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МОЛОДИМ УЧЕНИМ – УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ
Щорічна Міжнародна конференція молодих учених та спеціалістів «Електромеханічні та
енергетичні 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) і цього року відзначає 15-річчя.
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: академік Національної
академії педагогічних наук України, член Президії Національної академії педагогічних наук,
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, 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 імені Ігоря
Сікорського» 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 17 вищих навчальних і наукових
закладів України та ближнього й дальнього зарубіжжя, з таких країн, як Словаччина,
Польща, Казахстан, Німеччина, Канада. Було надано 109 робіт, присвячених актуальним
дослідженням з електротехніки, електромеханіки, електроенергетики, автоматики,
систем управління, розглядалися нагальні питання вищої освіти.
На секційних засіданнях демонструють свої роботи молоді науковці, змагаючись в
різноманітних конкурсах у престижних номінаціях: за кращу технічну розробку, високий
рівень теоретичних досліджень, оригінальні підходи при розв’язанні прикладних задач тощо.
Цей захід із задоволенням відвідують наші потенційні роботодавці – представники
промислових підприємств Кременчуцького регіону.
Електронну версію збірника матеріалів конференції розміщено на наших інформаційних
ресурсах, де можна додатково познайомитись з Кременчуцьким національним
університетом імені Михайла Остроградського, ІЕЕСУ та випускаючими кафедрами, а
також на хвилину поринути у життя найдорожчого для нас – наших студентів.
Оргкомітет конференції висловлює щиру подяку всім учасникам. Бажаємо вам подальших
успіхів на науковій ниві, наполегливості та натхнення на шляху до вашої мети!

Голова організаційного комітету,
директор ІЕЕСУ

О. П. Чорний
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УЧЕТ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ ТРЕНИЯ В ДВУХКАНАЛЬНОМ
ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ПОДАЧИ С ДВУМЯ ВИНТОВЫМИ ПАРАМИ
С. В. Голобородько, асп., А. А. Худяев, к.т.н., доц.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
ул. Фрунзе, 21, 61002, г. Харьков, Украина, e-mail: dielmi125@gmail.com
Введение. В настоящее время для высокоточной механообработки крупных деталей используют обрабатывающие центры, в которых требуемая точность позиционирования рабочего органа (РО) находится в пределах
0,005–0,01 мм. Традиционно системы подачи (позиционирования) РО реализуются с помощью одноканальных
электроприводов (ЭП), в которых не всегда достигается требуемая точность. Вместе с тем указанную точность
позиционирования РО можно не только достичь, но и значительно повысить за счет применения в качестве
привода подачи итерационного двухканального безредукторного ЭП механизма подачи (МП) с двумя винтовыми парами (ВП) [1]. В таких высокоточных ЭП появляется необходимость учета особенностей процесса резания
(ПР), связанных с нелинейностью характеристик трения в МП, которые оказывают влияние на точность подачи
обрабатываемого изделия в процессе механообработки.
Цель работы. Учет особенностей моделирования нелинейностей трения, возникающих в процессе механообработки, применительно к двухканальному электроприводу подачи с двумя винтовыми парами.
Материал и результаты исследования. В двухканальном ЭП подачи в качестве объекта управления используется МП многоцелевого металлорежущего станка особо высокой точности модели 24К70АФ4. Схема
предлагаемого МП с двумя ВП в упрощенном виде приведена на рис. 1, где обозначены: 1 – станина станка;
2 – рабочий стол с системой гидроразгрузки направляющих; 3 – салазки; 4 – подвижная опора рабочего стола;
5 – линейка цифрового датчика положения РО; 6 – установленный на станине привод ходового винта ХВ1; 7 и
8 – винт ХВ1 и ходовая
13 12 14 4
2
гайка ХГ1; 9 – опоры винта
S1 2  S PO
ХВ1; 10 и 15 – соединительные муфты; 11 – установ11 15
ленный на салазках привод
9
7
3
5
8
ходового винта ХВ2; 12 и 13
6 10
9
S2
– винт ХВ2 и ходовая гайка
1
ХГ2; 14 – опоры винта ХВ2.
В работе [1] рассмотрена
упрощенная математическая
S1  Sсал
2000
модель движения двухка''
"0
нального ЭП подачи с двумя
Рисунок 1 – Упрощенная схема конструкции двухдвигательного безредукторного ВП для случая, когда коэфМП с двумя ВП для продольной подачи РО металлорежущего станка
фициенты трения в МП во
время подачи РО не измеf тр,cал
f тр,cал
0.12
няются, т.е.
f тр,сал,ск 
0.12

 const и

0.1

0.1

f тр,РО,ск  const .

Из [2] и [3] известны экспериментальные нелинейные
0.04
зависимости коэффициентов трения скольжения от
0.02
скорости минутной подачи
0
РО. В настоящей работе
а)
б ) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vcал , м/с
Vcал , м/с x 10
выполнена
кусочноf тр,PO
f тр,PO
линейная
аппроксимация
указанных
зависимостей.
Графики экспериментальных линеаризованных кривых представлены на рис. 2,
на основании которых построены
математические
модели изменения коэффиг)
в)
VPO , м/с
VPO , м/с
циентов трения.
В работе [4] приведено
Рисунок 2 – Линеаризованные зависимости коэффициентов трения скольжения
математическое
описание
в МП станка от скорости подачи: а, б – салазок; в, г – рабочего стола с изделием
процесса резания при условии, что коэффициент трения резания  не изменяется в процессе механообработки при изменениях скорости
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в [5], получены линеаризованные характеристики коэффициента трения резания  от скорости резания Vp
(рис. 3). Установлена нелинейная функциональная зависимость между силой подачи РО Fh и коэффициентом
трения  , учитывающая пропорциональную зависимость между скоростями Vp и VРО .
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1 – характеристика трения резания при глубине резания tp  0, 2 мм; 2 – то же при tp  0,5 мм
Рисунок 3 – Линеаризованные зависимости коэффициента трения резания  от скорости резания Vp :
а – 0  Vp  60 м/с ; б – 0  Vp  8,5 м/с
Для каждого отдельного участка кривой (рис. 3) имеем:
  Vp ,
где  – тангенс угла наклона характеристики трения резания, зависящей от тангенциальной составляющей Vp
скорости вращения фрезы,   d  d Vр . Ниже представлены значения  , соответствующие кривой 1
(рис. 3,б), для наиболее существенных участков изменения Vp :
1  2,9155 при 0,14285 м/с  Vp  0,16 м/с (1, 05    1,1);

2  0, 7143 при 0,16 м/с  Vp  0,3 м/с (0,95    1,05);

3  0, 2857 при 0,3 м/с  Vp  1 м/с (0, 75    0,95);

  4  0,16 при 1 м/с  Vp  2 м/с (0,59    0,75);

5  0,1277 при 2 м/с  Vp  3 м/с (0, 4623    0,59);
  0, 0351 при 3 м/с  V  4 м/с (0, 4272    0,4623);
p
 6
7  0, 0209 при 4 м/с  Vp  8 м/с (0,34365    0,4272).


Предварительные результаты компьютерного моделирования показали возможность реализации в электронной модели представленных графиков и зависимостей коэффициентов трения, что позволяет существенно повысить адекватность математической и компьютерной моделей предлагаемого двухканального ЭП. Результаты
работы будут использованы при построении обобщенной модели, структурной схемы и схемы моделирования
итерационного двухканального ЭП подачи с учетом возможных нелинейностей трения процесса резания.
Выводы. В работе рассмотрены особенности моделирования нелинейностей трения, возникающих в процессе механообработки изделия, применительно к двухканальному ЭП подачи с двумя ВП для металлорежущего станка модели 24К70АФ4.
ЛИТЕРАТУРА
1. Худяев А.А. Математическая модель движения итерационного двухканального электропривода механизма подачи с двумя винтовыми парами // Сб. научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ». Тематический выпуск.
– Харьков: НТУ «ХПИ», 2015. – 12 (1121). – С. 83–88.
2. Пуш В.Э. Конструирование металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1977.
3. Р50-54-100-88 Метод экспериментальной оценки антискачковых свойств конструкционных и смазочных
материалов. – М., 1989.
4. Худяев. А.А., Поленок В.В., Голобородько С.В. Структурно-алгоритмическая схема итерационного двухканального электропривода подачи с двумя винтовыми парами и учетом модели процесса резания // Сб. научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ». Тематический выпуск. – 2015. – Вып. 12 (1121). – С. 111–117.
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РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОБУСУ
Є. І. Єрьоменко, магістр., А. Г. Коляска, магістр., С. М. Ковбаса, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail:yurii.zakharchenko@gmail.com
Вступ. Технологія розробки та проектування електричних транспортних засобів з автономним живленням,
таких як електромобілі та електробуси, активно розвивається в індустріально розвинених країнах. Це зумовлено
прагненням покращити екологічну обстановку великих міст за рахунок усунення надмірних викидів вуглекислого газу в повітря, які створює традиційний транспорт з двигунами внутрішнього згорання. Додатковим стимулюючим чинником є суттєве зменшення собівартості пасажирських перевезень, що є привабливим для транспортних підприємств. Разом з тим, вартість повністю електричного автобуса на сьогодні є дуже високою, в
основному внаслідок дорогих акумуляторних батарей (АКБ) або суперконденсаторів (СК), які виступають джерело живлення. Тому вірний розрахунок параметрів АКБ та СК є важливим не тільки з технічної точки зору,
але й визначає економічні показники транспортного засобу, зокрема термін його окупності.
Мета роботи. Розрахувати параметри електромеханічної системи для 12-метрового повністю електричного
автобуса, що працює в міській місцевості для розрахунку її орієнтовного терміну окупності.
Матеріал і результати дослідження. Для розрахунку потужності акумуляторної батареї розглянемо типовий 12-метровий автобус виробництва корпорації «Богдан» [1], основні параметри якого та прийняті дані для
розрахунку наведено в табл. 1.
На рис. 1 наведено функціональну схему електроприводу електробусу, до складу якої входять наступні основні модулі: АКБ – основне джерело енергії; СК – «швидкий» накопичувач енергій, призначений для збереження енергії рекуперації, а також для згладжування пікових навантажень на АКБ при розгоні транспортного
засобу; два DC–DC перетворювача, за допомогою яких відбувається обмін енергією між приводною частиною,
АКБ та СК; автономний інвертор напруги, який безпосередньо живить приводний асинхронний двигун; керуючий контролер на основі цифрового сигнального процесора, в якому реалізується алгоритм векторного керування моментом та модулем вектора потокозчеплення асинхронного двигуна. Кутова швидкість двигуна вимірюється за допомогою імпульсного датчика швидкості.
Інвертор

DC/DC
АКБ

Таблиця 1 – Параметри автобуса виробництва
корпорації «Богдан»
Максимальна маса автобусу m, кг
Коефіцієнт тертя кочення fr
Густина повітряного потоку ξ, кг/м3
Аеродинамічний коефіцієнт Cw
Фронтальна площа Af, м2
Передаточне число редуктора
Максимальна швидкість, V м/с

DC/DC ДН
СК

Encoder

is1
Керуючий контролер

is 2



18500
0,012
1,225
0,8
7,77
6,23
20

Рисунок 1 – Блок-схема ЕП
електробусу

Розрахунок ведеться на основі експериментально знятого графіку швидкості транспорту по міському маршрутному циклу [2]. Графіки швидкості автобуса по маршруту та моменту приводного двигуна, який необхідно
розвивати в процесі руху, зображено на рис. 2.
Для розрахунку приймемо, що
Швидкість автобусу по маршруту, м/с
середньостатистичний
міський ав20
тобус за зміну долає відстань 300
км, тому для визначення повної по10
тужності батареї будемо вважати,
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Рисунок 2 – Графіки швидкості автобуса по маршруту та моменту
аеродинамічного опору руху трансприводного двигуна
портного засобу. Звідси необхідна
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енергія акумуляторної батареї розраховуватиметься наступним чином
Wакум.бат  WF  WE ,

(1)

де WF – енергія втрат, зумовлена силами тертя та аеродинамічним опором; WE – втрати в електричному обладнанні та трансмісії. Скориставшись рівнянням для розрахунку потужності [3], запишемо:
T
T
1
dV
1 
1

(2)
Vdt ,
WF    mgf r  Cw Af V 2 Vdt ; WE  1     m
T 0 dt
T 0
2

де T=1909 c – кінцевий час маршрутного циклу; g=9,81 м/с2 – прискорення вільного падіння. ККД інвертора
ηінв=0,97,
ККД
двигуна
ηдв=0,93,
ККД
редуктора
ηред=0,98.
Сумарний
ККД
становить
  інвдв ред  0,97  0,93  0,98  0,88 .
Розрахувавши інтеграли (2), знайдемо запас енергії акумуляторної батареї, який необхідний для подолання
300 км шляху:
W300  WS 300 S  1135,8 МДж ,
(3)
де WS  41,6 МДж – необхідний запас енергії для маршрутного циклу довжиною S =11,12 км.
Виберемо для практичної реалізації АКБ елемент типу L135F72 [4] з номінальною напругою 3,2 В, зарядом
72 Агод. Прийнявши напругу АКБ рівною 300 В, для досягнення необхідної ємності необхідно з’єднати 94 елементів послідовно та 15 гілок паралельно. Всього необхідно 1410 елементів, при цьому загальна маса та об’єм
АКБ складуть близько 2700 кг та 1,2 м3 відповідно, а орієнтована ціна – 120 000 $.
Розрахунок потужності тягового двигуна виконано на основі графіку моменту двигуна (рис. 2) [5]. Для обраного автобусу та циклу руху, показаного на рис. 2, необхідна потужність приводного двигуна складає P = 180 кВт.
Вартість двигуна складає близько 5000 $. Вартість силових перетворювачів приймемо рівною 5 000 $.
Для розрахунку енергії заряду суперконденсатора вважатимемо, що він повинен мати можливість повністю
поглинути максимальну кінетичну енергію, розвинену електробусом.
Максимальна кінетична енергія розраховується за рівнянням
mV 2 18500  202
(4)
Wк 

 3,5 МДж .
2
2
З урахуванням методики [6],
2 Wк
2 3,5
(5)
Wск бажана 

 10,5 МДж .
0,75  0,75 0,88
Задавшись робочою напругою суперконденсатора Uск 300 В, розрахункова ємність суперконденсатора
смкладе 235 Ф. На основі розрахунків виберемо суперконденсатор типу BCAP3000P270K04 (2,7 В, 3000 Ф).
Для досягнення необхідних параметрів необхідно з’єднати паралельно дев’ять гілок по 111 послідовно включених конденсаторів. Орієнтовна вартість батареї СК становитиме $ 50000, маса 500 кг, об’єм 0,4 м3.
На основі оцінок фахівців [7], один день експлуатації повнорозмірного електробуса, порівняно з дизельним
варіантом, дозволяє заощаджувати до 80 $, тобто термін окупності розглянутої електромеханічної системи оцінюється на рівні 4–6 років, залежно від її конфігурації (з батареєю СК чи без) та умов експлуатації.
Висновки. Надано методику розрахунку параметрів електромеханічної системи електробусу на основі заданого маршрутного циклу руху автобуса. На прикладі розрахунку для дванадцятиметрового автобуса «Богдан»
показано, що орієнтовна вартість основних компонентів електромеханічної системи складає до $ 180 тис. залежно від конфігурації системи, а час її окупності – близько 4–6 років.
ЛІТЕРАТУРА
1. Модификации и технические характеристики автобуса А701 [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://busbogdan.com.ua/bus/a701/.
2. Appendix C – Orange County Bus Cycle [Електронний ресурс] // ARB. – 2008. – Режим доступу:
https://www.arb.ca.gov/regact/bus02/appc.pdf.
3. Tabbache B., Kheloui A. and Benbouzid M.E.H. Design and Control of the Induction Motor Propulsion of an
Electric Vehicle, 2010.
4. SIG Energy Technology [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.sigenergytech.com/.
5. Мельник О.О., Пересада С.М. До визначення потужності тягового асинхронного електропривода міського електробуса // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – К.: Політехніка, 2016.
6. Adapa R. Increased power ﬂow guidebook: Increasing power ﬂowin transmission and substation circuits
// Technical Report. – EPRI, PaloAlto, CA. – 2005.
7. Концерн «Электрон» представил во Львове первый в Украине электробус «Электрон Е19101» [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://itc.ua/news/kontsern-elektron-predstavil-vo-lvovepervyiy-v-ukraine-elektrobus-elektron-e19101/.
Рекомендовано до друку доц. Ломоносом А. І.

16

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

ДО ВИБОРУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЕЛЕКТРОБУСА
ДЛЯ МІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
О. О. Мельник, магістр., Є. О. Ніконенко, студ., С. М. Пересада, д.т.н., проф.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: oleksiimelnyk2@gmail.com
Вступ. Порівняно з електричними двигунами двигуни внутрішнього згорання мають значну кількість недоліків, основними з яких є наявність шкідливих викидів, низький ККД, складність конструкції та висока вартість
обслуговування силової установки. Навпаки, транспортні засоби (ТЗ) з електричним приводом мають просту
конструкцію тягової частини, ефективно перетворюють енергію та легко керуються, що значно підвищує комфортність перевезень. Одним із сучасних представників ТЗ з електроприводом є електробус.
Електробус (електричний автобус) – це тип безрейкового, автономного транспортного засобу, призначеного
для перевезення пасажирів, який приводиться до руху за допомогою електричного приводу та живиться від
вбудованого в конструкцію автобуса накопичувача електричної енергії.
За своєю конструкцією електробус дуже схожий на тролейбус чи електромобіль. Кузов та салон електробуса
проектується для задоволення вимог до комфорту та безпеки пасажирів. Силова частина розробляться таким
чином, щоб забезпечити необхідні динамічні характеристики руху. На відміну від тролейбуса, на борту електробуса встановлюється накопичувач електричної енергії (акумулятори, суперконденсатори), який використовується для живлення одного чи декількох тягових електричних двигунів та бортової системи транспортного засобу. Перетворення параметрів електричної енергії при русі та гальмуванні автобуса відбувається за допомогою
енергетичної частини електробуса, що складається з таких основних вузлів, як тяговий електродвигун, електричний перетворювач та накопичувач енергії (акумулятор).
В Україні електробус досі не отримав широкого розповсюдження, оскільки має декілька недоліків. До основних недоліків електробусів відносять: а) відносно велику собівартість (а саме вартість акумуляторних батарей); б) відсутність необхідної інфраструктури (зарядні станції, пункти утилізації батарей); в) відносно малу
відстань пробігу на одному заряді батареї; г) відсутність на території України налагодженого виробництва та
необхідних наукових розробок.
Мета роботи. Розробка методик вибору тягового асинхронного двигуна та акумуляторної батареї для міського малорозмірного електробуса.
Матеріал і результати досліджень. Елементи енергетичної частини обираються для конструкції електробуса, що побудована на базі автобуса Богдан А-092. Вихідними даними для розрахунку є параметри електробуса та основні характеристики руху транспортного засобу [1]. У розрахунках використовувалися наступні величини: повна маса електробуса m = 8230 кг; радіус колеса - R1 = 0,385 м; передатне відношення диференціала
i1 = 5,85; передатне відношення одноступінчастого редуктора i2 = 2,339; момент інерції тягового АД потужності, що співрозмірна до потужності двигуна внутрішнього згоряння J = 1,5 кгм2, довжина елементарної ділянки
руху S = 600 м; час паузи t0 = 45 с; максимальне прискорення/сповільнення aм = bм = 1,5 м/с2; максимальна
усталена швидкість Vм = 75 км/год (20,83 м/с); номінальна усталена швидкість Vн = 40 км/год (11,11 м/с); довжина пробігу – L1 = 170 або L2 = 300 км.
На основі вихідних даних визначимо та уточнимо потужність електродвигуна на основі тахограми руху ТЗ
та експериментального циклу руху [2]. Приведений метод нескладний у використанні та дозволяє враховувати
режим роботи двигуна з послабленням поля.
Тахограма руху ТЗ будується на основі максимальної швидкості руху, величини прискорення/сповільнення
та даних про довжину ділянок руху та часу паузи між ними. На основі тахограми будується навантажувальна
діаграма – залежність динамічного та статичного моменту двигуна від часу руху ТЗ. Значення динамічного
моменту визначається з рівняння руху одномасової механічної частини електропривода ТЗ. Статичний момент
приймається рівним незначній частині від динамічного моменту. Робота електродвигуна з послабленням поля
враховується шляхом відповідного розрахунку елементів тахограми та навантажувальної діаграми з урахуванням того, що електродвигун працює в другій зоні з умовою незмінності потужності. Для приведених вихідних
даних тахограма та навантажувальна діаграма в різних осях координат зображена на рис. 1.
Потужність електродвигуна визначається за значенням еквівалентного моменту навантаження та його номінальній швидкості з урахуванням коефіцієнту запасу. Еквівалентний момент двигуна дорівнює інтегралу за
часом від функції зміни динамічного та статичного моменту. Для приведених вихідних даних значення еквівалентного моменту та потужності двигуна (при ТВ=100 %) складає: Ме1 = 162 Нм та Р1 = 56 кВт.
Проведемо уточнення отриманого результату з використанням експериментального циклу руху ТЗ великої
вантажопідйомності «ORANGE COUNTY BUS CYCLE» [3]. Визначимо кутову швидкість та значення моменту,
використовуючи масив даних, що описує траєкторію лінійної швидкості. Траєкторія зміни швидкості та навантажувальна діаграма зображена на рис. 2. Чисельно інтегруючи навантажувальну діаграму, отримаємо значення
еквівалентного моменту та потужності двигуна: Ме2 = 153 Нм та Р2 = 53 кВт. За отриманими даними обираємо
тяговий асинхронний двигун виробництва Siemens типу 1PV5135-4WS18. Основні номінальні дані двигуна:
Рн = 50 кВт; Uн=380 В; Iн=98 А; н=314 рад/с.
Ємність акумуляторної батареї визначається на основі значень пробігу ТЗ. Вважається, що проектований
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Рисунок 1 – Характеристики руху електробусу
електробус перевозить пасажирів вдень, а вночі його акумулятори повинні бути повністю перезарядженими. За
зміну київський міський автобус, для якого розраховується батарея, долає відстань, що приблизно складає
300 км [4]. Для розрахунку ємності батареї скористаємось двома значеннями пробігу (L1 = 170 та L2 = 300 км).
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Рисунок 2 – Траєкторія зміни швидкості обертання валу в міському циклі та навантажувальна діаграма
Номінальна напруга акумуляторної батареї вибирається за рахунок різних варіантів топології з’єднання елементів з урахуванням наступних чинників: 1) вартість перетворювача та компонентів електричної системи;
2) безпека експлуатації системи живлення; 3) складність системи контролю батареї (BMS); 4) рівень допустимих струмів через батарею; 5) виконання охолодження акумуляторної батареї [5]. Враховуючи зазначені чинники, розрахуємо ємність батареї для значень номінальної напруги – Uн1 = 320 В та Uн2 = 600 В.
Розрахунок здійснюється на основі циклу руху [3]. При пересуванні автобуса витрачається енергія акумуляторної батареї. Вона складається з перетвореної електричної енергії Wел і втрат на тертя та аеродинамічний опір
Wтертя [6]. Необхідна енергія батареї визначається наступним чином:
Wакум.бат  Wтертя  Wел 
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де T=1909 c – час циклу маршруту; m=8230 кг – повна маса автобусу; g=9,81 м/с2 – прискорення вільного падіння;
f1=0,012 – коефіцієнт тертя кочення колес по асфальту; ξ=1,225 – щільність повітряного потоку; C1=0,8 – аеродинаVdt

мічний коефіцієнт; A1=6,1 м2 – фронтальна площа; V – лінійна швидкість ТЗ;   =0,88 – сумарний ККД.
За виразом (1) для циклу при S=12,1 км та Wаккум.бат=20,7 МДж необхідний запас енергії акумулятора на 300
км та 170 км шляху складає W300 =170·Wаккум.бат/S=514,2 МДж та W300=170·Wаккум.бат/S=291,4 МДж.
Необхідний електричний заряд для подолання маршруту в 300 км та 170 км при умові, що напруга акумуляторної батареї складає Uн2=600 В, визначається як
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Для практичної реалізації обираємо елементи типу SP-LFP-60AHA(A). Основні номінальні дані одного елементу: номінальна ємність – 60 А·год; номінальна напруга – 3,2 В; внутрішній опір – 0,8 мОм; кількість робочих циклів ≥ 2000; номінальний струм заряду – 20 А; максимальний струм заряду – 120 А; вага – 2±0,1 кг; вартість батареї – 105 €. Результати розрахунків батареї приведені в табл. 1.
Таблиця 1 – Результати розрахунків батареї
Електрична ємність батареї, А·год
Кількість послідовно з’єднаних елементів
Кількість паралельно з’єднаних елементів
Сумарна кількість елементів
Вага, кг
Об’єм, м3
Вартість, €

L2 = 300 км;
Uн2 = 600 В
238

L2 = 300 км;
Uн1 = 320 В
446,3

L1 = 170 км;
Uн2 = 600 В
134,9

L1 = 170 км;
Uн1 = 320 В
252,9

188
4
752
1600
1,14
79 000

100
8
800
1680
1,21
84 000

188
3
564
1184
0,77
60 000

100
5
500
1050
0,76
52 500

З графіку розрахованої залежності вартості експлуатації дизельного та електричного електробусів від часу
видно, що термін окупності інвестицій складає менше п’яти років (рис. 3). Залежність побудовано з врахування
наступних умов: 1) дизельний автобус коштує 1,74 млн. грн; 2) електробус коштує 4 млн. грн; 3) дизельний
двигун споживає 26,5 л палива на 100 км; 4) дизельне паливо коштує 22 грн/л; 5) електробус споживає
143 кВт·год за добу (L2 = 300 км; Uн2 = 600 В); 6) електроенергія коштує 1,98 грн/кВт·год; 7) автобуси працюють 360 днів на рік із щоденним пробігом у 300 км; 8) вартість технічного обслуговування дизельного автобуса
не враховується; 9) термін експлуатації батарей складає 6-9 років, після чого їх потрібно замінити. Відомо, що
корпорація «Електробус України» надає термін окупності в межах 3-х років, який отримано при реальній експлуатації подібного електробусу [7].
Вартість експлуатації, млн. грн
8
6
4
Дизельний автобус
Електробус

2
0

0

1

2

3

4
5
6
Термін експлуатації, років

7

8

9

Рисунок 3 – Термін окупності
Висновки. Розраховано та обрано тяговий асинхронний двигун потужністю 50 кВт, що майже у два рази
менше потужності дизельного двигуна (50 кВт проти 89 кВт). Зменшення потужності електродвигуна досягнуто за рахунок того, що електрична машина може генерувати повний момент навіть при малій швидкості, може
працювати з послабленням поля та перевантажувальною здатністю. Розраховано та обрано блок акумуляторних
батарей для різних варіантів номінальної напруги та довжини пробігу. Визначено термін окупності електробуса. Електрична конфігурація автобусу повністю окупиться та почне приносити прибуток через 4–5 років після
початку експлуатації.
ЛІТЕРАТУРА
1. Богдан А-092, Дизельные двигатели. Руководство по ремонту и эксплуатации. Каталог деталей и сборочных едениц. Цветные электросхемы. – Днепропетровск: Издательство «Монолит», 2009. – 370 с.
2. Мельник О.О., Пересада С.М. «До визначення потужності тягового асинхронного електропривода міського електробуса»/ Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених,
аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – К.: Політехніка, 2016.
3. Appendix C – Orange County Bus Cycle [Електронний ресурс] // ARB. – 2008. – Режим доступу:
https://www.arb.ca.gov/regact/bus02/appc.pdf.
4. Сайт компанії «Київпасстранс» [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: http://kpt.kiev.ua/.
5. Voltage Classes for Electric Mobility – Frankfurt am Main: ZVEI – German Electrical and Electronic
Manufacturers’ Association, 2013. – 44 с.
6. Design and Control of the Induction Motor Propulsion of an Electric Vehicle. B. Tabbache, A. Kheloui and
M.E.H. Benbouzid, 2010.
7. Сайт інфоресурсу «Автоконсалтінг» [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу:
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=36203.
Рекомендовано до друку проф. Старостіним С. С.

19

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ТРЕХКАНАЛЬНОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-РЕДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОДАЧИ
В. В. Поленок, преп.-стаж., А. А. Худяев, к.т.н., доц.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
ул. Фрунзе, 21, 61002, г. Харьков, Украина, е-mail: vitaliy.polenok@gmail.com
Введение. В работе [1] установлено, что в итерационных многоканальных дифференциальных электроприводах (ЭП) механизмов подачи (МП) станков значительно повышается инерционность (увеличивается время
разгона) приводного механизма (ПМ) по сравнению с аналогичными традиционными одноканальными ЭП подачи. Это приводит к проигрышу в быстродействии в зоне средних и больших подач рабочего органа (РО) итерационных дифференциальных приводов по сравнению с современными одноканальными безредукторными
ЭП подачи [1, 2]. Полностью устранить указанный выше недостаток многоканальных ЭП подачи с механическими дифференциалами (МД) не удается не только нежелательным повышением мощности приводов отдельных каналов, но и изменением типа исполнительных двигателей (ИД) и повышением быстродействия силовых
частей уточняющих приводов [3, 4]. В данной работе в качестве альтернативного варианта двух- и трехканальному дифференциальному ЭП МП предлагается аналогичный по назначению трехканальный дифференциально-редукторный ЭП МП с перенастраиваемым повышающим редуктором (ППР), обеспечивающий возможность сравнительного повышения быстродействия такого ЭП во всем диапазоне подачи РО.
Цель работы. Построение обобщенной структурно-функциональной схемы и сравнительная оценка быстродействия трехканального дифференциально-редукторного ЭП МП с ППР и типовой настройкой каналов применительно к подаче РО тяжелого многоцелевого станка с ЧПУ модели ИР1600МФ4.


Материал и результаты исследования.
Предлагаемый трехканальный дифференциально-редукторный ЭП подачи, построенный
по итерационному принципу, включает первый (основной) К-1, второй (уточняющий) К-2
и третий (точный) К-3 каналы управления по
углу с соответствующими подчиненными контурами скорости, настроенными на симмет

ричный оптимум (СО).
Электроприводы основного К-1 и уточняющего К-2 каналов могут быть построены
на базе типовых транзисторных ЭП постоянного тока с силовыми частями типа ШИП–


ДПТ. Точный канал К-3 предлагается строить
на базе привода переменного тока. Сравнение
производится с аналогичным по назначению
традиционным одноканальным (автономным)


безредукторным ЭП подачи с различными вариантами силовой части привода: типа ШИП–
ДПТ и типа ПЧ–АД.
Обобщенная структурно-функциональная


схема итерационного трехканального ЭП МП
с системой дифференциалов МД1–МД2 и редуктором ППР, а также схемы сравниваемых
одноканальных (автономных) безредукторных
Рисунок 1 – Обобщенная структурно-функциональная схема ЭП подачи приведены на рис. 1, где обозначетрехканального ЭП МП с ППР и сравниваемых одноканаль- ны: РП1, РП2, РП3 и РП – П-регуляторы положения соответствующих контуров регулиных ЭП подачи станка
рования; ОКС1, ОКС2, ОКС3 и ОКС – оптимизированные контуры скорости соответствующих приводов; ДП1, ДП2 и ДПРО – датчики положения валов
ИД М1 и М2 и линейного перемещения РО.
Результаты компьютерного моделирования предлагаемого ЭП (рис. 2) показали, что введение ППР в трехдвигательный дифференциальный МП и оптимизация последовательности взаимодействия отдельных приводов
обеспечивают сравнительное повышение быстродействия соответствующего трехканального дифференциально-редукторного ЭП подачи (в отличие от аналогичного трехканального дифференциального ЭП подачи [1, 4])
во всем диапазоне перемещений РО станка.
При этом, как видно из рис. 2, трехканальный привод обладает значительными потенциальными преимуществами в быстродействии по сравнению не только с одноканальным ЭП подачи типа ШИП–ДПТ, традиционно
устанавливаемым на металлорежущие станки, но и по сравнению с перспективным одноканальным асинхронU
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ным ЭП подачи типа ПЧ–АД. В диапазоне подач 0  SРО  1 мм преимущества в быстродействии наиболее существенны. Так, в зоне малых и, частично, средних перемещений ( 0  SРО  0,02 мм ) время регулирования
трехканального ЭП по сравнению, например, с одноканальным ЭП типа ШИП–ДПТ может быть уменьшено не
менее, чем в 2,3 раза, а в зоне больших перемещений ( 0,02 мм  SРО  20 мм ) – не менее, чем в 1,3 раза.
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Рисунок 2 – Переходные процессы (ПП) положения, скорости и тока в трехканальном дифференциальноредукторном ЭП и сравниваемых одноканальных (автономных) ЭП подачи типа ШИП–ДПТ
и типа ПЧ–АД при отработке заданных перемещений РО: а – SС  0,02 мм ; б – SБ  20 мм
Установлено, что время регулирования трехканального ЭП по сравнению с современным одноканальным
ЭП типа ШИП–ДПТ уменьшается в несколько раз практически во всем диапазоне подачи РО. Выигрыш в быстродействии трехканального ЭП по сравнению с одноканальным типа ПЧ–АД растет по мере роста величины
подачи РО (рис. 2) и при заданной подаче SРО  20 мм составляет 1,299 раза, а в диапазоне перемещений
1600 мм  SРО  3200 мм достигает значения более, чем в 1,49 раза.
Необходимо отметить, что высокие динамические показатели трехканального ЭП подачи обусловлены существенным относительным расширением его полосы пропускания при работе в наиболее ответственном диапазоне подачи станка (до SРО  20 мм ).
Выводы. 1. Предложена обобщенная структурно-функциональная схема итерационного трехканального
дифференциально-редукторного ЭП подачи с подчиненной настройкой каналов управления.
2. Установлено, что в предлагаемом трехканальном ЭП МП с ППР и типовой настройкой каналов может
быть обеспечено существенное уменьшение времени регулирования ПП по сравнению не только с традиционным одноканальным безредукторным ЭП подачи типа ШИП–ДПТ, но и по сравнению с перспективным одноканальным асинхронным ЭП типа ПЧ–АД.
3. В количественном выражении в зависимости от типа сравниваемого привода подачи и заданной зоны перемещений РО быстродействие трехканального ЭП МП с ППР может быть повышено в 1,1–4 раза.
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ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ В МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ ТЕПЛООБМІНУ
О. Б. Кобильська, к.ф.-м.н., доц., В. П. Ляшенко, д.т.н., проф., Т. С. Бриль, асист.
Кременчуцький національний університет імени Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: leca91@ya.ru
Вступ. Інтегральні рівняння знаходять широке застосування при розв’язанні задач математичної фізики й
під час моделювання багатьох неперервних фізичних та технологічних процесів [1]. Зведення крайової задачі
для рівняння з частинними похідними до відповідного інтегрального рівняння дозволяє в багатьох випадках
спростити алгоритм розв’язку задачі. Особливо це стосується зведення нелінійних крайових задач для рівнянь
із частинними похідними до нелінійних інтегральних рівнянь та розв’язання їх методами комп’ютерної математики.
Мета роботи. Розробка алгоритму та розв’язок нелінійної крайової задачі теплопровідності.
Матеріал і результати дослідження. Розглянемо математичну модель температурного поля в рухомому
осесиметричному середовищі, що розігрівається в обмеженій замкненій області  внутрішніми або зовнішніми джерелами тепла й яка є важливою проблемою металургії – дослідження температурних розподілів перед
пластичною деформацією та під час термічної обробки рухомого дроту внутрішніми та зовнішніми джерелами
тепла [2]. Розглянемо фізичну й математичну модель такого процесу.
З фізичної точки зору температурне поле рухомого дроту можна розглядати як температурне поле рухомого
осесиметричного ізотропного середовища з діючими внутрішніми джерелами тепла, що породжуються дією
електричного струму силою I в зоні нагрівання, або зовнішніми, коли нагрівання дроту відбувається в газових
або муфельних печах. Під дією джерела тепла зростає температура уздовж зони нагрівання, змінюються теплофізичні параметри середовища, з яких питомий опір дроту найбільше впливає на температурний розподіл. За
таких умов температурне поле в зоні нагрівання може бути визначено за допомогою розв’язку крайової задачі
для рівняння теплопровідності.
Математична модель процесу нагрівання дроту внутрішніми джерелами тепла призводить до дослідження
крайових задач для неоднорідного рівняння теплопровідності з граничними умовами І–ІІІ роду, які відображають втрати тепла з поверхні середовища, що нагрівається. У цій моделі джерела тепла в неоднорідному рівнянні задаються у вигляді функції, що залежить від просторових координат та невідомої функції [3–6].
Математична модель температурного розподілу в рухомому осесиметричному середовищі з внутрішніми
джерелами тепла.
Визначення температурного розподілу в зоні нагріву рухомого зі сталою швидкістю v середовища під час
стаціонарного процесу нагрівання з урахуванням перерозподілу температури за рахунок теплопровідності та
втрат тепла з поверхні призводить до розв’язання наступної задачі для рівняння теплопровідності у циліндричній області  : 0  z  l ,0  r  r0  [7]:
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де T (r , z ) – температурне поле дроту; I – величина струму;  ,  − відповідно коефіцієнти тепловіддачі, теплопровідності; c − теплоємність матеріалу; l − довжина зони нагрівання; r0 ,  n , v − відповідно радіус, щільність та швидкість руху дроту;  ,  − стала Стефана–Больцмана та ступінь чорноти матеріалу дроту; u0 , ul ,

uc − початкова, кінцева та температура навколишнього середовища; 0 ,  − питомий опір та температурний
коефіцієнти опору.
Задачу (1), (2) можна звести до нелінійної крайової задачі для звичайного диференціального рівняння другого порядку шляхом усереднення за радіусом і далі до інтегрального рівняння типу Гаммерштейна з ядром у вигляді функції Гріна [1]:
l

u     u0Gz  0,   ul Gz  l,    G  z,   u 4  uc 4   dz,

(3)

0

де G  z,  – функція Гріна [1].
l

Позначивши uL     u0Gz  0,   ul Gz  l,     uc 4    G  z, dz , рівняння (3) можна записати у вигляді
0
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(4)
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Розв’язок рівняння знайдено методом усереднення функціональних поправок.
Математична модель температурного розподілу в рухомому осесиметричному середовищі із зовнішніми
джерелами тепла.
Дещо інший вигляд мають математичні моделі нагрівання дроту зовнішніми джерелами тепла. У такій моделі температурне поле задається крайовою задачею для однорідного рівняння теплопровідності. Зовнішні джерела тепла в таких моделях зображені у граничних умовах.
Визначення температурного розподілу в зоні нагріву рухомого дроту під час стаціонарного процесу нагрівання з урахуванням перерозподілу температури за рахунок теплопровідності та променевого нагріву дроту
через поверхню призводить до розв’язання задачі для рівняння теплопровідності в циліндричній області
 : 0  z  l ,0  r  r0  :
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Після перетворень усереднення за радіусом [3] розв’язок задачі (5), (6) можна звести до інтегрального рівняння типу Гаммерштейна з ядром у вигляді функції Гріна:


l

u     uL  μu 4 G  z;   dz ,

(7)

0

2εσ
– фізичні параметри середовища та параметри теплообміну.
λr0
Для знаходження розв’язку використаємо модифікований метод Ньютона.
Висновки. Розглянуто математичні моделі температурного поля в рухомому осесиметричному середовищі,
що розігріваються в замкненій обмеженій області внутрішніми або зовнішніми джерелами тепла. У кожному
випадку розв’язок задачі зведено до розв’язання інтегрального рівняння типу Гаммерштейна з ядром у вигляді
функції Гріна. Інтегральні рівняння розв’язані методом усереднення функціональних поправок, методом Ньютона.

