, и его параметры с очень высокой точностью. С другой 

стороны, поддержание в рабочем состоянии и своевременное обновление лабораторного оборудования требует 

немалых финансовых средств. 

Вместе с тем любой, даже самый высококлассный ВЛП, в большинстве случаев не заменит по своему 

обучающему воздействию, оказываемому на студента, работу с реальным оборудованием. 

Одно из таких направлений – использование в лабораторном практикуме компьютерного моделирования на 

базе программного пакета Emu8086 [5]. Эмулятор выполняет программы на виртуальном ПК, который 

полностью исключает возможность доступа из учебной программы к реальным аппаратным средствам, таким 

как жесткие диски и память. Так как код ассемблера выполняется на виртуальной машине, то отладка 

становится более легкой. Система предназначена для изучения языка программирования ассемблер, 

компьютерной архитектуры и принципов разработки программного обеспечения. Программа состоит из 

редактора исходного кода, ассемблера, эмулятора микропроцессора (виртуальный PC) и справочной 

подсистемы. Окно эмулятора Emu8086 показано на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Окно эмулятора Emu8086 c программой управления шаговым двигателем 

 

Эмулятор управляет программами подобно реальному микропроцессору в пошаговом режиме. Отображает 

реестр, память, стек, переменные и флаги. Все переменные, находящиеся в памяти, могут быть 

отредактированы двойным щелчком мыши. С помощью emu8086 можно, например, создать 

миниоперационную систему и записать ее бинарный код на загрузочный диск. 

Выводы. Лабораторный практикум является обязательным компонентом обучения для всех инженерных 

дисциплин. Во время практикума студенты закрепляют теоретические знания практической работой с 

электронными схемами, учатся работать с контрольно-измерительной аппаратурой, приобретают 

исследовательские навыки. В связи с динамичным изменением элементной базы микропроцессорной техники 

электронный практикум должен своевременно обновляться и совершенствоваться. 

Одним из направлений совершенствования лабораторного практикума в области изучения 

функционирования средств микропроцессорной техники является использование компьютерного 

моделирования на базе программного пакета Emu8086. Данный программный продукт может применяться для 

проведения лабораторных работ по дисциплинам «Микропроцессорные устройства», «Организация ЭВМ» и 

т.д. 

Сравнение разработанного виртуального лабораторного практикума с физическим оборудованием – 

лабораторными стендами дает возможность сделать следующие выводы: 

– один компьютер с установленным программным эмулятором способен заменить несколько стендов 

различной направленности; 

– использование компьютерного моделирования позволяет высвободить часть персонала, занятого ранее 

обслуживанием и ремонтом лабораторных стендов; 

– качество обучения студентов повышается за счѐт большей наглядности, за счѐт снижения аварийности 

оборудования, а также за счет приобретения студентами дополнительных навыков работы со средствами 

вычислительной техники. 
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Введение. Гидротранспортные установки (ГТУ) широко используются в различных отраслях 

промышленности и коммунальном секторе. В их структуру входят: насосные агрегаты (НА) с различными 

схемами включения турбомеханизмов, разветвленная сеть гидрокоммуникаций, регулирующая и защитная 

трубопроводная арматура, приемные резервуары и т. п. Режимы эксплуатации ГТУ достаточно сложные и 

зависят от способов запуска НА, графика работы потребителя, методов регулирования технологических 

параметров, наличия кавитационных процессов в трубопроводной сети и т. п. [3]. 

В реальных условиях не всегда представляется возможным исследовать режимы работы ГТУ с учетом 

перечисленных выше факторов. Поэтому заслуживает внимания разработка компьютеризированных средств, 

позволяющих исследовать режимы работы физического оборудования путем имитации его на виртуальных 

моделях [2].  

Цель работы. Исследование статических и динамических режимов гидротранспортной установки на базе 

виртуального комплекса-тренажера. 

Материал и результаты исследования. В основе создания виртуального комплекса-тренажера лежит 

физическая модель ГТУ, разработанная сотрудниками кафедры систем автоматического управления и 

электропривода Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского [5]. 

Лабораторный гидротранспортный комплекс состоит из: приемного резервуара, разветвленной трубопроводной 

сети, запорно-регулирующей арматуры, центробежного насоса с асинхронным двигателем на валу, 

преобразователя частоты, контрольно-измерительных аппаратуры (амперметра, вольтметра, датчиков давления 

и расходомера). Номинальные параметры насосного и трубопроводного оборудования: частота вращения АД 

25296,n  с
-1

, напор 22nH  м; расход 00140,Qn   м
3
/с; мощность 800nP  Вт, длина трубопровода  

7l  м, диаметр трубы 050,d   м. Мелкомасштабная модель ГТУ является многофункциональным 

комплексом, позволяющим выполнить анализ режимов работы НА при использовании различных схем запуска 

турбомашин и методов регулирования технологических параметров, развитии нестационарных 

гидродинамических процессов в трубопроводной сети и т.п. 

Графический интерфейс виртуального комплекса-тренажера ГТУ создан в среде программного пакета 

LabVIEW на базе технологии структурного моделирования объектов. Главное окно виртуального 

лабораторного комплекса-тренажера (рис. 1) включает: І – блок имитационной модели ГТУ; ІІ – панель 

контроля и управления параметрами ГТУ; ІІІ –  меню выбора учебно-тренировочных задач; IV – блок 

визуального отображения режимов работы гидросистемы. 

Рисунок 1 – Главное окно виртуального лабораторного комплекса-тренажера гидротранспортной установки 

В качестве примера на рис. 1 приведены статические характеристики ГТУ при запуске НА на закрытую 

задвижку в напорном трубопроводе и последующем плавном ее открытии с выходом на рабочий режим с 

параметрами: частота вращения АД 314 p  с
-1

, напор 74,H p   м, расход 0020,Qp   м
3
/с. На графиках 

приведены напорно-расходная и мощностная характеристики НА при работе на трубопроводную систему. При 

необходимости имеется возможность получения энергетической и механической характеристик работы 

оборудования.  

III I 

II 

IV 
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Для исследования динамических процессов в ГТУ на базе виртуального комплекса-тренажера используется 

вкладка «Динамические характеристики» (рис. 1), позволяющая отображать изменение механических, 

электрических и технологических параметров во времени.  

На рис. 2 приведены динамические характеристики ГТУ, где в момент времени от 0 до 6 с происходит 

запуск НА на закрытую задвижку, при этом напор на выходе насоса максимальный; после открытия задвижки в 

период времени с 6 до 8 с значения напора и расхода соответствуют рабочему режиму; в момент времени, 

равный 13 с, происходит снижение частоты вращения двигателя насоса, что приводит к уменьшению 

технологических параметров в гидросистеме. 
 

       
а)                                                          б)                                                        в) 

Рисунок 2 – Динамические характеристики ГТУ: 

а) кривые изменения частоты вращения и момента АД; б) кривые изменения тока статора и мощности АД; 

в) кривые изменения напора и расхода на выходе НА 
 

Выводы. Разработанный виртуальный лабораторный стенд гидротранспортной установки является набором 

инструментальных и моделирующих средств, позволяющих проводить исследование статических и 

динамических режимов работы электрогидравлического оборудования при изменении параметров 

трубопроводной сети, использовании различных методов регулирования параметров, развитии в гидросистеме 

нестационарных процессов и т. п. Графический интерфейс виртуального лабораторного стенда 

предусматривает сбор и вывод информации об изменении технологических, электрических и энергетических 

параметров гидросистемы, предоставляет возможность пользователю в режиме реального времени задавать 

различные значения управляющих величин (частоты питающей сети, сопротивления регулировочной 

задвижки). Предложенный программный комплекс является базовой платформой при тренажерной подготовке 

персонала как в нормальных, так и в аварийных режимах работы оборудования. 
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Вступ. Контейнерні перевезення є найбільш сучасним видом транспортування вантажів, як у внутрішньому, 

так і у міжнародному сполученні, і виконуються різними видами сухопутного, водного, повітряного 

транспорту. Контейнерні перевантажувачі, зокрема тилові, відіграють значну роль у цьому технологічному 

процесі.  

Розвиток конструкцій і характеристик тилових контейнерних перевантажувачів спрямований на підвищення 

інтенсивності обробки суден-контейнеровозів. Але збільшення продуктивності шляхом підвищення їх робочих 

швидкостей обмежується супутнім негативним збільшенням амплітуди розхитування контейнера (спредера). 

Мета роботи. Розробка та дослідження прототипу комп’ютеризованої системи управління тиловим 

контейнерним перевантажувачем з законами керування переміщенням вантажу, які забезпечують демпфування 

коливань при одночасній роботі механізмів, що підвищує продуктивність роботи перевантажувача. 

Матеріали та результати досліджень. Алгоритм керування механізмами використовує метод демпфування 

коливань, який оснований на формуванні кута відхилу канату від вертикалі за прийнятим законом, за рахунок 

зміни швидкості точки підвісу вантажу у три етапи. Метод детально описаний в роботі [2]. У законах керування 

можна виділити три складові: лінійну, гармонійну і пов’язану з довжиною канату, нелінійну і пов’язану з 

роботою механізму підйому. Перша складова не потребує високої швидкодії та її параметри визначаються 

алгоритмом позиціонування відповідно до табл. 1, дві останні складові потребують високої швидкодії. Тому 

прийнято рішення розподілити задачі: за позиціонування і лінійну складову (рис. 1) відповідає SCADA на 

комп’ютері, за інші – промисловий контролер. 

 

Рисунок 1 – Діаграми лінійних складових швидкостей 

в різних областях переміщень 

 

Згідно з рисунком 1, лінійні складові траєкторії 

руху точки підвісу будуть  змінюватися за наступним 

алгоритмом: 

1. Розгін: 

1.1   розгін з прискоренням а протягом часу t1; 

1.2   розгін з прискоренням 2а протягом часу t2; 

1.3   розгін аналогічно п. 1.1. 

За період розгону досягається швидкість VE. 

2. Рух зі швидкістю VE протягом часу t3; 

3. Гальмування аналогічно п. 1 з прискореннями 

-а, -2а.  

Формування такої діаграми швидкостей 

призводить до розподілу області переміщень s на три 

зони  

1. Великі переміщення за описаним алгоритмом, коли VE  досягає VEmax; 

2. Середні переміщення, коли t3 = 0 і VE ≤ VEmax , але t2 ≥ 0; 

3. Малі переміщення, коли t2 = 0, прискорення менше максимального 𝑎 < 𝑎𝑚𝑎𝑥 . 

Для створення прототипу моделі керування тиловим контейнерним перевантажувачем рейкового типу, 

задаємося базовими параметрами величин кожної області переміщення, які наведені у табл. 1. 

Таблиця 1  Параметри при переміщеннях у різних областях 

Малі переміщення з 4-х 

інтервалів 

t1 –t1 –t1 –t1: 
2 2

max

max

2 3

0 4 ;

;

0,  0;

4 .

G

G

s T a

a a

t t

t T





 



 



 
Для забезпечення 

заданого переміщення 

необхідно задати 

величину прискорення а: 

2 2
.

4 G

s
a

T
  

Середні переміщення з 6-и інтервалів 

t1 – t2 – t1 – t1 – t2 –t1: 
2

2 2 max

max max

max

max 3

4 ;
2

, 0.
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Необхідно задати величину кінцевої 

швидкості і тривалість другого інтервалу: 

2 2
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max

max

2
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Великі переміщення з 7-и 

інтервалів t1–t2–t1–t3–t1–t2–t1: 
2

max

max

max

max max

;
2

,  .
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V
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Необхідно вибрати наступні 

параметри діаграми швидкостей: 
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де αкут відхилення канату від вертикалі; 
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s  переміщення точки підвісу; 

t1 ; t2 ;t3   часові інтервали переміщення візка; 

 TG – постійна часу, зворотна заданої кутової частоти коливань вантажу; 

VE кінцеве значення швидкості. 

Згідно з табл. 1, в середовищі Сitect SCADA [1] реалізовано прототип, у якому перебачено можливість 

керування перевантажувачем в ручному і автоматичному режимах (рис. 2). 

За допомогою графічних елементів та розроблених на мові Citect Cicode макросів для кожного з напрямів 

руху в моделі враховано механічні та електромеханічні процеси крана, такі як: 

- переміщення крану в автоматичному режимі; 

- переміщення візка по консолі в автоматичному режимі; 

- підйом/спуск спредера з вантажем; 

- ті ж самі функції в ручному режимі за допомогою керування віртуальними «джойстиками». 

В макросах введено обмеження переміщення механізмів у діапазоні 0…2000 дискрет і швидкостей 

механізмів у діапазоні –2047…0…+2047 дискрет, що надає можливість передачі даних у промисловий 

контролер. В автоматичному режимі оператор задає кінцеве місце зупинки вантажу, що відповідає принципам 

роботи автоматичних терміналів. 

 

Рисунок 2 – Відображення переміщення крану і візка в SCADA при автоматичному режимі керування 

Також були досягнуті всі поставлені цілі шляхом вирішення наступних задач: 
1. Розроблено графічну оболонку для відображення рухів та стану робочих органів тилового контейнерного 

перевантажувача та модель контейнерного терміналу з розміченою територією для контейнерів у вигляді 
окремих ділянок, які відповідають перерозподілу місць для контейнерів, наприклад, в порту; 

2. Розроблено програмне забезпечення для ручного керування краном та візком, а також для керування 
підйомом спредера шляхом створення спеціальних джойстиків, які використовуються для завдання швидкостей 
руху; 

3. Розроблено програмне забезпечення для автоматичного позиціонування крану в заданих ділянках 
терміналу з урахуванням алгоритмів демпфування коливань вантажу в трьох зонах переміщень при можливості 
одночасної роботи усіх технологічних механізмів. 

Висновки. В роботі в середовищі Сitect SCADA реалізовано автоматичне керування краном з 
позиціонуванням вантажу в заданих точках, що може бути використане, наприклад, при проектуванні 
контейнерних перевантажувачів для роботи у складі автоматизованих терміналів. Програмне забезпечення 
підготовлено для підключення до промислового контролера на тиловому перевантажувачі. Також розроблена 
система може використовуватися в навчальному процесі для ознайомлення з особливостями роботи 
контейнерних перевантажувачів. 
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Вступ. З кожним роком все більшого розповсюдження набувають системи телемеханічного контролю 

параметрів мережі живлення. Системи будують таким чином, щоб забезпечити високу точність, швидкість і 

надійність передачі інформації, а також сигналів управління обраним обладнанням. Можна сказати, що 

головним завданням цих систем є точна й швидка фіксація змін параметрів мережі. Телемеханічний контроль 

застосовують для організації управління обладнанням, яке віддалене від центру управління. У систем 

телемеханічного контролю є багато переваг: 

 оперативність; 

 економічність; 

 можливість повного контролю над операціями й станом обладнання; 

 незалежність від відстані об’єктів контролю. 

Для передачі даних між об’єктами з пунктами управління використовують бездротові системи передачі 

даних. Особливістю цього стенду є використання GSM модему, який призначений для віддаленого обміну 

даними через бездротові системи зв'язку стандарту GSM з обладнанням, оснащеним послідовними 

інтерфейсами зв'язку RS-232 або RS-485. Області застосування GSM модему ОВЕН ПМ01 досить різноманітні. 

Він може використовуватися для багатьох операцій: 

 віддаленого контролю датчиків і різного устаткування, оснащеного послідовними інтерфейсами; 

 автоматичних терміналів самообслуговування (платіжних, вендінг та ін.); 

 систем збору даних, диспетчеризації та управління; 

 дистанційного вимірювання; 

 систем охоронної та протипожежної безпеки; 

 доступу в Інтернет. 

Мета роботи. Розробка системи віддаленого бездротового управління комплексом на базі GSM модемів 

фірми ОВЕН ПМ01. 
Матеріал і результати досліджень. На рис. 1 зображено функціональну схему комплексу. 

Схема має силову та інформаційну частини. Силова частина складається з трьох ліній, кожна з яких має по 

одному контактору КМ1-КМ3 та секційний контактор між 1 і 2 лініями КМ4. Контактори отримують команду 

на ввімкнення з відповідних виходів модуля дискретного введення/виведення (МДВВ), який, у свою чергу, 

через входи опитує КМ1-КМ4 та по інформаційному каналу передає дані про стан цих контакторів. На кожній з 

ліній знаходяться мультиметри (МЕ1-МЕ3), які по інтерфейсу RS-485 передають інформацію про електричні 

КМ1
Вихід 1

Вхід 1

КМ2
Вихід 2

Вхід 2

КМ3
Вихід 3

Вхід 3

МЕ1 МЕ2 МЕ3

Вихід 4

КМ

4

Вхід 4

МДВВ

USB

GSM/GPRS

модуль

Індикація

Блок 

управління

Блок 

живлення
RS-485 RS-232

Перемикач

вибору

інтерфейсу

Х5

Антена

Х1 Х2 Х3

SIM-

карта Х
4

Опера

тор

БЖ
СПК-

107

АС4

Модем

5

31

8

32

11

33

14

34

1

27 28

 Рисунок 1 – Функціональна схема комплексу 
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параметри ліній до панельного контролеру СПК-107, що живиться від блоку живлення (БЖ), та до 

перетворювача інтерфейсів АС4. 

До інформаційної частини також відноситься GSM модем, за допомогою якого відбувається бездротовий 

зв’язок з оператором. Модем складається з основних частин: перемикача вибору інтерфейсів, блока живлення, 

блока індикації та блока управління. Блок управління виконує функції запуску GSM/GPRS модуля, комутації 

сигналів послідовних інтерфейсів у GSM/GPRS модуль, управління індикацією. Три з'єднувачі X1, Х2, X3 

служать для підключення ліній послідовних інтерфейсів. Вибір інтерфейсу здійснюється за допомогою 

двопозиційного перемикача, розташованого на передній панелі. Крім того, за допомогою перемикача 

підключається внутрішній опір узгодження для лінії інтерфейсу RS-485 з номінальним значенням опору  

120 Ом. Індикація модему складається з трьох одиничних індикаторів червоного світіння. 

Для налаштування модему необхідно: 

– підключити модем до комп'ютера через спеціальний кабель або перетворювач інтерфейсу (наприклад: 

ОВЕН АС3-М, АС4); 

– з'єднатися з ним за допомогою програми «HyperTerminal»; 

– створити нове підключення, вибрати COM-порт, до якого безпосередньо підключений модем; 

– налаштувати порт. 

У вікні «HyperTerminal» вводяться послідовно AT-команди, на які виводяться підтвердження «OK». У 

заводських налаштуваннях модему відключено режим «ехо», тому в «HyperTerminal» при безпосередній роботі 

з портом не відображаються команди, що вводяться. 

Бібліотека SmsOwenLib в CoDeSys призначена для роботи на контролерах ОВЕН із зовнішнім модемом: для 

відправки та отримання SMS повідомлень, роботи із CSD-з’єднанням і початкової конфігурації самого модему. 

Для відкриття порту йі вмикання основного функціонального блоку в середовищі CoDeSys необхідно до 

проекту підключити бібліотеки OwenModulesLib і OwenModemLib (рис. 2). У бібліотеці OwenModulesLib 

використовується функціональний блок для роботи з портом ComConn, а в бібліотеці OwenModemLib – 

функціональний блок FB_SMS_CSD. У блоці ComConn вказується номер порту, швидкість і т.ін. 

У даному прикладі порт 2 буде відкритий 

завжди, а за необхідністю звільнити його 

необхідно подати на вхід «Enable» 

функціонального блоку «СomConn» значення 

False. 

Після відкриття порту й видачі дозволу на 

роботу функціонального блоку FB_SMS_CSD 

програма буде подавати запити в модем на 

наявність вхідних SMS і дзвінків. 

По вихідним флагам функціонального 

блоку FB_SMS_CSD можна визначити 

наявність вхідних дзвінків і повідомлень, а 

також використовувати для виконання 

алгоритмів. 

Висновки. Система бездротового управління лабораторним комплексом може використовуватися в 

навчальному процесі з фахових дисциплін «Електричні системи та мережі», «Електрична частина станцій та 

підстанцій», «Електромагнітна сумісність у системах електроспоживання», «Електропостачання промислових 

підприємств», «Енергетичні установки», «Електротехнічні установки та пристрої» тощо.  
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Вступ. Частотно-регульований електропривод (ЧРЕП) кранових механізмів впевнено витісняє традиційні 

системи кранового електропривода (ЕП), оскільки ЧРЕП забезпечує суттєві технологічні, мікроергономічні та 

техніко-економічні переваги порівняно із застарілими системами, а саме: 

– скорочення часу виконання й підвищення безпеки навантажувально-розвантажувальних, підйомно-

транспортних, монтажних та складальних технологічних операцій за рахунок мінімізації розгойдувань та 

підвищеної точності позиціонування вантажу; 

– збільшення терміну експлуатації елементів конструкції крану й зменшення аварійності механічного та 

електротехнічного обладнання (візків, муфт, лебідок, електричних машин тощо) за рахунок обмеження 

динамічних навантажень; 

– підвищення енергетичної ефективності, зменшення собівартості й витрат на експлуатацію кранів за 

рахунок заміни асинхронних двигунів із фазним ротором на короткозамкнений асинхронний ЕП. 

Сучасні систем керування крановим ЧРЕП зазвичай будуються на базі програмованих логічних контролерів 

(ПЛК).  Широке використання в кранових ЕП мікропроцесорних систем та IT-технологій для інформаційного 

обміну з верхнім рівнем керування, з одного боку, забезпечує високу керованість і гнучкість алгоритмів 

функціонування, ергономічність людино-машинного інтерфейсу, але, в той же час, вимагає відповідної 

кваліфікації інженерно-технічного персоналу, якій здійснює проектування, впровадження та обслуговування 

зазначеного обладнання.  

Мета роботи. Розробка й впровадження в навчальний процес лабораторного комплексу для дослідження 

сучасних систем керування частотно-регульованим крановим електроприводом. 