де μ 

ЛІТЕРАТУРА
1. Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. К.: Наук. думка,
1986. – 542 с.
2. Коллективная монография «Влияние электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов»
/ Под. ред. В.Е. Громова. – Новокузнецк: Изд-во «СибГИУ», 2011. – 216 с.
3. Ляшенко В.П., Бриль Т.С. Математична модель температурного поля рухомого дроту, що нагрівається
зовнішніми джерелами тепла // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2011. – Вип. 6/2011 (71), част. 2. – С. 13–15.
4. Kobilskaya E., Lyashenko V. Control of Heat Source in a Heat Conduction Problem AIP Conference Proceedings. Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences: 6th Int. Conf. – AMiTaNS '14 // AIP Conf. Proc.
– 2014. – Iss. 1629. – PP. 94–101.
5. Ляшенко В.П., Кобильська О.Б. Розрахунок температурного поля тепловипловипромінюючого тонкостінного циліндра // Вісник Київського університету. Серія «Фізико-математичні науки». – К., 2010. – № 1.
– С. 114–117.
6. Кобыльская Е.Б., Троицкий О.А., Сташенко В.И. и др. Электропластическое волочение и новые технологии создания облегченных проводов // Вопросы атомной науки и техники» (ВАНТ). – Харьков, 2011. – Вып. 4.
– С. 111–117.
7. Кобыльская Е.Б., Ляшенко В.П., Григорова Т.А. и др. Исследование влияния термической составляющей
на свойства проволоки при электропластическом волочении // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2011. Вип. 4/2011 (69), част. 1. – С. 57–62.
Рекомендовано до друку доц. Перекрестом А. Л.

23

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ
З ДЕМПФІРУВАННЯМ ПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ ЗА ПРИНЦИПОМ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
І. М. Задорожня, к.т.н., доц., М. О. Задорожній, к.т.н., доц., О. Д. Кравцов, магістр., Є. Г. Посоха, магістр.
Донбаська державна машинобудівна академія
вул. Академічна, 39, 84313, м. Краматорськ, Україна, e-mail: zadorozhnyaya_in@ukr.net
Вступ. У функції локальних систем автоматизації сучасних технологічних машин використовується регульований комплектний електропривод, в якому інтегровані технічні досягнення електромашинобудування, силової перетворювальної техніки, засобів систем керування та обчислювальної техніки. На практиці реалізація
динамічних можливостей сучасних компонентів нового рівня якості регулювання виявляється проблематичною
внаслідок впливу на динаміку електромеханічних систем (ЕМС) особливостей електромагнітної підсистеми й
пружних механічних ланок кінематичних передач, тому при проектуванні приводів нового покоління необхідно
обирати параметри та їх співвідношення так, щоб в ЕМС із пружними зв'язками забезпечувалися необхідні за
технологією показники й мінімальна коливальність перехідних процесів [1].
Мета роботи. Метою дослідження роботи є визначення взаємозв'язку й співвідношення шляхом аналізу закономірностей електромеханічної взаємодії [2] при використанні узагальнених показників для забезпечення
максимального демпфірування в ЕМС технологічних машин.
Матеріал та результати дослідження. Запропонована компактна й фізично прозора форма нормування характеристичного рівняння електромеханічної системи [3] дозволяє при мінімальному числі узагальнених показників КВ, ξД, γ спростити аналіз динамічних властивостей. Практична цінність цього полягає в тому, що узагальнені показники, які виражені через конкретні значення параметрів вихідної структурної схеми ЕМС [4]:
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де 12  С12 ( J1  J 2 ) / J1J 2 – частота власних пружних механічних коливань; С12 – коефіцієнт жорсткості
механічної передачі; J1 – момент інерції якоря (ротора) двигуна; J2 – момент інерції механізму та елементів передачі, приведені до валу двигуна.
На підставі (1) для двомасових ЕМС з пружною механічною підсистемою встановлено зв'язок демпфуючої
дії приводу з параметрами ЕМС, що дозволяє зробити у відносних одиницях за видом коренів характеристичного рівняння [5]
(2)
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узагальнений аналіз демпфуючого дії широкого класу електроприводів.
Залежно від величин КВ, ξД, γ формується різна комплектація коренів характеристичного рівняння (2), яка в
кінцевому підсумку й визначає динамічні властивості ЕМС з відповідними значеннями параметрів (сталих часу
ТЕ, ТМ1). При аналізі властивостей ЕМС дослідженнями [6] встановлено, що в теоретично існуючому інтервалі
варіації узагальнених показників КВ, ξД для заданого γ є одне екстремальне значення функції ступеня демпфуючого дії приводу, що характеризується логарифмічним декрементом загасання:
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де α и ΩР – показник загасання та резонансна частота тієї пари коренів характеристичного рівняння, яким відповідає менше значення λ; γ – коефіцієнт розподілу інерційних мас електромеханічної системи.
Екстремальне значення λ є максимальним для ЕМС з конкретним значенням γ = const, оскільки проявляється при електромеханічній взаємодії електромагнітної (ЕП) і механічної підсистем (МП) з повним відбором і
одночасним перетворенням енергії з мінімальною тривалістю процесів. При підстановці в загальному вигляді
умов максимального ступеня електромеханічного взаємодії
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у співвідношення взаємозв’язку параметрів парціальних МП та ЕП отримаємо залежності для визначення оптимальних сталих часу ЕП:
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Для кількісної оцінки величин оптимальних параметрів було проведено порівняння співвідношень параметрів ЕМС з пружним зв'язком і ЕМС при ідеалізації механічної передачі абсолютно «жорсткою» ланкою й зроблено розрахунок співвідношення параметрів  електромеханічної та електромагнітної сталих часу, які забезпечують реалізацію рівних величин коефіцієнта демпфірування в розглянутих ЕМС.

24

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ
При порівнянні співвідношень параметрів ЕМС із пружним зв'язком необхідно врахувати сумарний приведений момент інерції (і, відповідно, ТМ), а для ЕМС за умови припущення абсолютної «жорсткості» механічної
передачі отримаємо наступні співвідношення та коефіцієнт демпфірування:
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де ТМ – електромеханічна стала часу привода із сумарним приведеним моментом інерції; ТЕ – електромагнітна
стала часу (фактична).
Порівняння розрахунків дозволило встановити, що при однакових значеннях параметрів ТМ/ТЕ в ЕМС із жорстким та пружним зв’язком реалізувати максимальне демпфірування пружних коливань можливо при більш
високій коливальності: в ЕМС із жорстким зв’язком та n = 1,0 коефіцієнт демпфірування ξ = 0,5, а для ЕМС із
пружною ланкою m = 1,0 можна забезпечити при γ = 1,25 та ξ = 0,25. Щоб забезпечити демпфірування в ЕМС
як для абсолютно жорсткої передачі з коефіцієнтом ξЖ = 0,5 при n = 1,0, в ЕМС із пружною ланкою необхідно
обрати співвідношення m = 4,0 та γ = 2,0, оскільки ξ пру ж  ( γ  1)/ 2.
Висновки. Аналіз результатів отриманих залежностей дозволяє зробити наступні висновки про динамічні
властивості двомасових ЕМС з пружним зв'язком:
 основні параметри ЕМС  ТМ1, ТЕ, γ, Ту (Ω12), що характеризують електропривод з мінімальною коливальністю й мінімальним динамічним навантаженням, знаходяться у взаємозв'язку, що визначається коефіцієнтом
розподілу інерційних мас γ, тому при оптимізації ЕМС за критерієм мінімуму коливальності основних координат параметри не можна обирати випадково, довільно «призначити», задавати, як вимагає оптимізація систем за
коефіцієнтами стандартного розподілу полюсів [7–9] характеристичного полінома;
 залежності (1) відповідають вимогам системного аналізу, оскільки процедура синтезу параметрів ЕМС з
максимальною взаємодією підсистем при дотриманні умов (4) надає можливість впливати на посилення демпфуючого дії приводу конструктивними, механічними й електротехнічними засобами, тобто співвідношення
взаємозв’язку параметрів (5) дозволяють при проектуванні використовувати варіанти оптимізації, які регламентуються параметрами лівої й правої частин від знака рівності співвідношень оптимізації;
 при невідповідності параметрів у конкретній розімкнутої ЕМС оптимальним залежностям (5) необхідно їх
скорегувати відповідними способами або, якщо це дозволяє рішення задачі, реалізувати оптимальні співвідношення шляхом охоплення регульованих координат жорсткими або гнучкими зворотними зв'язками системи
автоматичного управління;
 максимальне демпфірування в ЕМС досягається при повній тотожності процесів у підсистемах, коли власні частоти системи є кратними й дорівнюють парціальним, а дія сил пружного зв'язку компенсується силами
інерційної зв’язку, таким чином, у двомассової ЕМС із пружним зв'язком при дотриманні умов максимальної
взаємодії (2) і з оптимальними параметрами в системі відтворюються динамічні процеси однієї частоти, як в
еквівалентно жорсткій.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В 3D-ПЕЧАТИ
А. Е. Есимханова, студ., Г. А. Сивякова, к.т.н., доц.
Карагандинский государственный индустриальный университет
просп. Республики, 30, 101400, г.Темиртау, Казахстан, e-mail: galina-siv@mail.ru
Введение. Можно привести множество примеров устройств, приборов, аппаратов, механизмов и т.д., в
которых на электропривод возлагается задача быстрого и точного позиционирования того или иного узла или
рабочего органа. В этих случаях наиболее часто используются электродвигатели с дискретным, шаговым
перемещением ротора. Шаговые двигатели обладают некоторыми уникальными свойствами, что делает их
исключительно удобными для применения в 3D-принтерах [1, 2].
Цель работы. Исследовать возможные режимы работы шаговых двигателей и драйверы для управления
шаговыми двигателями.
Материал и результаты исследования. Шаговый двигатель – это электромеханическое устройство,
которое преобразует электрические импульсы в дискретные механические перемещения. Угол поворота ротора
шагового двигателя определяется числом импульсов, которые поданы на двигатель. Двигатель обеспечивает
полный момент в режиме остановки (если обмотки запитаны), прецизионное позиционирование и
повторяемость. Хорошие шаговые двигатели имеют точность 3–5 % от величины шага. Эта ошибка не
накапливается от шага к шагу, есть возможность быстрого старта/остановки/реверсирования, отмечается
высокая надежность, связанная с отсутствием щеток. Срок службы шагового двигателя фактически
определяется сроком службы подшипников. Однозначная зависимость положения от входных импульсов
обеспечивает позиционирование без обратной связи. Имеется возможность получения очень низких скоростей
вращения для нагрузки, присоединенной непосредственно к валу двигателя без промежуточного редуктора,
может быть перекрыт довольно большой диапазон скоростей [1, 2].
Одним из главных преимуществ шаговых двигателей является возможность осуществлять точное
позиционирование и регулировку скорости без датчика обратной связи. Это очень важно, т.к. такие датчики
могут стоить намного больше самого двигателя.
В движение нагревательная платформа и экструдер 3D-принтера приводятся с помощью шаговых двигателей. Их вращение дискретно, т.е. вал двигателя, делая полный оборот, последовательно проходит некоторое
количество фиксированных положений (шагов). Так как размер шага известен, то такой двигатель очень легко
заставить повернуться на нужный угол – нужно просто подать ему команду повернуться на количество шагов,
соответствующее требуемому углу. Возможность точного позиционирования избавляет от необходимости в
обратной связи и сложных алгоритмах управления, а это делает шаговые двигатели очень удобными для использования в 3D-принтере. Для 3D-принтера обычно используются двигатели, которые совершают 200 шагов
на полный оборот (т.е. один шаг равен 360/200 = 1,8 градуса) [1, 2].
Чаще всего в 3D-принтере используются четыре шаговых двигателя для позиционирования каретки (по
одному на оси X и Y и два на ось Z) и один для подачи материала в экструдер.
Существует несколько способов (режимов) управления фазами шагового двигателя. Первый способ обеспечивается попеременной коммутацией фаз, при этом они не перекрываются, в один момент времени включена
только одна фаза. Этот способ называют волновой последовательностью «one phase on» full step или wave drive
mode. Точки равновесия ротора для каждого шага совпадают с «естественными» точками равновесия ротора у
незапитанного двигателя. Недостатком этого способа управления является то, что для биполярного двигателя в
один и тот же момент времени используется 50 % обмоток, а для униполярного – только 25 %. Это означает,
что в таком режиме не может быть получен полный момент [3].
Второй способ – управление фазами с перекрытием: две фазы включены в одно и то же время. Его называют
шаговой последовательностью «two-phase-on full step» или просто «full step mode». При этом способе управления ротор фиксируется в промежуточных позициях между полюсами статора и обеспечивается примерно на
40 % больший момент, чем в случае одной включенной фазы. Этот способ управления обеспечивает такой же
угол шага, как и первый способ, но положение точек равновесия ротора смещено на полшага. Нужно отметить,
что эти положения ротор принимает при работе двигателя, но положение ротора не может сохраняться неизменным после выключения тока обмоток. Поэтому при включении и выключении питания двигателя ротор будет смещаться на полшага. Для того, чтобы он не смещался при остановке, необходимо подавать в обмотки ток
удержания. То же справедливо и для полушагового и микрошагового режимов. Следует отметить, что если в
выключенном состоянии ротор двигателя поворачивался, то при включении питания возможно смещение ротора и на большую, чем половина шага, величину [3].
Третий способ является комбинацией первых двух и называется полушаговым режимом, «one and two-phaseon» half step или просто half step mode, когда двигатель делает шаг в половину основного. Этот метод управления достаточно распространен, т.к. двигатель с меньшим шагом стоит дороже, и очень хорошо получить от
100-шагового двигателя 200 шагов на оборот. Каждый второй шаг запитана лишь одна фаза, а в остальных случаях запитаны две. В результате угловое перемещение ротора составляет половину угла шага для первых двух
способов управления. Кроме уменьшения размера шага этот способ управления позволяет частично избавиться
от явления резонанса. Полушаговый режим обычно не позволяет получить полный момент, хотя наиболее совершенные драйверы реализуют модифицированный полушаговый режим, в котором двигатель обеспечивает
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практически полный момент, при этом рассеиваемая мощность не превышает номинальную. По сравнению с
полношаговым режимом, полушаговый режим имеет следующие преимущества: более высокую разрешающую
способность без применения более дорогих двигателей; меньшие проблемы с явлением резонанса. Недостатком
полушагового режима является довольно значительное колебание момента от шага к шагу. В положениях ротора, когда запитана одна фаза, момент составляет примерно 70 % от полного, когда запитаны две фазы. Эти колебания могут явиться причиной повышенных вибраций и шума, хотя они всё равно остаются меньшими, чем в
полношаговом режиме [3].
Еще один способ управления называется микрошаговым режимом, или micro stepping mode. При этом способе управления ток в фазах нужно менять небольшими шагами, обеспечивая таким образом дробление половинного шага на еще меньшие микрошаги. Когда одновременно включены две фазы, но их токи не равны, положение равновесия ротора будет лежать не в середине шага, а в другом месте, определяемом соотношением
токов фаз. Меняя это соотношение, можно обеспечить некоторое количество микрошагов внутри одного шага.
Существует много различных микрошаговых режимов, с величиной шага от 1/3 полного шага до 1/32 и даже
меньше. Вместе с тем для реализации микрошагового режима требуются значительно более сложные драйверы,
позволяющие задавать ток в обмотках с необходимой дискретностью. Полушаговый режим является частным
случаем микрошагового режима, но он не требует формирования ступенчатого тока питания катушек, поэтому
часто реализуется [3, 4].
Результатом использования микрошагового режима является намного более плавное вращение ротора на
низких частотах. На частотах в 2–3 раза выше собственной резонансной частоты ротора и нагрузки микрошаговый режим дает незначительные преимущества по сравнению с полу- или полношаговым режимами. Причиной
этого является фильтрующее действие инерции ротора и нагрузки. Система с шаговым двигателем работает
подобно фильтру нижних частот. В микрошаговом режиме можно осуществлять только разгон и торможение, а
основное время работать в полношаговом режиме. К тому же для достижения высоких скоростей в микрошаговом режиме требуется очень высокая частота повторения микрошагов, которую не всегда может обеспечить
управляющий микроконтроллер. Для предотвращения переходных процессов и потери шагов переключения
режимов работы двигателя (из микрошагового режима в полношаговый и т.п.) необходимо производить в те
моменты, когда ротор находится в положении, соответствующем одной включенной фазе [3, 4].
Для управления шаговыми двигателями используется специальный чип – драйвер шагового двигателя.
Управление двигателем напрямую с микроконтроллера требует большого количества дополнительных деталей
и в целом неэффективно. Кроме того, в специализированных чипах-драйверах есть уже готовая поддержка
микрошагового режима. В микрошаговом режиме ротор двигателя может не только дискретно переключаться
между шагами, но и «зависать» в промежуточных положениях между двумя шагами. Такой режим работы существенно увеличивает точность позиционирования, уменьшает шум и вибрацию, присущие шаговым двигателям.
Обычно для 3D-принтеров используют популярные драйверы шаговых двигателей – Allegro A4988 и A4983.
Они поддерживают ток до двух ампер и микрошаговый режим 1/16 (т.е. между двумя шагами имеется 16 дополнительных микрошагов, а для двигателя с 200 шагами это 3200 микрошагов на оборот) [4]. Чип A4988 поддерживает некоторые дополнительные возможности, такие, как, например, встроенная система отключения при
перегреве и «low current microstepping» (помогает контроллеру не пропускать микрошаги при понижении тока).
При выборе двигателя нужно обратить внимание на его момент удержания (holding torque). Для двигателей,
приводящих в движение каретку, достаточно 1,4 кг∙см, а для двигателя экструдера нужно минимум 4 кг∙см [5].
Также нужно обратить внимание на то, какой ток потребляет двигатель, поскольку самый часто используемый драйвер шаговых двигателей – A4988 имеет ограничение в 2 А. Поэтому если двигателю нужен ток выше
2 А, то в лучшем случае он просто не будет выдавать нужный момент. Напряжение особого значения не имеет,
т.к. его регулирует драйвер шагового двигателя, чтобы поддерживать необходимый ток.
Выводы. Таким образом, зная достоинства и недостатки каждого из режимов работы шагового двигателя, а
также свойства системы управления шаговым двигателем, определяют выбор двигателя и его системы
управления для применения в конкретном 3D-принтере.
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КОМПЕНСАЦИЯ ВОЗМУЩАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ СЛОЖНЫХ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А. О. Петрученко, асп., Д. Д. Мугенов, асп., А. В. Босак, к.т.н., ассист.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря
Сикорского»
просп. Победы, 37, 03057, г. Киев, e-mail: alla_koz@ukr.net
Введение. В приводах циклического действия (особенно в манипуляторах со многими степенями свободы)
динамика системы существенно нелинейна. Известны различные методы компенсации этих нелинейностей,
наиболее популярными среди которых являются такие, где для устранения нелинейных эффектов компенсирующие воздействия вычисляются с помощью обратных динамических алгоритмов. При действии на систему
нескольких возмущающих факторов с целью сокращения объема вычислений используют блоки наблюдения,
которые определяют суммарное возмущение без оценки обратной динамики по каждому возмущению [1, 2].
Оцененное значение помех подается на регулятор, что позволяет реализовать робастную систему привода [3].
Цель работы. Компенсация возмущающих воздействий на объект управления с помощью специальной
компенсирующей модели, которая функционирует согласно обратному динамическому режиму по действительной скорости и с использованием нечеткого регулятора.
Материал и результаты исследования. Подавляющее большинство электроприводов постоянного и переменного тока снабжены контурами тока и скорости с соответствующими регуляторами. Причем в позиционных
и программных системах управления на входы регуляторов такой системы подаются сигналы, которые изменяются во времени пропорционально желаемым диаграммам управляемых переменных (эти сигналы формируются в задающей модели (ЗМ)) [4]. При неизменных параметрах системы и постоянной нагрузке достигается
высокая точность воспроизведения выходными переменными управляющих воздействий. Однако при наличии
внешних и параметрических возмущений действительные диаграммы выходных переменных могут существенно отличаться от желаемых. Для компенсации возмущений предлагается использовать специальную компенсирующую модель (КМ), входной переменной которой является сигнал действительной скорости (или перемещения в системах управления положением) (рис. 1). Если входным воздействием является скорость V , то при заданных ограничениях скорости, ускорения и рывка ( V  Vm , a  am ,    m ) на входе КМ будет формироваться сигнал действительной скорости, а на выходе – сигнал действительного ускорения
На рис. 1 представлена структурная схема системы управления позиционным электроприводом постоянного
тока с задающей моделью второго порядка (ЗМ–2), компенсирующей моделью (КМ) и нелинейным фаззирегулятором (ФР) с входными сигналами заданных значений скорости и ускорения [5].
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Рисунок 1 – Структурная схема системы управления позиционным электроприводом с задающей моделью,
компенсирующей моделью и фаззи-регулятором
На рис. 1 приняты обозначения: U az , U cz , U pz – управляющие воздействия (выходные сигналы ЗМ–2),
пропорциональные соответственно ускорению, скорости и положению; KC  0, 2 – коэффициент обратной связи по скорости; K P  0,5 – коэффициент обратной связи по положению; KTP  20 – пропорциональный коэффициент тиристорного преобразователя; K0 

1
 0,043 ;
J

28

R y – активное сопротивление якорной цепи;
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Te – электромеханическая постоянная времени; C d – коэффициент пропорциональности момента (ЭДС);
J – приведенный момент инерции двигателя.
На рис. 2, 3 приведены результаты компьютерного моделирования.
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Рисунок 2 – Графики изменения сигналов скорости и положения при увеличенном моменте инерции
J  7 J ном : а) при отключении КМ и ФР; б) при включении КМ и ФР
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Рисунок 3 – Графики изменения сигналов скорости и положения при изменении статической нагрузки:
а) при отключении КМ и ФР; б) при включении КМ и ФР
Выводы. 1. Ограничения управляющих воздействий, формирующихся в задающей модели (ЗМ), определяются в зависимости от требуемой величины перемещения рабочего органа электромеханической системы.
2. Для компенсации изменения статической нагрузки целесообразно использовать фаззи-регулятор, а для компенсации изменения момента инерции – компенсирующую модель КМ, функционирующую по обратному динамическому алгоритму. Компьютерное моделирование системы управления с ЗМ и КМ показало эффективность применения данного метода для компенсации параметрических и внешних возмущений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Kurek J.T. Observation of the state vector of linear multivariable systems with unknown input // Int. J. of Control.
– 1982. – Iss. 36. – PP. 511–515.
2. Hou M., Muller P.C. Design of observers for linear systems with unknown inputs // IEEE Trans. On Automatic
Control. – 1992. – Iss. 37. – PP. 871–875.
3. Робастная устойчивость и управление / Б.Т. Поляк, П.С. Щербаков. – М.: Наука, 2002. – 303 с.
4. Липковский К.А., Чермалых Т.В. Комбинированная система управления позиционным электроприводом с
многоканальной задающей моделью // Техн. электродинамика. – 1995. – Вып. 5. – С. 49–55.
5. Босак А.В., Чермалых В.М. Позиционное управление многосвязной электромеханической системой с
адаптивным фаззи-регулятором // Електромеханічні та комп’ютерні системи. – К.: Техніка, 2011. – Вып. 3 (79).
– С. 439–441.
Рекомендовано до друку проф. Старостіним С. С.

29

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ У СИСТЕМІ
ПОЗИЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА
Т. Ю. Бояренцева, магістр., С. С. Старостін, д.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: sergii.starostin7@gmail.com
Вступ. Суттєву роль у процесах автоматизації технологічних процесів відіграють позиційні електромеханічні системи. При цьому для одного й того самого механізму на конкретних етапах його функціонування
може ставитись вимога як максимальної швидкодії, так і зменшення енергоспоживання. Таку гнучкість може
забезпечити поліоптимальне керування позиційним електроприводом [1, 2], що сприятиме підвищенню ефективності виробництва.
Мета роботи. Розробити принципи формування завдання для системи позиційного поліоптимального керування.
Матеріал і результати дослідження. Принципи поліоптимального керування детально розглянуто в [1]. У
концентрованому вигляді інформацію надано у [2]. Сучасний підхід до реалізації позиційного регулювання в
системі електропривода СЕП (рис. 1) полягає у формуванні бажаної траєкторії змінення кута повороту вала
електродвигуна φS# за допомогою задатчика положення ЗП [3]. Завдання на положення в слідкуючому режимі
відпрацьовує система, до складу якої входять: пропорційний регулятор положення РП, датчик положення ДП та
система електропривода СЕП, регульованого за кутовою швидкістю. У функції кута повороту валу двигуна φ
реалізується переміщення x у технологічному об’єкті ТО.
Бажаний процес позиціонування в загальному випадку характеризує часова діаграма, подана на рис. 2. При
цьому маємо трапецеподібне змінення прискорень двигуна: εa під час розгону та εb у процесі гальмування, що є
основою поліоптимального позиціонування.
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Рисунок 1 – Структура позиційної системи
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Рисунок 2 – Часова діаграма поліоптимального процесу
позиціонування
Часову діаграму подано у відносних величинах: ε*=ε / 2εm, де εm – максимальне можливе прискорення;
ω*=ω / ωm, де ωm – максимальна кутова швидкість; t*=t / tm, де tm – час, що відповідає максимально можливому
переміщенню φm за відсутності інтервалу позиціонування з максимальною швидкістю (t3 – t2=0) та умові
εa=εb=εm.
У результаті аналізу процесу позиціонування (рис. 2) визначено:
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де φ – кут повороту валу двигуна; εa, a – відповідно прискорення та ривок у процесі розгону; εb, b – прискорення та ривок під час гальмування; ωm – максимальна кутова швидкість.
Відповідно, з урахуванням виразу (1), при t1=ωm / εm–εm / (2ρm) та t3–t2=0 базисна величина кута повороту φ
дорівнює:

  3
m  m  m  m   m ,
2
 m m  12 m

де

ρm = ρb = ρa.
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Реалізацію діаграми поліоптимального керування (рис. 2) здійснено на основі предикції (прогнозування)
процесу. Змінні предиктора розраховуються на інтервалах часу (0, t1) і (t2, t3) згідно з рівняннями
1) інтервал (0, t1):
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(4)

φS – завдання на кут повороту; φp0, ωp0, εp0 – початкові величини змінних предиктора;
2) інтервал (t2, t3):
t 3 t 2

 p (t )   p (t 2 ) 

 m d t ,

(5)

0

де

Δφp(t2) = Δφp(t1) – значення змінної предиктора в момент часу t2.
На інтервалі (t1, t2) величина Δφp не змінюється та дорівнює Δφp(t1).

Фактично предиктор на першому інтервалі розраховує залишковий шлях з урахуванням процесу розгону та
прогнозуванням процесу гальмування електропривода. На другому інтервалі враховується змінення шляху в
процесі руху з постійною максимальною швидкістю. Отже, досягнення значення Δφp(t3)=0 є сигналом для початку гальмування (рис. 2).
Умовами переходу до іншого інтервалу розрахунків змінних предиктора є:
1) від першого до другого інтервалу – величина розрахованої швидкості діаграми позиціонування (рис. 2):
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(6)

2) від другого до третього інтервалу – нульове значення прискорення εa=0;
3) від третього до четвертого інтервалу початку процесу гальмування – нульове значення змінної предиктора Δφp=0.
Діаграму поліоптимального позиціонування може бути просто трансформовано в діаграму позиціонування,
оптимального за часом, або діаграму енергооптимального процесу. У першому випадку слід вилучити інтервали часу (t1, t2) та (t3, t4) за рахунок введення умови ρa=ρb=0. Другий варіант передбачає відсутність інтервалів
(0, t1) та (t4, t5). Крім того, необхідно змінити початкові умови щодо прискорень та ривків. З умови однакового
загального часу позиціонування tS має бути враховано таке [2]:
1) для позиціонування, оптимального за часом: εa=εb=0,935 εm;
2) для енергооптимального позиціонування: εa=εb=1,402 εm; ρa =ρb=  a 2  a / (3S ) .
На основі здійсненого аналізу за допомогою пакету Matlab/Simulink [4] розроблено математичну модель формування траєкторії поліоптимального керування (рис. 2), що дало змогу перевірити коректність виконаних
теоретичних обґрунтувань з отриманням позитивних результатів.
Висновки. 1. Виконано розробку принципів та математичних залежностей щодо формування траєкторії поліоптимального позиціонування на основі прогнозування процесу гальмування в системі електропривода.
2. Визначено, що діаграму поліоптимального позиціонування може бути оперативно трансформовано в діаграму процесу позиціонування, оптимального за часом, або діаграму енергооптимального процесу.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ТРОГАНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
М. В. Вернигора, студ., А. А. Позигун, асп., В. К. Тытюк, к.т.н., доц.
Криворожский национальный университет
ул. Виталия Матусевича, 11, 50027, г. Кривой Рог, Украина, e-mail: vladislav.baranovskiy@gmail.com
Введение. Пусковые процессы электромеханических систем (ЭМС), осуществляемые без использования
специальных технических решений, оказывают на нее экстремальное воздействие [1]. Процесс запуска ЭМС по
техническим характеристикам и энергетическими показателями существенно отличается от установившегося
режима. В составе процесса запуска выделяется фаза трогания, в ходе которой происходит формирование электромагнитного момента Te, достаточного для начала движения механической части ЭМС. Электромагнитные
процессы, протекающие в ЕМС в ходе трогания, имеют особенности, которые отличают режим трогания среди
других эксплуатационных режимов. Режим трогания в современной теории процессов запуска ЭМС рассмотрен
недостаточно.
Цель работы. Исследование электромагнитных процессов при трогании асинхронных двигателей.
Материал и результаты исследования. В [1] показано, что момент сопротивления TL рабочей машины
(РМ) при трогании ЭМС может существенно превышать его значение в установившемся режиме работы. Поскольку момент сопротивления РМ создается, как правило, силами трения, то РМ остается неподвижной, пока
движущий момент Te не сравнится по величине с моментом сопротивления TL РМ. Таким образом, в процессе
трогания угловая скорость ЭМС остается нулевой, момент сопротивления РМ можно считать кулоновским и
неизменным по абсолютной величине.
Эти особенности процесса трогания существенно упрощают структуру уравнений ЭМС и создают предпосылки для получения элементов их аналитического решения.
В составе ресурсоемких горно-металлургических производств чаще всего используется нерегулируемый
электропривод переменного тока. Поэтому исследование электромагнитных процессов при трогании
aсинхронных двигателей имеет значительную теоретическую ценность. Одним из самых распространенных
методов исследования АД является теория обобщенного электромеханического преобразователя [2].
При нулевой скорости угол поворота ротора АД остается постоянным, что переводит систему дифференциальных уравнений АД в класс линейных уравнений, допускающих аналитическое решение. Используя первый
закон Кирхгофа при электрической и магнитной симметрии АД, получаем полную систему уравнений АД как
систему линейных дифференциальных уравнений четвертого порядка. В ходе аналитических преобразований
разработана математическая модель АД для режима трогания в классической форме пространства состояний
[3], получены эквивалентная матрица передаточных функций, а также выражения для корней характеристического уравнения АД. На рис. 1 приведена рассчитанная с помощью полученной передаточной функции переходная функция тока статора.

Рисунок 1 – Переходная функция тока статора АД в режиме трогания
Выводы. Установлено, что переходная функция тока статора содержит две составляющие с постоянными
времени, которые существенно различаются по абсолютной величине. Эта информация может быть использована при формировании теоретической математической модели апериодической составляющей пускового тока
и определении активного сопротивления обмотки статора по пусковым характеристикам.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ШАХТНОЇ ПІДЙОМНОЇ
УСТАНОВКИ З ЧАСТОТНИМ КЕРУВАННЯМ
М. В. Печеник, к.т.н., доц., С. О. Бур’ян, к.т.н., доц., О. А. Войтко, студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: sburyan18@gmail.com
Вступ. Одним із напрямів підвищення техніко-економічних показників гірничих підприємств є вдосконалення системи електроприводів технологічних механізмів, у тому числі й шахтних підйомних установок
(ШПУ). Достатньо перспективним є використання системи перетворювач частоти–асинхронний електродвигун
(ПЧ–АД) з векторним керуванням Причому однією з основних вимог до неї є забезпечення точного позиціонування підйомного сосуда, що визначає відповідний рівень безпеки переміщення людей. Головною причиною
виникнення похибки за шляхом є нерівномірність завантаження кліті, яка може змінюватися від циклу до циклу
в межах від 0,3 до 1,7 Qn номінального значення вантажопідйомності. Тому досить актуальним завданням при
модернізації електроприводу підйомної установки є забезпечення заданої точності позиціонування за рахунок
компенсації впливу відхилення статичного навантаження електромеханічної системи від номінального значення.
Мета роботи. Підвищення рівня надійності й безпеки роботи шахтної клітьової підйомної установки за рахунок зменшення похибки точного позиціонування підйомної установки на заключному етапі руху.
Матеріал і результати дослідження. Під час відпрацювання циклу роботи підйомної установки разом із
корисним навантаженням у неврівноважених підйомних установках суттєвий вплив на формування характеру
зміни статичного зусилля вносить маса підйомного канату. Рушійне зусилля для циклу підйому кліті формується відповідно до наступного виразу [1, 2]:
Fдв  Fст  Fдин  Fст  mі jн ; Fст  [Q   Q  q (2hі



(1)

H )] g ,

де Fдв – рушійне зусилля двигуна; Fст – статичне зусилля; Fдин – динамічне зусилля;  – коефіцієнт урівноваження; Q – фактична маса вантажу; q – маса одного метру головного каната; Н – висота підйому, hi – пройдений шлях кліттю, mні – приведена до ободу барабану вага рухомих частин установки; j н – номінальне прискорення при гальмуванні; g  9, 81 м/с2– прискорення вільного падіння.
Для дослідження рівня похибки за шляхом на заключному етапі руху кліті в рамках прикладних програм
Simulink Matlab розроблено модель електромеханічної системи підйомної установки з використанням алгоритму непрямого векторного керування [3, 4]. Дослідження проведене для величин завантаження кліті 0,3 Qn,
0,5 Qn, 0,7 Qn, Qn, 1,3 Qn, 1,5 Qn, 1,7 Qn. При цьому величина статичного зусилля відповідно до (1) уводилася в
систему керування для кожного циклу з урахуванням зміни маси підйомного канату. Вплив динамічного моменту враховується в загальному алгоритму керування.
Дослідження проводилося на прикладі двоклітьової неврівноваженої ШПУ, яка має наступні параметри: тип
підйомної машини ЦР 3,5*3/0,9, номінальна швидкість кліті 7 м/c, номінальне прискорення 0,7 м/с2, висота підйому 600 м, погонна маса канату 3,55 кг/м, номінальна вантажопідйомність кліті 2500 кг, редуктор циліндричний 1Ц2Н i=25, привідний двигун 4А35S6 на 160 кВт.
Результати дослідження для значень завантаження 0,3 i 0,7 Qn приведено на рис. 1,а і рис. 2,а, причому на
рис. 1,б і рис. 2,б приведений графік перехідного процесу в кінцевій точці шляху (на 29 с).
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Рисунок 1б – Перехідні процеси при 0,3 Qn
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Рисунок 2,б – Перехідні процеси при 1,7 Qn

Результати дослідження похибок за шляхом на заключному етапі руху кліті для всього діапазону навантаження приведено в табл. 1. Із графіка на рис. 3 слідує, що в діапазоні коливання завантаження від 0,3 до 1,7 Qn
величина похибки за шляхом при зупинці підйомного сосуда в кінцевій точці шляху коливається від 2,5 до
5 мм, що при допустимому максимальному відхиленні в 30 мм дає можливість відмовитися від періоду дотягування тим самим при забезпеченні потрібного рівня безпеки, зменшити час підйомного циклу й покращити
економічні показники.
Таблиця 1 – Похибки при спуску вантажу
Навантаження
0,3 Qn

Похибка
за швидкістю, рад/с
0,60

Похибка
за швидкістю, м/с
0,041

Похибка
за
часом, с
0,062

Похибка
за шляхом, мм
2,531
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Рисунок 3 – Похибка при підході до посадкової
площадки за пройденим шляхом у діапазоні
зміни завантаження кліті від 0,3 до 1,7 Qn

Висновки. Отриманий рівень підвищення точності позиціонування за рахунок використання частотного
електроприводу з векторним керування і компенсацією нерівномірності завантаження кліті дозволяє забезпечити відповідні умови безпеки при перевезенні людей, підвищити техніко-економічні показники ШПУ за рахунок
виключення з діаграми переміщення періоду дотягування.
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕКУПЕРАТИВНОГО
ГАЛЬМУВАННЯ В ТЯГОВИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ
І. А. Козакевич, к.т.н., доц., П. В. Лоташ, асп., А. Л. Аміров, студ.
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, 50027, м. Кривий Ріг, Україна, e-mail: aepigor@gmail.com
Вступ. Ефективність процесу гальмування електроприводів завжди була й є актуальним напрямком, який
необхідно досліджувати як в цілому, так і в конкретних реалізаціях [1]. Достатньо ефективним видом гальмування електроприводів, особливо в тяговому варіанті виконання, є рекуперативне [2]. Особливо важливими ці
питання стають під час аналізу електричних видів транспортних засобів з автономними джерелами живлення
через те, що використання даних режимів дозволяє помітно збільшити шлях [3], що долається від однієї зарядки батареї, за рахунок повернення у неї частини накопиченої у механічній частині приводу енергії при уповільненнях.
Мета роботи. Дослідження питання формування сигналу завдання електромагнітного моменту системи векторного керування АД з метою максимізації обсягу повернутої електроенергії при рекуперативному гальмуванні.
Матеріал і результати дослідження. Розглядаючи питання максимізації крутного моменту при рекуперативному гальмуванні, доцільніше спочатку проаналізувати процеси у машині при роботі в нижній частині діа2
2
пазону керування, для якої допустимо розглядати лише обмеження величини струму imax  isd
при віль isq

ній зміні величини напруги в межах до номінальної. Тоді крутний момент M e може бути оцінений так:

Me 

ps L2m Rr 2
imax ,
2s L2r  Rr2

(1)

де isd , isq – проекції струму статора на осі системи координат d-q, що обертається синхронно з вектором живлячої напруги статора; s – кутова частота ковзання; Rr – активний опір статорної обмотки; Lr – власна індуктивність обмотки ротора; Lm – взаємна індуктивність обмоток статора і ротора двигуна; p – кількість пар
полюсів машини.
Виконаємо знаходження екстремуму в поданій залежності з метою визначення величини максимального
моменту:
dM e
 0;
(2)
ds
dM e
R 2   2 L2 2
 pL2m Rr r2 2 s 2r imax
;
ds
s Lr  Rr

s 

Rr
.
Lr

(3)
(4)

Тоді максимальна величина гальмівного моменту M max при роботі на низькій частоті обертів може бути записана так:
pL2m Rr2 2
M max 
imax .
(5)
2 Rr2 Lr
Отже, при наближенні сигналу завдання гальмівного моменту до значення, розрахованого за виразом (5),
обсяг електричної енергії, що буде переданий в автономне джерело живлення, буде максимальним.
Розглянемо основні залежності, що описують процеси в асинхронному двигуні, при кутовій швидкості, що є
вищою за базову. Базовою кутовою швидкістю називається така максимальна швидкість, за якою можливо отримати максимальну величину крутного моменту. При аналізі роботи двигуна в такому діапазоні необхідно розглядати також обмеження за напругою, що подається на статор двигуна, і не може перевищувати номінальну:
2
2
umax  u sq
 u sd
,

(6)

де u sd , u sq – проекції струму статора на осі системи координат d-q.
Виразимо максимальний струм через максимальну напругу:
2
2
u sq
 u sd
2
2
isd
 isq

,
2
2
2 2
2 2 2
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s 2e2 L2r  Rr2  
s 2e2 L2r  Rr2 

де Rs , Ls – активний опір та індуктивність статорної обмотки.
Крутний момент у такому режимі можна оцінити так:
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Підставивши величину крутного моменту в рівняння електромагнітної потужності двигуна Р, отримуємо:
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де Pст – втрати потужності в сталі машини.
Ознакою гальмівного режиму є наявність різних знаків величин кутової швидкості та крутного моменту,
тобто:
M e  0.
(10)
Проте саме рекуперативне гальмування спостерігається при виконанні умови
P  0.
(11)
Знайдемо межу існування режиму рекуперативного гальмування, знехтувавши втратами в сталі машини
Pст  0 :
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Розв’язки даного квадратного рівняння існують за умови невід’ємності його дискримінанту:
p 2 2 Rr2 L4m  4 Rs L2r  Rr L2m Rs Rr2  0;
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pL2m
Отже, рекуперативне гальмування асинхронного двигуна неможливе при невиконанні даної умови.
З метою максимізації кількості енергії, що може бути повернута у джерело, виконано пошук екстремуму залежно від того, що описує електромагнітну потужність двигуна:
Mз  
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(17)

У результаті отримано величину моменту завдання M з , що забезпечує максимальну кількість рекуперованої
електроенергії.
Висновки. У роботі виконано дослідження енергоефективних режимів рекуперативного гальмування транспортних засобів з тяговими асинхронними двигунами. Шляхом дослідження рівнянь стану асинхронного двигуна у синхронній системі відліку отримані аналітичні залежності, що пов’язують величину гальмівного моменту, створюваного двигуном при роботі у режимі рекуперативного гальмування, з обмеженнями змінних стану
(струму та напруги), що не перевищують номінальні значення. На основі виконаного аналізу функціонування
двигуна в режимі рекуперативного гальмування при роботі з кутовою швидкістю, що є меншою за базову, а
також з ослабленням поля, встановлено величину гальмівного моменту, використання якого в системі керування як сигналу завдання забезпечує максимальний обсяг повернутої до джерела електроенергії під час рекуперативного гальмування. Оскільки дана величина є меншою за значення номінального моменту (≈47 %), то такий
режим роботи не призводить до виникнення струмів, які перевищували б допустимі, що також є важливим для
функціонування даних систем. Розраховано граничні умови існування режиму рекуперативного гальмування,
що дозволяють знайти мінімальну кутову швидкість (16) для такого режиму.
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PARALLEL FEEDFORWARD COMPENSATION APPROACH IN CONTROL
OF GANTRY CRANES
I. Golovin, PhD stud., S. Palis, Prof.
Otto-von-Guericke University Magdeburg
Universitätsplatz, 2, 39106, Magdeburg, Germany, e-mail: ievgen.golovin@ovgu.de
Introduction. Currently, fast transportation and well-designed logistics play an important role in the development of
trade and industry. Time reduction for these operations requires implementation of automated and efficient equipment,
including cranes. Container gantry cranes are widely used for loading and unloading of containers at port terminals. To
increase the efficiency a lot of the gantry cranes are operated at high velocities of the crane trolley which causes larger
swing angles of the crane cargo. Various approaches of feedback crane control have been applied in crane industry in
recent decades [1–3]. This contribution proposes a different approach of trolley velocity control with application of
parallel feedforward compensator (PFC) as an extension of conventional cascade control scheme where no additional
swing sensor is needed.
Aim of the research. Design of the appropriate PFC for trolley velocity control system.
Experimental part and result obtaind. The equations of motion for trolley moving with hanging payload with
constant rope length can be derived using Euler–Lagrange equation and linearized in the equilibrium point of interest so
that
 mt  ml  xt  ml l   x  u  0;
(1)
l   g   xt  0,
where mt is trolley mass, ml is payload mass, l is length of the rope, µ is viscous friction coefficient, g is gravity acceleration, φ is swinging angle, xt is trolley position and u is external force.
Transfer function of the plant considering the external force u(s) as input and the trolley velocity υt(s) as output of
interest can be expressed:
 (s)
ls 2  g
.
P( s )  t

(2)
u( s ) mt ls3  ls 2   mt  ml  gs  g
The transfer function P(s) contains one complex zero pair on imaginary axis which represents unobservable system
part of load swinging. From the theoretical point of view, it means that under high-gain feedback control system poles
converge to the system zeros resulting in oscillatory dynamics (Fig. 1, left). In Fig. 1 (right) a location of poles and
zeros of plant P(s) and closed loop system with P-controller applying magnitude optimum tuning procedure is shown.

Figure 1 – Root locus of plant P(s) (left) and pole-zero map of pant P(s) (grey) and closed loop system
with high-gain P controller (black) (right)
To solve this problem a lower-gain or fully redesigned control law can be used. However, low-gain controller will
result in insufficient slower transients and implementation of new control structures in electric drive system is expensive and time-consuming in most cases. Here, an alternative approach of output redefinition is presented allowing the
application of a standard drive control system augmented by an additional parallel compensator, as illustrated in Fig. 2
[4]. Here, the ﬁrst step is to design an appropriate PFC F(s) which can be used to relocate system zeros. Moreover, the
PFC can be applied to change the system relative degree. Secondly, the standard high-gain feedback controller C(s) may
be used.
To find the PFC for a stable plant P(s) a simple design technique from [5] can be used. Here, the transfer function of
the compensator F(s) is given as
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yF ( s )
 Pd ( s)  P( s) ,
u ( s)
where Pd(s) is transfer function with desired zeros location which contains all poles of P(s).
F ( s) 

(3)

Figure 2 – Overall control structure
Applying the designed compensator hence yields a new system which has relative degree one and contains only desired zeros location. It means that further application of the high-gain P controller will lead to satisfactory rapid velocity
transients and to simultaneously damping of load swinging without additional sensors. Simulation results with and
without the designed parallel compensator are depicted in Fig. 3.

Figure 3 – Trolley velocity with (solid black) and without (dotted grey) PFC (left) and swinging angle with (solid black)
and without (dotted grey) PFC (right)
Conclusions. In this contribution we proposed a PFC for gantry crane control. The parallel interconnection of PFC
and crane plant results in plant with controllable zero dynamics for some redefined output that allows to use standard
feedback control systems without gain limitations. This approach has been successfully applied for velocity control of
crane trolley and simultaneously anti-sway control.
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОПРОЦЕССОВ В РЕЗОНАНСНОМ КОНТУРЕ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧАСТОТЫ ПИТАНИЯ
В. Ю. Ноженко, ассист.*
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: viktoriya_nozhenko@mail.ru
Введение. Расширение области применения вибрационной техники способствовало созданию множества
виброустановок, отличающихся между собой конструкционными особенностями, а также типом возбуждения
вибраций. При этом наиболее простыми установками являются те, у которых возбуждение вибраций осуществляется с помощью механического дебаланса [1].
В математическом отношении все виброустановки описываются одинаковыми зависимостями – дифференциальными уравнениями, хотя в их конструкции используются разные материалы, различна и природа кинематического и технического взаимодействия [1, 2]. Эта общность в части математического описания позволяет
выявить и оценить важность наиболее характерных процессов при работе вибромашин (ВМ) как в неустановившихся режимах, так и при регулировании технологических параметров в так называемых квазистационарных режимах.
В основе разнообразных процессов, протекающих в вибросистемах, происходят одни и те же энергетические процессы, характерные для колебательных систем любого вида, в частности, для электротехнических устройств, наиболее полно исследованных в радиотехнике, преобразовательных системах, электромеханике [3, 4].
Именно по этой причине для анализа работы различных ВМ в качестве аналогов используют известные в электротехнике колебательные системы. Замена исследования явлений в механических системах исследованием
процессов в электрических цепях обычно сопряжена с меньшими трудностями, т.к. они более компактны, точны и удобны. В качестве электрического аналога ВМ, как правило, пользуются структурой и соответствующим
математическим аппаратом для последовательного резонансного RLC -контура.
Следует отметить, что на данный момент слабо изученным является вопрос анализа нестационарных процессов в последовательном резонансном контуре, которые наблюдаются при изменении частоты напряжения,
прилагаемого к контуру, что характерно для разгона вибрационных систем, в частности, прохождения частоты
резонанса в ВМ зарезонансного типа и является актуальной задачей.
Цель работы. Анализ энергетических процессов в последовательном резонансном RLC -контуре – аналоге
зарезонансной вибрационной машины при изменении частоты.
Материал и результаты исследования. Нестационарные режимы существенно отличаются от стационарных и имеют место только тогда, когда изменяется во времени частота напряжения питания в соответствии с
той или иной функциональной зависимостью, причем диапазон изменения как частоты, так и напряжения может быть достаточно существенным, например таким, при котором на интересующем интервале времени происходит переход через резонансную зону. Как показывает анализ литературных источников [1, 2], это наиболее
ответственный и важный режим в работе зарезонансных ВМ. При этом в [5, 6] указано на сложность математического описания процессов, происходящих при переходе резонанса.
Значение максимума тока при прохождении резонанса с увеличением частоты наблюдается не в момент
совпадения частоты напряжения питания с собственной частотой резонансного контура, а позже, т.е. максимум
амплитуды тока при разгоне системы смещается в сторону больших частот, а при снижении частоты питания –
в сторону меньших частот. Характерно при этом, что смещение максимума увеличивается с увеличением скорости изменения частоты питания. Максимальная амплитуда нестационарных колебаний всегда меньше амплитуды стационарных колебаний при разгоне контура, и она уменьшается с увеличением скорости прохождения
через резонансную зону.
Описанные явления, происходящие при нестационарном режиме, проявляются не только в зависимости от
скорости изменения частоты, но и от добротности последовательного резонансного контура. С уменьшением
добротности отмеченные явления менее выражены.
Для исследования процессов в резонансном контуре могут быть полезны векторные диаграммы для дорезонансного, резонансного и зарезонансного режимов, хотя следует иметь в виду, что векторы напряжения и тока
имеют меняющие частоты. На основании векторных диаграмм (рис. 1) можно получить достаточно понятные
представления о процессах. Векторные суммы, представленные на рис. 1,a,б,г, определяют уравнения электрического равновесия в стационарных режимах, для которых характерна неизменяемость энергии, запасенной в
емкости и индуктивности. В нестационарных режимах (рис. 1,в,д) векторные диаграммы не следует считать
такими же информативными, как в стационарных, вследствие того, что напряжение и частота изменяются от
периода к периоду. Параметры, входящие в схему, изменяются во времени, причем частота тока как в дорезонансном режиме, так и в зарезонансном не совпадает с частотой питающего напряжения. Другими словами,
векторы напряжения и тока перемещаются друг относительно друга. Несмотря на указанный факт, использование векторных диаграмм позволяет с качественной стороны рассматривать энергопроцессы в контуре. Как следует из рис. 1,в,д, векторные суммы в контуре включают ЭДС E , которая суммируется или вычитается от
напряжения сети. Так, при увеличении частоты ЭДС E снижает результирующее напряжение в контуре до
точки резонанса и увеличивает его в зарезонансной зоне. Это напряжение имеет непосредственную связь как с
процессами накопления энергии в реактивностях резонансного контура, так и с уменьшением ее.
* Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Родькина Д. И.
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Рисунок 1 – Векторные диаграммы последовательного резонансного контура в стационарных (a, б, в)
и нестационарных режимах (г, д)
Во время резонанса ток в последовательном резонансном контуре теоретически достигает своего максимума, вследствие чего достигает своего максимума и энергия, запасенная в контуре. После достижения максимума
ток в резонансном контуре должен резко снижаться и фактически вся запасенная энергия должна рассеяться то
ли на активном сопротивлении, то ли возвратиться в источник. Первая часть этого условия очевидна и, следовательно, процесс рассеяния энергии будет иметь всегда место, если ток в цепи не равен нулю.
Возвращение энергии в сеть – вопрос более сложный и означает, что произведение U t I t  за точкой резонанса должно быть меньше нуля. Здесь следует отметить невозможность передачи энергии в сеть с помощью
какого-то устройства, а также то обстоятельство, что контур становится источником энергии, т.е. способен генерировать энергию. Эта возможность появляется вследствие того, что при работе в дорезонансном и в зарезонансном режимах из-за изменения фазы между напряжением и током контура мгновенная частота тока оказывается не равной частоте источника питания.
Выводы. Нестационарные процессы в последовательном RLC-контуре – сложное явление при переходе через точку резонанса, сложность которого заключается прежде всего в том, что нет возможности точного аналитического выражения из-за явлений энергообменного характера, накопления и рассеивания энергии в индуктивности и емкости.
Установлено, что при переходе резонансной зоны ток в контуре имеет частоту, отличную от частоты напряжения питания. В дорезонансный период частота тока, как и в зарезонансный, меньше частоты напряжения.
Это свойство контура является причиной перехода активной мощности в сети питания через нуль, вследствие
чего после накопления энергии в дорезонансный период наблюдается ее генерирование в сеть в период зарезонансный.
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ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЧОТИРИЛАНКОВОГО
МАНІПУЛЯТОРА
С. О. Бур’ян, к.т.н., доц., Є. Ю. Березюк, студ., В. В. Біленко, студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: sburyan18@gmail.com
Вступ. Поява й розвиток промислових маніпуляторів є найбільшим досягненням науки і техніки за останні
декілька років. Промислові маніпулятори дозволяють розширити діапазон робіт, пов’язаних з автоматизацією
технологічних процесів. Вони є важливими компонентами автоматизованих гнучких виробничих систем, які
дозволяють збільшити продуктивність праці. Маніпулятори дозволяють мінімізувати ризик виробничих травм
та можуть працювати в умовах, дуже небезпечних для людини, наприклад, під водою, в хімічному середовищі
або навіть у відкритому космосі. Вони використовуються там, де є необхідність переміщення об’єктів з великою точністю їх позиціонування в просторі. Такі маніпулятори набули широкого використання.
Мета роботи. Модернізація лабораторії з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів, установок і
комплексів» шляхом розробки нового лабораторного стенда для дослідження роботи маніпулятора.
Матеріал і результати дослідження. Пульт керування стенду подано на рис. 1. На пульті керування знаходиться макетна плата, де встановлюються регістри зсуву 74НС595 [1] для 7-сегментних індикаторів; Arduino
MEGA2560 [2], пристрій на основі мікроконтролера ATmega2560, призначений для видачі керуючих сигналів
на схему керування; два дворозрядних
7-сегментних індикатора «Звідки» і «Куди», призначені для індикації вибору переміщення об’єкта з однієї координати в
іншу; чотири кнопки «SB1», «SB2»,
«SB3», «SB4» для вибору координат переміщення; кнопка «ПУСК» для запуску
процесу переміщення; два тумблери «К1»
та «К2» для подачі живлення на Arduino
MEGA2560 та маніпулятор.
На рис. 2 зображено робочу область
маніпулятора. До робочої області маніпулятора входить 37 робочих областей маніпулятора, між якими він може переміщувати об’єкти. Така робоча область може
змінюватися залежно від технічних харакРисунок 1 – Пульт керування стенду
теристик конкретного маніпулятора. На
робочій області присутні шість «мертвих зон» (заштриховані), в яких, у зв’язку з параметрами маніпулятора, обмежується його робота.
Схему електричну принципову наведено на
рис. 3. Схему виконано в програмному середовищі
Proteus 7.10 SP3 [3], що дозволяє перевірити
працезданість електричної схеми до впровадження
її в реальних умовах.
На схемі представлено: Arduino MEGA2560,
який програмується в програмному середовищі
Arduino [4]; чотири 7-сегментних індикатора; чотири регістри зсуву 74НС595; п’ять кнопок та п’ять
сервоприводів KS3518.
Схема працює наступним чином. Для початку
двома кнопками «SB1», «SB2» обирається певна
координата з робочої області, з якої буде переміщено об’єкт, адреса вибраної координати виводиться на
двох 7-сегментних індикаторах. Таким же чином, за
допомогою кнопок «SB3», «SB4», обирається координата робочої області, в яку необхідно перемістити
об’єкт.

Рисунок 2 – Робоча область маніпулятора
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Рисунок 3 – Схема електрична принципова керування маніпулятором
у програмному середовищі Proteus 7.10 SP3
Після вибору необхідних координат робочої області натискаємо кнопку «ПУСК», у результаті чого маніпулятор починає переміщувати захоплюючий пристрій (клешні) від свого початкового положення до координати,
з якої необхідно перемістити об’єкт, де він захоплює об’єкт і переміщає його до координати, в яку необхідно
його перемістити, і повертається до свого вихідного положення.
Алгоритм роботи маніпулятора розроблений таким чином, що розраховує всі можливі положення маніпулятора й обирає саме те рішення, при якому похибка буде мінімальною.
Розроблений алгоритм може бути впроваджений для будь-якого маніпулятора, який має аналогічну кількість ланок, що й маніпулятор лабораторного стенду. Також він не прив’язаний до даної робочої зони, а може
використовуватись для будь-якої іншої робочої області при зазначенні її параметрів у програмі керування.
Оскільки заводські сервоприводи мають власну граничну похибку у верхній і нижніх межах відпрацювання, то
отриманий алгоритм компенсує їх шляхом заборони відпрацювання в небезпечних зонах.
Висновки. У даній роботі була вирішена актуальна задача управління аналогом промислового маніпулятора. На основі розробленого алгоритму керування проведено дослідження ефективності використання такого
алгоритму. Отриманий алгоритм дозволяє забезпечити високе позиціонування робочого органу (клешні) маніпулятора в просторі та забезпечує його безпечну роботу.
ЛІТЕРАТУРА
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2. Arduino MEGA2560. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.robotshop.com/media/
files/pdf/arduinomega2560 datasheet.pdf
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– Режим доступу: http://lib.chipdip.ru/005/DOC001005336.pdf
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТИСКУ
НАФТОВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ
С. О. Бур’ян, к.т.н., доц., Л. М. Наумчук, асп., У Сюань, студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: sburyan18@gmail.com
Вступ. Постійне підвищення вартості палива для автомобілів та щорічне зменшення світових запасів нафти
формує гостру проблему впровадження потужних ефективних нафтовидобувних насосних комплексів, що можуть підвищити коефіцієнт вилучення нафти. Оскільки інтенсивно зменшуються запаси нафтових родовищ
України, важливим питанням є отримання важковидобувної й залишкової нафти механічними способами. Механічне нафтовидобування дозволяє знизити тиск вибою до рівня, який не можна досягти природним фонтануванням, що дозволяє збільшити продуктивність нафтовидобування свердловини.
Мета роботи. Розробка та дослідження системи стабілізації тиску нафтовидобувного комплексу.
Матеріал і результати дослідження. На сьогодні частотно-регульований електропривод упроваджується в
усіх галузях нафтової промисловості. Використання частотно-регульованого електроприводу з електровідцентровим насосом дозволяє регулювати подачу насосу та здійснювати плавний пуск двигуна, забезпечує оптимальні умови експлуатації. Методику вибору установки електровідцентрового насосу надано в [1].
Визначення тиску при оптимальному режимі:
Р
(1)
Н нас. 
,
р g
де Hнас – напір насосу при оптимальному режимі, м; Р – тиск насосу в оптимальному режимі; МПа; ρр – щільність рідини, кг/м³; g – прискорення вільного падіння, м/с².
Потужність насосу:
Qпр
(2)
NP
,

де N – потужність електровідцентрового насосу, кВт; Qпр – дебіт свердловини, м³/доб.; η – загальний ККД насосу, який ураховує всі втрати в насосі, приймається 0,6 для насосів з подачею від 100 до 300 м³/доб.
Визначення потужності занурюваного електродвигуна:
N
(3)
N зед 
,
зед
де Nзед – потужність занурюваного двигуна, кВт; ηзед – загальний ККД електродвигуна.
Для свердловини глибиною 1540 м з дебітом 110 м³/доб. було проведено розрахунок необхідної потужності
двигуна занурюваного відцентрового насосу, яка дорівнює 6,2 кВт. На основі отриманих даних за допомогою
програми Pump Selection Program / Vogel Select вибрано занурюваний електровідцентровий насос 8GS75T-L4C
на 7,5 кВт. Структурну схему електромеханічної системи стабілізації тиску нафтовидобувного комплексу надано на рис. 1.

РТ

Н
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Рисунок 1 – Структурна схема електромеханічної системи стабілізації тиску
нафтовидобувного комплексу
На структурній схемі застосовано наступні позначення: РТ – регулятор тиску, налаштований на ПІ закон керування; ПЧ – перетворювач частоти; АД – асинхронний двигун; ЗЕВН – занурюваний електровідцентровий
насос. Асинхронний двигун описується системою нелінійних диференціальних рівнянь у нерухомій системі
координат статора [2]. Для дослідження системи стабілізації тиску нафтовидобувного комплексу була застосована модель насосної установки [3].
Для дослідження системи стабілізації тиску нафтовидобувного комплексу використано програму MatLab у
середовищі Simulink. Із використанням блоків Simulink складено структурну схему системи, яка включає модель
насосної установки з використанням занурюваного електровідцентрового насосу, регулятор тиску та електромеханічну систему.
При моделюванні системи стабілізації тиску використовувалась насосна установка з продуктивністю
4,6 м³/год та тиском 257 м.
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Результати роботи системи стабілізації тиску показано на рис. 2 – рис. 6 при подачі на вхід системи масиву
гідравлічного опору мережі а. Як видно з рис. 4, продуктивність нафтовидобувного комплексу коливається
відповідно до варіацій гідравлічного опору у системі.
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Рисунок 2 – Графік заданого масиву
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Рисунок 3 – Графік масиву швидкості
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Рисунок 4 – Графік продуктивності насосу
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Рисунок 5 – Графік тиску насосу
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Рисунок 6 – Графік похибки оцінювання тиску насосу
На рис. 6 показана похибка оцінювання тиску, яка близька до нуля навіть при значних коливаннях гідравлічного опору. Отже, враховуючи постійну зміну гідравлічного опору, у системі відбувається стабілізація тиску,
що забезпечить точне відпрацювання технологічного параметру у подібних системах.
Висновки. При дослідженні системи стабілізації тиску нафтовидобувного комплексу для свердловини
1540 м з дебітом 110 м³/доб. було розраховано потужність занурюваного двигуна та вибрано занурюваний електровідцентовий насос потужністю 7,5 кВт. Дана система стабілізації забезпечує відпрацювання заданого тиску
при значних коливаннях гідравлічного опору. Отримані результати доцільно застосовувати в системах нафтовидобування, що дозволить підвищити коефіцієнт нафтовилучення.
ЛІТЕРАТУРА
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И.М. Губкина, 2014.
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ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
О. О. Закладний, к.т.н., доц., Є. Г. Брижіцький, студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
вул. Борщагівська, 115/3, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: zakladniy@gmail.com
Вступ. Механізмом втілення енергозбереження в життя є енергетичний менеджмент, який останнім часом
став поширюватися на кінцевого споживача. Запроваджується високий ступінь деталізації – контроль енергоефективності ЕМС у режимі реального часу й, відповідно, – оперативне реагування на її погіршення. Також
простежується тенденція заміни окремих приладів моніторингу та діагностики комп'ютеризованими комплексами, що дозволяє отримати повну якісну й кількісну інформацію щодо процесів, які відбуваються в ЕМС, та їх
параметри.
Перспективним підходом методології енергоменеджменту є впровадження постійно діючого контролю ЕМС
на основі бенчмаркінгу енергоефективності для оперативного реагування на збільшення їх електроспоживання,
погіршення технічного стану й порушення технологічного режиму.
Найближчими за функціональною побудовою до систем контролю енергоефективності ЕМС є електронні
системи обліку електричної енергії. Проте, володіючи розвиненими функціями вимірювання та оброблення
даних, вони не забезпечують можливість аналізу отриманої інформації про енергетичні процеси та зовсім не
призначені для контролю енергоефективності ЕМС, оскільки не мають функції математичного моделювання.
Розроблено модель контролю енергоефективності ЕМС [1] у середовищі MATLAB Simulink.
Експериментальний метод перевірки розробленої моделі трудомісткий і потребує проведення стендових випробувань короткого замикання, неробочого ходу тощо для визначення параметрів схеми заміщення, а також
великої кількості додаткових розрахунків. До того ж він не гарантує необхідної достовірності результатів і має
значну похибку (10–15 % ).
Аналітична перевірка моделі функціонального контролю ЕМС ставить за мету встановлення її адекватності
паспортним даним двигуна (експериментальним даним виробника), які характеризують його номінальний режим.
Мета роботи. Перевірка моделі контролю енергоефективності ЕМС, яка за рахунок контролювання в реальному часі поточних експлуатаційних параметрів ЕМС дозволяє визначити неефективні режими роботи та надає
можливість завчасного виявлення механічних ушкоджень двигуна й пов’язаного з ним механізму.
Матеріал і результати дослідження. Розроблена модель має ієрархічну структуру й складається з моделей
більш низького рівня: моделі асинхронного двигуна (АД); ЕЕМ – моделі формування й збереження еталонів;
EДM – моделі контролю параметрів процесів перетворення електроенергії. EДM складається з ЕДМ1 – моделі
визначення параметрів процесу енергоспоживання, ЕДМ2 – моделі визначення параметрів схеми заміщення та
ЕДМ3 – моделі визначення параметрів процесу використання енергії, що споживається. Перевірку моделі здійснено для АД серії 5А основного виконання, типу 5АМХ132S4 [2]. У розрахунках прийнято, що двигун живиться номінальною напругою стандартної частоти.
У результаті перевірки відносна похибка визначення номінальних даних АД не перевищує 0,4 %, робочих
параметрів – 0,1 % і параметрів схеми заміщення – 4 % відносно паспортних даних, а параметрів енергоспоживання – 0,4 % й енерговикористання – 6 % відносно розрахункових даних моделі ЕЕМ.
Постійні втрати потужності в АД K містять втрати: у сталі статора і ротора
; механічні від тертя в
підшипниках і вентиляційні
; збудження – у міді обмотки статора від протікання струму
намагнічування :
,
(1)
де R1 — активний опір статора.
Втрати у сталі:
,
(2)
де

– номінальні втрати потужності у сталі;

– коефіцієнти відхилення напруги від номінальних

значень.
Якщо навантаження відрізняється від номінального, то повні змінні втрати
, або для Г-подібної
схеми заміщення
, де
— приведений активний опор ротора;
– приведений
струм ротора АД;
– коефіцієнт завантаження за приведенним струмом ротора.
Додані (паразитні) втрати визначаються втратами на гістерезис і вихрові струми в режимі холостого ходу та
під навантаженням
, де
– коефіцієнт завантаження за струмом двигуна
.
Додаткові втрати в обмотках і сердечниках двигуна
обумовлені несиметрією
та
несинусоїдальністю
напруги живлення
Додаткові втрати від несиметрії напруги визначаємо як потужність, витрачену на подолання гальмівного
моменту двигуна М2 від струмів зворотної послідовності:
(3)
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Додаткові втрати від несинусоїдальності напруги

PНС  2 λП2 V1Н  ν n

U ν2



ν ν

,

(4)

де Uυ – відношення напруги υ-ї гармоніки до номінальної [3].
Моделі дозволяють з достатньою для практики точністю розрахувати узагальнені параметри контролю –
ККД та коефіцієнт потужності АД залежно від завантаження та якості електричної енергії. Максимальне значення відносної похибки визначення ККД – 1 % для ЕЕМ і 3 % для ЕДМ, а коефіцієнта потужності – 4 % та 6 %
відповідно. Таким чином, відносна похибка розрахунку параметрів і характеристик АД за моделлю функціонального контролю не перевищує 7 %, що цілком задовільно для інженерної практики. Результати моделювання
залежностей ККД та коефіцієнта потужності від завантаження наведено на рис. 1.
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Рисунок 1 – Результати моделювання АД типу 5АМХ132S4:
залежності ККД (а) та коефіцієнта потужності (б) у функції завантаження АД
На рис. 2 наведено результати досліджень із використанням математичної моделі процесу перетворення
енергії ЕМС з насосною установкою системи водопостачання і АД типу 6А315LA4 потужністю 160 кВт. Робота
установки моделювалась відповідно до експериментально знятого під час енергоаудиту графіка електричних
навантажень в умовах неякісної напруги живлення.