Матеріал і результати дослідження. Лабораторний комплекс (рис. 1) складається із силового 

електромеханічного обладнання, перетворювачів частоти та системи керування. До електромеханічного 

обладнання належить пересувна електрична таль ТЕ-0,5ВЗП, оснащена механізмом підіймання з мотор-

редуктором М1 і механізмом переміщення вантажу з мотор-редуктором М2. Для побудови керування було 

обрано обладнання компанії Mitsubishi, зокрема: два перетворювачі частоти (ПЧ) FR-D700, мікроконтролер 

FXA1N, модуль введення/виведення FX0N-3A з двома аналоговими входами та одним аналоговим виходом 

(0–10 В, або 4–20 мА), модулем FX0N-485ADP (адаптером інтерфейсу RS485). 

Перетворювачі частоти живляться від однофазної електричної мережі змінного струму 220 В через 

вимірювачі (мультиметри) ИМС-Ф1. Останні використовуються для вимірювання напруги, струму, частоти, 

повної, активної й реактивної потужності, коефіцієнту потужності (cos φ).  

Лабораторний комплекс передбачає наступні режими роботи: 

– режим прямого керування ПЧ,  коли комутація дискретних входів UZ1 та UZ2 здійснюється за 

допомогою кнопок SB1 "Угору", SB2 "Униз", SB3 "Вперед", SB4 "Назад" (перемикач SA1 в "ON"); 

– режим прямого керування контролером, коли за допомогою кнопкового посту здійснюється комутація 

дискретних входів ПЛК (перемикач SA3 в "ON"), який, у свою чергу, комутує входи ПЧ; 

– режим циклової автоматизації (послідовне виконання команд ПЛК згідно із заданою програмою). 
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Рисунок 1 – Функціональна схема лабораторного комплексу 

 
* Робота виконана під керівництвом к.т.н., доц. Гладиря А.І. 

mailto:leschuk_oleksiy@mail.ru


КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 

266 
 

Швидкість підіймання вантажу може дискретно задаватися перетворювачем UZ1 на рівнях "Midle" або 

"Low" шляхом переведення перемикача SA2 в положення "RM" або "LM" відповідно. Переміщення вантажу 

здійснюється плавним регулюванням швидкості в розімкненій (SA4 у положенні "PLC") або замкненій (SA4 у 

положення "BR") системі.  

На рис. 2 зображено фрагмент алгоритму прямого керування контролером. У лабораторному практикумі 

для написання керуючої  програми (рис. 2,б) в інтегрованому середовищі "GX Developer" використовується 

найпростіший і наочний метод програмування – спосіб релейних діаграм.  
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 Рисунок 2 – Алгоритми  керування (а) та приклад програмування (б) ПЛК 

 

Диспетчеризація й дистанційне керування лабораторним комплексом здійснюється шляхом охоплення всіх 

активних елементів комплексу (ПЧ та ПЛК) в інформаційну мережу за допомогою вбудованого в дані пристрої 

апаратного інтерфейсу RS-485 та перетворювача інтерфейсу АС4 для зв’язку з персональним комп’ютером. 

Висновки. Створене лабораторне обладнання надає можливість проведення якісного лабораторного 

практикуму з вивчення сучасних систем керування крановим ЕП і може бути корисним при вивченні 

принципів побудови інформаційних промислових мереж. 
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ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

О. А. Хребтова, ст. викл., Д. Є. Чернов, студ., А. О. Богодист, студ. 

Кременчуцький  національний університет імені Михайла Остроградського 

ул. Пешотравнева, 20, 39600,м. Кременчук, Украина, e-mail: 34092 @ ukr. net 

 

Вступ. Проблема комплексної автоматизації в різних сферах народного господарства є однією з ключових. 

Її  вирішення належить до пріоритетних напрямів науково-технічної політики в нашій країні. Особливе місце 

тут відводиться створенню систем автоматичного керування й регулювання з використанням мікропроцесорів і 

мікро-ЕОМ. Для розроблення й дослідження таких систем потрібні висококваліфіковані фахівці, які засвоїли як 

теорію автоматичного регулювання, так і її прикладні аспекти, особливо аспекти, пов’язані із застосуванням та 

налаштуванням сучасних засобів мікропроцесорної техніки. 

Розроблена модель лабораторного комплексу дає можливість з використання програми PCNeed та STEP7 

застосовувати навички програмування ПЛК та програмованого реле для створення автоматизованих програм 

управління технологічними процесами.  

Мета роботи. Розробка лабораторного стенду для створення та налагодження алгоритмів та програмного 

забезпечення технологічних процесів, ознайомлення з принципами складання алгоритмів та принципами 

програмування для створення автоматизованих систем виконання технологічних операцій. 

Матеріали і результати дослідження. Лабораторний стенд представляє собою коробку, де змонтовані 

вимикачі в кількості вісім штук та діоди – вісім штук. Накладні панелі імітують технологічний процес. Виводи 

при необхідності підключаються к програмованому логічному контролеру або безпосередньо до лабораторного 

стенду з технологічним механізмом. Лабораторний стенд має можливість роботи як автономно від джерела 

живлення для начальної стадії вивчення технологічних процесів, так і від лабораторного комплексу. 

Лабораторний стенд виконаний таким чином, що дозволяє формувати алгоритм роботи за допомогою 

вхідних сигналів запрограмованого логічного пристрою (ПЛК) або за допомогою натискання кнопок імітації 

виконання технологічних операцій. Контроль виконання послідовності технологічних операцій можна 

виконувати як через ПЛК, так і при візуальному контролі викладача. На даний момент проводиться  імітаційне 

уявлення тільки для трьох технологічних процесів, але за необхідністю можна реалізувати інші імітації типових 

технологічних процесів. Даний лабораторний стенд дозволяє на простому й наочному прикладі ознайомити 

студентів із принципами виконання технологічних операцій, прищепити навики створення та розробки 

алгоритмів технологічних процесів. Особливу увагу приділено можливості розробки програмного 

представлення технологічних операцій за допомогою існуючих програмних засобів автоматизації. 

Лабораторний стенд може працювати в системі візуалізації при підключенні к сенсорній панелі керування, як 

імітаційний об’єкт технологічних процесів, що дозволить протестувати створений проект системи візуалізації. 

На рис. 1 наведено приклад підключення елементів лабораторного комплексу та розроблені технологічні 

процеси. 

 

Програмоване 

реле

Сенсорна панель 

керування

Панель імітації 

технологічного процесу

ПЛК
ПЛК

СЫРОЕ 

МОЛОКО

ПОДАЧА 

СР

СЫВОРОТКА

ОСТАНОВ

 
а)                                                           б)                  

Рисунок 1 – Приклад застосування  лабораторного комплексу: 

 а) схема лабораторного стенду; б) з’ємна панель 1: лінія по переробці молока  

 

На лабораторний стенд було розроблено дві з’ємні панелі, розроблено алгоритм роботи для кожної панелі, 

що імітує технологічний процес роботи лінії по переробці молока та технологічний процес переміщення 
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вантажу краном. По розробленому алгоритму при застосуванні програми PCNeed для програмованого реле 

розроблена програма роботи та контролю виконання технологічних операцій кожного технологічного процесу. 

Програма розроблена таким чином, що враховує не тільки виконання технологічного процесу, но й застерігає 

роботу механізму при невірному натисканні командних кнопок або при непослідовному виконанні 

технологічного процесу. Приклад алгоритму та програми приведено на рис. 2 і рис. 3. 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм виробництва лінії  

по переробці молока 

 
 

Рисунок 3 – Зовнішній вигляд програми 

технологічного процесу в робочому вікні LAD 

програми PCNeed 

 

Висновки. Розроблений лабораторний стенд дозволяє студентам на простих прикладах вивчити особливості 

виконання типових технологічних процесів, придбати навички що до розробки алгоритмів роботи типових 

технологічних механізмів. По розробленим алгоритмам розробити програмне забезпечення та запрограмувати 

елементи, як малої автоматизації (програмоване реле RelPol) та й елементи автоматизації великих 

технологічних підприємств (мікроконтролер Vipa). 

Це дозволить студентам у повній мірі проявити творчий підхід при створенні нових алгоритмів та 

програмного забезпечення технологічних операцій і процесів для закріплення отриманих знань з дисципліни 

«Автоматизація типових технологічних процесів». У лабораторному стенді існує можливість для наочного 

налагодження та відпрацювання програмних продуктів, створених як на ПЛК, так і проектів візуалізації 

створених у SCADA–системі. 
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НАВЧАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ АВТОНОМНИХ 

ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ НА БАЗІ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
 

Н. В. Зачепа, асп., Д. Ю. Сусік, студ., В. В. Піддубний, студ.* 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

ул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: natali_2M@mail.ru 

Вступ. При використанні дистанційних форм навчання в технічних дисциплінах виникають складнощі, 

пов’язані з необхідністю вивчення принципу дії тих чи інших пристроїв на реальних фізичних стендах чи 

макетах. Доступ до них у студентів може бути відсутній, тому необхідність створення віртуальних навчальних 

стендів, функціональність яких у рамках поставленої задачі наближується до реальних. 

При дослідженні роботи автономних джерел електропостачання виникає необхідність виконання 

лабораторних робіт з вивчення умов пуску асинхронного генератора, а також забезпечення його гарантованого 

збудження. 

Мета роботи. Розробка універсального навчального стенду для дослідження режимів роботи автономних 

джерел живлення на базі асинхронного генератора. 

Матеріал і результати дослідження. Одним із головних завдань розробки такого навчального стенду є 

виконання віртуального експерименту з можливістю спостерігання за ходом його протікання та отримання 

необхідних даних для подальших досліджень. Адже імітація роботи реального обладнання формує уяву про 

роботу фізичних установок чи комплексів, дозволяє проводити експеримент у надзвичайних ситуаціях за різних 

умов та обставин. Блок–схему а автономного джерела живлення (АДЖ) на базі асинхронного генератора (АГ) із 

живленням споживачів змінного та постійного струмів наведено на рис. 1.  
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джерело живлення

 

Рисунок 1 – Блок–схема АДЖ на базі АГ із живленням споживачів змінного та постійного струмів 

Розроблений універсальний навчальний стенд характеризується широким спектром досліджень режимів 

роботи безпосередньо як самого АДЖ, з’єднаного напряму або через редуктор, так і споживачів. До затискачів 

генератора є можливість підключення як споживачів постійного (через випрямляч перемикачем), так і змінного 

струмів, а також здійснювати груповий чи каскадний пуск електричних двигунів. Крім того, реалізовано 

регульований пуск електричних машин з живленням від АГ за рахунок тиристорного регулятора напруги (ТРН) 

та перетворювача частоти (ПЧ). Причому для останнього є можливість вибору одного з трьох основних законів 

частотного керування шляхом натискання відповідної кнопки на панелі. Замиканням ключів здійснюється 

під’єднанням пристрою пофазного включення (ППВ) для реалізації сприятливого пуску АД шляхом 

регулювання кута затримки на включення кожної фази. 

Реалізація математичних моделей кожного елементу блок–схеми виконано у програмному пакеті LABView, 

що дає можливість створення системи у вигляді програмної моделі реально існуючої установки. Панель 

завдання параметрів електричних машин та інших елементів, що входять у склад стенду, наведено на рис. 2.  

Панель контрольно-вимірювальної апаратури (рис. 3) дає можливість контролювати зміну основних 

електричних параметрів у вигляді поточних числових значень, а також відображення діючих значень 

перехідних процесів здійснюється у вікні візуалізації (рис. 4). 

Висновки. Застосування під час навчання універсальних навчальних стендів на базі віртуальних коплексів 

стрияє підвищенню наочності досліджень. Основу розглянутого в роботі стенду складають математичні моделі, 

що дозволяють досліджувати процеси, ідентичні процесам у реальних фізичних об'єктах у різних режимах 

роботи. Розроблений універсальний навчальний стенд легко можна інтегрувати до електронних навчально-

методичних комплексів дисциплін, наприклад, для організації якісного заочного (дистанційного) навчання.  

 
*Виконано під керівництвом к.т.н., доц. Ю. В. Зачепи 
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Рисунок 2 – Панель завдання параметрів 

 

Рисунок 3 – Панель контрольно-

вимірювальної апаратури 

 

Рисунок 4 – Вікно візуалізації параметрів перехідних процесів АДЖ з АГ та споживачів 
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Вступ. Значна частина провідних вітчизняних підприємств, використовуючи в своїй роботі насосні 
установки, оснащують їх саме регульованим напівпровідниковим електроприводом змінного струму. 
Популярність і затребуваність сучасних перетворювачів частоти обумовлена їх широкими можливостями з боку 
енерго- та ресурсозбереження [1]. З іншого боку людство перебуває в стані постійного технологічного 
прогресу, коли в усі сфери життя впроваджуються нові технології, пов’язані з автоматизацією та 
диспетчеризацією. 

Досить актуальним постає питання не просто впровадження сучасних засобів керування будь-якими 
механізмами, а використання найпростіших пристроїв для дистанційного їх управління за допомогою, 
наприклад, операторської панелі. 

Мета роботи. Розробка програмного та апаратного забезпечення для дистанційного керування в межах 
локальної мережі роботою привода насоса за допомогою операторської панелі. 

Матеріал і результати дослідження. Працівниками кафедри електромеханіки ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» впроваджена в роботу лабораторія «Енергоефективних систем та технологій», один 
із стендів якої присвячено дослідженню роботи відцентрового насоса [2]. Керування приводом насоса 
реалізовано через людино-машинний інтерфейс завдяки створенню локальної мережі між приводом та 
операторською панеллю виробника Weintek, яка характеризується невеликими габаритами, широкою 
функціональністю та високою надійністю, демократичною ціною. 

При вирішенні задачі використовувались загальні методи електропривода, побудови локальних мереж, 
програмування. На підставі обґрунтованого вибору мережевого інтерфейсу зв’язку RS-485 [3] та комутаційного 
протоколу Modbus [4] побудована локальна мережа промислової автоматики та розроблена оригінальна 
програма для керування роботою привода насоса з операторської панелі. 

Для зв’язку з мережевими пристроями по мережі Modbus з лінією RS-485 використовується модуль FMBA-01, 
який приєднується до приводу через передній роз’єм і потребує тільки встановлення перемикачів j1 вбудованого 
термінатора згідно топології мережі. 

Розглянуті питання відображення інформації в Modbus. Зроблена спроба систематизувати відображення 
Modbus адресів на фізичну пам'ять привода та операторської панелі, що при відсутності докладної і 
несуперечливої документації є нетривіальним завданням. 

Побудовано систему керування приводом змінного струму, яка дозволяє скидати стан керування привода, 
включати привод, задати вихідну частоту живлення двигуна, зупиняти привод та змінювати напрямок 
обертання двигуна. Управління приводом може здійснюватися через сенсорний екран панелі або за допомогою 
маніпулятора «мишка», підключеної через інтерфейс USB. Крім того панель має вбудований сервер віддаленого 
доступу VNC. Після встановлення на ПК VNC клієнта та підключення ПЛК можливо керувати панеллю 
безпосередньо з ПК. 

Детально розглянуто режим керування приводом змінного струму ABB ACS355 [5] за профілем DCU 
PROFILE, описано вміст командного слова та слова стану. Обраний режим керування достатньо простий і 
дозволяє за необхідністю досягти всіх можливостей профілів керування ABB Drives. 

Висновки. Розроблений стенд використовується в навчальному процесі для підготовки студентів за 
спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», зокрема в лабораторному курсі 
навчальних дисциплін «Енергоефективні електромеханічні системи та технології» і «Мікропроцесорна та 
вимірювальна техніка», що дозволяє проводити експериментальну оцінку режимів роботи насосних агрегатів, а 
отже дає майбутнім спеціалістам не лише теоретичні знання щодо роботи обладнання, а й практичну підготовку 
на лабораторному обладнанні. 
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Р.О. Журіхін 

Пуск асинхронного двигуна при живленні 

від індуктивно-ємнісного перетворювача з 

підмагнічуванням дроселів 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 15 

У роботі запропоновано спосіб пуску асинхронного 

двигуна з короткозамкненим ротором за допомогою 

підключення обмоток статора до трифазної мережі 

через індуктивно-ємнісний перетворювач, в якому 

індуктивність дроселів регулюється шляхом їх 

підмагнічування від окремої обмотки. 

R. Zhurihin 

Start of induction motor fed by bias choke  

inductive-capacitive converter 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 15  

In this article it is offered a method for starting induction 

motors with squirrel-cage rotor by connecting three-

phase stator windings to the power source through an 

inductive-capacitive converter, which inductance is 

biased from separate windings. 

 

В. М. Макодзьоб  

Аналіз режимів комутаційного взаємовпливу 

групи тиристорних електроприводів з ударно-

циклічним навантаженням 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 16–17.  

Описана робота групи випрямлячів від загального 

трансформатора на прикладі екскаватора ЕКГ-5. 

Проаналізовано три різних режими, зумовлених 

взаємним впливом комутаційних процесів, що 

відбуваються в випрямлячах і призводять до зміни 

кута безпечного інвертування. 

V. Makodzob  

Analysis of interaction of groups of thyristor drives 

with fast variables loads 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 16–17.  

We describe a work group of the total transformer 

rectifiers for example the excavator EKG-5. Been 

analyzed probes the three different modes caused by the 

mutual influence of switching processes in rectifiers and 

lead to changes in the angle invert safe. 

В. В. Лотоус, А. В. Лєнчик, І. О. Нестеров  

Аналіз систем навантаження асинхронних 

двигунів із використанням перетворювача 

частоти 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 18–19. 

Проведений аналіз різних систем  навантаження 

асинхронних двигунів із використанням 

перетворювача частоти дозволив визначити їх 

переваги та недоліки. Аналіз режимів роботи 

системи навантажувальних випробувань із 

використанням перетворювача частоти та 

навантажувальних машин підтвердив можливість 

регулювання моменту навантаження та рекуперації 

активної енергії в мережу живлення. 

V. Lotous, А. Lienchyk, I. Nesterov 

Analysis of load induction motors using a frequency 

converter 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk Аpril 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 18–19.  

The analysis of various load induction motors using a 

frequency converter allowed to determine their strengths 

and weaknesses. Analysis modes of the system load 

testing using frequency converter and loading machines 

since confirmed the possibility of adjusting the loading 

and recovery of active energy in a power. 
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Є.Ю. Березюк, В.М. Трандафілов 

Векторне керування кутовим положенням 

синхронного двигуна з постійними магнітами при 

струмовому керуванні машиною 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих вчених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 20–21. 

В роботі синтезовано алгоритм векторного керування 

кутовим положенням синхронного двигуна при 

струмовому керуванні машиною. Синтез виконано на 

основі зворотної покрокової процедури 

проектування алгоритмів. Дослідження методом 

математичного моделювання показали, що 

синтезований алгоритм забезпечую підвищені 

показники якості відпрацювання траєкторії кутового 

положення.  

E. Berezyuk, V. Trandafilov 

A field-oriented position tracking control of a 

current-fed permanent magnet synchronous motor 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk April 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 20–21. 

In this paper the algorithm of a field-oriented position 

tracking control of a current-fed permanent magnet 

synchronous motor is designed. The algorithm was 

designed using a backstepping control design procedure. 

The simulation results show that a proposed algorithm 

guarantees high performance for position tracking 

control. 

В. Ю. Ноженко  

Вибрационный момент на валу приводного 

двигателя зарезонансной вибрационной машины 
Электромеханические и энергетические системы, 

методы моделирования и оптимизации. Сборник 

научных работ ХІV Международной научно-

технической конференции молодых ученых и 

специалистов в городе Кременчуг 14–15 апреля 2016 

г. – Кременчуг: КрНУ, 2016. – С. 22–23. 

Проведены исследования влияния вибрационного 

момента на приводные двигатели зарезонансной 

вибрационной машины с дебалансными 

вибровозбудителями. Определены постоянная и 

переменная составляющие вибромомента. Показано, 

что постоянная составляющая вибромомента 

является основной нагрузкой приводных двигателей 

вибромашины и при прохождении резонансной зоны 

может привести к «застреванию» ротора двигателя. 

V. Nozhenko 

Vibrating moment on the shaft of the drive motor 

above resonant vibration machine 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april  

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 22–23. 

Investigations of the influence of the vibrational torque 

to the drive motors of above resonant vibration machine 

with debalanced vibration exciters. Determined constant 

and variable components of the vibratory torque. It is 

shown that the constant component of the vibratory 

torque is the main load of the drive motors of the 

vibration of the machine and the passage of the 

resonance zone can lead to "getting stuck" the motor. 

А.О. Сулим, А.В. Донченко, П.О. Хозя 

Визначення енергоємності накопичувача для 

заданого режиму ведення рухомого складу 

метрополітену 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. –  

С. 24–25.  

У роботі запропоновано підхід з визначення 

енергоємності бортового ємнісного накопичувача 

енергії для заданих умов ведення рухомого складу 

метрополітену з системами рекуперації. Виконані 

дослідження з застосуванням запропонованого 

підходу дозволили обрати ємнісний накопичувач 

енергії на базі конденсаторних модулів типу 

60ЕК406 для заданих умов експлуатації рухомого 

складу метрополітену. 

A. Sulym, A. Donchenko, P. Khozya 
Determine the intensity of the drive for a given mode 

of doing subway rolling stock 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 24–25.  

The paper proposes an approach to determine the power 

consumption of onboard energy storage capacitor to set 

conditions for rolling out metro system recovery. The 

investigations using the proposed approach allowed to 

choose the capacitive energy storage-based condenser 

modules such 60EK406 for given conditions of rolling 

stock Metro. 
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М.М. Грачов, М.І. Лагода 

Гальмування тягових двигунів рудничного 

електровозу в режимі противмикання із 

врахуванням специфіки імпульсного керування 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 26. 

В роботі проведено аналіз електромагнітних процесів 

у двигуні постійного струму з послідовною 

обмоткою збудження при електричному гальмуванні 

з противмиканням тягових двигунів рудничного 

електровозу з врахуванням імпульсного керування 

процесом гальмування. Були отримані графіки в 

режимах противмикання та динамічного 

гальмування.  