а)
б)
Рисунок 2 – Добові графіки втрат АД (повні ΔPΣ, змінні V, постійні та додані K, ΔP1) в умовах зміни
навантаження у випадку: а) якісної напруги живлення; б) впливу граничних значень показників якості
електроенергії (відхилення, несиметрії та несинусоїдальної напруги)
Висновки. Результати моделювання в середовищі MATLAB математичної моделі контролю енергоефективності ЕМС, яка за результатами вимірювань експлуатаційних параметрів дозволяє визначити в реальному часі
його технічний і енергетичний стан (залежностей ККД, коефіцієнта потужності й робочих параметрів АД промислової серії 5А) показали достатньо високу відповідність результатів розрахунків експериментальним даним
виробника.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ВІБРОАКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
Г. О. Гаврилець, ст. викл., О. В. Мур, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: alexanndra.moore@gmail.com
Вступ. Вібраційна активність електричної машини – це її властивість відтворювати вібрації, що виникають з
різних причин. Рівень віброактивності визначається технологією виготовлення та збирання вузлів системи, а
також умовами експлуатації.
Під дією неврівноважених динамічних навантажень у пружних елементах електромеханічного обладнання
відбуваються складні процеси перетворення енергії, які визначають форму й величину вібрації, а наявність послаблень чи інших дефектів призводить до утворення енергетичних потоків, що збільшують втрати потужності.
Дослідження енергетичних характеристик вібрації дає змогу найбільш повно охарактеризувати віброактивність
електричної машини, визначивши не лише середній рівень вібрації, а й напрям розповсюдження, загальну потужність та її частотний розподіл [1–4].
Мета роботи. Створення програмного забезпечення для тривимірної візуалізації енергетичних потоків вібрації та просторового частотного розподілу енергії вібраційного процесу.
Матеріал і результати дослідження. Вібропотужність є роботою, яка витрачається на збурення коливань у
пружних механічних зв'язках в одиницю часу й використовується для оцінки віброактивності механізмів. У
загальній постановці вібраційна потужність формується як скалярний добуток векторів динамічних сил і коливальних швидкостей, які можуть бути розраховані за вимірюваним сигналом віброприскорення [4].
У роботі [1] автори розглядають процес, при якому обидва зазначених параметри є періодичними функціями, характеристики яких дозволяють надати їх у формі тригонометричних рядів:
(1)
V  t   Vn cos  nt  n   Vna cos nt  Vnb sin nt ;
F  t   Fm cos  mt  m   Fma cos m  Fmb sin mt ,

(2)

де Vn , Fm  амплітуди гармонік віброшвидкості V  t  та вібраційної сили F  t  на інтервалі розкладення T ;

 n ,  m  частоти гармонічних складових.

Вібропотужність P  t  визначається як добуток цих функцій:
P  t   V  t  F  t    Vna Fma  Vnb Fmb  cos  n  m  t  Vna Fma  Vnb Fmb  cos  n  m  t 
 Vnb Fma  Vna Fmb  sin  n  m  t  Vna Fmb  Vnb Fma  sin  n  m  t  .

При n ≠ m вібропотужність матиме дві гармоніки з частотами k1=n+m та k2=n-m:
1
P  t    Vna Fma  Vnb Fmb  cos k1 t 
2
 Vnb Fma  Vna Fmb  sin k1 t  Vna Fma  Vnb Fmb  cos k2  t  Vnb Fma  Vna Fmb  sin k2  t  .

(3)

(4)

Просторове положення k-ї гармоніки вібропотужності формується на основі розрахованих векторів:
PkA  PakA  PakB ; PkB  PakB  PbkB ; PkC  PakC  PbkC . При цьому проекції вібропотужності на координатні осі
визначаються виразами: PkOX  PakB  PbkA ; PkOY  PakC  PbkB ; PkOZ  PakA  PbkC . Рівнодійна буде діагоналлю
паралелепіпеда зі сторонами, що дорівнюють цим проекціям. Модуль просторового вектору k-ї гармоніки:
PkABC 

 PkOX 2   PkOY 2   PkOZ 2 .

(5)

Коефіцієнт віброактивності електричної машини визначається як відношення вібропотужності до електромеханічної потужності навантаження та може бути розрахований за вібропараметрами, виміряними у вертикальному, радіальному та осьовому напрямах.
Для розробки програми візуалізації віброактивності електричних машин за даними вібропараметрів був обраний пакет LabVIEW. Для роботи з програмою передбачається, що дані віброприскорення виміряні у трьох
перпендикулярних напрямах та збережені у текстові файли. При розробці програмного забезпечення послідовно були розв’язані наступні задачі:
 за даним формалізованим описом енергетичних вібраційних процесів складено алгоритм розрахунку просторового положення гармонік вібропотужності;
 змодельовані тестові вібраційні сигнали з визначеним частотним складом та розраховані сигнали вібраційної потужності по трьох просторових напрямах;
 розроблені підпрограми для зчитування сигналів, збережених у файлах, їх декомпозиції з метою апроксимації синусно-косинусним рядом Фур’є та перевірки похибки апроксимації;
 розроблена підпрограма розрахунку просторових гармонік вібропотужності;
 розроблені графічні елементи для візуалізації просторового частотного розподілу енергії вібраційного процесу.
Декомпозиція сигналу – це процедура, за допомогою якої будь-яка досліджувана система розглядається як
сукупність окремих взаємопов'язаних підсистем. Таким чином, виміряний на певному часовому інтервалі вібраційний сигнал може бути наданий у вигляді сукупності простих коливань, що математично описується рядом
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Фур’є у синусно-косинусній формі. Такий підхід дозволяє отримати проекції кожної гармоніки сигналу на координатні осі. Точність декомпозиції може бути оцінена наступним критерієм оптимальності, який являє собою
середню квадратичну нев’язку між вихідним та апроксимованим сигналами:
1
2
(6)
RMSE 
 ( y  f ( X j )) .
M j 1,M j
Для ряду розглянутих сигналів вібропотужності середня квадратична нев’язка становить близько 0,5 % від
амплітуди вібропотужності, що підтверджує високу точність виконаних апроксимацій. При роботі з реальними
вібраційними сигналами цей параметр може використовуватись при визначенні оптимальної кількості гармонік
для декомпозиції вібропотужності.
На рис. 1 зображено результати роботи розробленого програмного забезпечення.

б)

а)
в)
Рисунок 1 – Результати роботи програмного забезпечення:
а – зчитування сигналів та їх декомпозиція; б – проекції синусної та косинусної компонент на координатні
вісі; в – просторовий вектор вібропотужності
Висновки. Розроблене програмне забезпечення побудовано на основі формалізованого опису формування
гармонік вібропотужності в декартовій системі координат у просторі.
Функціональні можливості програми дозволяють візуалізувати вібраційні сигнали, що виміряні у трьох перпендикулярних напрямах та збережені у файлі, апроксимувати їх рядом Фур’є, визначити просторовий вектор
вібропотужності та відобразити його на тривимірному графіку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гаврилец Г.О., Родькин Д.И. К задаче оценки виброактивности элементов электромеханической системы // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Харків:
НТУ «ХПІ», 2015. – С. 308–311.
2. Браташ О.В., Калинов А.П. Исследование вибромощности асинхронного двигателя // Електромеханічні
і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КДУ ім. М. Остроградського, 2010. – Вип. 4/2010 (12). – С. 28–29.
3. Попков В.И., Мышинский Э.Л., Попков О.И. Виброакустическая диагностика в судостроении. – Л.: Судостроение 1989. – 256 с.
4. Генкин М.Д., Соколова А.Г. Виброакустическая диагностика машин и механизмов. – М.: Машиностроение, 1987. – 288 с.
5. Вибромощность, излучаемая машинами в присоединенные опорные конструкции. Часть 2. Методика
выполнения косвенных измерений: ГОСТ Р 8.653-2009. – [введен в действие 01.01.2010]. – «СТАНДАРТИНФОРМ», М., 2009. – 27 с.
Рекомендовано до друку проф. Старостіним С. С.

48

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

СИНТЕЗ ИНТЕРВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВУХМАССОВЫМ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ
Н. В. Волянская, ст. преп., Р. С. Волянскиий, к.т.н., доц.
Днепровский государственный технический университет
ул. Днепростроевская, 2, 51918, г . Каменское, Украина, e-mail: elm@dstu.dp.ua
Введение. Современные системы управления должны обеспечивать не только движение по заданным траекториям, которые определяются характером технологического процесса, но и компенсировать возможные отклонения от этих траекторий, вызванные действием различных внешних и внутренних дестабилизирующих
факторов, а также неидеальностями объектов управления.
К таким неидеальностям можно отнести конечную жесткость механической передачи между двигателем и
производственным механизмом и моменты вязкого трения [1]. Эти неидеальности затрудняют процесс управления механизмом, требуя рассмотрения электромеханической системы как многомассовой упругодиссипативной системы, и, в отдельных случаях, могут привести к созданию аварийных ситуаций. Поэтому
работы, посвященные разработке и исследованию замкнутых многомассовых систем, являются актуальными.
Цель работы. Создание регулятора второй сосредоточенной массы, который осуществляет компенсацию
всех инерционностей и обратных связей объекта управления.
Материал и результаты исследования. Для решения поставленной задачи рассмотрим двухмассовую
электромеханическую систему с безынерционным каналом формирования электромагнитного момента M e [1].
С учетом наличия моментов вязкого трения в механической передаче и при условии рассеяния энергии при упругих деформациях вала систему уравнений, описывающую динамику рассматриваемой системы, можно представить следующим образом [2]:
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где h – коэффициент вязкого трения; J 1 , J 2 – моменты инерции первой и второй сосредоточенных масс;
c12 – коэффициент упругости механической передачи;  – коэффициент, учитывающий рассеяние энергии
при упругих деформациях; 1 ,2 – скорости движения сосредоточенных масс; M y – момент упругой деформации; M e – электромагнитный момент двигателя.
Преобразуем систему (1) к нормальной форме
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Путем направленного нормирования уравнения (2) могут быть представлены в безразмерной форме:
py1  a11 y1  a12 y2 ; py2  a21 y1  a22 y2  a23 y3  m2U ; py3  a32 y2  a33 y3  m3U ,
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здесь 0 – скорость идеального холостого хода; M k – момент короткого замыкания.
Как следует из анализа систем уравнений (2) и (3), учет рассеяния энергии при деформации приводит к появлению управляющего воздействия M e во втором и третьем уравнениях движения двухмассового объекта.
Таким образом, можно утверждать, что в самом общем случае двухмассовая электромеханическая система
представляет собой динамическую систему с двумя параллельными каналами.
Указанный факт при создании системы управления скоростью второй сосредоточенной массы позволяет
рассматривать только третье уравнение системы (3), а при создании регулятора скорости для первой сосредоточенной массы использовать первое и второе уравнения. Таким образом, в отличие от классического подхода к
синтезу управляющего воздействия для двухмассовой системы [1], который базируется на пренебрежении рассеянием энергии при упругих деформациях, предлагаемый подход позволяет уменьшить порядок объекта
управления минимум на единицу и тем самым упростить систему управления.
Синтезируем регулятор скорости для второй сосредоточенной массы. Для этого из системы (3) выделим
третье уравнение
py3  a32 y2  a33 y3  m3U .
(6)
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Считая, что движение рассматриваемого контура является устойчивым, можно утверждать, что переменные
состояния y 2 и y 3 не выходят за границы некоторых интервалов

y2   y2 min , y2 max  ; y3   y3min , y3max  .

(7)

Таким образом, используя интервалы (7) и принимая во внимание знаки, возможный дрейф или неточное
определение коэффициентов a32 , a33 , можно определить максимальное и минимальное ускорения свободного
движения:
(8)
py3 min  a32 min ymax  a33 min y3 max ; py3 max  a32 max ymin  a33 max y3 min .
С учетом ускорений (8), уравнение движения (6) можно представить следующим образом:
(9)
py3   py3 min , py3 max   m3U .
Уравнение (9) описывает интервальный динамический объект первого порядка [3]. Введя новое управляющее воздействие
V   py3 min , py3 max   m3U ,
(10)
приведем уравнения движения объекта (9) к форме Бруновского [4]:
(11)
py3  V .
Выполненный переход позволяет синтезировать эквивалентный объект управления, который является инвариантным к параметрам исходного объекта.
В соответствии с модифицированным принципом симметрии [1], для динамического объекта (11) управляющее воздействие, гарантирующее движение по асимптотически устойчивой траектории, должно формироваться классическим П-регулятором:





V  g 3 y*3  y3 ,

(12)

где g 3 – коэффициент усиления регулятора; y*3 – желаемое значение скорости.
Подставив управляющее воздействие (12) в выражение (10), найдем интервальное управляющее воздействие
g3  y3*  y3    py3 min , py3 max   g3  y3*  y3   py3 max g  y3*  y3   py3 min 
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Использование найденного управляющего воздействия (13) позволяет определить минимальное и максимальное значения управляющего воздействия:
g3  y3*  y3   a32 max ymin  a33 max y3 min
g3  y3*  y3   a32 min ymax  a33 min y3 max
(14)
U min 
; U max 
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и записать выражение для электромагнитного момента, формируемого двигателем:


 y*  y3

U  U max U max  U min
y*  y3
(15)
U  min

g g3 3
 y3 sign  g3 3
 y3  ,
2
2
p
p


где   0,1 – показатель степени управляющего воздейст-

вия.
Результаты математического моделирования синтезированной системы приведены на рис. 1.
Выводы. Как показывают приведенные выкладки и результаты математического моделирования, использование
синтезированного управляющего воздействия для управления двухмассовой электромеханической системой позволяет компенсировать внутренние и перекрестные обратные
связи независимо от параметров объекта управления и при
  1 сформировать траекторию движения скорости, близкую к параболической.
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Вступ. На сьогоднішній час широкого поширення набули спеціалізовані комплекси для випробування електричних машин (ЕМ), у зв’язку з цим підприємства повинні утримувати великий парк іспитового устаткування,
що практично неможливо. Відсутнє й універсальне устаткування, яке може застосовуватись для машин з великою і малою потужністю. До різних типів випробувань ЕМ повинно бути підібрано устаткування випробувальних комплексів, а також проведено оснащення вимірювальними засобами й засобами контролю після ремонту.
У традиційних схемних рішеннях, за якими проводяться випробування ЕМ під навантаженням, передбачають наявність механічно з’єднаних електромашинних агрегатів, що дозволяє реалізувати режим статичного
навантаження, але при такому рішенні не враховуються реальні динамічні експлуатаційні режими. У тому числі
неможливо перевірити машину постійного струму (МПС) за комутаційним чинником. Тому очевидно, що необхідно застосовувати такі комплекси для випробування, які забезпечують навантаження електричних машин у
динамічних режимах, виключаючи механічне агрегування [1, 2]. Навантаження в них здійснюється за рахунок
формування знакозмінного електромагнітного моменту, що забезпечує необхідне струмове навантаження з
підтримкою необхідної частоти обертання.
У той же час актуальним є питання визначення параметрів керування силовими напівпровідниковими перетворювачами енергії [2]. У роботах [2, 3] показано, що визначення гармонічних складових експериментальним
шляхом вимагає значних зусиль і займає багато часу. Тому виникає необхідність у застосуванні засобів інтелектуальних технологій для вирішення задачі побудови системи керування електромеханічним обладнанням та
визначення параметрів керування силовими напівпровідниковими перетворювачами енергії.
Мета роботи. Аналіз можливості застосування інтелектуальних технологій для системи керування електротехнічним випробувальним комплексом.
Матеріал і результати дослідження. Формування заданих навантажувальних режимів у розімкнених системах навантаження досягається за відомими фактичними параметрами відремонтованої машини, що не завжди
можливо. Зміна стосовно паспортних параметрів електричної машини й, як наслідок, неправильне визначення
законів керування призводять до неточностей при формуванні необхідних характеристик навантаження, тому
необхідна розробка замкненої системи, що дозволить формувати оптимальні закони керування [2].
У роботі [2] синтезовано блок–схему системи керування взаємним навантаженням МПС з автоматичним
формуванням режиму навантаження та компенсацією змінної складової струму силового перетворювача енергії. Розроблена імітаційна модель дозволяє виконати розрахунок і підбір параметрів керування напівпровідниковими перетворювачами, які дозволять сформувати режими компенсації та навантаження під час випробування електричних машин.
Параметри наведеної моделі розраховано для певних машин постійного струму. У разі зміни параметрів
двигунів виникає необхідність виконання додаткових розрахунків, що займатиме певний час. Тому виникає
необхідність розробки універсальних модулів, які б забезпечували автоматичне визначення параметрів керування для широкого класу електродвигунів. Із цією метою запропоновано використання апарату нечіткої логіки.
Кожен різновид систем штучного інтелекту має свої особливості, наприклад, за можливостями навчання,
узагальнення й вироблення висновків, що робить їх найбільш придатними для вирішення одного класу задач і
менш придатними для іншого [3, 4].
Наприклад, нейронні мережі (НМ) можуть автоматично здобувати знання, але процес їх навчання часто відбувається досить повільно, а аналіз навченої мережі є досить складним. При цьому будь-яку апріорну інформацію (знання експерта) для прискорення процесу навчання до нейронної мережі ввести неможливо [3, 4].
За допомогою НМ успішно вирішується значне коло завдань різного рівня складності [3]. Гібридні нейронні
мережі (ГНМ) є об’єднанням декількох нейронних мереж для вирішення певних завдань. Це дозволяє виконати
декомпозицію складної задачі на більш прості підзадачі, а архітектура нейронної мережі може бути оптимізованою під конкретну задачу.
Системи з нечіткою логікою, навпаки, хороші для пояснення отриманих з їх допомогою висновків, але вони
не можуть автоматично набувати знання для використання їх у механізмах висновків. Необхідність розбиття
універсальних множин на окремі області, як правило, обмежує кількість вхідних змінних у таких системах невеликим значенням [3, 4].
У задачах визначення параметрів системи керування перетворювачами енергії електротехнічного випробувального комплексу нечітку систему доцільно використовувати як апроксиматор багатомірних залежностей
амплітуд гармонічних складових напруги від параметрів електричного двигуна.
У роботах [5, 6] побудовано систему, що включає нечіткі контролери (НК), призначенням яких є розрахунок
амплітудних значень гармонічних складових напруги керування для конкретного електричного двигуна та спо*Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Ломоноса А.І.
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собу реалізації навантажувального режиму. Прийнято, що сигнал напруги керування складається з постійної
складової U0 і амплітуд першої U1, другої U2 та третьої U3 гармонік [5, 6]. Побудовано контролери для системи
взаємного навантаження з впливом на якірне коло, на коло обмотки збудження та при комбінованому
регулюванні.
Нечітка система відображає залежність між вхідними параметрами машини постійного струму (потужність
P, струм I, кутова швидкість ω, частота навантаження Ω) та розрахованими (U0, U1, U2, U3) параметрами.
Аналіз розрахунку похибок показав, що для машин, параметри яких входили до початкової вибірки, відносна похибка для кожного з контролерів не перевищує 0,1 та 10 % для машин з проміжними параметрами.
Для порівняння результатів розрахунку в роботі [5] розглянуто підхід до побудови гібридної нейронної мережі. Формування необхідної навчальної вибірки відбувається аналогічно, як і для НК. Для спрощення процесу
розробки нейронної мережі як вихідні параметри використано постійну складову напруги керування U0 та значення першої гармоніки U1.
Для кожного параметру керування створено окрему гібридну нейронну мережу. Вибірку поділено на три
файли, в кожному з яких вхідними параметрами для системи є номінальна потужність двигуна, струм якірного
кола та частота навантаження, а виходом – один з параметрів керування.
Аналіз адекватності роботи побудованих гібридних нейронних
мереж показав, що для машин, параметри яких входили до початкової
вибірки, відносна похибка для кожної з них не перевищує
1 та 12 % для машин з проміжними параметрами.
З метою автоматизованого розрахунку амплітудних значень параметрів гармонічних складових у сигналі напруги керування силовими
перетворювачами енергії в системі взаємного навантаження ефективним є застосування розроблених нечітких контролерів.
У блок–схемі електротехнічного комплексу для випробування [2]
запропоновано використання блоку завдання вхідних значень (БЗВД).
Вхідні значення подаються на відповідні нечіткі контролери (НК), які
розраховують вихідні значення сигналу напруги керування (СК) перетворювачами енергії ПЕ1–ПЕ3 (рис. 1).
У подальшому постає задача синтезу імітаційної моделі відповідно до розробленої структури з метою дослідження режимів роботи й
оцінювання можливості застосування розроблених інтелектуальних
елементів для підвищення ефективності та інформативності процесу
випробування електричних машин.
Висновки. Проведено аналіз шляхів побудови системи керування
електротехнічним випробувальним комплексом. Запропоновано
блок–схему комплексу для випробування із застосуванням елементів
Рисунок 1 – Блок-схема комплексу
інтелектуальних технологій, призначенням яких є розрахунок гармодля випробування
нічних складових сигналів керування перетворювачами енергії для
забезпечення формування навантажувальних режимів.
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ОБОСНОВАНИЕ К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАЛЬНЫМ КРАНОМ
ТИПА «КИРОВЕЦ»
И. А. Крамаренко, студ., Д. Є. Чернов, студ., А. О. Богодист, студ., О. А. Хребтова, ст. препод.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: 34092@ukr.net
Вступление. Речной порт – крупное транспортное предприятие, которое является связующим элементом
между водными, железнодорожными и автомобильными путями, осуществляет перевалку грузов с одного вида
транспорта на другой. Одной из грузоподъемных машин, обеспечивающих высокую интенсивность загрузкиразгрузки судов, вагонов и складов, является портальный кран типа «Кировец», внешний вид которого представлен на рис. 1.
Достоинствами портальных кранов являются: их универсальность по грузу и месту работы, значительная
гибкость во взаимодействии между собой и с другими машинами на складской площадке, представляющей совместную зону обслуживания. Имеются возможности подменять портальные краны в период ремонта без образования «мертвых зон», передачи груза непосредственно от одного крана к другому в различных комбинациях и
концентрировать, при необходимости, на небольшом участке работ сразу несколько кранов.
Недостатки портальных кранов: большая высота подвеса груза, отсутствие (как правило) пространственной
запасовки канатов и сложность стабилизации положения груза при повороте крана, что в комплексе затрудняет
автоматизацию управления краном, вызывает значительное раскачивание и вращение груза вокруг вертикальной оси подвеса, усложняет применение автоматических и управляемых захватов для целевых грузов.
Основными факторами раскачивания груза являются несовершенные способы управления механизмами крана
крановщиками. Все это приводит к повреждению трюмов судов, вагонов, автотранспорта и перегружаемого груза.
Цель работы. Обоснование разработки системы управления на базе анализа факторов, которые формируют
стохастический характер моментов и сил при выполнении погрузочно-разгрузочных работ портальным краном
в условиях речного порта.
Материал и результаты исследования. Известно, что даже прямолинейное движение поворота кранов сопровождается вибрационными процессами, такими как качание полезного груза, циклическое изменение линейной скорости, колебания механических элементов крана и т.д. Эти процессы вызваны взаимодействием кинематических пар механизмов крана и качающегося грейфера с грузом и без и влияют на формирование вида нагрузки в
элементах машины, точность позиционирования, длительность транспортировки и безопасность эксплуатации.
Ошибки управления подъемным краном могут привести к аварийным ситуациям и, как следствие, к непоправимым последствиям. Система управления портальным краном должна обеспечить не только быстрое перемещение
башни и вылет стрелы в заданное положение, но и подавить колебания груза в конечной точке [1].
От вида применяемых математических моделей поведения грузов при их транспортировке и алгоритмов
управления зависит качество работы системы управления. При этом, как правило, чем точнее используемая
модель, тем сложнее система управления.

Рисунок 1 – Внешний вид портального крана:
1 – механизм перемещения крана; 2 – портал; 3 – неподвижный противовес; 4 – машинное отделение; 5 – кабина
управления; 6 – механизм изменения вылета стрелы; 7 – подвижный противовес; 8 – стрелочный механизм
Математическая модель поворотного крана описывается системой достаточно объемных нелинейных уравнений и является сложной для синтеза системы управления, поэтому прибегают к ограничениям величин углов
и незначительному изменению длины подвеса, что упрощает систему уравнений:
 Mx  mg   Fx ;

 L  g   x  L  0;
(1)

2
 J 0  Mx   mgx  T ;

 L  g   x  L  0,
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где L – длина троса; M – масса подвижной части; m – масса груза; φ – угол отклонения груза; x – расстояние от
центра оси до точки подвеса груза; φ, θ – углы отклонения груза; x, y – координаты положения башни; Fх – силы, действующие на подвижные элементы крана; γ – угловая скорость башни; J0 – момент инерции башни по
вертикальной оси; Ty – сила (момент), действующая на башню.
Математическая модель позволяет сделать вывод, что в динамических режимах поведение портального крана
имеет нелинейные особенности, т.е. представляет собой нестационарный объект, особенно при изменении длины
троса. Представленная математическая модель механизмов портального крана может быть использована как для
моделирования процесса раскачивания груза при его перемещении в трехмерном пространстве, так и для разработки алгоритмов управления, позволяющих обеспечить оптимальные режимы перемещения груза [2].
Формирование оптимальных режимов работы связано с необходимостью контроля траектории перемещаемого груза. В этих случаях существует необходимость выбора оптимальной траектории грейфера портального
крана и самого груза. При этом должна обеспечиваться стабилизация его положения, отсутствие раскачивания
и случайных отклонений. Оптимальность траектории может быть достигнута по различным целевым функциям,
таким как минимизация перемещений, экономичность, скорость транспортировки и т.д., в зависимости от конкретных технологических операций.
Кроме того, в условиях стохастического характера момента сопротивления необходимо «предвидеть» ситуацию на планируемой траектории перемещения груза, предупреждая возникновение опасных или аварийных
ситуаций и возможные столкновения. Таким образом, возникает задача управления траекторией транспортируемого груза, сводящаяся, в конечном счете, к задаче управления траекторией захватного устройства, поворота
башни и вылета стрелы портального крана.
В настоящее время разработаны многочисленные методы, позволяющие сохранять неизменным положение
транспортируемого груза относительно заданной траектории при помощи специальных схем подвеса. Однако
они не рассчитаны на нелинейный характер момента сопротивления, который меняется в процессе выполнения
технологической операции, т.к. связан со сторонними возмущающими воздействиями (изменение ветровой нагрузки, возникновение непредвиденных помех на траектории следования, возникновение аварийной ситуации,
требующей немедленного изменения траектории или прекращения операции и т.д.), что приводит к непредвиденным ситуациям. В свою очередь, существующие системы предотвращения столкновений отличаются высокой степенью адаптивности и качеством прогнозирования траектории, но автоматическая стабилизация положения груза не входит в круг решаемых ими задач [3].
Наиболее целесообразным представляется объединение достоинств существующих решений путем создания
автоматизированной системы на базе портального крана, способной работать в динамически изменяющихся
параметрах технологического процесса с переменной конфигурацией, позволяющей автоматически стабилизировать положение груза и управлять траекторией его движения.
Математическим аппаратом, позволяющим полноценно учесть и отразить признаки нескольких состояний
объекта, является теория нечетких множеств, которая используется при синтезе экспертных систем [4].
Эффективным в этом случае является применение управления с нечеткой логикой на базе фаззи-регуляторов
(fuzzy-control), поскольку в системе с нечеткой логикой управления возможно учесть влияние совокупности
большого количества взаимоисключающих и взаимовлияющих факторов, определяющих как точность позиционирования, так и степень износа элементов системы: возникающие в процессе перемещения колебания груза и несущих частей кинематической цепи портального крана, скорость ветра и его порывы, изменяющаяся
масса груза (при невозможности точного измерения веса при захвате его грейфером) и т.д.
Свойства системы по самостоятельному обучению при выполнении технологической операции с первой попытки позволит составить базу знаний для дальнейшей работы системы управляемого формирования параметров траектории перемещениями, таким образом уменьшить время выполнения технологического процесса за
счет уже приобретенных системой навыков срабатывания.
Выводы. Разрабатываемая система управления на базе нечеткой логики обеспечивает работу системы со
следующими параметрами технологического процесса: сокращение времени погрузочно-разгрузочных операций вследствие исключения времени на успокоение груза; повышение безопасности работы крана при транспортировке грузов вблизи препятствий; снижение утомляемости крановщика вследствие исключения необходимости совершать дополнительные маневры и уделять повышенное внимание для слежения за грузом; как
дополнительный эффект – снижение энергопотребления вследствие исключения затрат энергии на образование
колебаний и лишних движений при маневрировании.
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ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ НЕЙРОРЕГУЛЯТОРА ДЛЯ КЕРУВАННЯ ДВИГУНОМ
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Р. П. Яцюк, магістр., Є. В. Бурдільна, ст. викл.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: Rostislav3.14159@gmail.com
Вступ. З метою досягнення більш високих показників роботи й можливості регулювання двигунів постійного струму (ДПС), застосовують уведення регуляторів, наприклад, регуляторів швидкості та струму. Оскільки
бажаним є досягнення якомога кращих показників, було виведено тип регуляторів на основі нейронних мереж –
нейрорегулятори. Нейронні мережі володіють набором важливих властивостей для використання при створенні
систем керування: можливість адаптації до зміни властивостей об’єкта керування та зовнішнього впливу, здатність до навчання на прикладах і узагальнення даних [1]. Тому даний тип регуляторів спроможний забезпечити
кількісні та якісні показники керованих об’єктів.
Мета. Розробка структури системи керування двигуном постійного струму з двоконтурним нейрорегулятором. Проектування та побудова регулятора на основі нейронної мережі.
Матеріал і результати дослідження. Зазвичай для керування роботою двигуна застосовується двоконтурна
система підпорядкованого регулювання – за швидкістю та за струмом. Для реалізації такого типу керування
використовують два окремих регулятора. У даній роботі розробляється тип приладу, який здатний об’єднати в
собі роботу цих двох пристроїв та покращити показники регулювання. При проектуванні нейрорегулятора як
об’єкта керування був обраний двигун постійного струму з такими параметрами: Uн=220 В; Рн = 26 кВт;
nн = 2240 об/хв.; ηн = 88 %.
Для отримання навчальних даних було створено дві моделі ДПС. Перша імітує роботу двигуна без навантаження (рис. 1), вихідні дані цієї моделі (значення швидкості та струму) є цільовими та такими, яких регулятор
повинен прагнути досягти. Друга модель імітує ДПС з навантаженням, дані отримані з неї є вхідними для навчання нейронної мережі. Моделювання двигунів і створення та навчання нейронної мережі виконано у математичному програмному пакеті Matlab з використанням додатків Simulink та NeuralNetworkToolbox.

Рисунок 1 – Модель ДПС без навантаження для отримання цільових даних
Нейроконтролер можна використовувати у системах гібридного керування (рис. 2,а). В даному методі наряду з нейроконтролером паралельно використовується класичний, наприклад ПІД-контролер. Гібридне керування являє собою рішення для впровадження нейроконтролера в промисловість та переходу від звичайних контролерів до нейромережевих. Недоліком даного методу є необхідність додаткового розрахунку класичного контролера та його реалізація.
Ще одним методом використання нейрорегулятора є метод керування з еталонною моделлю (рис. 2,б) – варіант нейрокерування по методу зворотного пропуску помилки через нейроконтролер з додатково впровадженою в схему еталонною моделлю динамічної системи, імітувати поведінку якої навчається нейроконтролер.

а)

б)
Рисунок 2 – Методи включення нейрорегулятора:
а) метод гібридного паралельного нейрокерування; б) метод керування з еталонною моделлю
Це робиться з метою підвищення якості перехідного процесу: в разі, коли перехід об'єкта в цільове положення за один такт неможливий, траєкторія руху і час здійснення перехідного процесу стають погано прогнозованими величинами і можуть призвести до нестійкості перехідного процесу. Для зменшення цієї невизначеності, вводиться еталонна модель, що представляє собою, як правило, стійку лінійну динамічну систему першого
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або другого порядку. В ході навчання, еталонна модель отримує на вхід уставку x(t) і генерує опорну траєкторію y`(t), яка порівнюється з положенням об’єкта управління y(t) з метою отримати помилку управління e(t),
мінімізувати яку навчається нейроконтролер [2].
Для виконання задачі керування використано принцип узагальненого інверсного нейрокерування [3]. Даний
метод є простішим у реалізації від вищезгаданих та забезпечує необхідну точність регулювання. При узагальненому інверсному нейрокеруванні передбачається навчання мережі в режимі off-line на основі записаних траєкторій поведінки об’єкта, який підлягає керуванню. При керуванні нейрорегулятор підключається як звичайний
контролер, а з можливих способів підключення використовується замкнений (рис. 3).

Рисунок 3 – Схема замкненого узагальненого інверсного нейрокерування
При замкненому підключенні на вхід нейрорегулятор отримує значення уставки (у даному випадку напруга
якоря) та значення стану об’єкта керування, який поступає по ланцюгу зворотного зв’язку.
В основі нейрорегулятора застосовано нейронну мережу типу feed forward (мережа прямого поширення), яка
має приймати на вхід два вхідних сигнали – сигнали розузгодження від сенсорів швидкості та струму, виходом
мережі є сигнал у вигляді двовимірного масиву, перший ряд якого відповідає за регулювання швидкості, а другий – струму. Тренування мережі виконувалось з такими параметрами: функція похибки – середньоквадратична похибка (mse); кількість циклів навчання – 2500; умова зупинки за відхиленням від еталону –
0,001; функція тренування – алгоритм пружного зворотного поширення trainrp [4], дана функція є однією з функцій тренування мереж даного типу. Мережа має три шари (два прихованих та один вихідний). Кількість нейронів першого прихованого шару – 50, кількість нейронів другого – 150, кількість нейронів вихідного шару –
два, це обумовлено тим, що вихідний результат містить у собі два сигнали. Підбір основних параметрів виконувався експериментально для одержання більш задовільних результатів.
Відповідно до прийнятих параметрів структура нейронної мережі в математичному пакеті MatLab має вигляд, наведений на рис. 4.

Рисунок 4 – Структура нейронної мережі нейрорегулятора
Висновки. Розроблено структуру нейрорегулятора, який у процесі роботи обробляє два масиви вхідних
даних, формуючи на виході відповідні сигнали керування. Запропонований регулятор може бути використаний
в системах керування ДПС практично в усіх основних режимах роботи за рахунок зниження пускових струмів,
що значно підвищить надійність двигуна.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ РЕГУЛЮЮЧОЇ
ТРУБОПРОВОДНОЇ АРМАТУРИ
О. C. Карпенко, студ., М. Ю. Юхименко, ст. викл.
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Вступ. Важливим етапом зниження собівартості продукції в умовах постійного зростання цін на енергоносії
та сировину для промислових підприємств металургії, машинобудування, хімії та нафтогазової промисловості
стає оптимізація процесу управління їх потоками за допомогою трубопровідної арматури. Першорядне значення набуває пошук способів підвищення якості виробничого процесу засобами електроприводу, діагностика й
попередження відмов використовуваної на промисловому підприємстві трубопровідної арматури.
Актуальність дослідження обумовлена тим, що в більшості випадків у технічній літературі, присвяченій вибору електроприводів (ЕП) для регулюючої арматури (РА) відомості щодо конкретних методик вибору ЕП або
відсутні, або мають приблизний характер [3].
Мета роботи. Розробка методу вибору серійних електроприводів для нової регулювальної апаратури, прийнятний при розробці, який забезпечить підвищення точності й покращення економічних показників проектованих механізмів.
Матеріал і результати дослідження. На практиці розробники регулюючої арматури при виборі ЕП користуються таким методом. Розраховується максимальний обертаючий момент технологічного опору (ОМТО) на
різьбовій втулці штока РА і порівнюється з номінальним обертаючим моментом ЕП, який визнається придатним для експлуатації в складі РА в тому випадку, якщо номінальний обертаючий момент дорівнює або більший
максимального ОМТО на різьбовій втулці штока РА. Такий метод вибору ЕП призводить до підвищених, часом, невиправданим запасам за потужністю. Особливо яскраво це проявляється в разі запірно-регулюючих клапанів. При цьому чим потужніший ЕП, тим меншу кількість пусків у годину він спроможний виконати, тим гірші умови й якість регулювання, тим він дорожчий. Особливо сильний цей ефект для ЕП, до складу яких входять двигуни потужністю більше 1 кВт. З цієї причини необхідний точний розрахунок, що забезпечує вибір ЕП
з мінімальною, але достатньою потужністю.
Параметри й вимоги до електроприводів, призначених для переміщення регулюючих органів в АСУ ТП відповідно до командних сигналів автоматичних регулюючих і керуючих пристроїв, викладені в стандарті [4]. Зазначеним ЕП стандартом присвоєно термін: механізм електричний виконавчий постійної швидкості. Залежно
від виду переміщення вихідного органу механізми поділяють на типи:
 МЕВ – механізм електричний однооборотний;
 МЕМ – механізм електричний багатооборотний;
 МЕП – механізм електричний прямохідний.
Згідно з керівним технічним матеріалом [4], вихідні технічні вимоги для розробки арматури «повинні бути
видані розробниками технологічного обладнання». Вихідними даними для розрахунку РА, у складі інших, є:
 номінальна Gном витрата середовища;
 мінімальна Gмін витрата середовища;
 максимальна Gмакс витрата середовища;
 умовний (номінальний) тиск;
 припустимий перепад тисків;
 час повного ходу плунжера РА.
Пропускна (витратна) характеристика розраховується за відомими рівняннями з літератури [1, 2], виходячи
із значень Gмін, Gном, Gмакс і прийнятої конструкції РА. Розглянемо видаткову характеристику шиберного клапана (рис. 1) і діаграму залежності ОМТО різьбової втулки від положення плунжера (рис. 2).
При роботі РА у складі трубопроводу плунжер, керований МЕМ за допомогою гвинтової пари, спочатку
переміщається, найчастіше, з положення «закрито» в положення між двома точками з координатами h1, hмакс,
що відповідають витраті середовища Gмін, Gмакс (рис. 1). Потім, на основі отриманої ЕП від АСУ ТП командної
інформації, відбувається автоматичне регулювання витрати середовища від Gмін до Gмакс з остановками регулюючого органу в точках між координатами h1, hмакс. Після багатогодинного регулювання витрати середовища
в зазначеному діапазоні плунжер повертається в положення з координатою 0 – «закрито».
Розглянемо, як змінюється ОМТО різьбової втулки залежно від положення h плунжера (рис. 2). З положення
«закрито» плунжер з точки h = 0, що відповідає максимальному ОМТО відкриття, Мм0, переміщується згідно з
нижньою лінією діаграми в положення між двома точками з координатами h1, hмакс, де відбувається автоматичне регулювання, і далі, після закінчення режиму регулювання, по верхній лінії діаграми в точку 0 «закрито»,
якій відповідає максимальний ОМТО закриття, Ммз. Розробнику енергетичного обладнання не потрібно регулювання витрати середовища в діапазоні від 0 до Gмін (рис. 1), а конструктор арматури, відповідно, не зобов’язаний передбачати регулювання витрати середовища в діапазоні від 0 до Gмін, в якому МЕМ відчуває найбільші навантаження. З огляду на викладене, очевидно, що МЕМ повинен задовольняти наступним трьом умовам.
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Рисунок 1 – Витратна характеристика
шиберного клапана

Рисунок 2 – Діаграма залежності обертаючого
моменту технологічного опору різьбової втулки
штока від положення плунжера шиберного клапана
1. Долати в короткочасному режимі протидії максимальний ОМТО відкриття, Мм0, долати в короткочасному
режимі протидіючий максимальний ОМТО закриття Ммз, при цьому повинні виконуватися нерівності:
Мпмем > Мм0;
(1)
Мммем > Ммз,
(2)
де Мпмем – пусковий момент МЕМ; Мммем – максимальний момент МЕМ.
2. Бути працездатним у номінальному, повторно-короткочасному режимі на будь-якій ділянці регулювання
від h1 до hмакс діаграми (рис. 2). На діаграмі видно, що ОМТО на ділянці від h1 до h2 більший, ніж на ділянці від
h2 до hмакс. На етапі розробки РА конструктор не може передбачити, на якій із зазначених ділянок при експлуатації буде виконуватися регулювання в повторно-короткочасному режимі, у зв’язку з чим МЕМ повинен вибиратися для найбільш навантаженої ділянки. У граничних межах ця ділянка знаходиться поблизу точки з координатою h1 плунжера. З урахуванням викладеного повинні виконуватися нерівності:
Мнмем > Мр0;
(3)
Мнмем > Мрз,
(4)
де Мнмем – номінальний обертаючий момент МЕМ; Мр0 – максимальний протидіючий ОМТО в напрямку відкриття при регулюванні; Мрз – максимальний протидіючий ОМТО в напрямку закриття при регулюванні.
3. Бути працездатним у номінальному повторно-короткочасному режимі при дії крутного моменту супутнього навантаження Мс, при цьому повинна виконуватись нерівність:
0,5 Мнмем > Мс.
(5)
Відповідно до стандарту [4], значення пускового Мпмем і максимального Мммем обертаючого моментів МЕМ
повинні бути встановлені в технічних умовах (ТУ) на механізми конкретного типу, причому пусковий крутний
момент Мпмем повинен перевищувати номінальний Мнмем не менш ніж у 1,7 рази. Вітчизняні виробники у своїх
ТУ на МЕМ частіше вказують, що Мпмем і Мммем перевищують Мнмем не менш ніж в 1,7 рази.
Вибраний за виразами (1)–(5) МЕМ забезпечить регулювання арматуру середовища від Gмін до Gмакс у номінальному повторно-короткочасному режимі роботи, а також відкриття та закриття РА в короткочасному режимі
роботи ЕП.
Для використання запропонованої методики перераховані характеристики повинні бути розраховані, вказані
в конструкторських документах на РА й використані в розрахунках при виборі МЕМ.
Висновки. Виконавчі механізми пропорційної дії конструктивно такі, що забезпечують у заданих межах
установку робочого органу в будь-яке проміжне положення залежно від величини й тривалості керуючого сигналу. Подібні виконавчі механізми можуть використовуватися як в позиційних, так і в П, ПІ і ПІД-системах автоматичного регулювання. Розрахунки для конкретної РА значень Ммо, Ммз, Мро, Мрз і Мс і результати порівняння цих значень з обертаючими моментами Мпмем, Мммем і Мнмем конкретних МЕМ можуть бути виконані за вказаною методикою. Зазначені пропозиції виправдано не лише зі звичайної техніко-економічної точки зору, але й
вписуються в сучасний напрям енергоресурсозбереження, що є особливо актуальним у сучасних умовах.
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ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДРОБНОВИМІРНИХ
ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
А. В. Федотьєв, магістр., І. С. Сергієнко, магістр.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: artur.fedotiew@gmail.com
Вступ. У сучасних системах керування електроприводами постійного й змінного струму широко використовуються пропорційно-інтегрально-диференціальні (ПІД) регулятори. Незважаючи на довгу історію розвитку й
велику кількість публікацій, і досі залишаються багато проблем при промисловому використанні таких регуляторів. Однією з можливостей покращення характеристик у системах з ПІД-регуляторами є застосування прийомів дробновимірного числення до його інтегральної та диференціальної складових. У такому випадку
ПІД-регулятор буде наданий як ПІβДα . Це робить можливим налаштування порядку диференціатора (α) й інтегратора (β) на додаток до коефіцієнтів пропорційної (КP), інтегральної (КI) та диференціальної (КD) складових
[1].
Мета роботи. Визначення особливостей і підходів до математичного моделювання при обчисленні дробновимірних інтегралів та похідних.
Матеріал і результати дослідження. З точки зору технічної реалізації та використання в системах автоматичного керування значний потенціал має рівняння Грюнвальда–Лєтнікова [2], оскільки воно надає можливість
працювати з дискретним сигналом і може бути реалізоване на сучасній цифровій техніці.
При розрахунку дробновимірної похідної рівняння Грюнвальда–Лєтнікова приймає вигляд:
    1
1 N 1
(1)
p 1  t   lim
  t  iT  ,
 1i


  i  1     i  1 1
T 0 T i 0
де N , T – об’єм та інтервал вибірки;   ... – гамма-функція (Г-функція) відповідного аргументу; 1 – координата відхилення; p – оператор диференціювання.
Ускладненням при технічній реалізації даного рівняння може стати підсумування елементів, що складають
ряд, який утворюється при наближенні обсягу вибірки до нескінченності [3]. Це призводить до протиріччя, яке
полягає в тому, що обробка й запам’ятовування масивів інформації нескінченно великих обсягів є задачею технічно не реалізованою і призводить до виникнення складнощів при математичному моделюванні й дослідженні
поведінки синтезованих систем. Так, при величині вибірки N  100 гамма-функція буде дорівнювати
Г  9,33 10155 . Зменшення обсягу вибірки може призвести до появи похибки розрахунку. Дослідження ефекту
«короткої пам’яті» (розрахунку похідної при невеликому значенні обсягу вибірки) проводилося в роботах [4].
На рис. 1 приведено графіки зміни значення дробновимірного диференціалу при відхиленні координати 1  1
і   0,5 .
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Рисунок 1 – Значення дробновимірного диференціалу: а) N  var ; T  0,001 ; б) N  100 ; T  var
Ще більш складна ситуація при реалізації в математичній моделі дробновимірного інтегралу, що розраховується за виразом
N 1
Г   i 
p 1  t   lim T  
1  t  iT  .
(2)
T 0
i 0 Г  i  1 Г   
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Як приклад розглянемо реалізацію рівняння (2) в середовищі Matlab за умов, що   1 , а 1 змінюється за
синусоїдальним законом 1( t )  sin10 t . Обмеження обсягу вибірки призводить до значної похибки при розрахунку значення дробновимірного інтегралу (рис. 2,а). Тому при моделюванні, якщо загальна тривалість процесу
перевищує тривалість процесів у межах однієї вибірки, необхідно запам’ятовувати історію розрахунку дробновимірного інтегралу (рис. 2,б).
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Рисунок 2 – Значення дробновимірного інтегралу при зміні об’єму вибірки, T  0,001 :
а) без урахування історії розрахунку; б) із урахуванням історії розрахунку
Якщо   1 , зміна об’єму та інтервалу вибірки при розрахунку рівняння (2) повторює за своїм характером
розрахунок дробновимірної похідної (рис. 3).
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Рисунок 3 – Значення дробновимірного інтегралу з урахуванням історії розрахунку при зміні:
а) N  var ; T  0,001 ; б) N  100 ; T  var
Висновки. Запропоновано підхід до розрахунку дробновимірних інтегро-диференціальних рівнянь з урахуванням ефекту «короткої пам’яті» на основі рівняння Грюнвальда–Лєтнікова. Доведено, що одне й те ж значенні дробновимірної функції може бути отримане при різних співвідношеннях параметрів  ,N ,T .
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MEASUREMENTS OF A PARALLEL CONNECTION OF THE DC/DC CONVERTERS
D. Schweiner, Ing., D. Kováč, prof.
Technical University of Košice
Park Komenského, 3, 04200, Košice, Slovakia, e-mail: david.schweiner@tuke.sk
Introduction. The switch-mode power supplies are recently becoming more and more popular. They bring several
advantages against traditional linear power supplies, such as higher effectivity, lower heat and power dissipation, smaller size, lower weight and relatively low cost. The fundamental part of each switch-mode power supply is DC/DC converter. Properties and performance of the power supply depend on properties and performance of used DC/DC converter. Therefore more research is needed in the area of DC/DC converters, because this research can bring better switchmode power supplies.
Aim of the research. Parallel connection of more DC/DC converters is interesting arrangement which can brings
some benefits, e.g. higher overall output power, smaller and less expensive individual components, power redundancy
and fault tolerance. However parallel connection of more power stages, where each of them has its own control circuit
can be problematic in many cases. Consequently parallel connection of more converters requires some research and
certain care in stage of development. Further in this paper, there are results of experimental measurements of parallel
connection for two different types of integrated switching voltage regulators.
Experimental part and result obtained. The first measurement was implemented with two L4960 connected in
parallel and second measurement with two LM2574N. In both cases was measured output volt-ampere characteristic
according to changing output resistive load. Measured circuits were implemented on a breadboard. The photo of measuring workplace is at the Fig. 1.

Figure 1 – Two DC/DC converters connected in parallel on the breadboard. Both converters contain switching voltage
regulators LM2574N, diode, inductor, capacitors and resistors. As a load there is used adjusting resistor.
The testing schemes are at Fig. 2 and Fig. 3 bellow. These schemes are directly from datasheets of the voltage regulators.

Figure 2 – Testing scheme for stable output voltage 5 V of DC/DC converter with LM2574

61

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

Figure 3 – Testing scheme for stable output voltage 5 V of DC/DC converter with L4960
Measured volt-ampere characteristics of parallel connected converters for both types of voltage regulators are at
Fig. 4 and Fig. 5.

Figure 4 – Output volt-ampere characteristic of parallel connected converters with LM2574N

Figure 5 – Output volt-ampere characteristic of parallel connected converters with L4960
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Regulator LM2574N is rated at 0,5 A of output current while required output voltage is 5 V. Two LM2574N in parallel should theoretically have output current 1 A. As can be seen at the Fig. 2, output voltage is relatively stable until
1 A. Converters reach even higher output current, but output voltage is continually decreasing and approximately at
2.5 A there is a rapid fall of the output voltage. Consequently switching regulators LM2574N have proved as a good
option in the configuration of parallel connection. However for L4960 rated at 2.5 A have occurred issues in a parallel
layout. Two L4960 in parallel should reach theoretically 5 A output current, but as can be seen at the Fig. 3, maximum
output current is approximately 3.2 A with severely decreasing output voltage. The reason of that is that even same
types of regulators are never totally identical. One of them is dominant and supplies more power to the load. As a result
this dominant regulator is more thermally stressed and it leads to fault. High thermal stress of the one of the converters
was observed while measuring. Whereas one of the coolers of the voltage regulators was cold other was hot. So a majority of the reached output current 3.2 A was supplied only by one of the two converters. A circuit for current protection, which is included in the integrated switching regulator, then turned off this dominant converter, because it exceeded its maximum allowed output current.
Conclusions. The voltage regulator LM2574N has proved as appropriate for parallel connection. Two LM2574N
connected in parallel can reliably supply 1 A of output current, while the output voltage is stable at 5 V the whole time.
In the further research it would be interesting and useful to find out how would behave three or four DC/DC converters
with LM2574N in parallel connection. Such circuit should reach output current from 1.5 A to 2 A. The voltage regulator L4960 cannot be connected in parallel without any special treatments. L4960 is example of the most common issues,
which usually occur in the parallel connection of more power stages. Therefore in such cases is needed to do some special arrangements, which are called current sharing methods. There are several current sharing methods. It is necessary
to examine and to experimentally test each of these methods. Then it is possible to choose the most suitable one.
Acknowledgement. The paper has been prepared under support of Slovak grant project VEGA No. 2/0069/15 and
project FEI-2015-26.
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ПРОБЛЕМА МОДЕЛЮВАННЯ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ НАБЛИЖЕНОМУ
ЗАВДАННІ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ
В. С. Горпиненко, магістр.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: jobs80@mail.ru
Вступ. Синхронний двигун є найбільш складним для математичного моделювання об’єктом. Складність
обумовлена не порядком диференціальних рівнянь моделі, не складними нелінійними зв’язками, вказане
вирішується тим чи іншим шляхом, а тим, що модель передбачає знання великої кількості параметрів: а ктивних і індуктивних опорів, перехідних та надперехідних опорів, взаємоіндукції обмоток, сталих часу й
точне знання вказаних параметрів неможливе.
На сьогодні існує велика кількість методів і методик розрахунку параметрів моделей СД, але й вони потребують деяких початкових параметрів схеми заміщення, наприклад, щонайменше індуктивних опорів по
повздовжній та поперечній осям, індуктивного опору розсіювання статорної обмотки та обмотки збудження. Між іншим, у довідниковій літературі здебільшого наводяться загальні дані – номінальні дані режиму
роботи двигуна. Через те при розрахунку моделей СД виникають не тільки кількісні, а й якісні відхилення
в основних показниках їх динамічних режимів. Вказані особливості необхідно знати й розуміти, розуміти
природу їх виникнення та методи й засоби врахування.
Мета роботи. Дослідження результатів моделювання СД при наближеному завданні параметрів моделі.
Матеріал і результати дослідження. Для розрахунку систем електроприводу, і особливо розрахунку
динамічних режимів електроприводу, використовуються відомі математичні моделі [1].
Так, на рис. 1 наведені дві найбільш широко використовувані моделі СД: модель у трифазній системі
координат АВС та модель в ортогональній системі d-q. Але ці моделі об’єднує те, що потрібно знати параметри обмоток статора, збудження, демпферної – активні й індуктивні опори.
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Рисунок 1 – Математичні моделі СД у трифазній та ортогональній системі
Вказані параметри зазвичай не наводять у паспортних даних двигуна, а вказують лише номінальні параметри – потужність, струм, частоту обертання, ККД тощо. Необхідні параметри можна знайти в довідковій літературі, і то обмежено.

Рисунок 2 – Технiчнi данi, що наводяться у довідниках, на прикладі двигунiв серiї СДМЗ, 6 кВ, 50 Гц
*Роботу виконано під керівництвом д.т.н., проф. Чорного О. П.
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З рис. 2 видно, що наведених даних недостатньо для моделювання, тому
необхідні данi розраховують за різними методиками або за емпiрично визначеним дiапазоном їх змiнювання [2] (рис. 3).
Аналiз методик розрахунку параметрiв СД для моделювання показує,
що iснують значнi вiдхилення у параметрах, якщо невiдомi точнi початковi
значення. Це може призвести до вiдмiнностей у розрахункових динамiчних
процесах, отриманих за таких умов при невизначеностi параметрiв двигунiв.
Проведемо дослiдження змiни основних характеристик динамiчних режимiв при змiнi iндуктивного опору розсiювання x , в дiапазонi [0,1–0,3]
(рис. 4). На рис. 4 введені позначення: I n – пусковий струм, I н – струм в
усталеному режимі при накиді номінального навантаження, tn – час пуску
без навантаження (першого досягнення значення синхронної частоти обертання), t y – час пуску без навантаження (вихід на усталений режим).

Рисунок 3 – Відносні параметри
синхронних машин

Висновки. У роботі проведено дослідження розв’язків моделі СД, записаної у рівняннях Парка–Горєва. Аналіз методик розрахунку параметрів СД
для моделювання показує, що існують значні відхилення в параметрах,
якщо невідомі точні початкові значення. Це може призвести до суттєвих
відмінностей у розрахункових динамічних процесах, отриманих за таких
умов при невизначеності параметрів двигунів навіть при відхиленнях параметрів у межах допустимих величин. При розрахункові моделей СД виникають не тільки кількісні, а й якісні відхилення в основних показниках їх
динамічних режимів. Вказані особливості необхідно знати й розуміти, розуміти природу їх виникнення та методи й засоби врахування.
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Рисунок 4 – Зміна показників динамічних режимів при зміні індуктивного опору розсіювання
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ЭЛЕКТРОПРИВОД ПЧ–АД ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЯ
К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ ДЛИННЫМ СИЛОВЫМ КАБЕЛЕМ
М. А. Чижов, магистр.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, м. Кременчуг, Украина, e-mail: mike_chizhov@mail.ru
Введение. При применении частотно-регулируемого электропривода во многих случаях установка преобразователя непосредственно возле асинхронного двигателя (АД) невозможна и соединение производится при помощи кабельной линии. Длина кабеля ограничивается фирмами-производителями преобразователей частоты
(ПЧ) по условию снижения напряжения, а также искажения напряжения по причине возникновения волновых
процессов. Подбор преобразователя и двигателя осуществляется по току и напряжению, поэтому волновое сопротивление кабеля и обмотки двигателя не согласованы, происходит отражение волны напряжения в оба конца кабеля. Это отражение увеличивает пики напряжения на клеммах двигателя.
Как показывают результаты исследований, при питании АД от преобразователя с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и кабельными линиями протяженностью более 50 м могут возникать всплески перенапряжения, которые более чем в два раза превышают номинальное напряжение на резонансных частотах, кратных частотам спектра выходного напряжения. На величину и характер волн перенапряжения влияет не только длина
кабеля, но и индуктивность подключения дросселя, тип инвертора, а также частота модуляции.
Цель роботы. Моделирование и исследование преобразования энергии и работы частотно-регулируемого
электропривода при питании АД от ПЧ длинным кабелем.
Материал и результаты исследования. Существуют различные модели линий, которые учитывают только
активное и индуктивное сопротивление (а) или межфазную емкость и проводимость (б, в). Для случая учета
питающего кабеля емкость и проводимость между фазами необходимо учитывать обязательно (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схемы замещений питающих линий
Для линий с распределенными параметрами, расчета напряжения в сети и на статоре АД необходимо составлять на основе дифференциальных уравнений в частных производных:
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Рисунок 2 Эквивалентная схема длинной линии с учетом в ней потерь
где R0 , L0 , C0 – удельные первичные параметры линии.
Для і-го четырехполюсника, без учета потерь в линии, уравнения тока и напряжения для 1  i  2N  2
будут иметь вид:
dI i
 U i  U i 1  R0 I i  L01 ;
dt
dU i
  I i 1  I i  C01 ;
dt
........................................

dI dv
1
 U dv  Rå  s  I dv  Lå  s  ;
dt
dU dv
  I N 1  I dv  C01 .
dt
Решение системы уравнений выполнить достаточно трудно, поэтому для исследования переходных режимов
в электроприводе с преобразователем энергии воспользуемся разновидностью метода конечных элементов и
представим кабельную линию как разделенную по пространственной координате на конечное число интервалов
равной длины, что соответствует последовательному соединению четырехполюсников N.
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На основе приведенных уравнений составим модель кабельной линии в виде последовательного соединения
элементарных четырёхполюсников (рис. 3).
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Рисунок 3 – Модель кабельной линии
Для анализа процессов в электроприводе составим модель системы ПЧ–кабель–АД. MATLAB модель
показана на слайде. Здесь моделируется пуск АД мощностью 37 кВт, который получает питание от ПЧ с ШИМ
выходного напряжения с одноуровневым инвертором. АД и ПЧ соединены кабелем длиной 200 м.

Рисунок 4 – Модель электропривода ПЧ–АД с линией с распределенными параметрами
На выходе инвертора установлен типовой Г-образный синусный фильтр, выбранный по рекомендациям для
такой мощности АД. Выходное напряжение инвертора имеет ступенчатую форму. Синусный фильтр
обеспечивает выходное напряжение, приближающееся по форме к синусоидальному. Однако наличие
модуляционных гармоник приводит к появлению перенапряжений, вызванных отражением волн напряжения.
Видно, что при частоте 50 Гц и частоте модуляции 16 кГц величина перенапряжения может составлять свыше
1000 В. При понижении частоты до 25 Гц и частоты модуляции до 16 кГц величина перенапряжения не
снижается и доходит до 1500 В.

а)
б)
в)
Рисунок 5 – Форма напряжения на выходе: а) инвертора напряжения; б) кабельной линии при fc=50 Гц, fM=16 кГц;
в) кабельной линии при fc =25 Гц, fM =16 кГц
Выводы. В работе развиты методы моделирования и исследования частотно-регулируемого электропривода
при питании АД от ПЧ длинным кабелем как комплексного сочетания моделей ПЧ с ШИМ выходного
напряжения, кабельной линии и АД. Решение уравнений длинной кабельной линии с распределенными
параметрами предположено выполнять на основе разновидности метода конечных элементов с представлением
кабельной линии, как распределенной по пространственной координате, в виде конечного числа интервалов
равной длины, что соответствует последовательному соединению четырехполюсников. Определено, что на
величину и характер волн перенапряжения влияют длина кабеля и частоты модуляции. Полученные результаты
позволяют говорить о необходимости изменения частоты модуляции в процессе работы электропривода,
учитывая режим работы АД.
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ
КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ В ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ
М. В. Сливканич, студ., С. С. Димко, к.т.н., ст. викл., С. М. Ковбаса, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: yurii.zakharchenko@gmail.com
Вступ. На сьогодні широке застосування як привідних двигунів, що використовуються в електротранспорті,
знайшли асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором. Це пов’язано, у першу чергу, з їх високою надійністю, невисокою ціною та простотою обслуговування, а також із розвитком силової електроніки, що дозволяє
створювати надійні перетворювачі, здатні реалізувати алгоритми керування практично будь-якої складності. У
свою чергу, алгоритм керування, окрім регулювання механічних координат, дозволяє підвищити енергоефективність електромеханічного перетворення енергії, що впливає на термін служби батареї автономних транспортних засобів, і відстань, яку може подолати цей транспортний засіб. Тому актуальним є питання вибору алгоритму енергоефективного керування привідним двигуном, що дозволить більш ефективно використовувати енергію батареї в автономних транспортних засобах.
Мета роботи. Проведення порівняльного дослідження алгоритмів керування асинхронним двигуном із короткозамкненим ротором з точки зору забезпечення енергоефективності при застосуванні в електротранспорті.
Матеріал і результати дослідження. Об’єктом дослідження обрано веломобіль Twike 3 [1], технічні характеристики якого наведено в табл. 1. Відповідно до технічних даних, було розраховано сумарний момент інерції
веломобіля J∑= 0,492 кг∙м2.
Таблиця 1 – Технічні характеристики веломобіля Twike 3
Батарея
Тип
Літій – іонна, 392 елементи
Номінальна напруга, В
353
Ємність, А∙год
5,8
Енергія, кВт∙год
2,1
Маса, кг
19
Масо-габаритні показники
Споряджена маса, кг
200
Повна маса, кг
450
Довжина, мм
2650
Ширина, мм
1200
Висота, мм
1250
Двигун та трансмісія
Тип двигуна
3-фазний, асинхронний
Номінальна потужність, кВт
3
Номінальна напруга, В
230
Передатне число редуктора
11,6
Радіус колеса, м
0,381
Для дослідження поведінки системи та визначення потужності двигуна було обрано траєкторію зміни швидкості на основі модифікації міського циклу FTP-75 [2], (рис. 1).
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Рисунок 1 – Траєкторія зміни швидкості транспортного засобу
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Максимальна лінійна швидкість транспортного засобу на даній траєкторії зменшена з 25,3 до 16,67 м/с на
рівні максимальної швидкості, яку розвиває веломобіль.
Для визначення тягового зусилля FT, яке має розвивати колесо веломобіля, використано методику, наведену
в [3]. При цьому силою тертя кочення та аеродинамічною силою було знехтувано, а також прийнято, що електромобіль здійснює рух по рівній горизонтальній ділянці дороги.
На основі проведених розрахунків було визначено необхідну потужність двигуна. Для проведення порівняльного дослідження алгоритмів керування з каталогу [4] було взято параметри двигуна загальнопромислового
призначення 4A90L2У3 потужністю 3 кВт.
Як базовий алгоритм керування було обрано алгоритм непрямого векторного керування моментом (Indirect
field oriented control – IFOC) [5], який працює з постійним потокозчепленням. Для порівняння обрано алгоритм
прямого векторного керування моментом на основі статичної лінеаризації зворотнім зв’язком з максимізацією
співвідношення момент–струм двигуна (Maximum torque per Ampere – MTA) [6].
Дослідження алгоритмів, проведене методом математичного моделювання, виявило, що обидва алгоритми
забезпечують асимптотичне відпрацювання заданих траєкторій моменту та потокозчеплення. Відмінністю алгоритму векторного керування з МТА від класичного є забезпечення зменшеного споживання струму при моменті двигуна, нижчому за номінальний (досягається за рахунок зменшення рівня потокозчеплення у двигуні),
що дозволяє підвищити коефіцієнт корисної дії електроприводу в усталених режимах.
Дослідження споживання енергії відбувалось при відпрацюванні траєкторії швидкості (рис. 1) на інтервалі
часу 0–900 с. Спожита системою енергія при використанні алгоритмів IFOC та МТА показана на рис. 2.
Кінцеві значення спожитої енергії при використанні алгоритмів непрямого векторного керування при постійному потокозчепленні та прямого векторного керування з МТА відповідно дорівнюють WIFOC=2,74∙105 Дж і
WMTA=2,68∙105 Дж відповідно.
При використанні батареї ємністю Wб=7,56∙106 Дж (вбудована батарея) досліджуваний веломобіль при інтенсивності руху, що відповідає заданій траєкторії, подолає відстань: SIFOC=213,832 км; SMTA=218,619 км.
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Рисунок 2 – Споживання енергії електроприводом
Висновки. Отримані результати показали, що при використанні алгоритму векторного керування з МТА в
умовах міського циклу руху споживання електричної енергії може бути зменшено на величину 2,2 % порівняно
з використанням алгоритму класичного векторного керування з постійним потокозчепленням.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ГАЗОВ В КОНВЕРТЕРАХ
А. В. Курин, студ., Т. И. Сиверская, ст. препод.
Карагандинский государственный индустриальный университет
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Введение. Кислородно-конвертерный процесс занимает основополагающую роль среди существующих
способов массового производства стали. Такой успех кислородно-конвертерного способа заключается в
возможности переработки чугуна практически любого состава с использованием металлолома от 10 до 30 %,
возможность выплавки широкого сортамента сталей, включая легированные, высокой производительностью,
малыми затратами на строительство, большой гибкостью и качеством продукции. Одной из основных проблем в
конвертерном цехе являются пыль и газы, образующиеся при обработке чугуна в конвертере, металла на
установках доводки металла, машинах скачивания шлака. Пыль, образующаяся при обработке металла, оказывает
негативное воздействие на человека и может вызвать профессиональные заболевания дыхательных путей.
Поэтому необходимо применение эффективной системы удаления пыли для уменьшения ее концентрации на
рабочих местах.
Цель работы. Исследование и применение систем очистки газов в конвертерах с целью снижения вредных
выбросов.
Материал и результаты исследования. Работа конверторов при утилизации конверторного газа как
топлива характеризуется экономичностью и возможностью увеличения производства стали. Режим отвода
конверторного газа без дожигания монооксида углерода СО способствует снижению себестоимости стали и
улучшению экологических показателей при её выплавке. При отводе газа без дожигания СО с минимальным
коэффициентом избытка воздуха выход конверторных газов составляет до 100 м³/т стали, а теплота их сгорания
– около 8400 кДж/м³. За рубежом (Япония, Франция, Германия) в течение многих лет успешно
эксплуатируются газоотводящие тракты в режиме без дожигания СО, при этом в Японии и Франции
преобладают системы мокрой очистки газов в регулируемых трубах Вентури с доочисткой в мокрых
электрофильтрах, в Германии применяется сухая очистка в электрофильтрах [1].
Был проведен анализ работы газоочисток конверторов большой вместимости, конструкций прямоугольных
регулируемых труб Вентури, соответствующих мировому уровню. С целью дальнейшего снижения выбросов
СО необходимо осуществлять ступенчатое регулирование расхода газа в начальный и конечные периоды, а
также принимать технологические меры для совершенствования подготовки шихты, режима подачи извести и
расхода кислорода. В газоотводящих трактах конвертеров, работающих в режиме с полным дожиганием СО и
имеющих в основном в качестве второй ступени очистки блок круглых нерегулируемых труб Вентури,
рекомендуется заменить их на прямоугольную регулируемую трубу с оптимизацией режима охлаждения,
повышения эффективности пылеулавливания и снижения выбросов пыли.
Большинство газоотводящих трактов конверторов требует совершенствования режимов охлаждения газов и
каплеулавливания. Рекомендуемая технологическая схема газоочистки: узел предварительного охлаждения,
скруббер – газоход, новая конструкция прямоугольной трубы Вентури, каплеулавливатель с завихрителем [2].
По состоянию на 2000 г. в мире эксплуатировалось 254 цеха с 660 конверторами. В мировой практике
утилизация конверторного газа считается экономически целесообразной и все вновь строящиеся и
реконструируемые цехи с конверторами вместимостью более 115 т, как правило, оснащаются соответствующим
комплексом сооружений. В последнее время конверторному газу уделяется внимание и как к источнику
парниковых газов и монооксида углерода, при этом в развитых странах приоритетным является именно
экологический фактор.
Выводы. Для улавливания конверторного газа необходимо осуществить реконструкцию объектов
газоотводящего тракта применительно к требованиям режима работы конвертеров по схеме без дожигания:
охладителей конверторных газов первичной газоочистки, нагнетателей с расширенным регулированием
производительности и применением частотного регулирования приводов; внедрить автоматическую систему
управления технологическим процессом; определить и поддерживать оптимальную интенсивность продувки
кислородом. Утилизация конверторных газов как топлива направлена на защиту окружающей среды,
энергосбережение и относится к первоочередным общеотраслевым мероприятиям [3].
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Вступ. Одним із способів зменшення витрат на опалення цивільних будівель є термомодернізація, що включає комплекс заходів по утепленню та модернізації їх інженерних систем та спрямована на ефективне використання енергоресурсів і заощадження коштів. Для отримання позитивного ефекту від термомодернізації слід
виконувати повний комплекс заходів, що включає проведення енергоаудиту, ремонт або заміну вікон та дверей,
модернізацію внутрішньобудинкових інженерних систем, теплоізоляцію зовнішніх конструкцій, гідроізоляцію
покрівлі [1]. Для оцінки ефекту від упровадження різних заходів термомодернізації будівель необхідно враховувати характеристики будівель, технічні та економічні показники варіантів модернізації, способи фінансування проектів [2, 3]. Автоматизація та візуалізація процесу оцінки ефективності застосування різних заходів з
термомодернізації за єдиними критеріями дозволить визначати їх пріоритетність з позицій інвестиційної привабливості та зменшення енергоспоживання.
Мета роботи. Систематизація вимог до інтерактивного інструментарію оцінки ефективності рішень з термомодернізації цивільних будівель.
Матеріал і результати дослідження. Для оцінки ефективності впровадження енергозберігаючих заходів
використовується значна кількість методів та методик. У роботі [2] складено класифікацію існуючих методів і
методик та визначено два основних підходи до оцінки ефективності: техніко-економічний метод та термодинамічний аналіз. Як базовий метод оцінки ефективності прийнято метод дисконтування, який враховує теперішню
вартість майбутніх грошових коштів. Удосконалення даного методу дозволило використовувати його в комунальній енергетиці для оцінки проектів з енергозбереження з урахуванням додаткових чинників: особливостей
об’єктів модернізації, існуючих та прогнозованих тарифів тощо.
Існує низка чинників, що впливають на кінцевий результат оцінки ефективності заходів з енергозбереження:
технічне рішення, джерела фінансування, тарифи на енергоресурси, режим використання будівлі. Так, одне й те
ж енергозберігаюче технічне рішення, наприклад, автоматизована система моніторингу та керування теплоспоживанням будівлі, при різних варіантах фінансування буде характеризуватись різними показниками економічного та енергетичного ефекту. Для наочної демонстрації на рис. 1 приведено зміну економічних показників
проекту модернізації теплового вузла для різних джерел фінансування (r=0,1 – власні кошти організації,
r=0,15 – поточна облікова ставка НБУ, r=0,25 − використання кредитних коштів) при однакових відсотках економії від базового теплоспоживання адміністративної будівлі з тепловим навантаженням 0,25 Гкал/год. Вартість проекту модернізації складає 205 тис. грн. При цьому горизонтальними лініями надано: для рис. 1,а –
вартість проекту; для рис. 1,б – мінімальне значення індексу дохідності; для рис. 1,в – внутрішні норми рентабельності для кожного варіанту фінансування; для рис. 1,г – максимальний термін окупності нових проектів. На
перетині горизонтальних ліній для кожної лінії фінансування визначаються мінімальні відсотки економії теплової енергії, при якому проект є беззбитковим (табл. 1).