M. Hrachov, M. Lagoda 

A braking traction motors mine locomotive is in 

opposition mode with the specific impulse control 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 26.  

In work the analysis of electromagnetic processes in DC 

motor winding with consistent braking with the electric 

traction motors with opposition mode mine electric 

locomotives with regard to impulse control braking 

process. Сharts were obtained in conditions of 

opposition and dynamic braking 

А. В. Сергієнко, О. М. Кравець, В. Г. Ковальчук,  

Т. В. Коренькова 

Дослідження перехідних процесів у 

гідротранспортному комплексі з трубопровідною 

арматурою різного типу 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 27–28.  

Розроблено математичну модель гідротранспортного 

комплексу з керованою трубопровідною арматурою 

різного типу. Отримано динамічні характеристики 

системи при зміні темпу управління засувкою та 

дисковим затвором, що встановлені в напірному 

трубопроводі гідросистеми. 

A. Sergienko, O. Kravets, V. Kovalchuk, T. Korenkova 

Research of transient processes in gidrotransport 

сomplex with pipeline armature of different type 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14 –15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 27–28.  

It was developed hydrotransport complex model with 

controlled different types armatute. It was obtained 

system dinamic characteristics by changing the pace of 

control latch and butterfly valve, which are installed in 

the pressure pipeline of hydraulic system. 

Т. О. Смірнова 

Електротехнічна система векторного керування 

силовим перетворювачем в тяговому 

електротехнічному комплексі. 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14-

15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 29–

30. 

На підставі аналізу електричних параметрів в часі у 

разі зміни значення реактивної складової струму 

були виділені основні ознаки, які можуть бути 

використаними у разі розробки систем керування або 

контролю режимів комплексу. 

T. Smirnova 

Electrical system vector control power transformer to 

the traction electrical complex. 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14-15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 29–30. 

Based on the analysis of electrical parameters over time 

when changing the value of the reactive component of 

the current main features were identified that can be used 

when developing control systems or complex control 

regimes.. 
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В. В. Поленок, А. А. Худяев 

Исследование компенсированного итерационного 

трехканального дифференциального 

электропривода подачи 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 31–32. 

Рассмотрена структурно-алгоритмическая схема 

итерационного трехканального дифференциального 

электропривода подачи с типовой настройкой и 

компенсацией динамического взаимовлияния 

каналов по нагрузке применительно к механизму 

подачи рабочего органа тяжелого металлорежущего 

станка модели ИР1600МФ4. Приведены 

сравнительные результаты компьютерных 

исследований временных и частотных характеристик 

предлагаемого трехканального ЭП и традиционного 

одноканального ЭП подачи; выполнена оценка 

показателей эффективности сравниваемых приводов. 

V. Polenok, A. Khudyaev  

Research of compensated iterative three-channel 

differential feed electric drive 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP.31–32.  

The block diagram of the iterative three-channel 

differential electric drive including standard tuning and 

channels dynamic interconnection compensation by load 

applying to workpiece feed of heavy metal-cutting 

machine-tool model ИР1600МФ4 is considered. The 

time and frequency responses computer analysis 

comparative results of proposed three-channel drive and 

similar one-channel feeding drive are given. The quality 

indexes estimation of such drives is obtained. 

Л. Г. Євтушенко 

Комбінована система керування асинхронним 

генератором з компенсацією реактивної 

потужності у вузлі електричної мережі 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 33–34. 

Розроблена структура електроенергетичного 

комплексу з асинхронним генератором для 

забезпечення компенсації неактивних складових 

потужності вузла електричної мережі. 

Обґрунтовано використання мережевого 

перетворювача комплексу генерації енергії на базі 

асинхронного генератора для керування потоком 

активної та неактивної складових потужності для 

зниження рівня неактивної потужності у вузлі 

мережі. Отримана структура системи має певну 

симетрію відносно конденсаторного накопичувача, 

як з графічної позиції, так і з позиції напряму 

перетворення енергії реактивного характеру. 

Розроблена структура системи керування мережевим 

перетворювачем відповідно до основних положень p-

q теорії, яка, шляхом формування складової 

реактивного струму у каналі управління, забезпечує 

режим мережевого перетворювача, який додатково 

забезпечує компенсацію неактивних складових 

потужності вузла мережі. 

L. Evtushenko 

Combined management system with asynchronous 

generator reactive power compensation in electrical 

network node 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 33–34.  

The structure of the electricity complex asynchronous 

generator to provide compensation inactive components 

of the power unit electric network. 

The application of complex network converter power 

generation based on asynchronous generator to control 

the flow of active and inactive components for power 

reduction in capacity in the inactive node network. The 

resulting structure of the system has a certain symmetry 

relative to the storage capacitor as with the graphics 

positions and positions with direct energy conversion 

reactive nature. 

The structure of the network converter control system 

according to the main provisions of the p-q theory that, 

by forming reactive component of current in channel 

management, provides network mode converter, which 

provides additional compensation inactive components 

of the power network node. 
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Г. О. Гаврилец  

Критические частоты в электромеханической 

системе  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук    

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С.35–

36.  

Выполнен анализ возможных резонансных режимов 

в электромеханической системе и их негативных 

последствий. Указаны численные значения 

критических частот и причины их изменения. 

Обоснована необходимость поиска научно-

технических решений для обеспечения надежной 

работы системы при прохождении критических 

частот.  

H. Havrylets 

Resonance frequencies in the electromechanical 

system  
Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 13th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.                

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 35–36.  

The analysis of the possible of resonance operation 

modes in electromechanical systems and their negative 

consequences. The article shows numerical values of 

critical frequencies and the reasons for their change. The 

paper substantiates that searching scientific and technical 

solutions is needed for ensure reliable operation of the 

system while passing critical frequencies. 

О.А. Позігун, В.К. Титюк 

Математична модель продуктивності конвеєрної 

установки з керований грузопотоком та 

регульованою швидкість руху стрічки 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнарoдної науково-технічної конференції 

молодих вчених і спеціалістів, у місті Кременчук 14-

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 37-38. 

Стаття присвячена математичній моделі конвеєрної 

установки з керованим грузопотоком та змінною 

швидкістю стрічки в пакеті Simulink. В дослідженні 

розподілу питомого навантаження вздовж конвеєра 

було запропоновано розглядати конвеєр як систему з 

розподіленими параметрами. Для практичних 

розрахунків був  використаний різновид методу 

кінцевих елементів, коли конвеєр представлений у 

вигляді послідовно з’єднаних елементів, 

навантаження яких розглядається як зосереджене. 

Розроблений алгоритм реалізовано у вигляді 

блоку Simulink, перевірено адекватність роботи 

запропонованої моделі при регулюванні подачі та 

швидкості руху конвеєра. 

O. Pozihun,V. Titjuk 

Mathematical model of productivity of the conveying 

of the conveying unit with controlled by freght traffic 

and the tape regulated motion speed 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 37–38.  

The Article is devoted to mathematical model of 

conveyor installation with the operated freight traffic and 

variable speed of a tape in a Simulink package. In 

research of distribution of specific loading along the 

conveyor it was offered to consider the conveyor as 

system with the distributed parameters. For practical 

calculations it was used variety of the finite-element 

method when the pipeline is presented in the form 

sequentially of connected elements which loadings is 

considered as the concentrated. The developed algorithm 

is realized in the form of the Simulink block, is checked 

adequacy of work of the offered model at regulation of 

giving and speed of the movement of the conveyor. 

В. П. Аксенов, А.И. Шеремет 

Методы управления электроприводом 

транспортной тележки для уменьшения перекоса 

рамы 

Электромеханические и энергетические системы, 

методы моделирования и оптимизации. Сборник 

научных трудов XІV Международной научно-

технической конференции молодых ученых и 

специалистов в городе Кременчук 14–15 апреля 2016 

г. – Кременчук: КрНУ, 2016. –  С. 39–40. 

В работе рассмотрены методы снижения перекоса 

рам транспортных устройств. Определен 

оптимальный метод устранения перекоса для 

исследуемого объекта. 

Рассмотрена актуальность разработки 

математической модели с целью создания  

бездатчикового управления тележкой для улучшения 

ее характеристик и повышения надежности. 

V. P. Aksonov, A. I. Sheremet 

Methods of electric drives control of trolley to reduce 

the frame skew 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 39–40. 

The paper considers methods of skew frames reducing 

for transport devices. Determined the optimal method for 

decrease the skew of the investigated object. Consider 

the relevance of the mathematical model to create a 

trolley sensorless control system for improve 

performance and increase reliability. 
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С.В. Казанський, В.І. Моссаковський, А.В. Яковенко 

Моделювання теплових режимів силових оливних 

трансформаторів 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 41–42.  

Наведено послідовність моделювання нестаціонарних 

теплових режимів силових оливних трансформаторів в 

електричних мережах. 

Показано, що створена авторами динамічна модель 

контролю нестаціонарних теплових режимів силових 

оливних трансформаторів дозволяє оперативно 

уточнювати значення допустимого перевантаження за 

струмом та визначати інтегральний показник старіння 

ізоляції обмоток. 

S. Kazanskiy, V. Mossakovskiy, A. Yakovenko 

Simulation of thermal modes of oil power transformers 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young researchers 

in Kremenchuk april 14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 

2016. – PP. 41–42.  

It shows the sequence of simulation of non-stationary 

thermal modes of oil power transformers in electric 

networks. 

It has been shown that the authors created a dynamic 

model of power oil transformers control mode allows you 

to quickly specify the value of allowable over-current and 

determine the integral index of aging of the winding 

insulation. 

М.А. Торбанюк, А.В. Чермалых   

Определение устойчивости башенных кранов 

против опрокидывания с помощью 

математической модели  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 43–44.  

В работе произведен синтез универсальной 

математической модели, которая на основании 

нормативных документов реализует требуемые 

зависимости для определения устойчивости башенных 

кранов от опрокидывания. При этом определяется 

устойчивость крана в целом относительно основного 

критерия устойчивости, а также вычисляется 

количественный показатель, позволяющий оценить 

степень устойчивости или неустойчивости башенного 

крана. 

M. Torbanyuk, A.  Chermalykh  

Determination of the stability tower cranes against 

tipping by means a mathematical model 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 13th 

International conference of students and young researchers 

in Kremenchuk april 14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 

2016. – PP. 43–44.  

In work the synthesis of the universal a mathematical 

model, which is based on the normative documents 

implementing, the required dependencies to determine the 

stability of the tower crane from tipping over. This is 

determined by the stability of the crane as a whole relative 

to the main criterion of stability and evaluated quantitative 

measure for assessing the degree of stability or instability 

of the tower crane. 

О.І. Дорогань, О.О. Ушкаренко 

Оптимізація складу дизель-генераторних агрегатів 

суднової електроенергетичної установки 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 45–46.  

В роботі запропоновано алгоритм вибору 

оптимальних значень потужностей дизель-

генераторних агрегатів, який засновано на 

статистичному аналізі інформації про роботу суднової 

електростанції за певний період часу. Алгоритм 

вибору оптимальних потужностей дизель-генераторів 

заснований на критеріях мінімізації витрат палива і 

максимізації часової завантаженості двигунів.  

O.Dorogan, A. Ushkarenko  

Optimization of diesel-generator units ship's electric 

power stations 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young researchers 

in Kremenchuk april 14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 

2016. – PP. 45–46.  

 

In this paper the algorithm for choice of optimal values of 

capacity diesel generator units, which is based on 

statistical analysis of information on the ship's power over 

time, has been developed. Algorithm for selecting optimal 

power diesel generators based on criteria to minimize fuel 

consumption and maximize utilization of time engines. 
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А. В. Войтко, В. Ю. Ноженко  

Особенности построения электрического аналога 

электромеханической вибрационной системы 

зарезонансного типа 
Электромеханические и энергетические системы, 

методы моделирования и оптимизации. Сборник 

научных работ ХІV Международной научно-

технической конференции молодых ученых и 

специалистов в городе Кременчуг 14–15 апреля 2016 

г. – Кременчуг: КрНУ, 2016. – С. 47–48 

Определены основные принципы правильности 

построения и электрического аналога 

электромеханической вибрационной системы. 

A. Voytko, V. Nozhenko 

Features of construction of an electrical analog 

electromechanical vibration above resonance type 

system 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april  

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 47–48. 

The method of increasing the qualitative index concrete 

products is proposed by means of electric drive vibrating 

platforms.  

 

А. В. Федотьєв, І. С. Сергієнко, С. А. Сергієнко 

Особливості моделювання дробновимірних  

регуляторів у системах автоматичного керування 

електроприводами 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 49–50.  

Запропоновано підхід до моделювання у програмному 

середовищі Matlab систем автоматичного керування з 

дробновимірними регуляторами. Реалізація 

диференціювання дробового порядку з використанням 

концепції систем із дискретним часом на основі 

рівняння Грюнвальда–Лєтнікова дозволяє проводити 

дослідження електромеханічних систем із заданою 

точністю з урахуванням можливості динамічної зміни 

всіх параметрів, що впливають на розрахунок 

дробновимірного керуючого впливу без необхідності 

зміни структури моделі. 

A. Fedotiew, I. Serhiienko, S. Serhiienko  

The modeling particularities of fractional order 

controllers which are part of automatic control 

systems of electric drive   

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young researchers 

in Kremenchuk april 14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 

2016. – PP. 49–50.  

In the paper, the Matlab environment modeling method of 

automatic control systems using fractional order regulators 

was proposed. The implementation of fractional order 

derivation via Grunwald–Letnikov formulae using the 

concept of discrete time allows to research into 

electromechanical systems with the required accuracy. 

Moreover, without the need to change the model structure, 

it allows to conduct researches taking into account 

possibility of dynamic alterations of all parameters, which 

impact the calculation of fractional control action. 

С. В. Шевчук  

Оцінка втрат енергії в силовій частині частотно-

керованого електропривода з різними законами 

формування вихідної напруги  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих вчених і спеціалістів у місті Кременчук   14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.– С. 51–52.  

Представлено математичну модель системи 

перетворювач частоти–асинхронний двигун, яка 

дозволяє проводити дослідження енергетичних 

режимів роботи систем регульованого 

електропривода. Наведено порівняльну 

характеристику трьох законів керування силовими 

ключами автономного інвертора напруги, яка 

проводилася на основі таких показників, як втрати 

енергії в силовій частині перетворювача; втрати 

енергії у двигуні; споживана з мережі активна 

потужність; активна потужність на виході 

перетворювача частоти; потужність на валу двигуна. 

S. Shevchuk  

Estimation of energy losses in the power section of 

frequency-controlled electric drive with different laws 

forming the output voltage  

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young researchers 

in Kremenchuk april 14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 

2016. – PP. 51–52.  

In this paper, the mathematical model of the frequency 

converter – induction motor, which allows the study of 

energy modes of operation of regulated electric drive. The 

comparative characteristics of the three laws of power 

management keys autonomous voltage inverter, which is 

conducted on the basis of indicators such as: energy losses 

in the power section of the frequency converter; energy 

loss in the engine; consumed active power from the 

network; active power at the output of the frequency 

converter; power of the engine shaft. 
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Б.І. Приймак, В.В. Кучеренко  

Параметрична чутливість межової швидкості 

зони ослаблення поля асинхронного двигуна з 

максимізацією момента 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 53–54.  

В статті розглядається дослідження впливу варіацій 

параметрів асинхронного електроприводу на межову 

швидкість зони ослаблення поля двигуна за 

максимізації момента в умовах умов обмеженнях 

струму та напруги статора. Встановлено, що на 

межову швидкість суттєво впливають зміни 

активних опорів та  напруги ланки постійного 

струму привода. Найгіршим для рушійного режиму є 

поєднання  варіацій опорів і напруги з різними 

знаками, а  для генераторного режиму – поєднання 

варіацій цих величин з однаковими знаками. 

B. Pryymak, V. Kucherenko  

Parametric sensitivity of boundary speed of field 

weakening zone  of induction motor  with torque 

maximization 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk April 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 53–54.  

In the article the study of the effect of variations in the 

parameters of induction motor electric drive on boundary 

speed of zone of field weakening  of motor with torque 

maximizing  in conditions of constraints of current and 

voltage stator. It was established that the changes of the 

active resistances and voltage of DC-link of drive 

significantly affect the boundary speed. The worst for 

driving mode is a combination of resistance and voltage 

variations with different signs, and for generating mode - 

a combination of variations in these variables with the 

same signs. 

  

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова 

Переходные процессы в насосном комплексе с 

частотно-регулируемым электроприводом при 

работе на трубопроводную сеть с 

противодавлением  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 55–56.  

Показано, что на протекание переходных процессов 

в насосном комплексе существенным образом влияет 

геометрия трубопровода, наличие статического 

напора в гидросистеме, способ запуска 

технологического механизма. Для снижения 

динамических нагрузок в гидросистеме предложено 

осуществлять плавный разгон/торможение 

электродвигателя с заданным темпом 

нарастания/снижения входного напряжения.  

V. Kovalchuk, T. Korenkova  

Transients in the pump complex with variable 

frequency drives when working on the pipeline 

network with backpressure  

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 55–56.  

It is shown that the transient flow in the pump complex 

the pipeline geometry significantly influences, the 

presence of static pressure in the hydraulic system, the 

method of start mechanism process. To reduce the 

dynamic loads in the hydraulic system proposed to carry 

out a soft acceleration/deceleration of the motor ramp 

increase/decrease the input voltage. 

Б. І. Приймак, В.М. Марчук  

Підвищення енергоефективності асинхронного 

генератора з векторним керуванням 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 57–58.  

Розглядається задача підвищення 

енергоефективності векторно-керованих 

асинхронних генераторів. Отримано алгоритм 

оптимізації сумарних  втрат потужності в генераторі. 

У цьому алгоритмі  для підвищенні точності у 

порівнянні з  прототипом здійснене  повніше  

врахування втрат. Запропоноване рішення дозволить 

підвищити коефіцієнт корисної дії генератора у зоні 

малих навантажень. 

B. Pryymak, V. Marchuk  

Improving energy efficiency of induction generator 

with vector control 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk April 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 57–58.  

In the paper we study of the problem of energy 

efficiency of the vector-controlled induction generator. 

Obtained optimization algorithm of total power losses in 

the generator. In this algorithm to improve the accuracy 

in comparison with the prototype made more complete 

account of losses. The proposed solution will increase 

the efficiency of the generator in the area of small loads. 
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В. Ю. Мошковский  

Пути снижения потерь в электромеханических  

системах 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 59–60.  

Проведен анализ мирового потребления 

электроэнергии электрическими машинами. 

Отмечено, что ежегодное увеличение выработки 

электроэнергии негативно влияет на экологическую 

среду. Установлено, что потери электроэнергии 

приводят к снижению энергоэффективности 

электромеханических систем. Проведен анализ путей, 

с помощью которых можно снижать потери в 

электромеханических системах, и приведены способы 

повышения энергоэффективности 

электромеханических систем.  

V. Moshkovskiy 

The ways of reducing losses in electromechanical  

systems 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young researchers 

in Kremenchuk april 14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 

2016. – PP. 59–60.  

The analysis of world consumption of electric power is 

conducted by electric machines. It is marked that the 

annual increase of making of electric power negatively 

influences on an ecological environment. It is set that the 

over the losses of electric power bring to the decline of 

power efficiency of the electromechanics systems. The 

analysis of ways by means of that it is possible to reduce 

losses in the electromechanics systems resulted is 

conducted  methods of increase of power efficiency of the 

electromechanics systems. 

А.В. Чебаненко, А.И. Шеремет 

Разработка адаптивной системы управления 

электроприводом шпинделя фрезерного станка на 

базе программы Ncstudio 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 61–62.  

Исследована работа системы ЧПУ Ncstudio при 

обработке сложнопрофильных изделий 

фрезерованием, выявлены ее недостатки. Предложена 

функциональная схема адаптивной системы 

управления рабочей подачей фрезерного станка. 

Приведен метод измерения мощности при 

фрезеровании. 

A.V. Chebanenko, A.I. Sheremet 

Development of the adaptive electric drive control 

system of the milling machine spindle based on the 

program Ncstudio 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young researchers 

in Kremenchuk april 14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 

2016. – PP. 61–62.  

The operation of the NC unit system Ncstudio was 

investigated while processing a complex-milling parts, its 

shortcomings was identified. The functional block 

diagram of working feed adaptive control system of 

milling machine was proposed. The method of measuring 

power for milling was adduced. 

Н. В. Зачепа, К. Г. Петрук 

Реалізація кривої намагнічування асинхронного 

генератора з використанням графічного 

середовища програмування Lab VIEW 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 63–64.  

Роботу присвячено реалізації кривої намагнічування 

асинхронного генератора з використанням графічного 

середовища програмування Lab VIEW. Розробка 

віртуального продукту дає можливість дослідження 

петлі гістерезису як самостійного елементу, так і 

інтегрованого у будь-яку іншу складну 

електромеханічну систему, наприклад, асинхронний 

генератор, неврахування якої може вплинути на 

характер протікання енергетичних процесів. 

N. Zachepa, K. Petruk 

Implementation of the magnetization curve 

asynchronous generator using graphical programming 

environment Lab VIEW 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young researchers 

in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 63–64.  

The work is dedicated to implementing the magnetization 

curve asynchronous generator using graphical 

programming environment Lab VIEW. Virtual product 

development enables research hysteresis loop as a separate 

element and integrated in any other complex 

electromechanical system, for example - asynchronous 

generator, the neglect of which may affect the character of 

the energy processes. 
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С. О. Бур’ян, Р. В. Андрієнко 

Розробка та дослідження оцінювача 

продуктивності насосної установки на основі 

штучної нейронної мережі 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 65–

66. 

У статті розроблено оцінювач продуктивності 

насосної установки. Приведена структурна схема 

тренування нейронної мережі. Одержані графіки 

роботи оцінювача та похибки оцінки. 

S. Buryan, R. Andrienko 

Development and research of pumping system 

productivity estimator based on an artificial neural 

network 

Electromechanical systems, modeling and optimization. 

The 14th International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk April 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 65 – 66. 

In this article estimator of productivity of pumping 

system is developed. Present block diagram of neural 

network training. The resulting work schedules appraiser 

estimates and errors. 

Є. В. Бурдільна 

Синтез регресійних моделей процесу зміни струму  

в обмотках синхронного двигуна при його пуску 
Электромеханические и энергетические системы, 
методы моделирования и оптимизации. Сборник 
научных работ ХІV Международной научно-
технической конференции молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг 14–15 апреля 2016 
г. – Кременчуг: КрНУ, 2016. – С. 67–68 
На основі виділених характерних процесів зміни 
струму синхронного двигуна під час його пуску та 
залежностей зміни температури обмоток у часі 
визначено регресійні поліноміальні моделі 3-го 
ступеня та знайдено їх коефіцієнти для різних 
проміжків часу. Отримані моделі дозволять 
реалізувати мікропроцесорну систему для 
формування керуючого впливу приводного 
вентилятора системи охолодження електричних 
машин.  

E. Burdilna 

Synthesis regression models current change process 

in the windings of the synchronous motor at its start 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 14th International conference 
of students and young researchers in Kremenchuk april 
14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 67–68. 
On the basis of the selected characteristic change 
processes synchronous motor current during start-up and 
its dependencies winding temperature change over time 
defined regression polynomial models of the 3rd degree, 
and found their rates for various periods of time. These 
models allow to realize a microprocessor system for the 
formation of control action of the drive cooling fan 
electrical motor. 

М. З. Волков, В .В. Бушер 

Система керування електроприводами баштового 

крану  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 69–70.  

Для оптимізації роботи контейнерного пере-

вантажувача було розглянуто застосування 

оптимального за швидкодією закону управління 

механізмом горизонтального переміщення в 

поєднанні з роботою електроприводів підтягуючих 

тросів для придушення коливань вантажу. Був 

застосований спостерігач механізму пересування з 

підтягуючими тросами та управління швидкостями 

ідеального холостого ходу електроприводів цього 

механізму. В результаті досліджень доведено, що 

поєднання цих законів управління дозволяє 

ефективно гасити коливання вантажу, що виникають 

в результаті вплив дії, що задають і збурюючих 

впливів, а також через похибки визначення 

параметрів механізму. 

N. Z. Volkov, V. V. Bousher 

The control system for electromotor  

drives of a tower crane  

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 69–70.  

The time-optimal control law of tower crane’s 

mechanisms for horizontal movement in conjunction 

with the operation of the drive pull-up rope to suppress 

the oscillation of the load were considered. The observer 

of the movement of mechanism tightens the rope and 

control the speed of the ideal no-load electric drives of 

this mechanism was applied. The studies demonstrates 

that the combination of these control laws effectively 

suppress fluctuations of cargo arising as a result of 

defining and disturbances, as well as due to errors in 

determining the parameters of the mechanism. 
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Т. Ю. Бояренцева, С. С. Старостін 

Система позиційного електропривода з 

поліоптимальним керуванням 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 71–72. 

Проаналізовано умови поліоптимального процесу 

позиціонування. Виконано синтез системи позицій-

ного регулювання з покращеними динамічними 

властивостями. Забезпечено мінімально можливий час 

позиціонування при зменшенні на 20 % втрат 

електроенергії. Створено передумови для практичної 

реалізації електромеханічної системи. 

T. Boiarentseva, S. Starostin 

Position drive system with the polyoptimal control 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 71–72. 

The conditions of polyoptimal positioning process are 

analyzed. It is carried out the synthesis of position 

control system with improved dynamic properties. The 

minimum possible positioning time is provided with a 

decrease of 20 % energy losses. The preconditions are 

created for the practical implementation of 

electromechanical system. 

А. В. Федотьєв, І. С. Сергієнко, С. А. Сергієнко 

Система стабілізації швидкості з дробновимірним 

регулятором 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук    14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 73–74.  

Проведено дослідження впливу показника ступеня 

нецілочисельної похідної на якісні характеристики 

системи керування для електроприводу постійного 

струму. Отримано залежності часу регулювання від 

показника ступеня диференціальної складової за 

різними співвідношеннями параметрів 

електромеханічної системи. Показано вплив на 

екстремальні значення вибраного критерію якості 

зміни електромагнітної та електромеханічної сталих 

часу електропривода. 

A. Fedotiew, I. Serhiienko, S. Serhiienko  

Speed stabilization system using fractional order 

controller 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 73–74.  

In the paper, the impact of an exponent of fractional 

derivative on the quality characteristics of the control 

system for the direct current electric drive was 

researched. The regulation time dependencies of 

fractional derivative exponent under the different 

parameters of an electromechanical system were 

obtained. The impact of the electromagnetic and 

electromechanical time constants on extreme values of 

quality criteria was submitted.  

В.Н. Шамардина, С.М. Лемешко 

Следящий канал регулирования напряжения 

тяговой электропередачи тепловоза 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих вчених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 75–76. 

В материале рассматривается электропередача 

грузового магистрального тепловоза. Для повышения 

противобоксовочных свойств тепловоза предложено 

дополнить систему регулирования со штатной 

защитой от боксования каналом регулирования 

напряжения с заданием в функции слежения за 

величиной напряжения тягового генератора. 

Полученная двухконтурная система позволяет 

обеспечить благоприятное протекание переходных 

процессов в тяговой электропередаче и снизить 

вероятность развития нестационарных режимов 

работы локомотива. 

V. Shamardina, S. Lemeshko 

Voltage control tracking channel of a diesel-electric 

locomotive traction drive 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 75–76. 

In this digest the electricity transmission of a main line 

freight locomotive is considered. For increase the anti-

skid properties of a locomotive suggested supplement 

the control system with the standard protection against 

wheelslip with voltage control tracking channel. The 

obtained double-loop system allows to provide 

favorable transient process flowing in traction drive and 

reduce probability of development of non-stationary 

operating modes of the locomotive. 
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Тытюк В.К., Власенко В. А., Бердай А. 

Снижение пульсаций электромагнитного момента 

вентильно-индукторного привода 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук    

14-15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 

77–78. 

В работе предложен метод снижения пульсаций 

электромагнитного момента вентильно-

индукторного двигателя путем изменения формы 

зубцов ротора. Показана эффективность 

предложенного способа на основе виртуального 

моделирования. 

Titjuk V., PhD(Tech.), Vlasenko V., Berdai A 

Electromagnetic Torque Ripple Minimization of 

Switched Reluctance Drive 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk, April 

14-15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 77–78. 

Method of electromagnetic torque ripple minimization of 

switched reluctance drive is proposed in this paper  by 

changing the shape of rotor pole. The efficiency of 

proposed method shown on a virtual modeling. 

 

А.О. Петрученко, А.В. Босак, А.В. Чермалых 

Управление позиционным электроприводом со 

скользящим режимом в контуре скорости  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 79–80.  

Рассмотрен способ построения структурной схемы и 

компьютерное моделирование системы управления 

позиционным электроприводом со скользящим 

режимом в контуре скорости.  

A. Petruchenko, A. Bosak, А. Chermalih 

Positional control of electric sliding mode speed 

circuit 

 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 79–80.  

A method of construction of the block diagram and 

computer modeling positional electric drive control 

system with sliding mode speed circuit is described 

above. 

М. А. Чижов, Е. Валле 

Врахування мережі живлення в розрахунках 

динаміки асинхронних електроприводів  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 81–

82.  

В роботі показана необхідність врахування мережі 

живлення для регульованих електроприводів, що 

працюють від перетворювача частоти. Урахування 

живлячої мережі здійснюється на основі хвильових 

рівнянь. Показаний складний характер процесів 

перетворення енергії. 

M. Chizhov, H. Valle 

Consideration of the power supply in the calculations 

of the dynamics of asynchronous electric 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 81–82.  

The paper shows the need to consider the power supply 

for drives that operate on the frequency converter. 

Computation of the supply network is based on wave 

equations. Shown complex nature of energy conversion 

processes. 
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Ю. О. Слободенюк 

Визначення оптимальних вимог для системи 

керування асинхронною машиною в тяговому 

електротехнічному комплексі в режимі 

рекуперації 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14-

15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 83–

84. 

На підставі аналізу гальмівних тягових 

характеристик електровозу з асинхронними 

машинами були виділені основні режими 

гальмування та їх умови і особливості. Виходячі з 

умов роботи електровозу в гальмівному режимі 

(рекуперації), а саме те що характеристики 

визначаються законами регулювання частоти і 

напруги на обмотках статора, була обрана система 

векторного керування з формуванням завдання 

реактивної складової струму. 

Ju. Slobodeniuk 

Determining the optimal requirements for the system 

of control of asynchronous traction machine in the 

electrical complex in recuperation regime 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14-15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 83–84. 

On the basis of the brake traction electric locomotive 

with asynchronous machines were marked inhibition 

main modes and their conditions and features. Based on 

the conditions of electric locomotive brake mode 

(recovery), namely that the characteristics are 

determined by laws regulating the frequency and voltage 

to the stator was chosen vector control system with the 

formation of reactive component of the current task. 

Д. В. Мишковець 

Шляхи модернізації електрообладнання кранів  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 85–86.  

Дослідження шляхів модернізації кранового 

електроприводу дозволило виділити три основні 

рівні модернізації які залежать від технічного стану 

обладнання та бюджету модернізації. Запропоновані 

рівні модернізації можуть включати у себе як 

модернізацію приводу підйому так і електроприводів 

переміщення візка і переміщення крану або заміну 

органів керування. 

D. Mishkovets 

Ways of modernization electrical equipment of 

cranes 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of stude 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 85–86.  

Research of ways to modernize the electric drive of 

crane allowed the three main levels of modernization 

depending on the technical condition of equipment and 

modernization budget. The proposed level of 

modernization may include modernization as lifting 

drive so as electric drive of trolley moving and crane 

movement or replacement of control. 

 

В. Ю. Ноженко  

Энергопроцессы в аналоге зарезонансной 

вибрационной машины 
Электромеханические и энергетические системы, 

методы моделирования и оптимизации. Сборник 

научных работ ХІV Международной научно-

технической конференции молодых ученых и 

специалистов в городе Кременчуг 14–15 апреля 2016 

г. – Кременчуг: КрНУ, 2016. – С. 87–88 

Для исследования энергопроцессов в зарезонансной 

вибрационной машине во время пуска предложено 

использование метода электромеханической 

аналогии, позволяющего с меньшими трудностями 

проанализировать переходные процессы. 

V. Nozhenko 

Energy processes in analogue above resonant 

vibration machine 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 87–88. 

To study the processes of energy in above resonant 

vibration machine during start-up is suggested the using 

of the method of electromechanical analogies that makes 

it less difficult to analyze transients. 
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С.В. Голобородько, А.А. Худяев 

Эффективность двухканального электропривода 

подачи с двумя винтовыми парами и учетом 

модели процесса резания 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 89–90. 

Рассмотрена структурно-алгоритмическая схема 

итерационной двухканальной системы управления 

электроприводом механизма подачи с типовой 

настройкой каналов и учетом обобщенной модели 

процесса резания применительно к подаче рабочего 

органа станка модели 24К70АФ4. Приведены 

результаты оценки эффективности применения 

компенсированного двухканального электропривода 

по сравнению с одноканальным типовым 

электроприводом подачи. 

S. Goloborodko, A.Khudyaev  

Efficiency of two channel electric drive of feed with 

two screw pairs and considering the model of the 

cutting process 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 89–90.  

The block diagram of iterative two-channel electric drive 

control system of feeding mechanism with a channels 

standard tuning and taking into account the summarized 

model of the cutting process applied to machine tool 

workpiece feed model 24К70АФ4 is considered. The 

results of the effectiveness estimation of two-channel 

compensated electric drive applying as compared to one-

channel standard electric drive of feed. 

Л. В. Лещенко, Н. Г. Чередник 

Алгоритм обробки параметрів первинних 

вимірювальних пристроїв електроенергії тягової 

мережі при визначенні складових потужності 

Електромеханічні системи, моделювання та 

оптимізація. Збірник наукових праць XІV 

Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 91–

92. 

Аналіз алгоритму обробки параметрів режиму 

первинних вимірювальних пристроїв у системі 

автоматизованого контролю та обліку електричної 

енергії тягової мережі при визначенні складових 

потужності. 

L. Leschenko, N. Cherednyk 

Algorithm for mode parameters of the primary 

instrumentation of traction network electric energy 

in determining the power components 

Electromechanical systems, modeling and optimization. 

The 14
th

 International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 91– 92. 

Analysis of algorithm for mode parameters of the 

primary instrumentation automated control system of 

traction network electric energy in determining the 

power components. 

Р. Н. Манько, Т. В. Коренькова  

Влияние места локализации утечки на волновые 

процессы в трубопроводной сети насосного  

комплекса 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 93–94.  

Показано, что утечка в трубопроводной сети 

характеризуется протеканием сложных переходных 

процессов в гидросистеме. Установлено, что 

волновые процессы в трубопроводной сети с утечкой 

зависят от места локализации аварии, величины 

утечки, конструктивных параметров трубопроводной 

сети, а также свойств транспортируемой жидкости. 

Отмечено, что для идентификации утечки может 

быть использована гидравлическая мощность, 

частотный анализ которой позволяет получить более 

широкий спектр информационных признаков 

нестационарного режима. 

R. Manko, T. Korenkova  

Impact localization leakage on the wave processes  

in pipe network pump 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 93–94.  

It is shown that in the pipe network leak is characterized 

by the occurrence of complicated hydraulic transients. It 

is found that the wave processes in the pipeline network 

dependent diversion accident localization leakage values 

of design parameters of the pipeline network, and the 

properties of the fluid. It is noted that for the 

identification of leaking hydraulic power can be used, 

the frequency analysis which allows a much wider range 

of information signs unsteady mode. 
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В.В. Левочко  

Діагностика асинхронних двигунів в умовах цеху 

виробництва окатишів ВАТ «ПГЗК» 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 95–96.  

Розглянуто метод діагностики асинхронних двигунів 

на основі p-q теорії споживаної потужності. 

Показано, що застосування запропонованого методу, 

дозволяє оцінити поточний технічний стан 

асинхронного двигуна без його демонтажу з 

технологічного процесу за сигналами миттєвих 

струмів та напруг електричної машини. 

Експериментальні дослідження у промислових 

умовах довели ефективність запропонованого методу 

V. Levochko  

Induction motors diagnostics in the workshop for the 

production of pellets on the JSC «PGOK» 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 95–96.  

The method of induction motors diagnostics based on the 

p-q theory of power consumption was reviewed. It is 

shown that application of the proposed method allows 

one evaluate the current technical condition of induction 

motor based on instantaneous signals of currents and 

voltages without removing it from the process. 

Experimental studies in industrial environments have 

proved the effectiveness of the proposed method. 

О. А. Гераскін 

Діагностика короткого замикання обмотки 

збудження синхронного генератора на основі 

аналізу змін магнітної індукції 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 97–98.  

У роботі представлені результати чисельних 

досліджень впливу появи короткого замикання 

обмотки збудження синхронного генератора на 

гармонічний склад магнітної індукції із 

використанням польових математичних моделей. 

Метою роботи є виявлення кількісних діагностичних 

ознак, отриманих за результатами спектрального 

аналізу магнітної індукції, що можуть бути 

використані у діагностиці синхронних генераторів.  

O. Geraskin  

Short circuit winding diagnostics of synchronous 

generator based on analisys of magnetic induction 

changes 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 97–98.  

The paper presents the results of numerous studies of the 

influence the appearance of short circuit winding 

synchronous generator on harmonic components of 

magnetic induction field using mathematical models. 

The aim is to identify quantitative diagnostic features 

obtained the results of spectral analysis of magnetic 

induction, which can be used in the diagnosis of 

synchronous generators. 

О. А. Гераскін 

Діагностика кутового ексцентриситету ротора 

асинхронних двигунів на основі аналізу спектрів 

віброзбуджуючих сил 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 99–

100.  

Методами математичного моделювання досліджено 

зміну кількісних діагностичних ознак, що виникають 

в спектрах віброзбуджуючих сил асинхронних 

двигунів при появі кутового ексцентриситету ротора. 

Отримані результати у вигляді змін кількісних 

діагностичних ознак можуть бути використані в 

системах вібраційного контролю та діагностики 

технічного стану потужних асинхронних двигунів 

для виявлення кутового ексцентриситету ротора на 

ранній стадії його розвитку. 

O. Geraskin  

Angular eccentricity rotor diagnosis of induction 

motors by analyzing the spectrums of 

vibroperturbing forces  

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 99–100.  

Change in quantitative diagnostic features was 

researched by methods of mathematical modeling that 

appears in induction motors spectra of vibroperturbing 

forces with the appearance of angular eccentricity of the 

rotor. Obtained results as quantitative diagnostic features 

can be used in systems of vibrational monitoring and 

diagnosis of technical condition of powerful induction 

motors in order to reveal a rotor angular eccentricity on 

the early stages of its development. 
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Ю.М. Васьковський, А.М. Мельник 

Діагностування ушкоджень ротора потужних 

синхронних генераторів на основі аналізу 

електромагнітних віброзбуджуючих сил  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 101–

102. 

Проведено дослідження електромагнітних 

віброзбуджуючих сил при різних варіантах зміщення 

ротора з осі розточки статора Показано, що у 

випадку, коли напрям статичного ексцентриситету 

співпадає з віссю фази обмотки статора, амплітуда 

віброзбуджуючих сил є найбільшою. Сформульовано 

діагностичні ознаки статичного та динамічного 

ексцентриситету. 

Ju. Vaskovskyi, A. Melnyk 

Electromagnetic vibration disturbing forces at the 

eccentricity of rotor of turbogenerator 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 101–102. 

Electromagnetic vibration disturbing forces in different 

variants of the rotor displacement from an axis of the 

stator bore is carried out. The amplitude vibration 

disturbing forces are greatest, when a static eccentricity 

direction coincides with an axis of the stator winding 

phase was shown. The diagnostic features static and 

dynamic eccentricities were formulated. 

О.О. Закладний, М. Куц 

Діагностичний аудит енергоефективності 

електромеханічних систем 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 103–

104.  

Діагностичний аудит забезпечує контроль рівня 

енергетичної ефективності споживачів шляхом 

моніторингу енергетичних індикаторів, є необхідним 

елементом сучасної системи енергетичного 

менеджменту. Засоби діагностичного аудиту, 

розроблені відповідно до принципів сучасних smart-

технологій, дозволять реалізувати на підприємстві 

систему енергоменеджменту відповідно до стандарту 

ISO 50001:2011. 

O. Zakladnyi, N. Kutz 

Diagnostic audit of energy efficiency of 

electromechanical systems 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 103–104.  

Diagnostic audit provides control of energy efficiency by 

monitoring energy consumer indicators is an essential 

element of modern energy management system. Means 

diagnostic audit, designed according to the principles of 

modern smart-technologies, will implement the 

enterprise energy management system according to ISO 

50001: 2011. 

О. А. Гераскін 

Зміна фаз зубцевих гармонік віброзбуджуючих 

сил при котушковому обриві обмотки статора 

асинхронного двигуна 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 105. 

Методами математичного моделювання досліджено 

вплив величини котушкового обриву обмотки 

статора в асинхронних двигунах з фазним ротором 

на величини фаз зубцевих гармонік 

віброзбуджуючих сил. Встановлено, що наявність 

ненульових (більше 20 ел. град.) величин фаз 

зубцевих гармонік віброзбуджуючих сил є якісною 

діагностичною ознакою наявності котушкового 

обриву обмотки статора в асинхронних двигунах з 

фазним ротором. 

O. Geraskin  

Changes of teeth harmonics phases vibroperturbing 

forces in case of coil break of induction motor stator 

winding  

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 105.  

Influence the values of induction motor wound rotor 

stator coil break on the values of vibroperturbing forces 

teeth harmonics phases was investigated by the 

mathematical modelling methods. It was established that 

the presence of non-zero (more than 20 el. deg.) values 

of teeth harmonics phase of vibroperturbing forces is a 

quality diagnostic sign of stator coil break in induction 

motors with wound rotor. 
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Ю. В. Ромашихин, Н. А. Руденко, М. Ю. Базишин,  

Д. И. Родькин 

Источники электропитания при идентификации 

параметров асинхронных двигателей 

энергетическим методом 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 106–107.  

Проведена оценка источников питания, 

используемых для реализации метода 

идентификации электромагнитных параметров 

асинхронных двигателей. 

Iu. Romashykhin, N. Rudenko, M. Bazishin, D. Rodkin 

Power sources for identification of parameters  

of induction motors by energy 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 106–107.  

The estimation of power sources used to implement a 

method of identification of electromagnetic parameters 

of induction motors. 

М. Ю. Базишин  

Ідентифікація нелінійної індуктивності  

енергетичним методом 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. 

 – С. 108–109.  

Розглянуто ідентифікацію нелінійної індуктивності 

енергетичним методом, а також  перехід нелінійної 

функції індуктивності від струму до нелінйної 

функції від часу, що описується тригонометричним 

рядом. Показано ефективність цього методу у 

визначенні коефіцієнтів апроксимуючого поліному, 

що описує характер нелінійної функції. 

M. Bazyshyn  

Identification of nonlinear inductance energy method 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 108–109.  

In this work the identification of nonlinear inductance 

energy method. Considered transition nonlinear function 

of the inductor current to nonlinear function of time 

described trigonometric row. The efficiency of this 

method in determining the polynomial coefficients 

approximating nonlinear function describing the 

character. 

Ю.В. Ромашихин, Н.А. Руденко, Д.В. Резник,  
А. Г. Волочай, С. В. Каленик 

Модификация сигналов для задач 

идентификации параметров  

электротехнических систем 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 110–

111.  

Показана эффективность получения необходимого 

гармонического состава для реализации метода 

идентификации электромагнитных параметров 

асинхронных двигателей. 