Рисунок 1 − Економічні показники проекту модернізації теплового вузла будівлі:
NPV – чистий дисконтований дохід; PI – індекс прибутковості; IRR – внутрішня норма прибутку;
r – ставка дисконтування
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Задаючи як чинник впливу найменш рентабельний варіант фінансування при максимальному відсотку ставки дисконтування визначається додатковий показник ефективності − мінімальний відсоток економії (26,5 %),
при якому обране технічне рішення буде беззбитковим.
Таблиця 1 − Мінімальні показники прийнятності проекту

r=0,1
r=0,15
r=0,25

NPV

PI

IRR

PP

16 %
18 %
24 %

16 %
18 %
24 %

16 %
20 %
26,5 %

19 %
21 %
24 %

Мінімальний відсоток економії
для прийнятності проекту
19 %
21 %
26,5 %

Аналіз чинників, що впливають на оцінку ефективності впровадження енергозберігаючих заходів, дозволяє
перейти від графічного до автоматичного визначення критерію беззбитковості. Було запропоновано структуру
інтерактивного інструментарію для оцінки ефективності рішень з термомодернізації (рис. 2), який дозволить
автоматизувати та візуалізувати процес оцінки, скоротити термін прийняття рішення щодо впровадження заходів з енергозбереження.
Базове теплоспоживання, Гкал

Блок завдання базових
характеристик об’єкту
Розрахунок
теплоспоживання
будівлі за
опалювальний період
Додаткові дані:
тарифи, з/п, %
амортизації
Технічні умови від
постачальника
теплової енергії

Qmax

Розрахунок і
вибір
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Тарифи, амортизація та ін.

Розробка
кошторисної
документації

Капіт. витрати

Розрахунок
економічних
показників за
дисконтованим
методом

Блок розрахунку
експлуатаційних
витрат

Початкові дані
Паспорт проекту

Блок розрахунку
мінімального
відсотку
теплоенергії

Рисунок 2 – Структура інструментарію для оцінки ефективності термомодернізації будівель
Інструментарій для оцінки ефективності включає блок завдання базових характеристик об’єкту, що забезпечує визначення базових умов функціонування будівлі у вигляді теплового навантаження (Гкал/год) та теплоспоживання за опалювальний період (Гкал) та отримання даних з технічного паспорту будівлі та додаткових
даних, таких як тарифи, заробітна плата, амортизація, режим використання будівлі. Ці дані використовуються
для розрахунку та вибору обладнання: витрат та напору насосів, пропускної здатності регулюючого клапану
тощо. Отримані результати використовуються для розрахунку капітальних (розробка кошторисної документації) та експлуатаційних витрат з урахуванням тарифів на енергоресурси, заробітної плати обслуговуючого персоналу, відсотку амортизації тощо. Далі визначаються економічні показники проекту за дисконтованим методом при фіксованих відсотках економії при різних джерелах фінансування (рис. 1). Блок розрахунку мінімального відсотку теплоенергії автоматизує процес його визначення з урахуванням неприбуткового варіанту фінансування. Паспорт проекту містить початкові дані про об’єкт модернізації, капітальні та експлуатаційні витрати,
розраховані економічні показники.
Висновки. Таким чином, систематизовано вимоги до інструментарію оцінки ефективності впровадження
рішень з термомодернізації цивільних будівель, що комплексно враховують характеристики об’єктів модернізації, капітальні та експлуатаційні витрати рішень, удосконалений критерій беззбитковості за показником економії теплової енергії.
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Вступ. Проблема енергозбереження стає стратегічним напрямком розвитку багатьох галузей промисловості
та секторів економіки України, в тому числі й залізничного транспорту. На даний час відомо, що одним із перспективних заходів, який дозволить у значній мірі заощадити електроенергію на залізничному транспорті, є
впровадження на його тяговому рухомому складі систем рекуперативного гальмування [1, 2]. З джерел [3–7]
відомо, що резерви енергозбереження від використання електроенергії рекуперативного гальмування в
метрополітені складають до 50 % електроенергії, що споживається на тягу; в електропотягах приміського сполучення – до 30 %; в електровозах – до 13 %; у трамваях – до 30 %. Проте за існуючої інфраструктури системи
енергозабезпечення залізничного транспорту використання електроенергії рекуперації має ймовірнісний характер [2, 8]. Відомо, що в умовах реальної експлуатації заощадження від застосування рекуперативного гальмування в метрополітені складає на рівні 5–12 % від кількості електроенергії, що витрачається на тягу його рухомого складу; в поїздах приміського сполучення – на рівні 5–8 %; в електровозах – на рівні 1–2 %; у трамваях –
на рівні 5–10 % [2, 5, 7–9]. Отже, значна частина цієї електроенергії є надлишковою й розсіюється у вигляді
теплоти на гальмівних резисторах рухомого складу або проводах (шинах) у контактній мережі. Таким чином, на
даний час існує проблема неефективного використання електроенергії рекуперативного гальмування.
Аналіз досліджень [2, 5, 8, 11, 12] свідчить, що одним із перспективних напрямків вирішення цієї проблеми
є застосування бортових накопичувачів енергії (БНЕ). Основними перевагами бортового розміщення накопичувачів енергії порівняно зі стаціонарним є максимальна ефективність енергообміну, стабілізація напруги контактної мережі, забезпечення автономного ведення рухомого складу під час аварійного відключення живлення контактної мережі. Відомо, що впровадження БНЕ дозволить додатково заощадити близько 10–20 % електроенергії, що витрачається на тягу рухомого складу залізничного транспорту [5, 8]. Проте при безпосередньому підключенні БНЕ до тягового електроприводу спостерігається низький відсоток використання об’єму БНЕ («мертвий» об’єм енергоємності до 90 %), а процеси заряду й розряду не є економічними (ККД складає менше ніж
50 %). Таким чином, необхідним є пристрій для зниження величини невикористаного об’єму під час зниження
напруги на БНЕ та підвищення ККД під час процесів його заряду йрозряду. Отже, одним з важливих та актуальних питань є пошук альтернативного технічного рішення для ефективного прийому та віддачі електроенергії
рекуперативного гальмування в умовах розміщення обладнання на тяговому рухомому складі.
Мета роботи. Аналіз існуючих технічних рішень для здійснення ефективного керування енергообмінними
процесами на тяговому рухомому складі з БНЕ та визначення серед них раціонального.
Матеріал та результати дослідження. Існуючі технічні рішення щодо керування енергообмінними процесами на тяговому рухомому складі з БНЕ проаналізовано шляхом огляду низки досліджень [10–15]. За результатами їх аналізу встановлено, що для прийму та віддачі електроенергії рекуперативного гальмування використовують пристрої некерованого типу (струмообмежуючі резистори, дроселі) та керованого типу (імпульсні перетворювачі). З метою визначення переваг та недоліків застосування вищезазначених пристроїв у системах накопичення електроенергії (СНЕ) виконано порівняльний аналіз за наступними показниками: ККД енергообмінних процесів, величина «мертвого» об’єму БНЕ, вартість і масогабарити. Результати порівняльного аналізу наведено в табл. 1. Показники вартості та масогабаритів наведено для СНЕ в цілому (враховано вартість та масогабарити самого пристрою й БНЕ).
Таблиця 1 – Порівняльний аналіз пристроїв для керування енергообмінними процесами
Величина «мертвого»
Пристрій
ККД, %
Вартість*
Масогабарити*
об’єму БНЕ, %
Резистор
30–50
40–65
у 1,5–3 рази менша
у 2–3 рази менша
Дросель
50–90
35–60
–
–
Імпульсний перетворювач
82–94
5–25
у 2,5–5 разів менша
*Примітка. Позначка «–» вказує на пристрій, при впровадженні якого спостерігаються найбільші показники вартості
й масогабаритів СНЕ. Для інших пристроїв дані показники розраховано за відношеннями до найбільших значень.

За результатами порівняльного аналізу (табл. 1) помітно, що перевага застосування пристроїв керованого
типу (імпульсних перетворювачів) є очевидною. Ця перевага досягається, насамперед, завдяки зменшенню масогабаритів і вартості СНЕ, підвищенню ККД процесів заряду й розряду БНЕ, зниженню величини «мертвого»
об’єму БНЕ. Таким чином встановлено, що керування енергообмінними процесами шляхом застосування імпульсних перетворювачів є більш раціональним.
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З джерел [10, 12, 14] відомо, що в імпульсних перетворювачах керування енергообмінними процесами здійснюється з амплітудно-імпульсним, широтно-імпульсним або частотно-імпульсним регулюванням. При цьому в
конструкції імпульсних перетворювачів зазвичай застосовують дозатори електроенергії (індуктивні, ємнісні,
індуктивно-ємнісні). Аналіз робіт [10, 11, 13, 15] показав, що серед імпульсних перетворювачів найбільш раціональним та енергоефективним для керування енергообмінних процесів на тяговому рухомому складі з БНЕ є
використання реверсивного за струмом широтно-імпульсного перетворювача з індуктивним дозатором електроенергії.
За результатами узагальненого аналізу робіт [10, 11, 13, 15] встановлено, що застосування широтноімпульсного перетворювача з індуктивним дозатором електроенергії дозволить підвищити ККД процесів заряду
й розряду до 94 %, знизити масогабарити БНЕ у 2,5–4 рази та встановити величину «мертвого» об’єму БНЕ на рівні 10–20 %.
Висновки. За результатами аналізу існуючих досліджень встановлено наступне:
– як пристрої для здійснення керування енергообмінними процесами на тяговому рухомому складі з бортовими накопичувачами енергії переважно використовують струмообмежуючі резистори, дроселі або імпульсні
перетворювачі;
– найбільш раціональними та енергоефективними пристроями для керування процесами заряду та розряду
бортових накопичувачів на тяговому рухомому складі є імпульсні перетворювачі, зокрема реверсивні за струмом широтно-імпульсні перетворювачі з індуктивними дозаторами електроенергії. Їх використання дозволить
підвищити ККД процесів заряду й розряду до 94 %, знизити масогабарити БНЕ у 2,5–4 рази та встановити величину «мертвого» об’єму БНЕ на рівні 10–20 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ
В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА
В. Г. Ковальчук, ассист., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина, e-mail: viktoria_kovalc@mail.ru
Введение. Насосные комплексы (НК) систем городского и промышленного водоснабжения и водоотведения
являются сложными электротехнологическими объектами. Они включают: насосные агрегаты (НА), трубопроводную сеть, потребитель (населенный пункт, резервуар, водонапорная башня). Переменный характер водопотребления, притока сточных вод приводит к необходимости изменения режимов функционирования НА в течение времени. Наиболее эффективным способом регулирования параметров НК является изменение частоты
вращения рабочего колеса насоса средствами частотно-регулируемого электропривода (ЭП). Это позволяет
наиболее точно отрабатывать требуемый график водопотребления с минимальными потерями мощности [1].
Анализ [2, 3] показал, что для исследования динамических процессов в НК целесообразным является использование метода электрогидравлической аналогии (МЭГА), cуть которого заключается в подобии процессов, происходящих в электрических и трубопроводных сетях – длинных линиях с распределенными параметрами. Использование известных законов теории электрических цепей (законов Ома и Кирхгофа) в соответствии с
МЭГА позволяет для каждого гидравлического участка составить уравнения потерь напора на элементах НК.
Полученная система уравнений должна лежать в основе математической модели гидравлической системы в
установившихся и неустановившихся режимах.
При изменении режимов работы НК в трубопроводной сети возникают сложные гидродинамические процессы, обусловленные пусками/остановами НА, несоблюдением темпа управления трубопроводной арматурой,
внезапным отключением электропитания НА и др. [4]. Такого рода процессы приводят к изменению давления,
скорости движения потока, гидравлического сопротивления и мощности во времени. Сказанное обуславливает
актуальность вопросов определения параметров гидравлического оборудования с использованием МЭГА.
Цель работы. Обоснование возможности идентификации параметров электрогидравлического комплекса на
базе эквивалентных электрических схем замещения, полученных в соответствии с принципами электрогидравлической аналогии.
Материал и результаты исследования. Расход на выходе НА, нелинейно изменяющийся во времени, может быть описан зависимостью:
L

L

L

l 1

l 1

l 1

Q p t   Q0   Ql cos t   l   Q0   Qla cos t    Qlb sint ,

(1)

где l – номер гармоник сигнала производительности; L – число гармоник сигнала производительности;

Q0 ,Ql – амплитудные значения постоянной и переменной составляющих сигнала производительности, соответственно; Qla  Ql cos  ,

Qlb  Ql sin  – ортогональные косинусная и синусная составляющие сигнала производительности, соответственно;  – круговая частота сигнала производительности;  – угол сдвига фазы
сигнала производительности относительно начала координат.
Изменение расхода Q p t  приводит к формированию

периодического

сигнала

мощности

на

i-том элементе НК:
L
L


(2)
pi t   gH i t Qi t   gH i t  Q0   Qla cos t    Qlb sint ,
l 1
l 1


где  – плотность жидкости; g  9,81 м/с2 – ускорение свободного падения; H i t  – напор на i-том элементе
НК.
Тогда, используя метод гармонического анализа на базе рядов Фурье, сигнал гидравлической мощности
можно представить выражением вида [5]

R

R

r 1

r 1

pi t   Ps 0   Prs a cos r t    Prs b sinr t ,

(3)

где r , R – номер и число гармоник сигнала гидравлической мощности источника, соответственно; Ps 0 , Prs a , Prs b –
амплитудные значения постоянной и ортогональных косинусной и синусной составляющих сигнала гидравлической мощности источника, соответственно;  r – круговая частота сигнала гидравлической мощности источника гидравлического питания.
На рис. 1 приведены эквивалентные электрические схемы замещения НК, отображающие работу идеализированного и неидеализированного насоса на трубопроводную сеть, представленную одним участком
(рис. 1,а,б) и j-тым количеством участков с учетом кавитационных процессов в гидросети (рис. 1,в). На рис. 1
приняты следующие обозначения: H 0  – источник гидравлического питания;   i n – относительная частота вращения НА; i ,  n – текущая и номинальная частота вращения двигателя, соответственно; H st – источник
2
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статического противодавления; R p , Rnet j , Rcon – активные гидравлические сопротивления насоса, j -го участка
трубопровода и потребителя, соответственно; Rkav t  – гидравлическое сопротивление кавитационных колебаний; Rt , RH , RH , RQ – гидравлические сопротивления, учитывающие конструктивные параметры НА, ко-

нечное количество лопастей, гидравлические потери в насосе, изменение расхода жидкости в зависимости от
количества лопастей, соответственно; Lnet j , C net j – индуктивное и емкостное сопротивления j -го участка
трубопровода, соответственно; Qp t , Qnet j t , Qcon t  – расход на выходе насоса, на j -том участке трубопровода

и у потребителя, соответственно; Q j t  – потери расхода на j -том участке трубопровода; Q , Q – потери
расхода, зависящие от числа лопастей и гидравлических потерь энергии, соответственно; Q – объемные потери рабочей жидкости в уплотнениях и в байпасах.
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Рисунок 1 – Эквивалентные электрические схемы замещения НК с идеализированным (а)
и неидеализированным (б) НА, работающим на длинный трубопровод
с учетом кавитационных процессов (в)
В общем случае уравнение энергобаланса для соответствующей схемы замещения НК, работающего на трубопроводную сеть, представленную j-тым количеством участков, имеет вид:
ps t   p p t   pRnet j t   pLnet j t   pCnet j t   pkav t   pst t   pcon t ,

(4)

где p p t  – потери мощности на гидравлическом сопротивлении насоса; p Rnet j t , p Lnet j t , pCnet j t  –
потери мощности на гидравлическом, индуктивном и емкостном сопротивлениях на j-го участка трубопровода,
соответственно; p kav t  – потери гидравлической мощности на кавитацию; pst t  – потери гидравлической
мощности на преодоление противодавления в трубопроводной сети; pcon t  – гидравлическая мощность потребителя.
Используя метод гармонического анализа на базе рядов Фурье, гидравлическую мощность на элементах НК
можно представить суммой постоянной и гармонических (косинусной и синусной) компонент.
Так, гидравлическая мощность на выходе источника гидравлического питания (насоса):
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L
L


p s t   gH 0  2 Q p t   gH 0  2  Q0   Qla cos  l t    Qlb sin l t  
l 1
l 1


R

R

R

r 1

r 1

r 1

  Prs0   Prsa cos  r t    Prsb sin r t ,

(5)

где r , R – номер и число гармоник сигнала гидравлической мощности на выходе источника гидравлического
питания, соответственно; Prs 0 , Prsa , Prsb – амплитудные значения постоянной и ортогональных косинусной и
синусной составляющих сигнала гидравлической мощности источника гидравлического питания, соответственно;  r – круговая частота сигнала гидравлической мощности насоса.
Гармонический анализ составляющих мощности, входящих в (5), позволил перейти к уравнениям энергобаланса для отдельных компонент гидравлической мощности между источником и элементами НК:

Ps 0  p st 0  p R 0  p Lnet

 pCnet j 0  pkav 0  p Rcon 0 ;



Ps1a  p st1a  p R1a  p Lnet j1a  pCnet j1a  pkav1a  p Rcon1a ; 
Ps1b  p st1b  p R1b  p Lnet j1b  pCnet j1b  pkav1b  p Rcon1b ; 



Ps ka  p stka  p R ka  p Lnet j ka  pCnet jka  pkav ka  p Rcon ka ; 

Ps kb  p st kb  p R kb  p Lnet j kb  pCnet jkb  pkav kb  p Rcon kb ,
j0

(6)

где индексу «0» соответствуют постоянные составляющие мощности, индексам «a», «b» – косинусные и синусные компоненты мощности, соответственно; p R – амплитудное значение потерь гидравлической мощноJ

сти на суммарном гидравлическом сопротивлении R  R p   Rnet j ; k – номер гармоники сигнала мощности.
j 1

Решение системы (6) позволяет определить требуемые параметры схемы замещения НК, сравнить их с критическими значениями, соответствующими тем или иным предаварийным режимам работы оборудования.
Выводы. Показано, что представление насосного комплекса эквивалентной электрической схемой замещения на базе метода электрогидравлической аналогии позволяет определить напор и расход, а также гидравлическую мощность в любой точке гидросети, потери напора и мощности на элементах гидросистемы при различных параметрах потребителя и регулировании расхода изменением частоты вращения рабочего колеса насоса.
Гармонический анализ сигналов гидравлической мощности позволяет составить систему идентификационных уравнений, на базе которой является возможным определение текущих параметров насосного комплекса с
учетом групповой работы насосных агрегатов с регулируемым и нерегулируемым электроприводом насосов,
возникновения турбулентных явлений в гидросистеме, кавитационных процессов как в турбомеханизмах, так и
на участках трубопроводной сети и т.п.
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ДИАГНОСТИКА УТЕЧЕК В ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕСТОВОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Р. Н. Манько, асп., В. Г. Ковальчук, ассист., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина, e-mail: baharia1@mail.ru
Введение. С целью сохранения водных ресурсов и экологии все большее внимание в отрасли энергоресурсосбережения уделяется задачам снижения потерь и повышения надежности насосных комплексов (НК). Основной причиной возникновения аварийных ситуаций в НК является низкое техническое состояние трубопроводных сетей [1–3] и развитие волновых процессов в гидросистеме в результате некорректного управления
насосным и трубопроводным оборудованием. Анализ [1, 3] показал, что утечки – одни из наиболее часто встречающихся аварийных режимов в трубопроводных сетях НК. Для диагностики утечек известны методы и устройства [4–6], большая часть которых базируется на определении изменения давления или расхода в трубопроводной сети, а также их производных.
В работах [5, 8] для диагностики утечек предложено использование тестовых сигналов давления, формируемых с помощью дополнительных устройств (компрессора, задвижки). По скорости и амплитуде изменения
технологических параметров можно судить о наличии утечки и месте ее локализации. К недостаткам указанных
подходов относятся необходимость установки дополнительного оборудования для формирования импульсов
давления и низкая точность определения места утечки.
Одним из способов определения утечки в трубопроводной сети является, как показано в [9], гармонический
анализ сигнала гидравлической мощности, равной произведению напора и расхода на соответствующем участке гидросети. При этом является целесообразным формирование тестового гармонического воздействия, что
возможно средствами частотно-регулируемого электропривода, который широко используется в насосных установках для регулирования технологических параметров в соответствии с графиком работы потребителя.
Цель работы. Определение утечки в трубопроводной сети насосного комплекса на базе частотного анализа
гидравлической мощности при формировании входного гармонического воздействия.
Материал и результаты исследования. На рис. 1 показана схема НК, работающего на трубопроводную
сеть с поддержанием требуемого значения давления у потребителя. Контрольные точки (КТ) измерения технологических параметров расположены на насосной станции (НС) и в конце трубопроводной сети у потребителя
(П) соответственно. В качестве примера рассмотрен случай возникновения утечки I на расстоянии 100 м от КТ1
соответственно. Для формирования обратной связи по давлению в КТ2 установлен датчик давления (ДД).
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Рисунок 1 – Схема трубопроводной сети с утечкой
Для исследования волновых процессов в НК использована математическая модель, включающая: преобразователь частоты (ПЧ), насосный агрегат с асинхронным двигателем (АД), трубопроводную сеть с потребителем в
конце [9]. Трубопроводная сеть представлена і-тым количеством четырехполюсников, которые учитывают потери
напора по длине, инерционные потери и сжимаемость транспортируемой среды, при этом выходные параметры
предыдущего участка являются входными для последующего. Блок формирования утечки в модели описан
RLC–цепочкой с параметрами, отличными от параметров трубопроводной сети, и может быть подключен к
любому ее участку. Получение необходимых значений утечки Qleak осуществляется уменьшением гидравлического сопротивления Rleak трубы.
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В качестве объекта моделирования выбран НК с параметрами: двигателя Pn  7500 Вт, U n  220 В,
n  303,7 с-1, I n  14,7 А, M n  24,7 Нм; насоса Qn  0,01577 м3/с, H p  28 м; трубопроводной сети

d  0,1 м, l  1000 м, hst  10 м, n  20 , R0  0,1974 с/м2, C0  2038 м2, L0  0,1962 с2/м2, Rcon  5,4 с/м2;
блока утечки L1  9,81 с2/м2, R1  0,0219 с/м2, C1  1,01 м2.
На вход преобразователя частоты формируется тестовое гармоническое воздействие вида:
ut   u0  uvar  u0  u m cos  m t  , где u0 , u m − амплитуда постоянной и переменной составляющих сигнала
тестового воздействия, соответственно;  m − частота сигнала тестового воздействия. В рассматриваемом случае частота тестового воздействия должна соответствовать частоте прохождения волны давления в трубопроводе, которая определяется по фазе удара: T pe  2l c , где l – длина трубопровода; c – скорость распространения звука в жидкости. В рассматриваемом случае T pe  2 с. Амплитуда переменной составляющей гармонического воздействия не должна превышать (5–10) % от номинального значения напора H p t  , что обусловлено

необходимым запасом прочности трубопровода.
На рис. 2 показаны кривые изменения напора H p t  и гидравлической мощности ph t  в замкнутой системе
автоматического регулирования электроприводом НА с поддержанием требуемого значения давления у потребителя при внезапном появлении утечки Qleak  0,115 Qn в трубопроводной сети в момент времени t  200 с.
Из анализа полученных кривых видно, что при возникновении утечки происходит падение напора по всей
длине трубопровода из-за снижения расхода у потребителя. При этом значение расхода на выходе НА растет,
что приводит к увеличению гидравлической мощности php t  на выходе НА и снижению гидравлической мощности phcont  у потребителя (рис. 2).
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Рисунок 2 – Кривые изменения напора (а) и гидравлической мощности (б)
при появлении утечки в трубопроводной сети:
H p t  , p hp t  – напор и гидравлическая мощность на выходе насоса, соответственно;
H con t  , phcon t  – напор и гидравлическая мощность у потребителя, соответственно
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Рисунок 3 – Амплитудные спектры гидравлической мощности при возникновении утечки в трубопроводной сети:
а) – переменная составляющая гидравлической мощности в КТ1;
б) – переменная составляющая гидравлической мощности в КТ2
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Используя метод гармонического анализа на базе рядов Фурье [9], получены амплитудные спектры гидравлической мощности на выходе насоса (рис. 3,а) и у потребителя (рис. 3,б) при возникновении утечки. Анализ показал, что утечка сопровождается появлением низкочастотных (до 7 Гц) гармонических составляющих в спектре
мощности.
Выводы. Показано, что утечка в трубопроводной сети характеризуется сложным процессом движения волн
давления по длине трубопровода и зависит от конструктивных параметров трубопроводной сети, свойств
транспортируемой жидкости и т.п. Получено, что возникновение утечки в трубопроводной сети приводит к
изменению не только технологических, но и энергетических характеристик насосного комплекса. Для диагностики утечки использована гидравлическая мощность, частотный анализ которой позволил получить более
широкий спектр диагностических признаков нестационарного режима.
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ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
ПРИ СИНУСОЇДАЛЬНІЙ НАПРУЗІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ
А. Г. Волочай, магістр.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: artiom.volochay@gmail.com
Вступ. Актуальність ідентифікації параметрів асинхронних двигунів (АД) обумовлена тим, що за їх допомогою розраховують пускові й робочі характеристики, втрати в сталі та міді, визначається навантажувальна здатність електричних машин [1–4]. Причинами зміни параметрів, розрахованих заводом-виробником, є довготривала експлуатація, особливо в тих випадках, коли АД працюють у тяжких умовах; післяремонтна експлуатація;
відхилення при виготовленні АД. Отже, при визначенні параметрів АД необхідно враховувати, що неточний їх
облік веде до неправильного розрахунку пускових, робочих та механічних характеристик електричних машин,
їх енергетичних показників, які визначають працездатність двигуна в конкретних умовах технологічного процесу [5].
Водночас ідентифікація параметрів АД пов'язана з низкою складнощів, що обумовлюються широким спектром досліджень та необхідністю використання великої кількості складного та коштовного обладнання. При
аналізі існуючих пристроїв для ідентифікації параметрів АД було виявлено, що вони, як правило, передбачають
у тій або іншій формі навантаження двигуна, що випробовується. Це також призводить до великих витрат на
устаткування й електроенергію.
Сучасні методи ідентифікації параметрів АД можуть бути розвинуті за рахунок використання джерела живлення із синусоїдною амплітудно-керованою напругою, а також за рахунок зменшення кількості вимірів та зменшення похибки методів досліджень. Це дозволить ідентифікувати саме параметри АД, відокремлюючи їх від
параметрів, що визначаються формою напруги та системою живлення [1].
Мета роботи. Визначення особливостей енергетичного методу ідентифікації електромагнітних параметрів
асинхронних двигунів з використанням фіктивних джерел енергії.
Матеріал і результати дослідження. Енергетичні процеси не є основним матеріалом для аналізу електричних ланцюгів, оскільки енергетичний аналіз зводиться до визначення втрат потужності, оцінки коефіцієнта корисної дії, коефіцієнта потужності й т.ін., тому використання інтегральних методів є неефективним для аналізу
електричних ланцюгів, тому що вони призводять до втрати інформації про енергопроцеси. У такому випадку
потрібно використовувати метод миттєвої потужності, а саме енергетичний метод. Сутність його в тому, що в
будь-якій електромеханічній системі енергетичний режим можна надати у формі рівнянь балансу складових
миттєвої потужності джерела й споживача, аналізуючи несинусоїдальні струми і напруги [3].
Компоненти, які визначають потужність, надаються у формі тригонометричних рядів – рядів Фур’є. Добуток
напруги і струму – добуток тригонометричних рядів. Результат перемноження рядів – новий тригонометричний
ряд, гармоніки якого є гармоніками миттєвої потужності. Кожен з елементів схеми має свої гармоніки потужності [2].
Таким чином, рівняння балансу потужностей окремих гармонік споживача й джерела є сукупністю ідентифікаційних рівнянь [5]. Кількість таких рівнянь залежить від числа компонент (гармонік струму й напруги). Як
вказувалося, ідентифікаційні рівняння будуються на основі рівнянь балансу складових миттєвої потужності, які
отримують за допомогою розкладання в ряди Фур’є в межах періоду змінної напруги. Як одне з таких рівнянь
доцільно використовувати рівняння балансу для умов гармонічноої напруги і відповідного струму, тобто для
реального режиму живлення електричної машини [5]. При цьому слід ураховувати різні частоти параметрів
енергетичного режиму: для природного режиму електроживлення вводяться додатково гармоніки напруги з
частотою, відмінною від частоти мережі [1].
Рішення параметрів електричних ланцюгів класичним методом не дає вдалих результатів тому, що кількість
рівнянь, наприклад за законом Кірхгофа, менше, ніж кількість невідомих параметрів. Тому для вирішення цього
завдання запропоновано наступний підхід – для отримання необхідного гармонічного складу в електричну схему штучно вводиться додаткове джерело синусоїдальної напруги з тією ж амплітудою, але з іншою частотою,
так зване псевдоджерело (рис.1) [1].
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Рисунок 1 – Електрична схема при живленні
від джерела псевдополігармонічної напруги

Рисунок 2 – Сигнали напруги та струму
при використанні реального джерела

*Роботу виконано під керівництвом д.т.н., проф. Родькіна Д. Й.
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Ефективність енергетичного методу розглянемо при ідентифікації схеми з параметрами, приведеними в
табл. 1 [4]. Параметри струмів від реального джерела можуть бути отримані шляхом їх виміру при моделюванні
вказаної схеми [1].
Таблиця 1 – Параметри схеми
Ω, с-1
U1, В
R, Ом
314
110
0,731

L, Гн
0,065

C, мкФ
80

Ia1, А
0,209

Ib1, А
5,605

Розглянемо приклад ідентифікації ЕМП для випадку, коли живлення схеми здійснюється від двох джерел
синусоїдальної напруги з амплітудою 110 В. При цьому частота першого джерела становить 314 рад/с, а другого – 628 рад/с. Невідомими параметрами є активний опір, індуктивність, ємність і складові струму від другого
джерела – псевдоджерела (рис. 2).
Система рівнянь балансу складових миттєвої потужності при використанні двох гармонік напруги і струму
має вигляд:

2
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2
2
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 I b2
)  U 1I a1  U 2 I a2 ;

1 3
1
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1
3
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C

1

2
2
2
2
( I a1  I b1 )   L(  I a1  I b1 )  2RI a1I b1  U 1I b1 ;
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2
2
2
( I a2  I b2
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 2I b2
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C 2

при цьому k1 = Ω2/Ω1, де R, L, C – електромагнітні параметри схеми, приведеної на рис. 1; Ω=314 рад/с – частота
основної гармоніки; U1, U2 – амплітудні значення напруги від реального й фіктивного джерел відповідно;
Ia1, Ia2 – амплітудні значення косинусних складових струмів від реального й фіктивного джерел; Ib1, Ib2 – амплітудні значення синусних складових струмів від реального й фіктивного джерел відповідно.
При складанні рівнянь балансу можна провести розділення рівнянь за постійною складовою. Для цього оцінимо величину складових миттєвої потужності при використанні усіх постійних складових і окремо від кожної
гармоніки напруги і струму (табл. 2) для рівнянь [1]:
2
2
2
2
(2)
R( I a1
 Ib1
 I a2
 Ib2
)  U1I a1  U 2 I a2 ;
2
2
R( I a1
 Ib1
)  U1I a1 ;

(3)

2
2
R( I a2
 Ib2
)  U 2 I a2 .