Iu. Romashykhin, N. Rudenko, D. Reznik, A. Volochay,  

S. Kalenik 

Modification of signals to identify the parameters of 

the problem electrical systems 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 110–111.  

The efficiency of obtaining the necessary harmonic 

composition for implementing a method of identification 

of electromagnetic parameters of induction motors. 
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А. В. Бабаш,  А. А. Куштейко, В. О. Квашнин 

Оценка энергетических показателей 

асинхронного двигателя при различных режимах 

работы на основании его математической модели 

в Matlab Simulink 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 112–

113.  

В работе получены и приведены энергетические 

характеристики, такие как коэффициент полезного 

действия и коэффициент мощности при различных 

режимах работы с использованием математической 

модели асинхронного двигателя. Полученные 

результаты сопоставлены с паспортными 

значениями.   

A. Babash,  A. Kyshteiko, V. Kvashnin 

Assessment of energy performance of an induction 

motor for different modes of operation on the basis of 

its mathematical model in Matlab Simulink 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 112–113.  

The paper shows the energy characteristics such as 

efficiency and power factor under different operating 

conditions using a mathematical model of an induction 

motor are obtained and presented. The results are 

compared with the certified value. 

А.Р. Близнюк, Г.О. Нікітіна  

Система автоматичного контролю віброміцності 

промислового електропривода  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІ Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 114–

115.  

В роботі представлена блок-схема оптимальної 

системи моніторингу технічного стану промислового 

електропривода, що враховує особливості умов його 

експлуатації. Запропонований спосіб оцінки 

технічного стану електропривода дозволяє 

здійснювати поточний контроль технічного стану 

обладнання, виявляючи факт появи і розвитку 

дефектів на самій ранній стадії. 

A. Blyzniuk, G. Nikitina  

Automatical control system for vibrating strength of 

industrial electric drive  

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. Proceedings of the 11th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 114–115.  

Block diagram of the optimal technical condition 

monitoring systems for industrial electric drive, which 

takes into account the conditions of its operation, is 

represented. Method of assessing the technical condition 

of the electric current control allows the technical 

condition of equipment, revealing fact and appearance of 

defects at the earliest stage is proposed. 

 

Ю. В. Зачепа 

Теоретичні засади створення локальних 

автономних джерел енергопостачання 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 116–117.  

Наведено теоретичні основи створення та практичні 

рекомендації ефективного функціонування 

автономних джерел енергопостачання як оперативно 

сформованих систем генерації енергії з 

електроустаткування й енергосилових установок 

іншого функціонального призначення, які направлені 

на забезпечення роботи промислових і комунальних 

об’єктів господарської діяльності в надзвичайних 

ситуаціях при відсутності стаціонарного 

енергопостачання, їх енергетичної стабільності, та 

побудованих шляхом комплексного поєднання 

механічної системи транспортного засобу з вихідним 

валом асинхронного двигуна, що працює в 

генераторному режимі. 

Iu. Zachepa 

Theoretical basis creation of local autonomous energy 

power supply 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 116-117.  

The paper describes the theoretical basis for the creation 

and practical recommendations for effective functioning 

of autonomous energy sources as quickly formed 

systems of electric power generation and energy-power 

plants more functional purpose, aimed at ensuring of 

industrial and municipal facilities of economic activity in 

the absence of emergency stationary power supply, their 

energy stability and constructed by integrating the 

mechanical system of the vehicle with the output shaft 

induction motor, operating in generator mode. 
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М. Ю. Базишин  
Тиристорний регулятор як джерело 
полігармонічного живлення в системах 
ідентифікації параметрів асинхронних двигунів 
енергетичним методом* 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 118–119.  

Розглянуто альтернативні джерела полігармонічних 

сигналів, побудованих на не повністю керованих 

ключах, а саме: пряме включення тільки одного 

тиристора на фазу; тиристора із зустрічно-

паралельним діодом; несиметричне керування 

ключами тиристорного регулятора напруги. Для 

встановлення залежності гармонічного складу 

напруги і струму було проведено імітаційне 

моделювання кожної з розглянутих схем.  

M. Bazyshyn  

Thyristor regulator as a source of power systems 

poliharmonic identification of parameters of 

asynchronous motors by energy metods* 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 118–119.  

We consider alternative sources of harmonic signals was 

built on a fully managed keys, namely the direct 

inclusion of only one thyristor per phase; thyristor with 

back-to-parallel diode; asymmetric key management 

thyristor voltage regulator. To establish the dependence 

of harmonic voltage and current simulation conducted 

each of the consider schemes. 

 

Н. А. Руденко, Ю. В. Ромашихин 

Целесообразность учета эффекта вытеснения тока в 

роторе при определении параметров асинхронных 

двигателей 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 120–121.  

Показана необходимость расчета пускового момента 

асинхронного двигателя с учетом эффекта 

вытеснения тока в роторе. 

N. Rudenko, Iu. Romashykhin 

The expediency of the account the effect of current 

displacement in the rotor when determining the 

parameters of induction motors 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 120–121.  

The necessity of the calculation of the starting torque of 

the induction motor, taking into account the effect of 

current displacement in the rotor. 

М. Д. Кобеляцький, Р. В. Власенко, С.С. Бондаренко 

Алгоритм керування трифазним силовим 

активним фільтром на основі релейного 

регулювання струму 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук    

14–15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. –           

С. 122–123. 

В роботі розглянуто структуру та принцип роботи 

силового активного фільтру. Створення 

алгоритмічного забезпечення  для формування 

імпульсів управління трифазним силовим активним 

фільтром на основі релейного регулювання струму. 

M. Kobelyatsky, R. Vlasenko, S.Bondarenko 

The algorithm control three-phase power active filter 

based relay current regulation 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. –P. 122–123. 

In this work the the structure and principle of active 

power filter. Creation of algorithmic software to control 

pulses forming a three-phase power active filter based 

relay current regulation. 
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А.Н Пузанков 

Анализ переходных процессов в системе 

электроснабжения «МК «Азовсталь» цех ПЭВС 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

ХIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 

14-15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 

124-125. 

В работе был проведен анализ кратковременных 

ЭМП провалов напряжения, случаев «земли» в сети 

6-35кВ в системе электроснабжения 

металлургического предприятия. Представлены 

диаграммы, проработана  проблематика данного 

вопроса, раскрыты последствия от данного вида 

помех, а также высказаны основные причины, по 

которым данному вопросу не уделяется должного 

внимания на промышленных предприятиях 

A.N Puzankov 

Analysis of these transition processes in system of 

power supply iron and steel works"Azovstal" 

workshop PEVS 

Electromechanical and energy system, modeling and 

optimization methods. Proceedings of the 14
th

  

International  conference  of  students  and  youg 

researchers   in  Kremenchuk  april  14-15, 2016. – 

Kremenchuk:  KrNU, 2016. – PP. 124-125. 

In work the analysis of short-term EMD has been carried 

out failures of tension, cases of "earth" in a network 6-

35kB in system of power supply of the metallurgical 

enterprise.  Charts are submitted, the matter perspective 

is worked out, consequences from this type of hindrances 

are opened, and also the main reasons for which the due 

attention at the industrial enterprises isn't paid to the 

matter are stated. 

І.С Войтюк, А.І Замулко  

Аналіз загальних принципів управління 

проектами електропостачальних систем 

Енергетика та енергетичні системи. Збірник 

наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної 

конференції молодих учених і спеціалістів у місті 

Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 

2016. – С. 126 . 

В роботі представлені загальні принципи управління 

проектами електропостачання та наведені основні 

етапи організації управління проектами в сучасних 

умовах. Показано комплекс функцій які впливають  

на управління енергетичним забезпеченням. 

I. Voitiuk, A. Zamulko 

Analysis of the general principles of project 

management of electricity supply systems 

Energy and energy systems. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 126.  

This paper presents the general principles of project 

management and electricity supply and given the main 

stages of project management in modern conditions. 

Showing the range of functions that affect energy 

management. 

О.Є. Андрєєв, А. І. Замулко 

Аналіз можливості використання водневих 

паливних елементів у споживача електричної 

енергії 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 127–

128.  

Проведено дослідження груп споживачів 

електричної енергії з використанням підходів 

кластерного аналізу. Результатом роботи є поділ 

груп споживачів електричної енергії за рівнем 

регулювання навантаження для впровадження 

методів управління електроспоживанням за 

допомогою водневих паливних елементів. 

O.Andreyev, .A.Zamulko 

Analysis of possibilities of using of hydrogen fuel cells 

by electricity consumer 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 127–128.  

The paper analyzes electricity consumers groups using 

cluster analysis. The result of the work is electrical 

energy consumer groups split on the level of load 

regulation for the introduction of energy management 

techniques by hydrogen fuel cells. 
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С. Ю. Сайчук, .А. І. Замулко 

Аналіз можливості програмного комплексу 

DIGSILENT POWERFACTORY при плануванні, 

розвитку та реконструкцій електричних мереж. 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових 

праць XІV Міжнародної науково-технічної 

конференції молодих учених і спеціалістів у місті 

Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 

2016. – С. 129–130.  

У роботі проведено аналіз використання 

програмного пакету DIgSILENT PowerFactory при 

проектуванні та реконструкції розподільчих 

електричних мереж. Виконаний комплекс аналізу 

дозволяє оцінити поліваріантність рішень при 

моделюванні електричних мереж у програмному 

середовищі задля забезпечення вибору 

найоптимальнішого рішення при проектуванні 

електричної мережі. 

 

S. Yu. Saichuk, .A. I. Zamulko 

Analysis of possibilities program complex - 

"DIGSILENT POWERFACTORY", while planning, 

development and reconstruction of electric network. 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 129–130.  

The paper analyzes the use of the software package 

DIgSILENT PowerFactory the design and reconstruction 

of the power distribution grid. The complex multivariate 

analysis to evaluate solutions in modeling of electrical 

networks programmed in order to ensure the most 

optimal solution of choice in the design of the electrical 

network. 

Д. В. Риженков   

Аналіз впливу кліматичних умов на робочий 

режим фотоелектричної сонячної станції 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових 

праць XІV Міжнародної науково-технічної 

конференції молодих учених і спеціалістів у місті 

Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 

2016. – С. 131–132.  

Проведено аналіз впливу кліматичних умов на 

робочий режим фотоелектричної сонячної станції, 

розглянуто взаємовплив температури та 

освітленості на зміну робочих характеристик 

фотоелектричних панелей.  

D. Ryzhenkov 

 Analysis of the impact of climatic conditions on the 

operating mode of photovoltaic solar plants 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 131–132.  

The analysis of the impact of climate conditions on the 

operating mode of photovoltaic solar plants, examined 

the interplay of temperature and light on changing 

performance photovoltaic panels. 

М.И. Аль Шарари 

Влияние спроса потребителей на 

неравномерность электрической нагрузки 

энергосистемы 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових 

праць XIV Міжнародної науково-технічної 

конференції молодих учених і спеціалістів у місті 

Кременчук 14 –15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 

2016. – С. 133–134.  

Проанализированы известные способы оценки 

влияния спроса потребителей на электрическую 

мощность на неравномерность нагрузки 

энергосистемы. Предложен способ определения 

коэффициентов влияния, позволяющий объективно 

оценивать индивидуальный характер и степень 

влияния групп потребителей на  неравномерность 

суточных графиков нагрузки энергетической 

системы. Использование предложенного способа 

определения коэффициентов влияния позволит 

более обоснованно решать задачи определения 

границ и длительность тарифных зон суток, а также 

установления необходимого уровня ставок  

дифференцированных по времени тарифов на 

электроэнергию. 

 

M. Alsharari  

Impact of  demand of consumers  for unevenness of 

electric load of energy system 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 133–134.  

Analyzed the known methods of assessing the impact of 

consumer demand for power on the unevenness of the 

electric load of the power system. A method is proposed 

for determining the coefficients of the influence which 

allows to objectively assessing individual character and 

the degree of influence of consumer groups for  

unevenness  of daily schedules of load of the power 

system. Using the proposed method of determining the 

coefficients of influence will allow more objectively to 

solve the problem of determining boundaries and 

duration of tariff zones of the day, as well as establishing 

the necessary level of differentiated by the time 

electricity tariffs. 
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Ю. В. Гайдаєнко, В.  М.  Мишко, В.  В. Кньовець, 

В. О. Нечай 

Генетичні програми структуроутворення 

електромеханічних перетворювачів енергії 

морських хвиль 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 09–

14-15 квітня 2016 – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 

135–136.  

У роботі досліджено та розшифровано генетичні 

програми структуроутворення функціонального 

класу електромеханічних перетворювачів енергії 

морських хвиль на базовому та гібридному рівнях. З 

використанням генетичних програм здійснено 

структурне передбачення й визначено перспективні 

види електромеханічних перетворювачів енергії 

морських хвиль для технічної реалізації в 

інноваційних проектах. 

I. Gaidaienko, V. Myshko, V. Knovets, V.Nechai 

Genetic structurization programs of sea-waves 

electromechanical energy converters 
Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 135–136.  

The article investigates the results of genetic 

structurisation programs decoding of the functional class 

of sea-waves electromechanical energy convertors at the 

basic and hybrid levels. With the use of genetic 

programs there has been carried out structural prediction 

and have been defined perspective species of sea-waves 

electromechanical energy convertors for technical 

realization in innovative projects. 

А.О. Сулим  

Дослідження енергообмінних процесів під час 

експлуатації рухомого складу метрополітену 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. –  

С. 137–138.  

У роботі приведені дослідження енергообмінних 

процесів при заданому режимі ведення рухомого 

складу метрополітену з системами рекуперації. 

Виконані дослідження дозволяють оцінити кількість 

спожитої, рекуперованої в накопичувач, а також 

надлишкової електроенергії при заданій 

енергоємності накопичувача. Отримано дані 

відсоткового зменшення кількості спожитої 

електроенергії з контактної мережі та надлишкової 

електроенергії рекуперативного гальмування за 

рахунок застосування накопичувачів енергії різної 

енергоємності. 

A. Sulym, 
Research of energyexchange processes is during 

exploitation of rolling stock of underground passage 
Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 137–138.  

This paper presents research energyexchange processes 

in the specified mode of reference rolling stock with the 

systems of recuperation. The investigation to assess the 

amount consumed, a regenerative drive, and excess 

electric power consumption for a given drive. In this 

paper, the algorithm that allows determining the energy 

storage capacitor during a given emergency train to the 

nearest metro station and set the profile path. The 

calculation of the required power consumption of storage 

using the algorithm. The data percentage reduction of 

consumed electric energy of contact network and 

redundant electric regenerative braking through the use 

of various energy storage power consumption. 
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В. Я. Бунько 

Дослідження надійності системи 

електропостачання з електродвигунним 

навантаженням при зовнішніх впливах  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнарoдної науково-технічної конференції 

молодих вчених і спеціалістів  у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 139–

140.  

Проведено дослідження підвищення надійності 

системи електропостачання з електродвигунним 

навантаженням напругою 0,4 кВ шляхом нормування 

неодночасного розмикання контактів комутаційної 

апаратури, а також використання пристроїв 

комплексного захисту електродвигунів з елементами 

адаптивності. Проведено дослідження умови 

виникнення максимальних комутаційних перенапруг 

з врахуванням неодночасного розмикання контактів 

комутаційних апаратів та нормування зазначеного 

часу. 

Дані дослідження необхідні для визначення рівнів 

несиметрії, несинусоїдальності напруги, а також 

комутаційних перенапруг в системах 

електропостачання з електродвигунним 

навантаженням напругою 0,4 кВ при комутації 

вакуумними контакторами, які в подальшому 

впливатимуть на якість електричної енергії. 

V. Bunko 

Research reliability of the power supply system with 

the electric motor load under external influences 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 139–140.  

A research has been conducted to study the increase of 

reliability of power supply system with electromotor 

load of the voltage of 0,4 kV by conditioning the 

diversity of switchgear circuit interruption, and the use 

of comprehensive motor protection devices with 

elements of adaptability. The conditions of occurrence of 

the maximum switching surge have been researched with 

regard to the time diversity of interruption of switchgear 

circuits and regulation of the specified time.  

These studies are needed to determine the levels of 

voltage unbalance, voltage nonsinusoidality and 

switching surges in the power supply systems with the 

electric motor load of the voltage of 0,4 kV with vacuum 

contactor commutation, which then affect the quality of 

electricity.  

Н. Г. Чередник, Л. В. Лещенко  

Дослідження режиму синхронного генератора у 

складі  когенераційної установки з урахуванням 

явища насичення магнітної системи генератора 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук    

14–15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 

141–142. 

Проведено серію експериментів з імітацією роботи 

синхронного генератора на однофазне та трифазне 

навантаження з урахуванням насичення сталі 

паралельно з мережею та автономно. В результаті 

аналізу часових залежностей параметрів режиму 

відмічено суттєвий вплив насичення магнітної 

системи при паралельній роботі з понижуючим 

трансформатором, а також вплив несиметрії струму. 

N. Cherednyk, L. Leschenko 

Study mode of the synchronous generator composed 

of a cogeneration plant considering the phenomenon 

of magnetic saturation generator system 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. –  P. 141–

142. 

There are the series of experiments with simulation of 

the synchronous generator for single and three phase 

load, taking into account the saturation of steel in 

parallel with network and autonomously. As a result of 

analysis of time dependencies mode parameters showed 

a significant effect of saturation of the magnetic system 

in parallel operation with a step-down transformer and 

the impact of current unbalance. 

 

 Богодист К. П., Ялова В.С. 

Економічна ефективність застосування сонячних 

панелей для електропостачання приватного 

будинку 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук    

14–15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 

143–144. 

Проведено розрахунок економічного ефекту від 

упровадження сонячної електростанції для 

приватного будинку 

 K. Bogodist, V. Yalova 

The economic efficiency of solar panels for electricity 

supply of private homes  

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 143–144. 

The calculation of the economic effects of the 

introduction of solar power for private homes 
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І.О. Дмитрієнко, Д.С. Гольцов 

Електротеплоакумуляційна система опалення 

будівель  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук.  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. –               

С. 145–146.  

Запропоновано інноваційно-екологічну систему 

опалення нового покоління з 

електротеплоакумуляційним накопиченням та 

підвищеною ефективністю конвективного 

теплообміну. Проведено розрахунки основних 

параметрів теплового та електроакумуляційного 

устаткування. Встановлено витрати на реалізацію 

можливості впровадження системи. Застосування 

запропонованої технології дозволить значно 

покращити екологічний стан довкілля завдяки повній 

відсутності шкідливих викидів продуктів згоряння  і 

випромінювання в навколишнє середовище. 

I. Dmitrienko,  D. Goltsov   

System with electric and termal acumulation for 

heating of buildings 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk. April 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 145–146.  

Proposed innovative ecological heating system of a new 

generation with electric and thermal acumulation and 

increased efficiency of convective heat transfer. 

Designed of the basic parameters of equipment with the 

thermal and electric acumulations. Set the costs to 

implement the system. Application of the proposed 

technology will significantly improve the ecological 

condition of the environment due to the complete 

absence of harmful emissions of combustion products 

and radiation in the environment. 

 

Сєров Р.В. студент 

Зв'язок параметрів режиму конденсаторного 

пристрою формування струму збудження 

синхронного двигуна з параметрами реактивних 

елементів 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 147–

148. 

Проведено дослідження щодо використання 

транзисторного керованого пристрою з 

накопичувальним конденсатором та буферною 

індуктивністю як пристроєм формування струму 

збудження синхронного двигуна. В роботі описані 

процеси які відбуваються в контурі 

накопичувального конденсатора, буферної 

індуктивності та обмотки збудження. На основі 

проведених досліджень можна вибрати параметри 

накопичувального конденсатора та буферної 

індуктивності. 

R. Sierov  

Communication parameters capacitor device as 

formation excitation current synchronous motor with 

the parameters of of reactive elements 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 147–148.  

A study regarding the use driven transistor device with a 

storage capacitor and a buffer inductance device forming 

a synchronous motor excitation current. The paper 

describes the processes that occur in the circuit storage 

capacitor, a buffer inductance and winding. Based on the 

studiescan set options buffer storage capacitor and 

inductor 

А.А. Петриченко, Р.В. Зиманков  

Измерительная функция аппарата защиты на 

переменном оперативном токе для 

комбинированных электрических сетей 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук      

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 

149–150.  

В работе предложен способ получения 

пропорциональности измерительной функции 

аппаратов защиты на переменном оперативном токе, 

который позволит обеспечить точность измерения и 

контроль параметров изоляции и утечек в условиях 

комбинированной электрической сети. Проведены 

расчеты  индуктивности компенсирующего дросселя 

и фильтра его присоединения согласно предложено 

способа.   

A. Petrychenko, R. Zimankov 

Measuring function of the protection device on AC 

control current for combined electrical grids 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. –  P. 149–

150. 

The paper presents the method of obtaining the 

proportionality of the measuring functions of protection 

devices with AC control current, which will ensure the 

accuracy of the measurement and control of parameters 

of insulation and leaks in the conditions of a combined 

electrical network. The calculations of inductance of a 

compensating inductor and filter its accession according 

to the proposed method. 
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Т. М. Коєка, Н. В. Зачепа  

Индикатор качества электрической энергии  

автономных генерирующих установок 
Электромеханические и энергетические системы, 

методы моделирования и оптимизации. Сборник 

научных работ ХІV Международной научно-

технической конференции молодых ученых и 

специалистов в городе Кременчуг 14–15 апреля 2016 

г. – Кременчуг: КрНУ, 2016. – С. 151–151 

Разработана система индикации качества 

электрической энергии на базе нечеткого контроллера 

автономной генерирующей установки. 

Смоделированы режимы подключения в качестве 

нагрузки потребителей классов G1–G3. Проведен 

анализ соответствия генерируемой энергии 

требованиям ГОСТа. 

T. Koieka, N. Zachepa 

Indicator of quality of electric energy autonomous 

generating units 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 151–152. 

Quality display system of electric energy on the basis of 

fuzzy controller autonomous power source is built. 

Connection modes as the load G1–G3 class consumers are 

modeled. The analysis corresponds to the energy 

generated by the requirements of GOST is made. 

Е. В. Шаповал, А. Л. Перекрест 

К обработке информации систем мониторинга 

потребления энергетических ресурсов  

муниципальных объектов 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. 

– С. 153–154. 
Проведен анализ способов обеспечения мониторинга 

потребления энергетических ресурсов в 

распределенных системах энергообеспечения городов. 

В результате анализа были рассмотрены несколько 

актуальных систем автоматизированной системы 

коммерческого учѐта энергоресурсов, которые 

позволяют реализовать автоматический или 

автоматизированный сбор данных о потреблении 

энергоресурсов, обработку, хранение и 

документирование технологической информации. 

Разработана структурная схема системы мониторинга. 

Представлены методы распознавания показаний 

устройств учета энергоресурсов, на основе метода  

сравнения с заранее подготовленным шаблоном 

разработан алгоритм работы, по которому написано 

программное обеспечение модуля обработки и 

распознавания показаний счетчиков. 

E. Shapoval, A. Perekrest 

To processing data of information systems  

for monitoring energy consumption municipal  

facilities 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th  

International conference of students and young  

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 153–154.  

The paper analyzes the ways to ensure monitoring of 

energy consumption distributed energy systems cities. As 

a result of the analysis, several current AMR systems were 

considered to can realize automatic or automated 

collection of data on energy consumption, processing, 

storage and documentation of technological information. 

Developed the block diagram of the system monitoring. 

Presents methods of recognition energy  

accounting devices which based on a comparison of the 

method with a pre-prepared template developed the  

algorithm, on which it is written software module 

processing and recognition of meter readings. 

О. В. Герасименко, А. Л. Перекрест 

Класифікація вимог до теплового балансу 

цивільних будівель 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 155–156.  

Проведено дослідження нормативних документів із 

теплотехніки, виконано аналіз вимог для забезпечення 

теплового комфорту в цивільних будівлях. Складено 

класифікацію параметрів, інженерних рішень та 

регламентних норм щодо теплового балансу 

приміщення. 

O. Herasimenko, A. Perekrest 

Classification of requirements for thermal balance of 

civil buildings 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young researchers 

in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 155–156.  

Investigates of normative documents is undertaken from a 

heating engineering, the analysis of requirements for 

providing of thermal comfort in civil building. 

Classification of parameters, engineering decisions and 

regulation norms are made in relation to thermal balance 

of apartment. 
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С.С.Бондаренко, М.Д Кобеляцький., Р.В. Власенко  

Корекція алгоритму роботи силового активного 

фільтру на базі теорії Фрізе при несиметричному 

навантаженні  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV   Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 157–

158.  

У роботі була внесена корекція в алгоритм 

визначення заданого струму трифазного силового 

активного фільтру на основі теорії потужності Фрізе 

при несиметричному навантаженні та напрузі мережі 

живлення. 

S. Bondarenko, M. Kobeliatskyi, R. Vlasenko 

The correction algorithm of active power filter based 

on the theory Fryze at asymmetry load  

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 16th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 157–158.  

In the work was subject to correction in the algorithm for 

determining a given current of three-phase active power 

filter on based the theory power of Fryze at asymmetry 

load and voltage source. 

Р. В. Власенко, С. С. Бондаренко, М. Д. Кобеляцький  

Застосування силового активного фільтру для 

чотирипровідних мереж живлення 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 159–

160. 

В роботі проводиться аналіз існуючих видів 

трифазних чотирипровідних силових активних 

фільтрів, що застосовують в мережах з ізольованою 

нейтралю. Розглядається будова чотирипровідних 

силових активних фільтрів та порівняння їх структур 

між собою. Приводиться опис pqr–теорії потужності, 

що застосовується для формування алгоритму 

визначення заданого (бажаного) струму силового 

активного фільтру, як алгоритму активної фільтрації.  

R. Vlasenko, S. Bondarenko, M. Kobeliatskyi 

Using active power filter for four-wire networks  

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. –  P. 159–

160. 

In the paper analyzes the existing types of three-phase 

four-wire active power filters, that used in networks with 

isolated neutral. Consider the structure four-wire active 

power filter and comparing their bodies among 

themselves. The description pqr-theory power, which is 

used to form the algorithm for determining the given 

(desired) current active power filter, as algorithm active 

filtering. 

С.В. Вирвикишка, С.О.Гріщенко 

Особливості функціонування локальних 

електротехнічних систем на базі відновлювальних 

джерел енергії 

Електромеханічні і енергетичні системи , 

моделювання та оптимізація . Сбірник наукових 

робіт XIV Міжнародної науково-технічної  

конференції молодих вчених і спеціалістів в місті 

Кременчук 14-15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 

2016. – С. 161. 

Локальна система електропостачання дозволяє 

уніфікувати кожен елемент автономної 

енергосистеми, що виробляються серійно, що і 

приведе до зниження витрат і часу на організацію 

надійного автономного електропостачання 

споживача. Застосування даного способу дозволить 

створити в короткі терміни енергорайони, віддалені 

від ліній електропередач з незначними капітальними 

вкладеннями в будівництво, забезпечити 

електроенергією населення в умовах надзвичайних 

ситуацій без шкідливої дії на навколишнє 

середовище. 

S. V. Vyrvykyshka, S. O. Grishchenko 

Features local operation of electrical systems based 

on renewable energy 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization. Proceedings of the XIV International 

scientific and technical conference of young scientists 

and specialists in Kremenchuk on 14 and 15 April 2016. 

– Kremenchuk: Krnu, 2016. – P 161. 

Local power supply system lets you unify each element 

of battery power produced series, which will reduce 

costs and time to organize a reliable autonomous power 

consumer. Application of this method will create in a 

short time energy areas, distant from power lines with 

little capital investment in construction, to provide 

electricity to people in emergency situations without 

harmful effects on the environment. 
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 Д. І. Хвалін 

Підвищення надійності роботи гідрогенератора-

двигуна Дністровської ГАЕС 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  

ХІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  14-

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 162–

163.  

В роботі проведено аналіз і дано оцінку впливу  

високотеплопровідних клинів на параметри 

потужного енергетичного гідрогенераторів-двигуна. 

Показано, що застосування високотеплопровідних 

клинів при опосередкованому охолодженні потужної 

синхронної машини дозволяє знизити робочу 

температуру обмотки статора, підвищити вихідну 

потужність та коефіцієнт корисної дії. 

D. Hvalìn 

Increasing reliability of work the hydro generator-

motor of Dniester HAPР  

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april, 14-15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 162–163.  

This paper analysis and assessed the impact of high 

thermal conductivity wedges on the parameters of 

powerful energy hydro generator-motor. Shown, that the 

use of high thermal conductivity wedges with indirect 

cooling of powerful synchronous machine allows reduce 

the working temperature of the stator windings, increase 

output power and coefficient of useful effect. 

Є. О. Чеботарьова, А. Л. Перекрест  

Підходи до оцінки ефективності впровадження 

енергозберігаючих технологій цивільних будівель 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук   

14–15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016.          

– С. 164–165.  

Виконано аналіз підходів до оцінки ефективності 

впровадження нових рішень із використанням 

положень термоекономіки та методів проектного 

аналізу. Результати аналізу в подальшому можуть 

бути використані для розрахунків ефективності 

впровадження енергозберігаючих технологій в 

енергозабезпечення цивільних будівель. 

Ye. Chebotareva, А. Perekrest  

Approaches to evaluating the effectiveness  

of introducing energy saving technologies for civilian 

buildings 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 164–165.  

The paper analyzed the approaches to evaluating the 

effectiveness of the implementation of new solutions 

using the economy is based on the principle of 

thermodynamics and methods of project analysis. 

Research results can be used to calculate the efficiency 

of energy saving technologies in the energy supply for 

civilian buildings. 

В. С. Демків, О. В. Дозоренко 

Портативний лабораторно–дослідницький 

комплекс по дослідженню автономних 

енергетичних систем на базі сонячних елементів 

Електромеханічні и енергетичні системи, методи, 

моделювання і оптимізації. Збірник научних робіт 

XIV Міжнародний науково – технічного конференції 

молодих вчених і спеціалістів в місті Кременчук 14-

15 квітня 2016.– Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 166–

167. 
В даний час має особливу актуальність використання 

автономних портативних лабораторно–

дослідницьких комплексів по дослідженню сонячних 

елементів. Використовуючи портативний 

лабораторно-дослідницький комплекс, є можливість 

дослідження різних типів сонячних елементів в 

реальних умовах експлуатації, оскільки при різних 

погодних умовах змінюються енергетичні 

характеристики для різних видів фотоелектричних 

елементів. Розглянута можливість впровадження та 

використання портативного лабораторно-

дослідницького комплексу для дослідження 

характеристик автономних джерел електричної 

енергії на базі сонячних панелей. Запропоновано 

функціональну схему лабораторно-дослідницького 

комплексу для дослідження різних типів сонячних 

елементів. 

V. S. Demkiv , O. V. Dozorenko 

Portable laboratory exploratory complex on 

exploration autonomous energy of basis solar 

elements 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization. Proceedings of the XIV International 

scientific and technical conference of young scientists 

and specialists in Kremenchuk on 14 and 15 April 2016. 

– Kremenchuk: KrNU, 2016. – P 166–167. 

Currently has particular relevance to the use of 

Autonomous portable laboratory and research facilities 

for the study of solar cells. Using a portable laboratory-

research complex, is the ability to research various types 

of solar cells under real operating conditions, since under 

different weather conditions change the energy 

characteristics for various types of photovoltaic cells. 

The possibility of introduction and use of portable 

laboratory-research complex for investigating the 

characteristics of autonomous sources of electrical 

energy based on solar panels. The proposed functional 

scheme of laboratory-research complex for studying 

various types of solar cells. 
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О.М. Довгалюк, О.Я. Гук  

Система для автоматичного забезпечення 

статичної стійкості електроенергетичної системи 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 168–

169.  

Виконано аналіз режиму роботи діючої 

електроенергетичної системи, розташованої на 

території Харківської області. Визначено межі 

області статичної стійкості та розраховано 

коефіцієнти запасу статичної стійкості розглянутої 

системи за потужністю в перетині та за напругою у 

вузлах навантаження. Розроблено централізований 

комплекс автоматичного запобігання порушенню 

стійкості для електроенергетичної системи та 

визначено економічну доцільність його 

впровадження. 

O. Dovgalyuk, O. Huk 

The system for automatically ensuring electrical 

power system static stability 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 168–169.  

Analysis of the current mode of the electricity system, 

located in the Kharkiv region. Defined boundary of static 

stability and safety factors calculated static stability of 

the system under consideration by the capacity of the 

crossing and the voltage at the nodes load. Developed 

Automatic centralized prevent disruption to power 

system stability and determines the economic feasibility 

of its implementation. 

А. П. Осипчук, А. І. Замулко  

Термінологічні питання  технологічного 

підприємництва в електроенергетиці 

Енергетика та енергетичні системи. Збірник 

наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної 

конференції молодих учених і спеціалістів у місті 

Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 

2016. – С. 170–171.  

В роботі представлено визначення питання 

технологічного підприємництва в електроенергетиці. 

Показано комплекс питань які покриває технологічне 

підприємництво в електропостачальній організації.  

A. Osypchuk, A. Zamulko  

Terminology issues of technological entrepreneurship 

in electricity 

Energy and energy systems. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 170–171.  

The paper presents a definition of technological 

entrepreneurship in electric power engineering. Showing 

a range of issues which technological entrepreneurship 

covers in electricity supply company 

А. В. Никитина, В. В. Ивашута, Е .А. Никитина 

Технический учет электроэнергии как  

составляющая оценки качества преобразования 

энергии потребителем 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 172–173. 

Обосновано применение автоматизированных систем 

технического учета электроэнергии для оценки 

качества преобразования энергии потребителем в 

сетях электроснабжения промышленных 

предприятий. Предложены показатели, которые 

используют положения теории мгновенной 

мощности для определения отдельных 

составляющих некачественного преобразования 

электроэнергии. 

A. Nikitina, V. Ivashuta, K. Nikitina 

Technical metering of electricity as part of assessing 

the quality of energy conversion consumer 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk аpril 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 172–173. 

The application of automated power accounting systems 

for assessing the quality of energy conversion in the 

consumer power supply networks of industrial 

enterprises. Proposed indicators, which use the 

provisions of the instantaneous power theory for 

determining the individual components of the conversion 

of low-quality electricity. 
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Т.В. Землянська  

Удосконалення процесу компенсація неактивних 

складових струму систем електропостачання в 

умовах несинусоїдності напруги мережі живлення 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 174 –

175. 

В роботі представлено математичне моделювання 

трипровідної системи електропостачання з 

нелінійним навантаженням. Удосконалено метод 

компенсації неактивних складових струму при 

гармонічних спотвореннях мережі живлення. 

Проведено розрахунок потужності втрат та ККД 

досліджуваної мережі електропостачання. 

T. Zemlianska  

Improving the compensation process of current 

nonactive components under voltage supply 

harmonic distortion 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk Аpril 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 174–175.  

The paper presents the mathematical modeling of three-

wire power supply system with nonlinear loads. The 

method of compensation nonnactive components at 

harmonic current distortion have been improved. The 

calculation of power losses and efficiency of the main. 

В.О. Вовк 

Энергетические режимы работы синхронного 

двигателя при различных законах управления 

возбуждением 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 176–

177. 

В работе проведено исследование энергетических 

режимов работы синхронного двигателя с системой 

автоматического регулирования возбуждения. 

Результаты математического моделирования 

показывают, что система автоматического 

регулирования возбуждением обладает высоким 

быстродействием и точностью регулирования. 

V. Vovk 

Energy modes of operation of the synchronous motor 

with different laws of excitation control 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk April 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 176–177. 

The paper studied the energy parameters of operating 

modes of the synchronous motor with automatic 

excitation control system. The results of mathematical 

modelling show that the automatic excitation control 

system has a high speed and control accuracy. 

 

М. Н. Волжан 

Эффективность мероприятий при решении 

вопросов энергосбережения бюджетных 

организаций 

Электромеханические и энергетические системы, 

методы моделирования и оптимизации. Сборник 

научных работ ХІV Международной научно-

технической конференции молодых ученых и 

специалистов в городе Кременчуг 14–15 апреля  

2016 г. – Кременчуг: КрНУ, 2016. – С. 178–179. 

Разработан метод достижения первоначальной 

экономии энергоресурсов, который позволит 

сэкономленные на коммунальных платежах 

денежные средства перенаправить на внедрение 

следующих этапов энергосберегающих мероприятий 

M. Volzhan 

Efficiency measures in energy issues budget 

organizations 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 178–179. 

The method of achieving the initial energy savings, 

which will allow savings on utility bills to redirect funds 

to implement the following stages of energy saving 

measures 
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О. І. Шеремет, Перепелиця В. В. 
Автоматизація керування та аналізу стану 

промислового устаткування за допомогою систем 

віддаленого керування 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 180–

181.  
В роботі розглянуто приклад побудови універсальної 

системи віддаленого керування та стеження за 

промисловим об’єктом. Проведено аналіз швидкодії 

передачі даних від промислового об’єкта та 

оптимізація навантаження. Розглянута система 

дозволяє оптимізувати промисловий процес та 

покращити аналіз даних отриманих від промислового 

устаткування. 

O. Sheremet, V. Perepelitsa 
Automation of management and analysis of industrial 

equipment with remote control systems  
Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 16th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 180–181.  
We consider the example of constructing a system of 

universal remote control and surveillance of industrial 

facilities. The analysis of performance data from the 

production site and load optimization. The system allows 

to optimize industrial processes and improve analysis of 

data obtained from industrial equipment. 

Н. В. Зачепа, К. І. Мельник 

Віртуальний наглядач показників енергорежимів 

автономної енергогенеруючої установки 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 182–183.  

Роботу присвячено розробці віртуального наглядача 

показників енергорежимів джерел генерації енергії, 

що являє собою програмний блок, функціональними 

можливостями якого є аналіз енергетичних процесів 

у різних режимах роботи автономного генераторного 

комплексу та дозволяє відобразити процеси 

генерування та рекуперації енергії між джерелом 

живлення та споживачем.  

N. Zachepa, K. Melnyk, S. Efimov 

Virtual energy indexes supervisor disconnected mode 

power generating installation 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 182–183.  

The work is dedicated to developing energy performance 

virtual supervisor modes sources of energy generation, 

which is a software unit whose functionality is the 

analysis of energy processes in different modes 

autonomous generator set and allows you to display 

processes and generate energy recovery between the 

power source and the consumer. 

В. В. Віценя, О. Ю. Лещук, Л. Г. Бойко 

Комп’ютеризований комплекс для дослідження 

засобів автоматизації систем опалення з 

припливною вентиляцією  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 184–185. 

Розроблено лабораторний комплекс для систем 

опалення з припливною вентиляцією на базі 

сучасних мікропроцесорних пристроїв з можливістю 

дистанційного управління обладнанням та 

реєстрацією даних на ЕОМ. Надано функціональні 

можливості створеного обладнання  

V. Vitsenia, O. Leshchuk, L. Boyko 

The computerized complex for the research of 

facilities of automation heating with forced 

ventilation 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 184–

185. 

The laboratory complex for the heating systems with 

forced ventilation based on modern microprocessor 

devices with remote control equipment and recording 

data on a computer was designed. The unctional 

properties and opportunities of the created equipment 

were presented. 

 

 

 

 

  



АНОТАЦІЇ  ABSTRACTS 

305 
 

В.О. Бровко, О.В. Чермалих   

Концепція побудови системи регулювання 

повітрообміну в залі кінотеатру для підтримки 

оптимальних комфортних умов 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 186–

187.  

В роботі розглянуті підходи та методики контролю й 

регулювання основних параметрів повітря: якості, 

температури й вологості, котрі впливають на 

комфортні умови перебування глядачів в залі 

кінотеатру. Запропонована функціональна схема 

системи регулювання повітрообміну в залі для 

глядачів з урахуванням фактичної кількості людей та 

підтримки необхідних кліматичних умов. 

Запропонований для припливного та витяжного 

вентиляторів частотно-регульований електропривод 

дозволяє суттєво знизити споживання електричної 

енергії та зекономити ресурси.      

V. Brovko, A. Chermalykh 

The concept of building a system of regulation of 

ventilation in the cinema hall for maintaining optimal 

comfortable conditions 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 186–187.  

The approaches and methods of control and regulation of 

the basic parameters of air (quality, temperature and 

humidity, which affect the comfortable conditions of 

viewers in the cinema hall). Were considered in this 

paper a functional diagram of the control system of 

ventilation in the auditorium, taking into account the 

actual number of people and the maintenance of the 

necessary climatic conditions were suqqested. Proposed 

for the supply and exhaust fan electric drive with 

frequency regulation allows to reduce reduce power 

consumption and save resources-significantly. 

 

А. М. Кравец, А. А. Сердюк, С. Ю. Шишков 

Микроконтроллерная система дистанционного 

управления массовым взрывом в карьерах  

по радиоканалу 

Електромеханічні та енергетичні системи,  

методи моделювання та оптимізації. Збірник 

наукових праць XIV Міжнародної науково-технічної 

конференції молодих учених і спеціалістів у місті 

Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 

2016. – С. 188.  

Показана необходимость перехода комплекса 

дистанционного взрывания по радиоканалу на 

системы нового поколения. Разработанная система 

управления массовым взрывом на карьерах 

позволяет решать комплекс задач, среди которых 

можно выделить надежность и безопасность, 

занимающие не последнее место при выборе той или 

иной технологии ведения взрывных работ. 

A. Kravetc, A. Serdiuk, S. Shishkov 

Microcontroller based remote control system  

by the massive explosion in the quarries radio 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 188.  

The necessity of transition complex for remote 

detonation via radio to the next generation. Control 

system was developed by the massive explosion in the 

quarries allows us to solve complex tasks, among which 

are the reliability and security that occupies not the last 

place in the choice of a technology for blasting. 

 

А.Д. Мусин, Г. А. Сивякова  

О модернизации системы нижней загрузки 

доменной печи №1 АО «АрселорМиттал 

Темиртау» 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 189. 

В ходе исследований была рассмотрена 

модернизация системы нижней загрузки доменной 

печи №1 АО «АрселорМиттал Темиртау». 

Предложены решения по структуре системы, 

описаны требования к ней. Модернизация системы 

позволит обеспечить точность протекания процессов 

доменной плавки, и получения чугуна нужного 

состава и качества. 

А. Musin, G. Sivyakova 

About modernization of system of the lower loading 

of a blast furnace No.1 of JSC ArselorMittal 

Temirtau 
Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 11th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14-15, 2016. – 

Kremenchug: КrNU, 2016. – PP. 189.  

During researches modernization of system of the lower 

loading of a blast furnace No.1 of JSC ArselorMittal 

Temirtau has been considered. Solutions on structure of 

system are proposed, requirements to her are described. 

Modernization of system will allow to provide the 

accuracy of course of processes of domain melting, and 

receiving cast iron of the necessary structure and quality. 
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О.М. Довгалюк, Г.В. Омеляненко, А.О. Хохлова 

Підвищення енергоефективності промислових 

підприємств при впровадженні автоматизованих 

систем контролю та обліку енергоресурсів 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 190–

191.  

В роботі розглянуто структуру, задачі та особливості 

технічних рішень при створенні сучасних 

автоматизованих систем контролю та обліку 

енергоресурсів. Розглянуто енергозберігаючі заходи, 

які дозволяють підвищити ефективність 

промислових підприємств при впровадженні 

автоматизованих систем контролю та обліку 

енергоресурсів. Запропоновано критерій для оцінки 

економічної ефективності впровадження таких 

систем. 

O. Dovgalyuk, G. Omeljanenko, A. Khokhlova 

Increasing the energy efficiency of industrial 

enterprises introduction of automated control 

systems and accounting energy resources 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 190–191.  