(4)

Таблиця 2 – Результати визначення потужності при розділенні рівнянь за постійною складовою
2
2
2
2
R( I a1
 Ib1
 I a2
 Ib2
)  U1I a1  U 2 I a2

U1I a1  U 2 I a2 , Вт

2
2
2
2 , Вт
R( I a1
 Ib1
 I a2
 Ib2
)
115,011

115,06
2
2
R( I a1
 Ib1
)  U1I a1

U1I a1 , Вт
91,96

2
2 , Вт
R( I a1
 Ib1
)
91,988

2
2
R( I a2
 Ib2
)  U 2 I a2

U 2 I a2 , Вт
23,1

2
2 , Вт
R( I a2
 Ib2
)
23,022

Результати ідентифікації ЕМП для даної схеми при використанні рівнянь (2)–(4) приведено у табл. 3.
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Таблиця 3 – Електромеханічні параметри ідентифікації АД
Використовуване
R, Ом
L, Гн
C, мкФ
рівняння за постійною складовою
Шукані параметри, задані в схемі
0,731
0,065
80

1

Ia2, А

Ib2, А

0,195

5,456

Розрахункові параметри за допомогою енергетичного методу
0,731
0,062
82,58
0,165

5,611

2

0,731

0,062

82,58

0,165

5,611

3

0,731

0,0625

82,37

0,168

5,605

Результати ідентифікації параметрів при варіюванні частоти псевдоджерела приведені у табл. 4. Аналіз початкових даних показав, що похибка параметрів, що ідентифікуються, не перевищує 4 %.
Таким чином, як видно з вищевикладеного, застосування рівнянь балансу складових миттєвої потужності
дозволяє отримати прийнятні результати при ідентифікації ЕМП електричних схем.
Таблиця 4 – Результати ЕМП при варіюванні частоти псевдоджерела
 , де
k1  2
R, Ом
L, Гн
C, мкФ
Ia2, А
1
Ω1=314 с-1
Шукані параметри, задані в схемі
0,731
0,065
80
0,195
Розрахункові параметри за допомогою енергетичного методу
2
0,731
0,062
82,58
0,165
1,7
0,731
0,0614
83,308
0,166
1,5
0,731
0,0608
84,53
0,1667
1,4
0,731
0,0601
86,353
0,168
1,2
0,731
0,0606
84,012
0,1659

Ib2, А

5,456
5,611
5,615
5,624
5,636
5,626

Висновки. Як показує аналіз існуючих методів, необхідно шукати метод рішення задачі ідентифікації ЕМП
АД з використанням енергетичного методу при живленні від джерела синусоїдної напруги. Значно розширює
можливості енергетичного методу визначення ЕМП АД використання складових гармонік у рівняннях балансу
потужностей порівняно з існуючими методами, що дозволяє при невеликому наборі гармонік вхідних сигналів
напруги та струму отримати велику кількість гармонік миттєвої потужності, а саме ідентифікаційних рівнянь.
Обґрунтована можливість використання рівнянь балансу складових миттєвої потужності для визначення
ЕМП електричних схем при живленні від джерела синусоїдної напруги.
За рахунок введення додаткового фіктивного джерела синусоїдної напруги з фіксованою амплітудою й частотою досягається підвищення ефективності використання енергетичного методу при визначенні ЕМП АД.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАРКЕРІВ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ НА ЛІНІЯХ ПОТОКІВ
ГРЕБНИХ ГВИНТІВ КОМБІНОВАНОГО ПРОПУЛЬСИВНОГО КОМПЛЕКСУ
І. С. Слободянюк, курс., В. В. Будашко, к.т.н., доц.
Національний університет «Одеська морська академія»
вул. Дідріхсона, 8, 65029, м. Одеса, Україна, e-mail: bvv@te.net.ua
Вступ. Останнім часом з розвитком технологій і підвищенням вимог до точності режиму динамічного позиціонування (DP) суден, а також для спрощення маневрів в умовах обмеженого простору роботи судна все частіше обладнуються азимутальними гвинто-рульовими колонками (АГРК). Вони можуть бути встановлені як
додатково, так і як основна рушійна установка [1]. Головне завдання полягає в тому, щоб забезпечити стійкість
судна й керованість у широкому діапазоні цих типів суден.
Проте в ході експлуатації АГРК виникають ситуації, при яких знижується їх безпечна й ефективна робота
[2]. Для утримання об'єкта на позиції АГРК направляє потік води під днище судна й у цьому випадку існує
ймовірність виникнення ефекту Коанда, при якому потік "прилипає" до днища судна [3]. У зв’язку з особливістю конструкції АГРК, тобто розташування її під днищем судна нижче ватерлінії, ускладнений доступ до діагностики. Передбачити й прорахувати процес із деталізацією всіх параметрів є неможливим, оскільки на виникнення ефекту Коанда впливає безліч чинників.
Ціль роботи. Розробка методу ідентифікації залежності характеристик суднової енергетичної установки
(СЕУ) комбінованого пропульсивного комплексу (КПК) від деградаційних ефектів, що виникають на лініях
потоків гребних гвинтів під час зміни експлуатаційного режиму або параметрів довкілля.
Матеріал и результати дослідження. Усі двигуни, які встановлюються на суднах, працюючих у режимі
DP, можуть бути стабілізованими з регулюванням моменту (упору) або частоти обертання, але кожен тип підрулюючого пристрою (ПП) має свої особливості й деякі важливі параметри будуть мати дещо інші значення
для різних видів ПП. Але однаковим для усіх типів ПП є те, що обчислення гідродинамічних процесів на лініях
гвинтів ПП СЕУ КПК можливо з використанням рівняння Нав'є–Стокса [4]:
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(1)
 ( )   vw   Pv  f m ;    0 ,
t
ρ
де  – оператор набла;  – векторний оператор Лапласа; t – час, [с]; vw – коефіцієнт кінематичної в’язкості,


×10-6[м2/с];  – щільність довкілля, [кг/м3]; Pv – тиск потоку, [Па];   (1, ..., n ) – векторне поле швидкостей;


f m – векторне поле масових сил.
Розрахунок діючих тягових зусиль на гвинтах є складною умовою, оскільки не існує пріоритетного напрямку потоку в більшій частині області, тому ітераційна процедура рішення нелінійного рівняння (1) є нестійким
для сталих режимів. Тому для вирішення цієї проблеми коефіцієнти упору гвинтів KT і коефіцієнти моменту
гвинтів KF для поточної швидкості судна υi будемо визначати за умови заздалегідь рівними відповідними коефіцієнтами для абсолютної швидкості судна й швидкості притоку води, які повинні бути формалізованими
згідно з рівняннями подібності для визначених чисел Рейнольдса і Фруда та коефіцієнтом попутного потоку ws:
υa=(1–ws)υs, де, як правило, 0<ws<0,4:

(2)
Fp  i ,
nD p
де n – частота обертання гвинта, об/с; Dp – діаметр гвинта, м.
Відповідну силу поштовху гвинта ПП будемо розраховувати, опираючись на значення двох радіусів (радіусу
по кромці гвинта Rp та радіусу перетину лопаті гвинта rp і товщиною лопаті гвинта bp, які можуть бути однозначно визначені як осьові характеристики лопатей з їх перетину. Осьові й тангенціальні сили відповідно до
упору й крутного моменту гвинта, що моделюється, будемо визначати, виходячи з наступних міркувань: осьові
сили Fx, Fy, Fz як алгебраїчне розподілення, що масштабується та інтегрується до необхідної тяги, а тангенціальна співвідноситься з властивостями гребних гвинтів, таких як крокове відношення гвинта pD (HP/Dp), і визначається діючим значенням упору гребного гвинта Td. Тобто всі попередні розрахунки крутних моментів, що
діють на лініях гребних валів ПП СЕУ КПК, будемо робити, як наводиться нижче:

Fx ( rˆ ),Fy ( rˆ )
F

m
n
r  rp
 a  rˆ   b  1  rˆ 

, ( rp  r  R p ) ;
 
 , де rˆ 
R p  rp
 a 1   b 1 
π

(3)

1

ˆ
Tp    Fx ( rˆ ),Fy ( rˆ )drdθ.

(4)

-π 0

Розподіл осьових сил параметризуються відповідно до значень ідентифікаційних коефіцієнтів a, b, m, n, або
так звані характеристичні маркери енергетичного потоку (ситуаційні чинники) характеризують певний експлуатаційний режим. Ненульовий розподіл осьової складової сили може бути встановлений у всьому діапазоні
(rp ≤ r ≤ Rp) шляхом ретельного підбору параметрів а і b. Значення інтегральних складових відповідає вибраному напрямку упору гвинта, Tp.
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У свою чергу тангенціальні складові упорів і моментів розраховуються наступним чином:

HP
Fθ
(rˆ) 
Fx , Fy

Dp

 Rp

πr

π

, Mp  
-π

Rp

ˆ θ.
 r  F (rˆ)drd
θ

(5)

rp

На рис. 1 зображено порівняльні результати двох наборів параметрів для силових компонентів радіального
розподілення упорів ПП у рухомій системі координат. Значення компонентів сил на графіках не надані, оскільки розподілення масштабується для заданих тяги й крутного моменту.

а)
б)
Рисунок 1 – Компоненти аксіальних сил, пропорційні радіусу огибаючої лопатей гвинта (а) та тангенціальних
сил, пропорційних радіусу гвинта (б): 1 – початкові параметри згідно з граничними умовами експлуатаційного
режиму й ситуаційними чинниками; 2 – підібрані параметри; 3 – згідно з паспортними значеннями
Початковий вибір параметрів осьових сил моделі відбувалося згідно з рівнянням (3), а потім, ураховуючи
дані, отримані у [5–7] для моделей ПП, ці початкові припущення були покращені (6). Аналізуючи результати
для відкритої води фізичної моделі ПП на 100 % швидкості обертання для максимального упору, було встановлено наступний набір параметрів:
(a, b, n, m)* = (0; 0; 1,47; 0,07).
(6)
Висновки. У роботі на підставі методів обчислювальної гідродинаміки було визначено спосіб параметризації розподілу осьових і тангенціальних сил на лініях потоків гребних гвинтів суднової енергетичної установки
комбінованого пропульсивного комплексу відповідно до значень маркерів енергетичного потоку a, b, n, m (6),
що характеризують певний експлуатаційний режим.
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РОЗРОБКА РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ
НАЗЕМНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
К. О. Сорока, к.т.н, доц., Д. О. Личов, асист.
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова.
вул. Куликівський узвіз, 12, 62002, м. Харків, Україна, e-mail daleka@ksame.kharkov.ua
Вступ. Електричний транспорт є досить енергоємним споживачем електроенергії. Наприклад, наземний
електричний транспорт м. Харкова за рік споживає більше 80 млн. кВт год. електроенергії. Основна її частина
витрачається на рух транспортних засобів (ТЗ). Підприємства електротранспорту, наукові інститути, конструкторські підрозділи постійно займаються питаннями енергоефективності транспорту. Крім технічних удосконалень значні резерви є у впровадженні організаційних мір, направлених на раціональне використання електроенергії. Планування роботи підприємств електротранспорту здійснюється відповідно до методики [1], розробленої на основі статистичних даних роботи підприємств протягом 25 років. Це дозволяє розробити реальні плани,
але не спонукає до впровадження прогресивних методів організації роботи та ефективних мір енергозбереження. У роботі виконано аналіз напрямків витрат електроенергії й одержано залежності, які можуть служити основою вдосконалення методів планування та розробки ефективних мір енергозбереження.
Мета роботи. Розробка регресійної моделі затрат електроенергії підприємствами електротранспорту та рекомендацій щодо вдосконалення методів планування їх роботи.
Матеріал і результати дослідження. Облік витрат електроенергії на підприємствах електротранспорту
здійснюється шляхом підрахунку показів лічильників на входах тягових підстанцій та депо. Аналіз витрат електроенергії за напрямками виконано згідно зі статистичними даними роботи чотирьох підприємств
(двох трамвайних та двох тролейбусних депо) протягом 2013–2015 років [2]. Як критерій ефективності прийнято питомі витрати на одиницю транспортної роботи, Н у Вт год./т км брутто [3]. Результати
розрахунку приведено на рис. 1. Середнє значення
щомісячних питомих витрат електроенергії дорівнює 179,78 Вт год./т км брутто.
Витрати електроенергії (рис. 1) суттєво змінюються протягом року. Причиною, очевидно, є зміна
температури навколишнього середовища. Для перевірки цієї гіпотези побудовано регресійну модель
залежності витрат електроенергії від температури
повітря. Середньомісячна температура прийнята
згідно з результами метеорологічних спостережень
[4]. Точковий графік, залежності середньомісячних
витрат електроенергії транспортними засобами, в
кВт
год./км, від середньомісячної температури приРисунок 1 – Щомісячні питомі витрати електроенергії ТЗ
ведено
на рис. 2. Візуально точки розташовані по
протягом трьох років
параболі, значить, залежність є квадратичною. Для
визначення величини коефіцієнтів регресійної моделі як критерій оптимальності прийнято метод найменших квадратів [5]. У результаті розрахунків одержано регресійну модель:
W(t) = 0,0019 t2 - 0,1113 t + 4,2947,

(1)

де t – середньомісячна температура навколишнього
середовища.
Коефіцієнт детермінації регресійної залежності
дорівнює R2=0,982. Тобто 98,2 % зміни витрат електроенергії пояснюється впливом температури і тільки
1,8 % – впливом інших неврахованих чинників. Ця
модель відрізняється від відомої лінійної моделі [2].
Рекомендується використовувати встановлену залежність під час доопрацювання методів планування
Рисунок 2 – Точкова діаграма залежності витрат елек- витрат електроенергії підприємствами електротранспорту [1].
троенергії від температури повітря
У літній період, з травня по вересень, опалення
салону ТЗ відключене. У цей період електроенергія витрачається тільки на рух ТЗ. Середні питомі витрати електроенергії ТЗ у цей період (рис. 1) становлять 140,8 Вт год./т км.
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З урахуванням додаткових даних, а саме витрат електроенергії підприємствами на власні потреби, визначено, що доля їх становить 4,6 %. Крім цього, частина електроенергії втрачається в тяговій мережі. Через відсутність лічильників електроенергії на ТЗ визначити величину цих втрат неможливо. Тому, за наявними статистичними даними, виконано оцінку цих витрат. Згідно з нормами проектування тягової мережі [6], у самих віддалених точках мережі спад напруги не повинен перевищувати 15 %. З урахуванням, що втрати електроенергії в
мережі пропорційні величині спаду напруги, як оцінку прийнято величину втрат 7,5 %. У підсумку одержуємо,
що на рух ТЗ витрачається 68,97 % електроенергії і на опалення – 19,37 %.
Розраховані значення витрат на опалення не можна вважити витратами безпосередньо в ТЗ. Потужність нагрівальних приладів різних типів ТЗ від 3,6 до 5,5 кВт і при експлуатації питомі витрати електроенергії на нагрів не перевищать 30 Вт/т км. З приведених даних (рис. 1) видно, що в зимовий період питомі витрати на нагрів (різниця питомих витрат у літні й зимові місяці) досягають до 100 Вт год./т км. Це означає, що електроенергія використовується не тільки на нагрів салону ТЗ, але й на інші потреби: обігрів депо, службових приміщень
тощо. Також, згідно з приведеними даними, питомі витрати електроенергії на одиницю транспортної роботи
трамвая й тролейбуса є однаковими, але це не відповідає дійсності [2]. Тому можна зробити висновок, що при
існуючій системі обліку електроенергії визначити з достатньою точністю величину витрат на різні цілі неможливо. Для того, щоб підприємства електротранспорту могли впроваджувати міри енергозбереження, необхідно
встановити лічильники електроенергії безпосередньо в трамваях і тролейбусах.
Висновки. Згідно зі статистичними даними експлуатації засобів електротранспорту встановлена доля витрат електроенергії за напрямками. Отримано регресійну модель витрат електроенергії транспортними підприємствами від середньомісячної температури повітря. Рекомендується використовувати цю залежність при вдосконаленні розрахунків нормативів витрат електроенергії. Для об’єктивної оцінки витрат електроенергії транспортними засобами та розробки й впровадження мір енергозбереження необхідно створити систему обліку
витрат електроенергії транспортними засобами з використанням установлених на них лічильників електроенергії.
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ПІДГОТОВКА ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ
В МУНІЦИПАЛІТЕТАХ
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. Упровадження системи енергетичного моніторингу дасть можливість з’ясувати реальні показники постачання, транспортування, споживання та сплати за паливно-енергетичні ресурси й житлово-комунальні послуги,
відслідковувати цінову політику при формуванні тарифів на житлово-комунальні послуги, а також уникнути зловживань і злочинів у цій сфері [1]. Первинними завданнями системи енергетичного моніторингу є збір даних та
порівняльний аналіз витрат теплової енергії на теплове забезпечення різних будівель. Об’єктами системи енергетичного моніторингу є приватні будинки з індивідуальними системами теплозабезпечення, громадські й житлові
будинки, що отримують теплову енергію від системи централізованого теплопостачання (СЦТ). Облік використаних енергоресурсів у приватних будинках з газовими котлами ведеться із застосуванням лічильників природнього
газу; в СЦТ – тепловими лічильниками або за встановленими певними теплоспостачаючими організаціями тарифами. Оскільки початкові дані про теплоспоживання різних типів будівель значно відрізняються, виникає необхідність формулювання єдиних критеріїв та показників для оцінки витрат на їх теплозабезпечення.
Мета роботи. Розробка процедур первинного збору даних про теплоспоживання будівель різного призначення.
Матеріал і результати дослідження. Реалізація систем енергетичного моніторингу в муніципалітетах можлива через застосування методології стандарту CRISP-DM – міжгалузевого стандартного процесу для дослідження даних [2]. Використання CRISP-DM дозволить проаналізувати дані та визначити чинники, що найбільш
впливають на теплопостачання певних будівель, отримати статичні показники та визначити, чи відповідають
отримані показники нормативним.
Для порівняльного аналізу витрат на теплове забезпечення різних будівель доцільно використовувати однакові показники, наприклад, питоме теплоспоживання (q, кВт·год/м2), клас енергоефективності (Кее) та фінансові
витрати на одиницю опалювальної площі або об’єму (Т, грн за 1 м2 або 1 м3). Вхідні дані кожної будівлі відрізняються рівнем деталізації. Об’єктивним і доступним джерелом для отримання початкових даних є рахунки на
оплату комунальних послуг.
Аналіз рахунків різних квартир і приватних будинків показав, що для будинків з тепловим лічильником є
доступними дані про площу квартири (Sкв, м2), вартість теплової енергії (Вте, грн за 1 Гкал), частка опалювальної площі квартири від опалювальної площі будинку (dSкв, %), витрати за лічильником квартири (ΔЕкв, Гкал),
витрати за лічильником будинку (ΔЕбуд, Гкал), нарахована сума на оплату послуги (Нкв, грн). Для будинків без
теплового лічильника доступними є площа квартири (Sкв, м2), тариф (Т, грн за 1 м2) та нарахована сума на оплату послуги (Нкв, грн). Для приватних будинків відомі об’єм спожитого газу (Vг, м3), опалювальна площа
(Sбуд, м2) та вартість газу (Вг, грн/м3). Для адміністративних і бюджетних будівель відомі витрати за лічильником будинку (ΔЕбуд, Гкал), зовнішній обєм (Vб, м3) та вартість теплової енергії (Вте, грн за 1 Гкал). Кожен із
будинків характеризується певною температурною зоною, максимальною питомою потребою на опалення EPmax
за [3] та областю розташування за адміністративно-територіальним устроєм.
Для визначення показників порівняльного аналізу для будинку з тепловим лічильником спочатку визначають (рис. 1,а) загальну опалювальну площу ( Sзаг  Sкв100 % / dSкв , м2), потім питоме теплоспоживання
(q= ΔЕбуд/Sбуд 1163, кВт·год/м2), клас енергоефективності (Кее= (qбуд - EPmax)/ EPmax) і тариф (Т= ΔЕбуд Вте/Sзаг, грн
за 1 м2). Показники будинків без теплового лічильника визначаються за (рис. 1,б) та включають кількість теплової енергії, використаної на опалення приміщення (ΔЕкв= Нкв/Вте, Гкал), потім визначається питоме теплоспоживання (qкв= ΔЕкв/Sкв 1163, кВт·год/м2) та коефіцієнт енергоефективності (Кее= |qкв - EPmax|/EPmax). Оскільки
загальна опалювальна площа невідома, то показники визначаються для квартири. Для визначення показників
порівняльного аналізу приватних будинків з лічильником природного газу (рис. 1,в) спочатку дані з рахунків
необхідно привести до стандартних умов. Щоб привести значення об’єму газу до стандартних умов, необхідно
помножити його на відповідний коефіцієнт (Vc= VгKi, м3). Використання того чи іншого коефіцієнта залежить
від місця розміщення газового лічильника, регіону або області та відповідного календарного місяця [4]. Оскільки лічильник природного газу нараховує загальний об’єм спожитого газу абонентами, то виникає задача визначення того об’єму газу, що використовується саме на опалення будинку (Vcі= Vc - Vпоб), де Vпоб, м3 – об’єм газу,
що використовується на побутові потреби. Потім визначаються абсолютні теплові витрати на опалення приватного будинку (ΔЕбуд= ТзгVcі/106, Гкал), де Тзг, ккал/м3 – теплота згорання газу (калорійність), що є основним
показником якості природного газу. Чим вища калорійність, тим менший об’єм газу, необхідний для задоволення певних потреб. Встановлено, що теплота згорання газу (мінімальна) повинна становити 7600 ккал/м3.
Так, для різних регіонів України теплота згорання газу змінюється у межах 8000–8250 ккал/м3, що вище, ніж
передбачено нормою [5]. І, нарешті, визначається питоме теплоспоживання (qбуд= ΔЕбуд/Sбуд 1163, кВт·год/м2),
тариф (Т= Vcі Вг/Sбуд, грн/м2) та клас енергоефективності (Кее= |qкв - EPmax|/EPmax). Для адміністративних і бюджетних будівель (рис. 1,г) спочатку визначають тариф (Т= ΔЕбудВте/Vб, грн/м3), потім визначається питоме
теплоспоживання (qбуд= ΔЕбуд/Vб 1163, кВт·год/м3) та коефіцієнт ефективності (Кее= |qкв - EPmax|/EPmax).
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Рисунок 1 – Структура інформаційних потоків:
а) для будівель з тепловим лічильником; б) для будівель без теплового лічильника; в) для приватних будинків;
г) для адміністративних будівель
На рис. 2 приведено порівняльні дані питомого теплоспоживання та тарифів на опалення одиниці площі різних будинків. Відповідно можна зробити висновки, що приватні будинки, за відповідний опалювальний період,
споживають більше теплової енергії, ніж будинки з тепловими лічильниками та без лічильників. Щодо тарифів,
можна зробити наступні висновки, що 1 м2 жилої площі стало опалювати в 1,5–2 раза дорожче як для будинків з
тепловими лічильниками, так і без них. Але, якщо порівняти тарифи на опалення даних типів будівель, то можна сказати, що будинки без теплового лічильника значно переплачують за опалення 1 м2 , а в масштабі всієї
квартири це значні фінансові витрати.

а)
б)
Рисунок 2 – Гістограми: а) питоме теплоспоживання різних квартир; б) тариф на опалення одиниці площі
Висновки. Таким чином, у роботі обґрунтована структура інформаційних потоків для реалізації задачі первинного збору даних про теплоспоживання окремих помешкань. Визначено основні джерела даних, встановлено процеси взаємозв’язку окремих даних для різних об’єктів з результатами первинного аналізу. Отримані результати складають основу для прикладної реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення системи енергетичного моніторингу в муніципалітетах.
ЛІТЕРАТУРА
1. Глушков В.М. Наукові ідеї академіка В.М. Глушкова та розвиток сучасної інформатики // Вісник НАН
України. – 2008. – № 11. – С. 45–46.
2. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, И.И. Холод и др. – СПб.:
БХВ–Петербург, 2009. – 512 с.
3. ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель. Чинний з 01.01.2017 р.
4. Как привести объем потребленного газа к стандартным условиям. – Режим доступа:
https://104.ua/ru/gas-and-money/id/6-classes-of-coefficients-2137, свободный
5. Укртрансгаз. – Режим доступу: http://utg.ua/utg/business-info/yakst-gazu.html, вільний
Рекомендовано до друку ст. викл. Кравцем О. М.

89

ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

THE ENERGY SURVEY OF THE LIGHTING SYSTEM OF EDUCATIONAL PREMISES
IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION
A. Blinova, stud., V. Chorna, PhD, sen. lect.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine, e-mail: blinova-nastia@mail.ru
Introduction. In recent years, in all developed countries, the issue of energy saving become widespread and relevant. Its solution is possible through the use of energy management policy, which main tool is the energy audit. According to statistics, about half of the total electricity consumption accounts for large industrial plants and other facilities
management. In this regard, energy audit is one of the most important steps to identify unnecessary energy consumption
caused by a variety of processes in the field of optimization and rationalization of energy consumption. The issue of
energy efficiency in educational institutions requires special attention, in particular the lamplight, because electricity
consumption for lighting takes in average is about 8–10 % of total energy consumption. Therefore, the introduction of
new advanced light sources, using lamps with high efficiency, in many cases, can dramatically increase the effectiveness of the lighting systems, and increase an illuminance of workplaces and achieve an energy savings.
Aim of the research. Investigation of the energetic and economic effectiveness of the current lighting system in the
educational buildings.
Experimental part and result obtaind. Among the known methods of energy audit of lighting system we should
provide the following: the light flux method, method of unit power and point method. Considering the advantages and
disadvantages of these methods, the most widely used are the light flux method and method of unit power. The essence
of the first method is to calculate the coefficient for each room based on the basic parameters of space and reflective
properties of materials. The essence of the second method is to determine the power of the installed lighting system or
an approximate estimation of accuracy of the calculations. It is based on the average power necessary to produce the
required illumination [1].
These methods were used in the energy investigation of the lighting system in the educational building № 2 of the
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. To research the actual illumination it was used a luxmeter.
According to SBN [2], the minimum illumination for these rooms must be at least 300 lux. According to the type of
lighting and coefficient of reflection was determined the factor using of luminous flux. As a result, it was calculated and
compared the actual luminous flux with the flux, which should be provided by illumination of 300 lux. Guided by certain parameters, it were calculated the necessary number of lamps for the normalized illumination.
The calculation of illumination by the method of unit power, based on generally accepted standards for certain types
of building, showed, that the unit power of audiences does not meet a standards. Therefore, the illumination calculations
were conducted with more lamps, which allowed us to obtain the optimal indicators of specific power for the studied
rooms.
The reasons of the low efficiency of lighting systems in rooms of the educational building are: low quality maintenance of lighting, the mismatch of current quality standards, the obsolete types of lighting systems, and an inappropriate
number of lamps. Lighting system in the building is in the unsatisfactory condition. The third part of the lamps (mostly
installed fluorescent lamps) does not work, their lamps are very dirty, which is significantly reduces the light output.
Therefore, to improve the energy indicators of existing lighting systems, it was offered the following energy-saving
measures [3].
– The installation of a reflectors for an ordinary fluorescent lamps, which can increase the light output up to two
times, or with the same luminous flux, reduce the number of lamps twice.
– Replacing conventional incandescent bulbs on efficient light sources. Elected a compact fluorescent lamp, which
luminous flux, is approximately equal to the luminous flux of incandescent bulb, but with less power.
– Installing a motion sensor, thus reducing the time of lighting by 40–50 %.
Presented energy-saving measures can improve the quality of lighting and reduce the energy consumption. The total
annual energy saving, from the proposed measures, will be about 20 thousand kW or about 30 thousand of hryvnia. Recoupment of the proposed measures, is less than the required period (0.5–6 years), that indicating on the feasibility of
their implementation. However, please note that the actual recoupment may decrease, depending on changes of the electricity tariff.
Conclusion. Investigation a lighting system of the educational building, allowed assessing its condition. The proposed measures to improve the effectiveness and the economic feasibility, will ensure a proper illumination of premises
and working conditions.
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CHOICE OF THE OPTIMAL WAVELET-BASIS FUNCTIONS FOR DIAGNOSTICS
OF ROTOR BROKEN BARS OF INDUCTION MOTORS
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vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine, е-mail: romashykhina.zhanna@gmail.com
Introduction. The choice of wavelet function is an important problem in the performance of diagnostics of rotor
broken bars in induction motors (IM) with the use of wavelet-transform (WT). The efficiency of diagnostic signal analysis depends on the results of this choice [1]. As a rule, the choice of the wavelet is determined by the information that
is to be obtained from the signal analysis. Taking into account the characteristic features of different wavelets in the
time and frequency domains it is possible to find certain properties in the analyzed signals that are not seen in the after
spectral analysis.
Aim of the research. Definition of the wavelet basis function for diagnostics of rotor broken bars of induction
motors.
Experimental part and result obtaind. To determine the possibilities of WT at the analysis of electromotive force
(EMF) signal in the motor stator windings it is proposed to carry out a number of preliminary researches for the following test signals:
– ideal signal – a sinusoid modulated by periodical high-frequency oscillations;
– a signal approximate to the expected signal of EMF in stator windings of the IM with broken rotor bars (without
taking into consideration the damping character of EMF).
In a general case, as a rule, the choice of wavelet can be determined by the following basic factors: purpose of the
analysis, type of the signal, characteristic features of the signal structure, signal-interference conditions.
To single out EMF information features in the stator windings at the use of WT at first it is necessary to choose a
general class of wavelets, then form a multitude of wavelet-bases (WB) from the set of bases with ordinal numbers for
particular wavelet families, determine the optimum level of decomposition and choose the most optimum basis of wavelet.
The process of determination of the optimum wavelet-basis consists of the following stages.
1. The choice of the type of frequency-time transform. A continuous wavelet-transform is chosen; it is characterized
by excellent frequency-time localization, accessibility of different exciting WB.
2. On the basis of required characteristics of wavelet-transform a general WB class is chosen. Orthogonal wavelets
with a compact supporter are chosen; presence of a number of zero moments according to the number of the basis ordinal index is typical for them. Also, a rapid calculation algorithm is well realized.
3. Choice of WB family with a set of ordinal indices. Daubechies, Simlet and Coiflets families are chosen as they
are designed on the basis of the necessary requirements of wavelet-analysis, orthogonality, compactness of the supporter. In this case symmetry and smoothness grow with the increase of the wavelet ordinal index.
4. Determination of the optimum level of decomposition. It is determined on the basis of maximum frequency and
the frequency of initial signal discretization. The optimum limit level for the analyzed non-stationary signals is calculated by expression [2]:

 f 
(1)
La   log 2  s    1    log 2  2 f m t    1 ,


 fm  

where La is optimum upper level of wavelet-decomposition; f m is upper boundary of frequencies band of concentrated
fundamental energy of the signal (in low-frequency domain); f s is discretization frequency; t is discretization
period.
I.e. further decomposition of the analyzed signal to the levels that exceed the found threshold La will not be efficient.
5. Determination of optimum WB. Orthogonal wavelets with a compact support can be used for analysis of oscillation sinusoidal signals. These wavelets include: Daubechies wavelets (dbN), Simlet wavelets (symN) and Coiflets
wavelets (coifN) [3], where N is numerical index (1,2,...) (Fig. 1).
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Figure 1 – Daubechies wavelets (а), Simlet wavelets (b) and Coiflets wavelets (c) of the fourth order
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Fig. 1 contains wavelets of the same order ( N  4 ). At N  2 Daubechies and Simlet wavelets are of the same
type and only differ in psi-function sign. Daubechies wavelets are asymmetrical. Wavelets approaching symmetry and
obtained from Daubechies wavelets [3] are called Simlet wavelets.
Such wavelets are used for continuous and discrete, as a rule, rapid wavelet-transform and reconstruction of the signal. They have phi- and psi-functions, as well as functions of scaling filter, which is the basic one for calculation of signals decomposition and reconstruction filters calculation.
Let us perform a wavelet-transform for an ideal signal – a sinusoid modulated by periodic high-frequency oscillations with the use of all three mentioned WBs as a basic function. On the basis of the obtained wavelet-spectra (Fig. 2)
it is possible to state that at low scales of wavelet high-frequency oscillations of the signal can be seen and at big scales
– low-frequency component of the signal is mapped.
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Figure 2 – Sinusoid signal with a high-frequency component and its wavelet-spectrum with the use of Daubechies
bases (а), Simlet bases (b) and Coiflets bases (c)
In this case, the use of each of the wavelets as the basis allows determination of a high-frequency component caused
by presence of tooth harmonics. So, it can be stated that one of the mentioned bases can be used for the analysis of sinusoidal signals containing a high-frequency component.
The paper contains analysis of the testing signal approximate to the anticipated signal of EMF in IM stator with broken rotor bars.
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Figure 3 – Test signal of coil EMF with superimposed excitation that corresponds to one broken bar and its
wavelet-spectrum with the use of Daubechies bases (а), Simlet bases (b) and Coiflets bases (c)
Analysis of the obtained wavelet-spectra with the use of different wavelet-bases revealed that application of Coiflets
wavelet, due to the properties of the basis itself, is considerably excessive, which ambiguously influences the reliability
of the diagnostics results. This basis is asymmetric.
Daubechies and Coiflets wavelets are asymmetric and insufficiently periodic. As mentioned above, Simlet wavelets
are to some extent approximate to symmetric ones (Fig. 3,b). So, it is possible to come to the conclusion that it is expedient to use Simlet wavelet-basis when there are superimposed excitations in test signals of windings EMF.
Conclusions. Thus, to analyze stator winding EMF signals it is expedient to use Simlet wavelet as WB. Waveletspectrum of test signal of the stator winding coil group EMF is obtained with the use of Simlet wavelet.
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Д. Ю. Сусік, студ., Н. В. Зачепа, асист., Ю. В. Зачепа, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний университет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: natali_2m@mail.ru
Вступ. Високі темпи розвитку виробництва ведуть до безперервного підвищення споживання електроенергії. Невідповідність якості споживаної електроенергії й перерви в електропостачанні таких систем можуть призвести не тільки до збоїв у роботі, але й до аварійних ситуацій, наслідки яких можуть завдати значної шкоди.
Одним з ефективних способів підвищення надійності енергогенеруючих систем (ЕС) є застосування автономних джерел електропостачання (АДЕ), виконаних на базі дизельних електростанцій і поновлюваних джерел
енергії. Основним функціональним вузлом таких систем є автономний генератор, якість генерованої електроенергії якого залежить від багатьох чинниеів: характеристик приводного двигуна, умов початкового збудження
генератора, способу стабілізації вихідної напруги тощо. Низька якість електроенергії свідчить, по-перше, про
великі втрати при перетворенні механічної енергії приводного двигуна в електричну енергію або про несправність електрогенератора, по-друге, електроспоживачі, що підключені до генератора, також працюватимуть у
неномінальному режимі, що відображатиметься на ресурсі працеспроможності обладнання та на якості виконання функціонального призначення. Тому робота присвячена актуальній проблемі визначення якісних та кількісних показників перетворення енергії в генераторі АДЕ.
Мета роботи. Розробка автоматизованої системи моніторингу показників якості перетворення енергії в АДЕ
з асинхронним генератором.
Матеріал та результати досліджень. У загальному випадку блок–схема АДЕ наведена на рис. 1, до складу
якої входять: первинне джерело механічної енергії (ПД); перетворювач електричної енергії – асинхронний генератор (АГ) з ємнісною системою збудження (ЄСЗ) та блок споживачів електричної енергії: однофазного та
трифазного змінного струму, постійного струму з підключенням через випрямляч [1].

Рисунок 1 – Блок–схема АДЕ з автоматизованою системою моніторингу показників
перетворення електричної енергії
Блок контрольно-вимірювальної апаратури містить три групи датчиків. Для отримання аналогових сигналів
напруг і струмів фаз на виході генератора слугують датчики ДН1–ДН3 та ДС1–ДС3 відповідно. Аналогічно, за
допомогою датчиків ДН4–ДН6, ДС4–ДС6 та ДН7–ДН9, ДС7–ДС9 отримують необхідні часові залежності електричних величин ЄСЗ та на зажимах споживачів відповідно. Аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) передає
отримані дані з датчиків на блок формування сигналів потужності (БФСП), функціональним призначенням якого є отримання сигналів миттєвої потужності [2] як добуток вхідних сигналів струмів та наруг із відповідних
датчиків, перетворених у ряд Фур’є. Блок формування сигналів потужності та блок визначення показників
генерованої електричної енергії (БВПГЕЕ) з виводом результатів безпосередньо через блок візуалізації є складовими аналізатора показників електричної енергії (АПЕЕ), що аналізує якісні та кількісні показники
генерованої електричної енергії на всіх елементах перетворення.
Алгоритм роботи аналізатора якісних показників електричної енергії в автономній енергогенеруючій установці в загальному вигляді наведено на рис. 2. Оцінка процесів енергоперетворення в автономному енергогенеруючому комплексі виконується на основі математичного апарату методу миттєвої потужності.
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Рисунок 2 – Алгоритм роботи автоматизованої системи моніторингу показників перетворення електроенергії
Для наочного відображення протікання процесів енергоперетворення електричних сигналів АПЕЕ містить
блок візуалізації (БВ). Також є можливість візуалізації електричних сигналів та їх спектрального аналізу, коефіцієнтів спотворення (THDi, THDu, THDp) на будь-якому з елементів енергосистеми. Вікно відображення електричних сигналів, їх спектрів та якісних показників зображено на рис. 3.