This article describes the structure, objectives and 

characteristics of technical solutions in the creation of 

modern the automated control and energy accounting. 

Considered energy-saving measures that can increase the 

efficiency of industrial enterprises in the implementation 

of the automated control and energy accounting.. The 

criterion for assessing the economic effectiveness of the 

implementation of such systems. 

Д.О. Ошивалов, Г. А. Сивякова  

Разработка системы технологической 

сигнализации между ТЭЦ-ПВС и доменными 

печами 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 192.  

В ходе исследований была рассмотрена система 

связи, контроля и технологической сигнализации 

между доменными печами и ТЭЦ-ПВС АО 

«АрселорМиттал Темиртау» Предложены решения 

по структуре системы, описаны входные и выходные 

сигналы. Внедрение системы связи позволит 

интенсифицировать доменный процесс и снизить 

непроизводительный расход кислорода. 

D. Oshivalov, G. Sivyakova 

Development of the system of the technological 

alarm system between HEC-SAS and blast furnaces 
Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchug april 14-15, 2016. – 

Kremenchug: КrNU, 2016. – PP. 192.  

During researches the communication system has been 

considered, control and the technological alarm system 

between blast furnaces and HEC-SAS of JSC 

ArselorMittal Temirtau solutions on structure of system 

Are proposed, entrance and output signals are described. 

Introduction of a communication system will allow to 

intensify blast-furnace process and to cut an 

unproductive consumption of oxygen. 

М. О. Кущ-Жирко, А. Л. Перекрест 

Реализация программного модуля для связи  

с приборами учета энергоресурсов 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 193–194.  

Рассмотрена реализация программного обеспечения 

в LabVIEW, предназначенного для сбора  

данных с теплосчетчиков через протокол 

M-Bus. В результате исследования создано 

приложение, которое позволяет выполнять  

обмен данными с приборами учета тепловой 

энергии, использующих M-Bus, что позволяет 

выполнять оперативный мониторинг параметров 

теплопотребления. 

M. Kushch-Zhirko, A. Perekrest 

The implementation of software for communication with 

energy metering devices via M-Bus 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 193–194.  

This article describes the implementation of software 

designed for collecting data from heat counters in 

LabView via M-Bus protocol. In the result of a research 

was created an application for data exchange with  

M-Bus heat meters, which allows to effectively monitor 

the consumption of heat-transfer agent. 
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О.К. Данилейко, С.Л. Бондаревський, В.А. Устименко 

Розробка системи обміну даними між 

операторською панеллю та контролером АВВ 

АС500 за протоколом Modbus та інтерфейсом RS-

485 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 195–

196.  

У ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

розроблено стенд для дослідження характеристик 

насосів та вентиляторів. В згаданих стендах 

використовуються привод змінного струму, 

аналогові датчики, ПЛК, системи керування та 

відображення інформації. Усі пристрої стенду 

працюють у локальній мережі. В роботі розглянуті 

питання побудови локальної мережі, зокрема 

системи зв’язку ПЛК ABB AC550-eCo з 

операторською панеллю Weintek MT6070iH. Для 

побудови мережі прийняті мережева система зв’язку 

на основі інтерфейсу RS-485 та мережевий протокол 

Modbus. 

O. Danileyko, S. Bondarevskyi, V. Ustimenko 

Development of the data exchange system between 

the operator panel and the PLC ABB AS500 by 

protocol Modbus and RS-485 interface 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 11th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 195–196.  

In SHEE "Kryvyi Rih National University" the stand for 

researches of the pumps and fans characteristics was 

developed. In the mentioned stands AC drive, analog 

sensors, PLC, control systems and information display 

are used. All devices of the stand operate in a local 

network. In this work the questions of a local network 

constructing, including communication systems PLC 

ABB AC550-eCo from the HMI Weintek MT6070iH are 

reviewed. To build a network the network 

communication system based on the RS-485 interface 

and Modbus network protocol are adopted. 

С. И. Шевченко, А. М. Кравец, А. А. Сердюк, С. В. Сукач 

Система диспетчерского контроля данных  

газораспределительных станций по радиоканалу  

Електромеханічні та енергетичні системи,  

методи моделювання та оптимізації. Збірник 

наукових праць XIV Міжнародної науково-технічної 

конференції молодих учених і спеціалістів у місті 

Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 

2016. – С. 197–198.  

Показана актуальность организации надежного 

канала для передачи данных от 

газораспределительной станции к диспетчерскому 

пункту компрессорной станции. Приведена 

архитектура системы обмена данными по 

радиоканалу. Разработано устройство, которое 

позволяет осуществить обмен данными по 

радиоканалу между пунктом диспетчера и 

газораспределительной станцией. 

S. Shevchenko, A. Kravetc, A. Serdiuk, S. Sukach 

The Supervisory control system data gas distribution 

stations via radio 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 197–198.  

The urgency of the organization of a reliable channel for 

data transmission from the distribution station to control 

station compressor station. The architecture system of 

data exchange via radio channel. Developed a device that 

enables the exchange of data via radio between the item 

manager and gas distribution station. 
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О. В. Дозоренко, В. С. Демків 

Спосіб заряду тягових акумуляторних батарей в 

умовах підземних виробок шахт  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових робіт 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих вчених і спеціалістів в місті Кременчук 14-

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 199. 
У даній роботі пропонується використання 

вітроенергетичної установки в умовах підземних 

виробок шахт для заряду тягових акумуляторних 

батарей. Це дозволить зменшити навантаження на 

систему електропостачання шахт, значно зекономити 

кошти, що витрачаються на сплату за 

електроенергію, а також використати енергію, яка 

досі залишалася незадіяною. Зважаючи на раніше 

проведені дослідження можливості і специфіки 

роботи вітроенергетичної установки в умовах діючих 

підземних виробок шахт, з яких виходить, що є 

реальна можливість здійснювати заряд тягових 

акумуляторних батарей від вітроенергетичної 

установки. Є можливість заряду декількох 

акумуляторних батарей одночасно. 

O. V. Dozorenko, V. S. Demkiv 

The method of charging the traction battery in 

termsofunderground excavationsof mines  

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization. Proceedings of the XIV International 

scientific and technical conference of young scientists 

and specialists in Kremenchuk on 14 and 15 April 2016. 

– Kremenchuk: Krnu, 2016. – P 199. 

This paper proposes the use of wind power complex in 

terms of underground workings iron ore mines to charge 

traction batteries.This will reduce the load on the 

electrical system of the mines, significantly save money 

on your energy bill, and use the energy that still 

remained untapped. Considering earlier studies of the 

possibility and specifics of wind power complex in the 

conditions of operating underground mine workings, 

from which comes out that there is a real opportunity to 

charge the traction batteries from the wind power plant. 

There is a possibility of charging multiple batteries at the 

same time. 

 

Є. М. Танкевич, А. В. Панов, Б. В. Шляхецький  

Тренажер оперативних перемикань первинної 

мережі електричної підстанції 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих вчених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 200–

201.  

Подано опис структури, елементної бази та 

програмного забезпечення сучасного тренажеру 

оперативних перемикань в головній схемі 

електричної підстанції, призначеного для навчання 

та тренування оперативного персоналу. 

Використання тренажера підвищує рівень технічної 

оснащеності підстанцій, забезпечує покращення 

якості та підвищення ефективності тренувань, 

вдосконалення навичок та вмінь персоналу.  

E. Tankevych, A. Panov, B. Shliakhetskyi 

The simulator operational switching the primary 

network electric substation 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 200–201. 

Posted description of the structure, components and 

software modern simulator operational switching circuit 

in the main electrical substation, designed for education 

and training of operating personnel. Using the simulator 

enhances technical equipment of substations, ensuring 

quality and efficiency of training, improvement of skills 

and abilities of staff. 

Д. В. Романча, А. Л. Перекрест 

Щодо автоматизації процесу регулювання систем 

опалення будівель житлово-комунального 

господарства міст 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнарoдної науково-технічної конференції 

молодих вчених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016 р – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 202–203. 

Розглянуто методи регулювання контуру систем 

опалення будівель житлово-комунального 

господарства. Визначено, що для застосування 

існуючих методів, такого як якісне, кількісне та 

погодне регулювання, найбільш доцільним буде 

використання регулятора Siemens RVD. Втановлено, 

що вибір відповідного методу регулювання та 

застосування контролера не тільки зменшить 

перевитрати теплової енергії, а й забезпечить якість 

теплопостачання. Це покликано прагненням 

вирішити задачу енергозбереження. 

D. Romancha, A. Perekrest 

About automation of process of regulation of heating 

systems of buildings housing and communal economy 

of cities 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International 

conference of students and young researchers in 

Kremenchuk april 14–15, 2016. – Kremenchuk: 

КrNU, 2016. – P. 202–203. 

In article methods of regulating circuit of the heating 

systems of buildings housing and utilities. Determined 

that the application of existing methods such as 

qualitative, quantitative, and weather control will be the 

most appropriate use of controller Siemens RVD. 

Specifically that the choice of the appropriate method of 

regulation and the application controller will not only 

reduce the increased energy consumption, but also to 

ensure the quality of heat supply. It is designed to solve 

the problem of energy saving 
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К. І. Чередник, Ж. І. Ромашихіна  

Оцінка впливу ексцентриситету ротора 

асинхронного двигуна на його енергетичні 

характеристики 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 204–

205.  

У роботі побудована колова математична модель АД 

для дослідження енергетичних характеристик з 

різним ступенем ексцентриситету ротора. Проведена 

оцінка впливу ексцентриситету на енергетичні 

показники, а також проведено розрахунок 

додаткових фінансових витрат у залежності від 

ступеню ексцентриситету ротора. 

K. Cherednyk, Zh. Romashykhina 

Influence of airgap eccentricity in induction motor on 

its energy characteristics 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 204–205.  

In this paper circuit mathematical model of IM was built 

for research energy characteristics with varying degrees 

of airgap eccentricity. Appreciated influence of airgap 

eccentricity on the energy indicators and calculated the 

additional financial costs according to degree of airgap 

eccentricity. 

 

О.В. Нестерчук, О.Ю. Кімстач  

Визначення впливу врахування магнітних втрат  

на динамічні характеристики асинхронних 

машин  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 206–

207.  

У роботі виконано моделювання 

загальнопромислового асинхронного двигуна за 

допомогою математичної моделі узагальненої 

двофазної електричної машини та її уточненого 

варіанту з урахуванням магнітних втрат. Наведено 

порівняльний аналіз отриманих пускових 

динамічних характеристик для визначення вагомості 

врахування магнітних втрат при моделюванні 

асинхронних машин.  

A. Nesterchuk, O. Kimstach 

Determination of influence of magnetic losses 

accounting to the induction machine dynamic 

characteristics 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 206–207.  

Simulation of the general-purpose induction motor on 

basis of the use of generalized two-phase electrical 

machine and its corrected version taking into account 

magnetic losses is made in the paper. The comparing 

analysis of received starting dynamic characteristics for 

determination of importance of magnetic losses 

accounting to a simulation of induction machines is 

expounded. 

В. А. Мистецький  

Додаткові вібрації статора турбогенератора, які 

виникають внаслідок дефектів в стяжних 

призмах. 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 208–

209.  

В роботі приведені методика та результати 

моделювання додаткових вібрацій в статорі 

турбогенератора. Розв’язується система рівнянь, яка 

враховує обертові та поступальні деформації  в 

стяжних призмах. Виконаний комплекс досліджень 

кількісно розраховує зміну від часу механічних сил 

та видовжень, поступальних і кутових 

вібропереміщень, віброшвидкостей, віброприскорень 

в стяжних призмах і натискних плитах та кінетичну 

енергію коливань в натискних плитах. 

 

V.  Mistetcskiy 

Additional vibration of stator of turbogenerator, that 

occurs due to a defects in the clamping prisms. 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 208–209.  

In this work shows the methodology and results of 

simulations calculation of additional vibrations in the 

stator turbogenerator. Solve the system of equations that 

take into account the rotational and translational 

deformation in the clamping prisms.The complex 

research quantitatively calculate the change from the 

time of mechanical forces and elongated, angular and 

translational vibration displacement, velocity, 

acceleration in clamping prisms and the pressure plates 

and the kinetic energy fluctuations in the pressure plates. 
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О. А. Усатюк, А. В. Некрасов, В. М. Усатюк  

Использование метода Хука-Дживса для расчета 

сложных нелинейных схем замещения магнитных 

цепей  

Электромеханические и энергетические системы, 

методы моделирования и оптимизации. Сборник 

научных трудов XІV Международной научно-

технической конференции молодых ученых и 

специалистов в городе Кременчуг 14–15 апреля 2016. 

– Кременчуг: КрНУ, 2016. – С. 210–211.  

В работе на основе метода Хука-Дживса построена 

математическая модель магнитной системы, 

пригодная для выполнения инженерных, и 

оптимизационных проектных расчетов, 

обеспечивающая минимум затрат на подготовку 

исходных данных, приемлемое время счета и 

автоматическую сходимость на большом интервале 

входных параметров, а также высокую точность при 

расчете систем нелинейных уравнений, 

описывающих сложные нелинейные схемы 

магнитной цепи. Выполненный комплекс 

исследований позволяет применять данный подход в 

дальнейшем при формировании методик 

проектирования электрических аппаратов 

постоянного тока и в частности электромагнитных 

сепараторов. 

O. Usatiuk, A. Nekrasov, V.Usatyuk 

Using Hook-Jeeves method to calculate the complex 

nonlinear equivalent magnetic circuits 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 210–211.  

In this paper on the basis of Hook-Jeeves method, a 

mathematical model of the magnetic system suitable for 

performing the engineering and the optimization design 

calculations, providing at least the cost of the preparation 

of the initial data, a reasonable calculation time and 

automatic convergence on a large range of input 

parameters, as well as high accuracy in the calculation of 

systems of nonlinear equations describing the complex 

nonlinear circuits of the magnetic circuit. 

Research results allows to apply this approach in the 

future for the formation of the design methods of electric 

DC apparatuses and in particular electromagnetic 

separators. 

Ю. В. Ромашихин, Н. А. Руденко, А. Г. Волочай,  
С. В. Каленик 

Методы определения параметров асинхронных 

двигателей 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 212–213.  

Рассмотрены методы идентификации 

электромагнитных параметров асинхронных 

двигателей, определены их достоинства и 

недостатки. 

Iu. Romashykhin, N. Rudenko, A. Volochay, S. Kalenik 

Methods for determining the parameters of induction 

motors 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 212–213.  

The methods of identification of electromagnetic 

parameters of induction motors, identified their strengths 

and weaknesses. 
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В. В. Токарчик, І. О. Крамаренко, Д. Є. Чернов,  

А. О. Богодист 

Момент рушання асинхронної машини подвійного 

живлення з перетворювачем частоти в колі ротора 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–15 

квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 214–215.  
Використання машин подвійного живлення в сучасних 
автоматизованих системах дозволяє істотно підвищити 
техніко-економічні показники різних технологічних 
установок, тому що машина подвійного живлення, як 
електромеханічний перетворювач енергії, 
характеризується високими енергетичними 
показниками, володіє достатньою керованістю, 
забезпечуючи великий пусковий момент. Вживання 
регресійної моделі, що відображає поліноміальну 
залежність пускового моменту й струму від амплітуди 
та частоти напруги живлення, дозволяє набути 
необхідного значення пускового моменту при 
мінімальному пусковому струмі з урахуванням зміни 
електромагнітних властивостей асинхронної машини і 
з'являється можливість розрахунку таких параметрів 
напруги живлення, які дійсно забезпечать формування 
пускового моменту, що перевищує момент критичний 
у 1,5–3 рази при допустимому токовому 
перевантаженні. 

V. Tokarchyk, I. Kramarenko, D. Chernov, 

A. Bohodyst 

The moment of pick-up asynchronous machine  

with dual power frequency converter in terms  

of rotor 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 214–215.  

The use of dual power machines in the current 

automated systems can significantly improve technical 

and economic performance of various technological 

devices because MPZH as electromechanical energy 

converter, is characterized by high energy 

performance, with sufficient handling, providing a 

great starting point. The use of regression models, 

reflecting the dependence of polynomial starting torque 

and current amplitude and frequency of the supply 

voltage, can obtain the desired value starting torque 

with minimal inrush current, taking into account 

changes in electromagnetic properties asynchronous 

machine and it is possible to calculate parameters such 

voltage that really provide forming starting torque 

exceeding a critical moment in 1,5–3 times at 

acceptable тokovoi overwhelmed. 

Д. С. Авраменко, Н. А. Руденко 

Необходимость уточнения электромагнитных  

параметров асинхронного двигателя в пусковых 

режимах 

Электромеханические и энергетические системы, 

методы моделирования и оптимизации. Сборник 

научных трудов XIV Международной научно–

технической конференции молодых ученых и 

специалистов в городе Кременчуге 14-15 апреля 2016 

г. – Кременчуг: КрНУ, 2016. – С. 216-217. 

Проведенный анализ показал, что в пусковом режиме 

ЭМП АД поддаются изменению под влиянием 

эффекта вытеснения тока в роторе. Обосновано, что 

пренебрежение этим эффектом со временем может 

привести к преждевременному выходу двигателя из 

строя. 

D. Avramenko, N. Rudenko 

The need to clarify the electromagnetic parameters 

of the induction motor at the starting conditions 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International 

conference of students and young researchers in 

Kremenchuk April 14–15, 2016. – Kremenchuk: 

КrNU, 2016. – P. 216–217. 

The analysis showed that in the starting mode EMP of 

IM amenable to change under the influence effect of 

current displacement in the rotor. It is justified that the 

neglect of this effect over time can lead to premature 

failure of the motor. 

А. Н. Минко 

Определение вариантов компоновки 

теплообменного узла в турбогенераторах по его 

основным функциональным показателям 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–15 

квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 218–219. 

Проведена оценка нескольких вариантов размещения 

теплообменников в концевой зоне турбогенераторов 

по основным функциональным показателям 

охладителя. Предложен критерий выбора компоновки 

охладителя в коробе турбогенератора по показателям 

объемного использования короба, коэффициента 

теплоотдачи и аэродинамического сопротивления 

потоку газа. 

A. Minko 

Identify options for heat exchanger unit assembly in 

turbine generators for its main functional 

parameters 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The collection of proceedings 

14-th International conference of students and young 

researchers in Kremenchug, 14–15 April, 2016. – 

Kremenchug: КrNU, 2016. – P. 218–219. 

The evaluation of several accommodation options 

(layout) of heat exchangers in the end zone of turbine 

generators for the main functional parameters cooler. A 

criterion for the choice of the cooling arrangement in 

the box in terms of volume turbogenerator use boxes, 

the heat transfer coefficient of aerodynamic drag and 

the flow of gas. 
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Н.А. Руденко 

Оценка поверхностного эффекта в роторном контуре 

асинхронного двигателя при питании его от сети 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 220–221.  

Показана возможность учета эффекта вытеснения 

тока в роторе при идентификации электромагнитных 

параметров асинхронных двигателей. 

N. Rudenko 

Evaluation of skin effect in the rotor circuit of an 

induction motor when powered from the mains 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 220–221.  

The possibility of taking into account the effect of 

current displacement in the rotor in the identification of 

electromagnetic parameters of induction motors. 

Ж І. Ромашихіна, А.С. Чупін 

Оцінка впливу пошкоджень стрижнів ротора 

асинхронного двигуна на його температурні, 

енергетичні та пускові показники 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 222–

223. 

В роботі за результатами досліджень змінних втрат в 

асинхронному двигуні та його прогнозованого 

терміну роботи встановлено порогове значення 

кількості пошкоджених стрижнів ротора, яке складає 

близько 10 % від загальної їх кількості, при якому 

рекомендується видача попереджувального сигналу 

для інформування персоналу про необхідність 

ремонту двигуна. 

Zh. Romashykhina, A. Chupin 

Assessment of influence of broken rotor bars of 

induction motors on its temperature, energy and 

starting performance 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 222–223.  

In this paper on the results of research variables losses in 

induction motor and its projected term work set a 

threshold number of broken rotor bars, which is about 

10% of the total number, in which the recommended 

alarm issue to inform staff about the need to repair the 

engine. 

П. С. Чаєнков, М. Ю. Юхименко 

Оцінка зміни конструктивних параметрів на 

характеристики асинхронних двигунів  

Електромеханічні й енергетичні системи, методи 

моделювання і оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 224–

225.  

Проведені дослідження зміни енергоефективності 

роботи АД при зміні параметрів повітряного зазору й 

обмоток статора. Виявлені напрями й ступені впливу 

зміни зазору, числа ефективних провідників в пазу й 

перетину провідників в АД різних потужностей на 

зміну струму, потужності й коефіцієнта потужності 

холостого ходу, ККД і коефіцієнта потужності при 

номінального навантаження, пускових струмів і 

моментів, критичного і номінального ковзань. 

P. Chaenkov, M. Yukhimenko  

Assessment of change design parameters on the 

characteristics of induction motors 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 224–225 

This paper studies changes in the energy efficiency of 

induction motor when changing the air gap and stator 

winding. Identified areas and degree of impact of 

changes in the gap, the number of effective leaders in the 

groove and crossing the leaders in various capacities 

induction motor to replace the current, power and power 

factor load speed, efficiency and power factor at rated 

load, inrush currents and moments of critical and 

nominal slip. 

В. В. Ченчевой, Д. И. Родькин 

Развитие теоретических представлений в задачах 

оценки потерь в стали при глубоком ее 

насыщении 

Электромеханические и энергетические системы, 

методы моделирования и оптимизации. Сборник 

научных работ ХІV Международной науно-

технической конференции молодых ученых и 

специалистов в городе Кременчуг 14–15 апреля 2016 

г. – Кременчуг: КрНУ, 2016. – С. 226 – 227 

Предложено выражение, которое позволяет 

определять потери в стали в асинхронной машине 

при различных степенях насыщения. 

V. Chenchevoy, D. Rodkin 

Development of theoretical concepts in problems of 

the iron loss at its deepest saturation 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april  

14–15, 2015. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – РP. 226–

227. 

Suggested an expression that allows to determine the 

iron losses in induction machines with different degrees 

of saturation. 
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В. І. Паньків, Є. М. Танкевич, А. В. Чернишева 

Спектральний аналіз струму трансформатора 

струму за умов насичення магнітопроводу 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 228–

229.  

З використанням математичної моделі 

трансформатора струму (ТС), побудованої на основі 

теорії феромагнітного гістерезису Джайлса-

Атертона, розраховано перехідний вторинний струм  

ТС типу ТФНК-330 при короткому замиканні в 

первинному колі. Розраховано і виконано аналіз 

спектральної щільності амплітуд вторинного струму 

ТС на шести періодах струму основної частоти після 

виникнення пошкодження, що засвідчило генерацію 

ТС з насиченим магнітопроводом гармонік у 

вторинне коло.  

V. Pankiv, E. Tankevych, A. Chernysheva  

Spectral analysis of current transformer current 

under the condition of saturated magnetic core 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 228–229.  

Using a mathematical model of the current transformer 

(CT) which based on the theory of Jiles-Atherton 

ferromagnetic hysteresis, transient secondary current of 

CT TFNK-330 type with fault in the primary circuit was 

calcualated. The spectral amplitude density of CT 

secondary current of six period of fundamental 

frequency after the fault current occurrence were 

calculated and analyzed, which show that saturated CT 

generates harmonics in secondary circle.  

В. В. Ченчевой, В. В. Прус 

Экспериментальное исследование режима 

сильного насыщения электротехнической стали 

Электромеханические и энергетические системы, 

методы моделирования и оптимизации. Сборник 

научных работ ХІV Международной научно-

технической конференции молодых ученых и 

специалистов в городе Кременчуг 14–15 апреля 2016 

г. – Кременчуг: КрНУ, 2016. – С. 230–231. 

Исследованы процессы динамического 

перемагничивания электротехнической стали в 

режиме сильного насыщения. 

V. Chenchevoy, V. Prus 

Experimental study regime highly saturated electrical 

steel 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 13th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april  

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – РP. 230–

231. 

The processes of dynamic magnetization reversal of 

electrical steel in strong saturation. 

С. С. Гусач  

Розробка замкненої системи керування  

двигунами постійного струму на основі  

віртуального лабораторного комплексу 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 232–233.  

Дана робота присвячена питанням розробки 

віртуальних лабораторних комплексів та їх 

впровадженню у навчальний процес для навчання 

студентів електромеханічних спеціальностей. 

Показана можливість використання розробленого 

лабораторного комплексу для моделювання роботи 

замкненої одно- та двоконтурної системи керування 

двигунами постійного струму та який призначений 

для синтезу та дослідження роботи різних типів 

регуляторів у таких системах. У якості прикладу 

розглянуто аналіз роботи одно- та двоконтурної 

системи керування з використанням класичних ПІД 

та Fuzzy регуляторів.  

S. Husach  

Development of the closed-loop control system  

for direct current motor based on the virtual  

laboratory complex 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 232–233.  

This paper presents advances in the field of development 

the virtual laboratory complexes and their 

implementation for training students of 

electromechanical specialties. It was showed possibilities 

of using developed laboratory complex for simulation 

operation of single-loop and double-loop control systems 

for DC motors and aimed to synthesis and analysis of 

implementation different types of regulators in such 

systems. As an example it was given analysis of 

operation single-loop and double-loop control system 

with classic PID controller and with Fuzzy controller.  
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А. Ходулікова 

Нанотехнології та наногенератори 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 234–

235.  

У статті розглядається сучасний стан справ у області 

досягнень нанотехнологій та наногенераторів. Було 

розглянуто основні типи наногенераторів, які можуть 

бути застосовані у задачах електромеханічних 

систем.  

A. Hodulíková 

Nanotechnology and nanogenerators 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 234–235. 

The paper deals with state of art in the field of 

nanotechnology and nanogenerators advances. The main 

types of nanogenerators which could be used in different 

applications for electromechanical systems were 

reviewed.  

Р. Бучко 

Датчики та система керування розумного 

будинку  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 236–

237.  

На даний час на ринку доступна велика 

різноманітність систем розумних будинків. Вони 

містять датчики, панелі керування, сирени, модулі 

GSM зв’язку та джерела внутрішнього живлення. 

У даній роботі представлена власна розробка авторів 

найпростішої системи керування розумного будинку. 

Як «мозок» системи використовується 

мікропроцесор Atmega. Основним елементом 

системи керування обрано систему Arduino, яку було 

запрограмовано та налаштовано роботу необхідних 

датчиків. Для спостереження за безпекою 

досліджуваної ділянки використано інфрачервоні та 

магнітні контактні датчики.  

R. Bučko  

Sensors and control unit for intelligent building 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 236–237.  

There is a wide variety of systems for intelligent building 

currently available on the market. Intelligent building 

systems are formed by sensors, control panel, siren, 

GSM communicator and internal power source.  

The article outlines our own design of a simple control 

unit for smart homes. Microprocessor Atmega acts as a 

brain of control unit. We acquainted ourselves with the 

system Arduino, its programming as well as used 

sensors. PIR and magnetic contact sensors are used to 

watch the guarded area.  

С.М. Якимець, М.С. Якимець  

Дослідження стану ґенерувальних потужностей 

України 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих вчених і спеціалістів  "Електромеханічні та 

енергетичні системи, методи моделювання та 

оптимізації", у місті Кременчук 14-15 квітня 2016.– 

Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 238–239.  

У роботі приведено дослідження стану 

ґенерувальних потужностей України у відповідності 

до  вимог чинної Енергетичної стратегії України на 

період до 2030 року. Виконаний комплекс 

досліджень свідчать, що традиційної генерації мають 

стабільні показники, які задовольняють вимоги 

чинної Енергетичної стратегії України на період до 

2030 року. Між тим, обсяги виробництва електричної 

енергії на 13% менше, ніж закладені навіть у 

песимістичний сценарій розвитку енергетичної 

галузі України. Практично всі (крім ядерних) 

ґенерувальні потужності мають значне 

недовантаження, що негативно впливає на стан 

галузі вцілому. 

S. Yakimets, M. Yakimets  

Study of generating facilities in Ukraine 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 238–239.  

The paper study of the generating capacities of Ukraine 

in accordance with current Energy Strategy of Ukraine 

till 2030. The complex research suggests that traditional 

generation have stable performance that meets the 

requirements of the current Energy Strategy of Ukraine 

till 2030. Meanwhile, the production of electricity is 

13% less than rated even in a pessimistic scenario of the 

energy sector of Ukraine. Almost all (except nuclear) 

power generating capacity have significant underloading 

that affects the state of the industry it a whole. 
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П. Р. Чистяков 

Віддалене керування електротехнічним 

лабораторним обладнанням через мережу Internet 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 240–241.  

У середовищі LabVIEW створено 

комп’ютеризований комплекс для виконання 

лабораторного практикуму з керуванням 

електротехнічним обладнанням через мережу 

Internet. Розроблене програмне забезпечення 

дозволяє віддалено проводити дослідження 

перехідних процесів електропривода Перетворювач 

частоти/Асинхронний двигун–Тиристорний 

перетворювач/Двигун постійного струму 

P. Chystiakov 

Remote control of electrical laboratory equipment via 

the Internet 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 240–241.  

In LabVIEW environment created computerized 

complex for performing laboratory practical 

management of electrical equipment via the Internet. The 

developed software allows you to remotely conduct 

research transient electric drive Frequency 

changer/Induction motor–Thyristor converter/ DC motor. 

 

Д. В. Рєзнік, Л. Г. Бойко 

Досвід проведення профорієнтаційної роботи вищого 

навчального закладу 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 242–243. 

Приведено етапи проведення профорієнтаційної 

роботи, що спрямовані на залучення абітурієнтів до 

навчання у ВНЗ. Крім того, проведено аналіз 

стосовно вибору майбутньої спеціалізації та вибору 

предметів для зовнішнього незалежного оцінювання. 

D. Reznik, L. Boyko 

The experience of career guidance and higher 

education institutions 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 242–243. 

The paper presents the stages of career guidance aimed 

at attracting students to study at the University. 

Additionally, the analysis regarding the choice of the 

future specialization and choice of subjects for external 

independent testing 

С.С. Романенко, А.А. Артеменко, А. В. Реуцька,  

А. Є. Черновол 

Експериментальні дослідження процесу 

навчання 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 244–

245.  

В роботі показана результати експериментальних 

досліджень навчання студентів. Експериментально 

отримана залежність забування навчальної 

інформації. 

S. Romanenko, A. Artemenko, A. Reuts’ka, P. Titjuk, 

 A. Chernovol 

Experimental studies of the learning process 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 244–245.  

The paper shows the experimental results of student 

learning. Experimentally obtained dependence forgetting 

educational information. 

О. Ю. Лещук, А. І. Гладир 

Лабораторний комплекс для дослідження 

алгоритмів роботи технологічного комплексу  

з виготовлення склопластикових труб 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 246–247. 

Розроблено лабораторний комплекс для дослідження 

алгоритмів роботи технологічного комплексу з 

виготовлення склопластикових труб складної 

зовнішньої форми та багатошарової структури. 

O. Leshchuk, A. Gladyr 

The laboratory complex for studying algorithms of 

the complex for the production of fiberglass pipes 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk аpril 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 246–247. 

The laboratory complex for studying of complex 

algorithms of the complex for the production of 

fiberglass pipes complex external shape and the 

multilayer structure. 
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О. Ю. Лещук, Д. Г. Мамчур, А. І. Гладир 

Організація технологічного процесу з 

виготовлення склопластикових труб на базі HMI-

панелі фірми Kinco 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 248–249. 

Проведено дослідження можливості використання 

HMI-панелі фірми Kinco при організації 

технологічного процесу з виготовлення 

склопластикових труб складної зовнішньої форми та 

багатошарової структури.  

O. Leshchuk, D. Mamchur, A. Gladyr 

Organization of the process of manufacturing 

fiberglass pipe-based HMI-panel the company Kinco 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk april 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 248–249. 

The investigation of the possibility of using Kinco HMI-

panel company in the organization of the technological 

process for the production of fiberglass pipes complex 

external shape and the multilayer structure. 

А. В. Реуцька, А. М. Артеменко 

Розробка тестових завдань із навчальної  

дисципліни «Теорія електропривода» 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 250–251. 

Розглянуто процес створення тестових завдань у 

середовищі SunRav TestMaker та його переваги над 

існуючими подібними програмними продуктами. 

А. Reutska, A. Artemenko 

Тhe development of tests to discipline "Тheory  

of the electric drive" 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk аpril 

14–15, 2015. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – P. 250–251. 

The process of creation of test tasks is in-process 

considered in the environment of SunRav TestMaker and 

his advantages are considered above existent similar 

software products. 

О. В. Білик, М.А. Усенко  

Віртуальний стенд для проведення лабораторного 

практикуму з навчальної дисципліни «Теоретичні 

основи електротехніки»  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 13–

14 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 252.  

В роботі показаний віртуальний лабораторний стенд 

з навчальної дисципліни «Теоретичні основи 

електротехніки». Застосування лабораторного стенду 

в навчальному процесі дозволяє підвищити 

ефективність проведення лабораторних занять, а 

також покращити засвоєння студентами навчальної 

дисципліни. 

О. Bilik, M. Usenko  

Virtual stand for laboratory work on discipline 

"Theoretical foundations of electrical engineering" 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 13–14, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 252.  

The paper shows the virtual laboratory stand of 

discipline "Theoretical Foundations of Electrical 

Engineering."  

The use of laboratory stand in the learning process 

improves the efficiency of laboratory work and improve 

mastering discipline. 
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О. А. Хребтова, С. Ю. Коптяєв, В. І. Куцевол 

Дослідження електромеханічної системи 

механізму підйому на фізичній моделі  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 253–254.  

Проведено експериментальні дослідження з 

використанням фізичної моделі вантажопідйомного 

механізму та визначено залежності впливу темпу 

розгону на величину вертикальних коливань 

підвішеного вантажу. Проведено аналіз 

експериментів та визначено математичні закони, які 

описують залежність зменшення величини 

коливання підвішеного вантажу від темпу розгону 

механізму. Створений лабораторний комплекс 

дозволяє вивчати особливості роботи 

вантажопідйомного механізму, формувати різні 

режими регулювання швидкості та формування 

пускового моменту за допомогою системи 

перетворювач частоти–асинхронний двигун. 

O. Khrebtova, S. Koptyayev, V. Kutsevol 

Research winders electromechanical system on a 

physical model 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2015. – PP. 253–254.  

Experimental studies using physical model of lifting 

mechanism and determined depending on the impact the 

rate of acceleration on the magnitude of vertical 

oscillation of the suspended load. The analysis of 

experiments and determined mathematical laws that 

describe the dependence of magnitude suspended load 

fluctuations on the rate of acceleration mechanism. 

Created laboratory complex allows to study features of 

lifting mechanism, to form different modes speed control 

and the formation of starting torque by means of 

frequency converter–induction motor. 

І. О. Крамаренко, О. А. Хребтова 

Застосування платформи Аrduino для розробки 

навчальних систем автоматизації  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 255–256.  

Платформа на мікроконтролері Arduino є достатньо 

простим, недорогим пристроєм, що дозволяє на 

практиці закріпити навички складання систем 

автоматизації з елементної бази, розглянути їх 

взаємодію. Є можливість навчатися складати прості 

алгоритми та виконувати програмування елементів  

автоматизованих систем керування й т.ін. 

Застосування  платформ  на мікроконтролері Arduino 

на початкових етапах навчання студентів напряму 

«Електромеханіка» значно покращить якість 

навчального процесу.  

І. Kramarenko, O. Khrebtova 

The use Аrduino platform for developing training 

systems automation 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 255–256.  

Arduino microcontroller platforms is quite simple 

inexpensive device that allows you to practice skills of 

secure systems automation components, examine their 

interactions. It is possible to learn to compose simple 

algorithms and programming elements to perform 

automated control systems, etc. Application Arduino 

microcontroller platforms in the early stages of teaching 

students directly "Electromechanics" significantly 

improve the quality of the educational process. 
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Р. С. Мухьяров, М. Ю. Юхименко 

Использование программных эмуляторов  

при разработке виртуальных лабораторных работ 

по курсу дисциплины «Микропроцессорные 

устройства»  

Електромеханічні й енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 257–258.  

Предложена концепция реализации  лабораторного 

практикума по дисциплине «Микропроцессорные 

устройства» в программной среде Emu8086, 

поддерживающей технологию виртуальных 

приборов. Это позволяет модернизировать учебный 

процесс гибким, программно-перестраиваемым 

измерительным оборудованием или 

модернизировать имеющиеся средства измерений 

практически любой сложности, а также внедрять в 

учебный процесс и научные  исследования. 

R. Muhyarov, М. Yukhimenko 

Using software emulation in the development of 

virtual laboratory works at the rate discipline 

"Microprocessor devices" 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 257–258 

The paper presents the concept of realization of 

laboratory works on discipline "Microprocessor devices" 

in Emu8086 software environment that supports the 

technology of virtual instruments. This allows to upgrade 

the educational process flexible, software-tunable 

measuring equipment or upgrade existing measurement 

tools of any complexity, as well as to introduce into the 

educational process and scientific research. 

О. С. Кирпа, А. М. Кравец, Т. В. Коренькова 

Исследование режимов работы 

гидротранспортной установки с использованием 

виртуального комплекса-тренажера 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнарoдної науково-технічної конференції 

молодих вчених і спеціалістів у місці Кременчук  

14 – 15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 259–260. 

Рассмотрен виртуальный комплекс-тренажер как 

эффективный инструмент тренажерной подготовки 

персонала по изучению режимов работы 

электрогидравлического оборудования. Исследованы 

статические и динамические характеристики 

виртуального комплекса-тренажера, которые 

полностью отображают работу реального 

физического оборудования. 

О. Kyrpa, A. Kravets, T. Korenkova 

Research of hydrotransport unit operating modes 

with using virtual complex-simulator 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 259–260.  

Considered virtual complex-simulator as an effective 

tool of personnel training on the operation modes of 

electro-hydraulic equipment. Research of static and 

dynamic behavior on virtual complex-simulator which 

reflect the work of the actual physical equipment. 

Ю.В. Єрьомін, В.В. Бушер 

Комп’ютерізована система керування тиловим 

контейнерним перевантажувачем 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 261–

262.  

Розроблено прототип комп’ютеризованої системи 

керування тиловим контейнерним перевантажувачем 

для оптимізації роботи контейнерного терміналу. 

Реалізовано два режими роботи: ручний і 

автоматичний з відповідними графічними 

елементами керування і відображення стану 

перевантажувача. Автоматичний режим реалізовано 

з урахуванням фіксованої розмітки ділянок 

терміналу і алгоритму демпфування коливань. 

Y.V. Yeruomin, V.V. Bousher 

A computerized control system for rear container 

gantry cranes  
Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 261–262.  

The prototype of a SCADA for rear container gantry 

cranes to optimize container terminal is developed. It is 

implemented two operating modes: manual and 

automatic with the corresponding graphical controls and 

display overload condition. Automatic mode is 

implemented on the basis of a fixed markup sections of 

the terminal and damping algorithm. 
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В. В. Сабадаш, С. М. Ігначук, А. А. Гладир,  

О. Ю. Лещук 

Лабораторний комплекс для вивчення  

телемеханічних та бездротових систем керування 

в системах електропостачання 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2015.  

– С. 263–264. 

Розроблено лабораторний комплекс для вивчення 

систем телемеханічного та бездротового контролю 

параметрів мережі живлення. Надане обладнання 

може використовуватися у лабораторному 

практикумі і бути корисним для навчання 

обслуговуючого персоналу промислових 

підприємств. 

 

V. Sabadash, S. Ignachuk, A. Gladyr, O. Leshchuk 

Laboratory complex for studying the telemechanics 

and wireless systems in a power network 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2015. – PP. 263–263.  

The laboratory complex for studying the telemechanics 

and wireless control of the power network parameters 

was designed. The created complex can be used as 

laboratory equipment for students and industry staff 

education. 

С. В. Майборода, О. Ю. Лещук  

Лабораторний комплекс для дослідження систем 

керування крановим частотно-регульованим  

електроприводом 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XIV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 265–266. 

Розроблено лабораторний комплекс для дослідження 

систем керування крановим частотно-регульованим 

електроприводом на базі програмованого логічного 

контролеру. Надано функціональні можливості 

створеного обладнання  

S. Majboroda, O. Leshchuk 

Laboratory complex for crane control systems based 

on the variable frequency drives 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods. The 14th International conference 

of students and young researchers in Kremenchuk аpril 

14–15, 2016. – Kremenchuk: КrNU, 2016. – РP. 265–

266. 

The laboratory complex for research of crane control 

variable-speed electric drive based on programmable 

logic controller was designed. The unctional properties 

and opportunities of the created equipment were 

presented. 

О. А. Хребтова, Д. Є. Чернов, А. О. Богодист 

Лабораторний комплекс для розробка та 

налагодження програмного забезпечення 

технологічних процесів  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 267–268.  

Розроблено лабораторний стенд для створення та 

налагодження алгоритмів та програмного 

забезпечення технологічних процесів, ознайомлення 

з принципами складання алгоритмів та принципами 

програмування для створення автоматизованих 

систем виконання технологічних операцій. 

O. Khrebtova, E. Chernov, A. Bogodist 

The laboratory complex for the development and 

debugging of software processes 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2015. – PP. 267–268.  

The laboratory bench to create and debug algorithms and 

software processes, review of рrinciples of algorithms 

and programming principles for creating automated 

systems of technological operations. 

 

 

 

 

 

  



АНОТАЦІЇ  ABSTRACTS 

320 
 

Н. В. Зачепа, Д. Ю. Сусік, В. В. Піддубний 

Навчальний стенд для дослідження режимів 

роботи автономних джерел живлення на базі 

асинхронного генератора 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.  

– С. 269–270.  

Розроблено навчального стенд для дослідження 

режимів роботи автономних джерел живлення на базі 

асинхронного генератора. В основу стенду 

покладено математичні моделі, що дозволяють 

досліджувати процеси, ідентичні процесам у 

реальних фізичних об'єктах у різних режимах 

роботи.  

N. Zachepa, D. Susik, V. Piddubnyy 

Training stand to study modes of autonomous power 

sources based on asynchronous generator 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 14th 

International conference of stude 14–15, 2016.  

– Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 269–270  

In educational work the booth to study the modes of 

autonomous power sources based on asynchronous 

generator. The basis of the stand charged with 

mathematical models that allow us to investigate 

processes identical to processes in real physical objects 

in different modes. 

С.Л. Бондаревський, О.К. Данілейко, В.В. Галайчук 

Розробка програмного та апаратного 

забезпечення для дистанційного керування 

приводом змінного струму 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

XІV Міжнародної науково-технічної конференції 

молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–

15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 271–

272.  

В роботі проведені дослідження щодо розробки 

апаратного та програмного забезпечення для 

дистанційного керування приводом насоса з 

використанням найпростішого пристрою HMI – 

операторської панелі. Виконаний комплекс 

досліджень дозволив створити оригінальну програму 

керування приводом змінного струму ABB ACS355 за 

профілем DCU PROFILE. 

S. Bondarevskyi, O. Danileyko, V. Halaichuk 

Software and hardware development for remote 

control of AC drives 

Electromechanical and energy systems, modelling and 

optimization methods. Proceedings of the 11th 

International conference of students and young 

researchers in Kremenchuk april 14–15, 2016. – 

Kremenchuk: КrNU, 2016. – PP. 271–272.  

In the paper the researches on the development of 

hardware and software for remote control of the pump 

drive using a simple device HMI – the operator panel 

were conducted. The performed complex of the 

researches allowed to create the original management 

program of the AC drives ABB ACS355 on the profile 

DCU PROFILE. 
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