Рисунок 3 – Блок візуалізації автоматизованої системи моніторингу показників перетворення електроенергії
Висновки. Розроблений аналізатор показників електричної енергії являє собою програмний блок,
функціональними можливостями якого є аналіз енергетичних процесів у різних режимах роботи автономного
генераторного комплексу. Як математичний 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 потужності, ефективних значень миттєвої потужності. Дослідження енергопроцесів,
що виникають у енергетичній системі, дає можливість оцінки якості перетворення енергії.
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ПІДВИЩЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В МЕРЕЖАХ 0,4 кВ
НА ОСНОВІ ОПТИМАЛЬНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ
В. Я. Бунько, к.т.н., доц.
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Бережанський агротехнічний інститут»
вул. Академічна, 20, 47501, м. Бережани, Тернопільська обл., Україна, e-mail: VBunko@gmail.com
Вступ. Однією з гострих проблем енергетичної системи на сьогодні є забезпечення споживачів розподільних електричних мереж (РЕМ) напругою 0,4–10 кВ якісною електроенергією (ЯЕ). Важливими показниками ЯЕ
є рівень і несиметрія напруги, відхилення яких від нормативних показників веде до порушення роботи та зменшення терміну служби електроустаткування та обладнання. При невідповідності нормативних показників електроенергії (ПЯЕ) споживач має право вимагати від електропостачальних компаній відшкодування збитків, оскільки електроенергія відображає вимоги міжнародного стандарту ГОСТ 32144-2013, термінологічних стандартів
ГОСТ 30372-95 та ДСТУ 3466-96. Ще однією важливою проблемою в розподільних електричних мережах
(РЕМ) напругою 0,4–10 кВ є великі втрати електроенергії при її передачі споживачам.
Мета роботи. Підвищення параметрів електричної енергії, зниження втрат та відхилення напруги в розподільних електричних мережах напругою 0,4–10 кВ за рахунок корекції їх режимів роботи з використанням оптимальної компенсації реактивної потужності.
Матеріал і результати дослідження. Під час досліджень встановлено, що за п'ятирічний період має місце семиразове зростання кількості технологічних приєднань, що обумовлено значним збільшенням енергонасиченості
в побутовому й дрібнодвигунному секторі. Як результат, збільшується навантаження на електричні мережі, що
призводить до зниження рівня напруги за нормативно-допустимі межі. За наслідками вимірювання показників
якості електроенергії (ПЯЕ) на декількох підстанцій виявлено, що рівень напруги у споживачів у низці випадків
не перевищує 60 %; несиметрія напруги, яка не відповідає нормативним вимогам, була присутня на 75 % спостерігаючих підстанціях; tg φ у деяких випадках перевищував чотирикратне нормативне значення [1, 2, 4].
Все це доводить актуальність завдання забезпечення споживачів у розподільних електричних мережах електроенергією нормативної якості в сукупності з вирішенням задачі енергозбереження. На сьогодні з’явилося
обладнання, яке дозволяє усунути вищезазначені проблеми, тому й виникає необхідність у розробці методики
його ефективного застосування.
Для визначення величини підвищення напруги за рахунок встановлення компенсуючих пристроїв необхідно
визначити значення напруги до і після повної компенсації реактивної потужності (КРП). Запропоновано методику визначення рівня напруги на трансформаторній підстанції (ТП) після встановлення конденсаторних установок (КУ) за узагальненими параметрами мережі [3].
Напруга на шинах підстанції з низької сторони до КРП визначається за виразом
Р r  Qн x
Р (r  tg н x )
(1)
U U  н 
U  н 
,
0,4


U 0,4
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ЦЖ

де UЦЖ – напруга в центрі живлення (ЦЖ); Рн – активна потужність навантаження; Qн – реактивна потужність
(РП) навантаження; r∑, х∑ – сумарний активний та реактивний опір; U'0,4 – наведена напруга на шинах з низької
сторони ТП; tg φн – коефіцієнт реактивної потужності навантаження.

Рисунок 1 – Схема лінії електропередач розподільної електричної мережі 0,4 кВ
Якщо на підстанції провести повну КРП, тоді напруга на шинах ТП з низької сторони після КРП буде визначатись:
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де U''0,4 – наведена напруга на шинах з низької сторони після КРП.
Складемо між собою напругу на підстанції до й після збільшення потужності батарей конденсаторів:
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Задаємо пробний рівень напруги U''0,4 більший, ніж напруга U'0,4, тобто U 0,4
  kUU 0,4
 , де kU – коефіцієнт,
який характеризує необхідний відсоток підвищення напруги після повної КРП. Після чого визначаємо умови, за
якими він може бути досягнутий залежно від таких чинників, як U'0,4; Рн; tgφн та х∑.
Позначимо
(4)
U2  Pнtgн х
і назвемо узагальненим параметром мережі, розмірність якого – кВ2.
Отримаємо:
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Результати розрахунків для UЦЖ=10,5 кВ надано на рис. 2.
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Рисунок 2 – Номограма рівня напруги на підстанції при повній КРП
На основі номограми (рис. 2) можна визначити рівень напруги на підстанції після повної КРП по узагальнених параметрах електричної мережі для будь-яких вихідних умов.
Використання узагальнених параметрів мережі можна застосувати не тільки для одиночних, але й для магістральних ліній електропередач [3].
Для того, щоб скористуватись залежностями, які зображені на рис. 2., отриманими для одиночних ліній, необхідно визначити значення U2β для кожної ЛЕП:

U 2i  Pнi...ntgнi xoli ; i  1,2,3,4...n;

(7)

Pні...n  Pi  Pi 1  ...  Pn .
Для визначення рівня напруги в магістральних РЕМ пропонується наступна методика [2].
Напруга в ТП № 1 при повній КРП визначається за виразом

U н1  U н1kU 1,

(8)

де kU1 – коефіцієнт, який характеризує відсоток підвищення напруги після КРП до нуля для ТП № 1 і який визначається для Uн1 з рис. 2.
Значення напруги для наступних ТП визначається аналогічним способом і повинно враховувати коефіцієнт,
який характеризує необхідний відсоток підвищення напруги після повної КРП попередніх ТП.
Висновки. У результаті досліджень отримано значення рівня напруги при повній КРП, які знаходяться в
межах норми, що підтверджує достовірність розрахунків рівня напруги за допомогою рис. 2. За рис. 2 можна
без розрахунків оцінити вплив КРП на рівень напруги, після чого приймати рішення про використання пристроїв ПБЗ або застосування ВДТ.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МИТТЄВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
РЕЖИМУ СИСТЕМИ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Ю. О. Слободенюк, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: Julka@email.ua
Вступ. Система тягового електропостачання (СТЕ) постійного струму є нерозривним колом, ділянки якого
з'єднані по шинах 3,3 кВ тягових підстанцій. Характер споживання електричної енергії в СТЕ зумовлює завантаження тягових підстанцій. До основних причин, що впливають на погіршення якості електричної енергії
(ЯЕЕ) в СТЕ, належать: експлуатація електричного рухомого складу з регульованими перетворювачами [1], які
генерують до контактної мережі невластиві їй гармонічні складові; наявність на ділянці СТЕ електрорухомого
складу, що рухається в режимі рекуперативного гальмування; розходження рівнів напруги на шинах 3,3 кВ суміжних тягових підстанцій; різні режими роботи й характеристики устаткування суміжних тягових підстанцій
[2]. Погіршення показників ЯЕЕ призводять до виникнення додаткових технічних втрат електричної енергії і
тим самим погіршують показники ефективності роботи СТЕ й електровозу. Тому для вирішення даного питання поставлено задачу створення імітаційної моделі розрахунку миттєвих параметрів СТЕ постійного струму в
програмному пакеті Matlab/Simulink, за допомогою якої досліджують електричні, енергетичні параметри системи та спотворення якості електроенергії.
Мета роботи. Розробка імітаційної моделі розрахунку миттєвих електричних, енергетичних параметрів режиму та показників ЯЕЕ в програмному пакеті Matlab/Simulink для системи тягового електропостачання постійного струму за умов спотворення струму.
Матеріал і результати дослідження. У розрахунках режиму контактної мережі за відомими методиками [3]
використовують активний опір. Зважаючи на пульсуючий характер струму слід ураховувати вплив явища електромагнітної індукції шляхом введення відповідної індуктивності в еквівалентну заступну схему. Таким чином,
аналіз процесів у тяговій мережі постійного струму наближається до аналізу в мережі змінного струму. Реальна
напруга ud через роботу випрямляча тягової підстанції постійного струму й роботу регульованого перетворювача в електровозі має пульсації. Її можна надати як суму постійної Ud складової випрямленої напруги й змінної
udk складової, що складається з нескінченного ряду гармонік [3]. При симетричних живлячих напругах для
6-пульсних перетворювачів, які застосовують у складі обладнання тягових підстанцій постійного струму, періодичність пульсацій становить 300 Гц.
Змінна складова udk створює в колі «контактна мережа–електровоз–рельс» змінний струм idk, що складається
з тих же гармонік, що й udk. У зв'язку із цим чинником у контактній мережі також потрібно враховувати й індуктивний опір, тоді повний опір контактної мережі розраховують так:

Z( ,l )  R( l )2  X L ( ,l )2 ,

(1)

де R(l ) – повний активний опір ділянки контактної мережі, Ом; X L (, l ) – повний індуктивний опір ділянки
контактної мережі, Ом;  – кутова частота мережі, рад; l – довжина ділянки контактної мережі, км.
Тобто активний опір контактної мережі постійного струму, де мають місце пульсації, є функцією, яка залежить від пройденої відстані електровозом, а індуктивний опір – функція від відстані та частоти пульсацій вищих гармонік, які при зміні положення електровозу також змінюються.
За аналогією до тягової мережі змінного струму з двостороннім живленням [3] побудовано заступну схему
ділянки СТЕ, наведену на рис. 1. На ній зображено: А, В – тягові підстанції; uA, uB – джерело живлення тягових
підстанцій; 1, 2 – електровози, які живляться від СТЕ; i1, i2 – струми, споживані електровозом 1 та 2 відповідно;
l1, l2 – відстань від електровозу 1 до підстанції А та від електровозу 2 до підстанції В відповідно; lАВ – відстань
між підстанціями; l12 – відстань між електровозами; RA1, R12, RB2, LA1, L12, LB2 – активні опори та індуктивності на
ділянках. При цьому ємнісною провідністю, згідно з [3], зневажаємо, значення L та r відповідають значенням
погонних індуктивності та активного опору для СТЕ 3,3 кВ і чисельно дорівнюють L=0,0001 Гн/км та
r=0,01 Ом/км [3]. Відстань між підстанціями прийнято l=25 км.

Рисунок 1 – Заступна схема СТЕ електровозів на міжпідстанційній ділянці А–В

97

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ
Для аналізу роботи СТЕ використано спосіб імітаційного моделювання розрахунку, що безпосередньо відтворює хід процесів у реальній послідовності подій. Використовуючи результати, отримані в попередніх роботах, зокрема режимні параметри, розраховані з використанням імітаційної моделі [2], вихідними даними для
розрахунку енергетичних показників є струм та швидкість електровозів. За рівняннями, описаними у [2], у пакеті візуального програмування Matlab/Simulink побудовано імітаційну модель розрахунку СТЕ постійного
струму, в якій введено блоки, що забезпечують реалізацію розрахунку параметрів ЯЕЕ.
Напруга кожного електровозу має пульсації, спричинені протіканням пульсуючого струму в контактній мережі, який викликає відповідне пульсуюче падіння напруги.
Зважаючи на наявність пульсацій у параметрах режиму досліджуваної системи постійного струму, виконано
попередній аналіз спектру пульсацій, при цьому за частоту основної гармоніки обрано 50 Гц. Аналіз показав,
що домінуючими є гармонічні з кратністю частоти від основної 1, 3, 7, 13. При цьому розподіл гармонік напруги під час руху за формою повторює розподіл діючого значення напруги. Певний нерівномірний розподіл відзначається під час пуску електровоза на інтервалі часу 0–4. Це викликає суттєвий зріст коефіцієнту спотворення
струму та незначний вплив на коефіцієнт спотворення напруги. Беручи до уваги, що із зростом відстані від тягової підстанції до місця контакту електровоза зростають пульсації напруги, раціонально припустити, що зміни
у струмі в такому випадку викликають суттєві зміни напруги.
Зазначений вище розподіл параметрів режиму схеми, що досліджується, викликає відповідний розподіл потоків потужності електричної енергії (рис. 2). Рівень потужності втрат, зумовлений дією 1, 3, 7 та 13 гармоніками (рис. 2,а), співрозмірний з рівнем втрат потужності постійної складової (рис. 2,б), що підтверджується їх
співвідношенням (рис. 2,в). При цьому енергія втрат, отримана шляхом інтегрування постійної потужності та
повного спектру потужності, виявляється однаковою (рис. 2,г), а енергія, зумовлена дією вищих гармонійних, є
незначною (рис. 2,д).
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Рисунок 2 – Результати моделювання: а) постійна складової втрат потужності в точці приєднання
1 електровоза; б) діючі значення втрат потужності для 1, 3, 7, 13 гармонік в точці приєднання 1 електровоза;
в) коефіцієнт спотворення втрат потужності в точці приєднання 1 електровоза; г) повні втрати енергії та її постійної складової в точці приєднання 1 електровоза; д) втрати енергії для 1, 3, 7, 13 гармонік
в точці приєднання 1 електровоза
Висновки. На підставі аналізу структури тягової електричної частини сучасних електровозів, які отримують
енергію контактною мережею постійного струму, електроенергетичний режим можливо якісно охарактеризувати тільки з урахуванням вищих гармонічних параметрів режиму. Вплив параметрів контактної мережі, зважаючи на наявність гармонічних складових у струмі та напрузі, вимагає врахування при розрахунках режиму як
омічного опору, так і індуктивності елементів мережі. Для аналізу потужності електричної енергії в контактній
мережі постійного струму використано полігармонічне надання потужності, що дозволяє оцінити для певного
графіку руху за параметрами швидкості та струму електровоза його вплив на рівень напруги та її якість, та
складові зазначеної потужності, які використовують у діючих іноземних стандартах. Отримані результати можуть бути використані при формуванні вимог до систем обліку електричної енергії на ділянках залізниць, де
експлуатуються електровози з тяговим електротехнічним комплексом, який має напівпровідникові перетворювачі.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОТВОРЕННЯ ПОТУЖНОСТІ НА ДІЛЯНЦІ
ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПРИ РОБОТІ КЕРОВАНОГО
ТИРИСТОРНОГО ВИПРЯМЛЯЧА
Б. А. Теницький, студ.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: bogdan0633028766@ukr.net
Вступ. Електропривод постійного струму на основі тиристорних перетворювачів на даний час є одним з
основних типів промислового регульованого електроприводу. Це пояснюється низкою переваг цього типу електропривода: високою швидкодією, яка обмежується комутаційною здатністю двигуна й механічною інерційністю привода; миттєвою готовністю до роботи, широким діапазоном регулювання та тривалим терміном служби.
Малий вагогабаритний показник, блокове компонування дозволяє скоротити необхідні виробничі площі, зменшити капітальні витрати й витрати на установку та експлуатацію.
Разом із цим робота тиристорного перетворювача впливає на характер розподілу складових потужності в
системі електропостачання [1].
Мета роботи. Дослідження з використанням візуального програмування розподілу складових потужності у
вузлах системи електроспоживання при регулюванні тиристорного випрямляча.
Матеріал і результати дослідження. Джерелом несинусоідального струму є тиристорний перетворювач,
що живить двигун постійного струму (рис. 1). Модель складається з таких компонентів: TС – тиристорний перетворювач; DC – двигун постійного струму потужністю 55,16 кВт, 1750 об/хв; PG – синхронізований
6-імпульсний генератор, а також вимірювальні прилади струму та напруги мережевого кола тиристорного перетворювача (MEASUREMENT); датчики струму та напруги двигуна (Vd,Id).

Рисунок 1 – Модель тиристорного перетворювача
Виконавши низку попередніх експериментів для налагодження схеми (рис. 1), її включено до схеми ділянки електропостачання цеху (рис. 2). Схема включає: GRID – джерело живлення, TV – трансформатор типу
ТМ/1000/6 потужністю 1000 кВА, SHMA (R=0,00186 Ом, L=4,2e-6 Гн) – магістральний шинопровід,
SHRA1 (R=0,075 Ом, L=2,7e-5 Гн), SHRA2 (R=0,015 Ом, L=5,4e-5 Гн), SHRA3 (R=0,01Ом, L=4,1e-5 Гн) – радіальні шинопроводи та LOAD1(P=191,52e3, Q=145,582e3), LOAD2 (P=198,476e3, Q=124,972e3),
LOAD3 (P=157,876e3, Q=113,982e3) – гілки трифазного навантаження. Результати моделювання приведено на
рис. 3.

Рисунок 2 – Модель схеми електроспоживання цеху
*Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Бялобржеського О.В.
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У схему (рис. 2) введено дві вимірювальні підсистеми. Перша підсистема (Power_Def_1459_TV) – для вимірювання параметрів сторони нижчої напруги понижуючого трансформатора, друга (Power_Def_1459_TС) – для
вимірювання параметрів на стороні мережевої напруги тиристорного перетворювача. За допомогою вимірювальних підсистем розраховано значення активної, реактивної та інших потужностей згідно з [3]. На першій підсистемі (Power_Def_1459_TV) маємо виміри з нижчої сторони трансформатора, а з другої (Power_Def_1459_TС)
– результати параметрів на тиристорному перетворювачі.
У ході виконання досліджень був обраний режим тиристорного перетворювача з приводом двигуна постійного струму, на якому змінювали момент від M  M ном до M  M ном  0,5 . Після проведених дослідів переконались, що тиристорний перетворювач змінює синусоїду біля двигуна великим стрибком струму, а також напруги біля нижчої сторони понижуючого трансформатора, що й зображено на рис. 3.
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Рисунок 3 – Результати експериментів, зняті із SCOPE на нижчій напрузі трансформатора (а) і SCOPE2
на тиристорному перетворювачі (б)
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Рисунок 4 – Залежність струму спотворення (DeI ) , напруги спотворення (DeU ) та гармонічної повної
потужності (DeH ) від кута відкриття тиристорів  при моменті M  M ном  0,5 на нижчій напрузі
трансформатора (а) і тиристорному перетворювачі (б)
Висновки. Проаналізувавши отримані дані, робимо висновки, що тиристорному електроприводу властивий
такий недолік – при роботі тиристорного перетворювача спотворюється форма напруги в мережі змінного
струму й виникають перешкоди.
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РОЗПОДІЛ КОМПОНЕНТ ПОТУЖНОСТЕЙ НА ДІЛЯНЦІ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ
ПРИ РОБОТІ ТРИФАЗНОГО ТИРИСТОРНОГО РЕГУЛЯТОРА
Р. А. Хорошко, студ.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: metacritic@ukr.net
Вступ. На даний час досить актуальним стає завдання достовірної оцінки (вимірювання) параметрів трифазних електричних мереж при несиметрії напруг і нелінійному навантаженні мережі, що призводить до великих
спотворень синусоїдальності струмів і напруг, особливо в електричних мережах, в яких потужності джерела й
навантаження співрозмірні, а довжина та опір кабельних мереж малі [1, 2]. Зокрема, до таких мереж відносяться
суднові електромережі й мережі автономних промислових об'єктів. У цих умовах стає важливим питання правильного вимірювання повної потужності трифазної мережі та її активної й реактивної складової.
Мета роботи. Дослідження впливу споживачів, які мають у складі тиристорний регулятор напруги, на
якість електроенергії з використанням моделі системи електропостачання.
Матеріал і результати дослідження. Для дослідження впливу тиристорного регулятора на систему електропостачання в програмному пакеті MatLab зібрано експериментальну модель. Досліджувана система електропостачання (рис. 1) складається з наступних елементів: трифазне джерело живлення, яке імітує параметри мережі; двохобмоточний трансформатор потужністю 1000 кВА; блок вимірювання параметрів мережі; активноіндуктивні навантаження, що імітують параметри шинопроводів; блоки, що імітують навантаження груп споживачів; підсистема, в якій зібрано схему печі опору з тиристорним регулятором нарпруги (рис. 2). Також на
схемі присутні дві вимірювальні підсистеми. Перша (Power_Def_1459_TV) для вимірювання параметрів сторони нижчої напруги трансформатора, друга (Power_Def_1459_TRN) для вимірювання параметрів кола з тиристорним регулятором напруги. Сигнал на ці підсистеми подається з блоків зчитування даних (From), також до цих
блоків приєднані осцилографи (Scope) для відображення струмів та напруг, досліджуваних частин схеми. Методи, за якими наведені підсистеми, здійснюють обрахунки, вказані в літературі [3].

Рисунок 1 – Імітаціна модель досліджуваної установки (силова частина)
Підсистема, що імітує піч опору з тиристорним перетворювачем напруги (риc. 2), складається з наступних
елементів: блок вимірювання параметрів мережі (Three-Phase V-I Measurement); блок, що задає кут керування
тиристорним перетворювачем (Synchronized 6-Pulse Generator); блок (Constant1), який закриває та відкриває
блок керування; елементи, що в даному програмному пакеті імітують тиристори (Universal Bridge); паралельно
з’єднане активно-індуктивне навантаження (Three-Phase Parallel RLC Load), що імітує піч опору; блоки вимірювання струмів та напруг (Current Measurement, Voltage Measurement). До підсистеми підключений блок (Constant), який задає кут керування тиристорним перетворювачем.
Результати дослідів знято для восьми різних кутів керування α. Провівши моделювання, отримано дані параметрів мережі обмотки нижчої напруги трансформатора та кола з тиристорним регулятором напруги. Отримані результати зображено на графіках (рис. 3, 4).
*Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Бялобржеського О.В.
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Рисунок 2 – Схема підсистеми, що імітує піч опору з тиристорним регулятором напруги

а)
б)
Рисунок 3 – Залежності ефективної (Se), активної (P) та неактивної (N) потужностей від кута відкриття
тиристорів α: а) на стороні низької напруги трансформатора; б) у колі печі опору з тиристорним
регулятором напруги

а)
б)
Рисунок 4 – Залежність струму спотворення (DeI), напруги спотворення (DeU) та гармонійної повної
потужності (DeH) від кута відкриття тиристорів α: а) на стороні низької напруги трансформатора,
б) у колі печі опору з тиристорним регулятором напруги
Висновки. У результаті експериментальних досліджень встановлено, що потужність викривлення,
зумовлена роботою тиристорного регулятора напруги на шинах споживача, домінує як потужність викривлення
струму, а на шинах вторинної напруги понижуючого трансформатора домінує як потужність викривлення
напруги.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИКРЕВЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ДІЛЯНЦІ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ
ЗІ ЗВАРЮВАЛЬНОЮ УСТАНОВКОЮ
М. В. Даєв, студ.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: saue1@kdu.edu.ua
Вступ. Робота будь-якого електричного обладнання залежить від надійності системи електропостачання й
якості електричної енергії. Якість електричної енергії прямо залежить від роботи електричного обладнання. У
даній роботі цим обладнанням є зварювальні установки змінного струму.
В основному всі електрозварювальні установки є однофазними споживачами, тому рівномірний розподіл
навантаження по фазам трифазної мережі не завжди вдається, особливо через наявність потужних
зварювальних установок, тому в мережі виникає несиметрія та несинусоїдальність струму і напруги [1, 2].
Потік електричної енергії, зумовлений роботою зварювальної установки, певним чином характеризується
потужністю та розповсюджується в системі електропостачання, впливаючи на завантаження понижуючих
трансформаторів цехових підстанцій. У результаті цього виникає задача оцінки зазначеного потоку
потужності.
Мета роботи. Розрахунок схеми електропостачання цеху та дослідження її режимів у середовищі візуального програмування.
Матеріал і результати дослідження. У пакеті візуального програмування Matlab було досліджено модель
системи споживання електричної енергії ділянки цеху промислового підприємства (рис. 1) для декількох режимів роботи. Проведено три досліди:
1) дослідження повної схеми електропостачання цеху (результати – рис. 2,а та рис. 3,а);
2) дослідження схеми без одного з еквівалентних навантажень (результати – рис. 2,б та рис. 3,б);
3) дослідження схеми без одного із зварювальних апаратів (результати – рис. 2,в та рис. 3,в).

Рисунок 1 – Імітаційна модель ділянки електроспоживання з нелінійним навантаженням
На часових діаграмах (рис. 2) при відключенні еквівалентного лінійного навантаження спостерігається незначне збільшення амплітудних значень струму й напруги, тобто дане навантаження істотно не впливає на роботу схеми в цілому. Що стосується третього досліду, то при відімкненні одного зі зварювальних апаратів спостерігається несиметрія та несинусоїдальність сигналів струму й напруги на досліджуваних ділянках
схеми.
Також отримано значення гармонічного складу [3, 4] повної потужності для всіх трьох дослідів. Графічне
відображення спектрального гармонічного складу приведено на рис. 3. Видно, що у випадку дослідження повної схеми та схеми без еквівалентного навантаження гармонічний склад практично не зазнає змін. При його
порівнянні із третім дослідом спостерігається сплеск потужності на гармоніці при 100 та 200 Гц.

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Бялобржеського О.В.
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а)

в)

б)

Рисунок 2 – Графіки струму та напруги на стороні вторинної напруги силового трансформатора:
а) для першого досліду; б) для другого досліду; в) для третього досліду

а)

б)

в)

Рисунок 3 – Графічне відображення спектрального гармонічного складу повної потужності на шинах вторинної
напруги силового трансформатора: а) для першого досліду; б) для другого досліду; в) для третього досліду
Висновки. У пакеті візуального програмування розроблено та досліджено режими моделі системи споживання електричної енергії ділянки цеху промислового підприємства, до складу якої входять споживачі як з лінійними, так і нелінійними навантаженнями.
Оцінка показників споживання електричної енергії виконана на підставі впливу роботи зварювального обладнання, яке генерує в мережу вищі гармоніки, на роботу ділянки цехової мережі.
Встановлено, що відключення нелінійних навантажень викликає зміну режиму системи та збільшення потужності, яка передається силовим трансформатором, окрім цього суттєво змінюється рівень гармонік цієї потужності.
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ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
В. С. Демків, студ., О. В. Дозоренко, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: vovaet-12-1@mail.ru
Вступ. Енергетичні установки на базі сонячних елементів у даний час мають особливу актуальність у сучасній світовій енергетиці [1]. У низц наукових робіт розглядається впровадження сонячних енергетичних установок у структуру електропостачання підприємств [2], тому є доцільним розроблення структурної схеми електротехнічного комплексу електропостачання гірничих підприємств на базі сонячних електростанцій з метою підвищення надійності системи електропостачання й зменшення споживання електричної енергії з мережі.
Мета роботи. Розробити структурну схему електротехнічного комплексу електропостачання гірничих підприємств на базі сонячних електростанцій.
Матеріал та результати дослідження. З урахуванням результатів попередніх досліджень [2] запропоновано структурну схему електротехнічного комплексу електропостачання гірничих підприємств на базі сонячних
електростанцій (рис. 1).
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Рисунок 1 – Структурна схема електротехнічного комплексу електропостачання гірничих підприємств на базі
сонячних електростанцій: 1 – блок сонячної електростанції; 2 – блок датчиків; 3 – керовані контакти;
4 – розподільчий пристрій сонячної електростанції; 6, 9, 11, 14, 17, 20 – керовані контакти блоку цеху;
5, 8, 12, 15, 16, 19 – цехові блоки датчиків; 10 – розподільчий пристрій головної понижувальної підстанції;
7, 13, 18 – відповідно цех 1, цех 2, цех 3; 21 – погоджуючий блок для керування керованими контактами;
22 – погоджуючий блок для прийняття сигналу з блоку датчиків; 23 – система керування;
24 – блок прогнозування; 25 – метеоблок; 26 – блок статистичних даних
Електротехнічний комплекс електропостачання гірничих підприємств на базі сонячних електростанцій функціонує наступним чином.
Генерація електричної енергії проходить у блоці сонячної електростанції (1). Живлення блоку системи керування (23) відбувається за рахунок підключення до блоку сонячної електростанції (1). До блоку системи керування входить: блок прогнозування (24), який поєднано з блоком метеоданих (25) і блоком статистичних даних
(24), погоджуючий блок для керування керованими контактами (21), погоджуючий блок для прийняття сигналу
з блоку датчиків (22).
Генерована енергія з блоку сонячної електростанції (1) живить блок розподільчого пристрою сонячної електростанції (4), який, у свою чергу, живить цехових електроприймачів (навантаження) (7, 13, 18). Також живлення
цехових електроприймачів може відбуватися від блоку розподільчого пристрою головної понижувальної підстанції (10). Комутація між блоками виконується за допомогою керованих контактів (3, 6, 9, 11, 14, 17, 20). Керуючий
сигнал виходить з погоджуючого блоку (21), зйом електротехнічних параметрів відбувається за допомогою блоків
датчиків (2, 5, 8, 12, 15, 16, 19), прийом даних здійснюється за допомогою блоку погодження (22).
Висновки. Запропоновано структурну схему електротехнічного комплексу електропостачання гірничих підприємств на базі сонячних електростанцій з метою підвищення надійності електропостачання та впровадження новітніх технологій у сфері електропостачання промислових підприємств.
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ВПЛИВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА РОБОТУ СИСТЕМИ
ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
А. В. Кочаток, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: creidid@gmail.com
Вступ. Будь-яке електромагнітне середовище формується як результат певного технологічного процесу. В
електроенергетичному процесі системи тягового електропостачання (СТЕ) − це розподіл, передача й споживання електроенергії. Показники якості електричної енергії (ПЯЕ) є тими рівнями електромагнітої сумісності
(ЕМС) електричної мережі, при яких гарантується нормальне функціонування будь-яких електротехнічних засобів, підключених до цієї мережі, якщо ці ПЯЕ не перевищують допустимих значень. З іншого боку, електротехнічні засоби характеризуються своїми допустимими рівнями ЕМС, які визначають їх перешкодостійкість, за
якою й гарантується нормальне функціонування цих засобів. Розробка основних напрямів підвищення енергоефективності СТЕ пов’язана з визначенням причин нераціонального використання електроенергії й резервів енергозбереження, зокрема, його потенціалу. Упровадження заходів щодо енергозбереження в СТЕ, які мають значну кількість нелінійних і нестаціонарних споживачів, передбачає забезпечення заданих рівнів ПЯЕ в системах
і ЕМС її елементів. Це пов’язане з тим, що зниження якості напруги й струму в СТЕ призводить до порушення
технологічних режимів, зростання рівнів споживання активної й реактивної потужностей, додатковим втратам
активної енергії, скорочення терміну служби та зниження коефіцієнта потужності системи і, відповідно, продуктивності електричного устаткування. Основним чинником цих негативних явищ є розповсюдження кондуктивних перешкод через різноманітні гальванічні зв’язки. Якість електроенергії є істотним чинником, що впливає
на ефективність режимів енергосистеми та споживачів. В Україні стан з ПЯЕ погіршується через: недостатню
пропускну здатність електричних мереж (особливо низької напруги, довжина ліній яких досягає 50 % загальної
довжини усіх ліній електропередачі); застарілі методи їх проектування й експлуатації, що не враховують повною мірою показники ЯЕ; відсутність сучасних засобів вимірювання ПЯЕ й ефективних засобів їх поліпшення.
Численні дослідження режимних параметрів в електричних мережах України свідчать про те, що основні показники ЯЕ не завжди відповідають існуючим вимогам.
Мета роботи. Встановлення впливу енергообмінних процесів у системах тягового електропостачання на
якість електричної енергії.
Матеріал і результати дослідження. При випрямленні напруги відбувається спотворення форми струму,
несинусоїдальний струм містить значну кількість вищих гармонік. Разом з тим індуктивність розсіювання обмоток трансформатора, випрямляча та пульсації випрямленого струму зумовлюють зсув по фазі на кут φ першої гармоніки струму i(1), що споживається з контактної мережі, відносно напруги живлення U. Все це зменшує коефіцієнт потужності X=v·cos(φ), що негативно впливає на енергетичні показники всієї системи енергозабезпечення. Нестаціонарні енергообмінні процеси, які відбуваються в нелінійних колах СТЕ, викликають цілу
низку негативних явищ (рис. 1) та призводять до погіршення якості електричної енергії. Якість електричної
енергії залежить від характеру навантаження споживачів. Безперервна зміна навантаження, характерна для тягових мереж, викликає зміну рівня напруги, несиметрію й несинусоїдальність напруги. Отже, такий же змінний
характер матимуть і показники якості електричної енергії. Це посилює складність оцінки їх впливу на роботу
cпоживачів.

Вищі гармоніки

Відхилення та коливання напруги

Нестаціонарні та нелінійні
енергообмінні процеси в
СТЕ
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струмів та
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Імпульсні перенапруги

Несинусоїдальність
струмів та напруг

Рисунок 1 – Вплив електромагнітних процесів на якість електроенергії
В існуючих методиках оцінювання ЯЕ [2] відносять наступні впливи на системи.
1. Вищі гармоніки в системі електропостачання викликають додаткові втрати енергії, скорочують термін
служби косинусних конденсаторних батарей, електродвигунів і трансформаторів, призводять до труднощів при
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налагодженні релейного захисту та сигналізації, а також експлуатації електроприводів з тиристорним керуванням і т.ін.
2. Відхилення та коливання напруги.
Доза коливань напруги ідентична розмаху зміни напруги й у діючих електричних мережах вводиться в міру
їх оснащення відповідними приладами. При використанні показника "доза коливань напруги" оцінка допустимості розмаху зміни напруги може не проводитись, оскільки розглядаються показники взаємозамінні.
U (t )  U n
(1)
Ut 
100 % ;
Un
kкол 

(U нб  U нм )
2 2U н

.

(2)

3. Несиметрія струмів та напруг.
Несиметрія напруг виникає через навантаження однофазних електроприймачів. Оскільки розподільні мережі
напругою вище 1 кВ працюють з ізольованою або компенсованою нейтраллю, то несимметрія напруг обумовлена появою напруги зворотної послідовності. Несиметрія проявляється у вигляді нерівності лінійних і фазних
напруг і характеризується коефіцієнтом зворотньої послідовності напруг:
U 2(1)
(3)
k2U 
100 % .
Uн
4. Несинусоїдальність струмів та напруг.
При роботі в системі потужних випрямних і перетворювальних установок, а також дугових печей і установок для зварювання, нелінійних елементів відбувається деформація кривих струму і напруги. Несинусоїдальні
криві струму і напруги є гармонічні коливання, що мають різні частоти (промислова частота – це нижча гармоніка, всі інші по відношенню до неї – вищі гармоніки).
N
1
(4)
kнс 
U n2 100 % .

U н n2
5. Імпульсні перенапруги.
Імпульсна напруга – це різка зміна напруги, за якою слідує поновлення напруги до звичайного рівня за проміжок часу від кількох мікросекунд до 10 мілісекунд. Воно є максимальним миттєвим значенням напруги імпульсу.
U
U імп  імп .
(5)
2U н
Висновки. Забезпечення необхідного рівня ЯЕ у системах тягового електропостачання електрифікованих
залізниць має здійснюватись застосуванням необхідних технічно можливих заходів при розробці та виготовленні обладнання й комплектувальних виробів, проектуванні та побудові СТЕ на базі обґрунтованого вибору її
конфігурації і параметрів та раціональних схем підключення до системи зовнішнього електропостачання. При
цьому електромагнітну сумісність підсистем електричної тяги необхідно розглядати у більш широкому аспекті,
а саме, як з боку виключення негативного впливу підсистем електричної тяги (тягового електропостачання та
електрорухомого складу) на пристрої залізничної автоматики, зв’язку та інші суміжні пристрої, так і з боку виключення негативного впливу на якість споживаної електроенергії та негативного впливу однієї підсистеми
електричної тяги на іншу, а також на систему зовнішнього електропостачання.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ НАСОСНОЙ
СТАНЦИИ КАРГРЭС–1
А. Н. Удербаев, студ., Е. В. Кунтуш, ст. препод.
Карагандинский государственный индустриальный университет
просп. Республики, 30, 101400, г. Темиртау, Казахстан, e-mail: elena_kuntush@mail.ru
Введение. В связи с ускорившимися темпами развития электроэнергетической базы для собственных нужд
больших предприятий промышленного назначения и усложнением установившихся и переходных эксплуатационных режимов возникает ряд проблем и, соответственно, расширяется диапазон задач, решающихся при
управлении данными процессами. Необходимым требованием для обеспечения устойчивой работы потребителей собственных нужд является их качественное электроснабжение.
Цель работы. Вследствие того, что на Береговой насосной станции КарГРЭС–1 г. Темиртау было установлено дополнительное оборудование, соответственно увеличилось и потребление электроэнергии, и в связи с
этим возникла необходимость в пересмотре существующей схемы электроснабжения и выборе соответствующего электрооборудования.
Материал и результаты исследования. Для питания Береговой насосной станции необходима трансформаторная подстанция. В зависимости от места расположения на территории какого либо объекта трансформаторные подстанции классифицируются по следующим типам:
1) подстанции, стоящие на расстоянии от объекта и расположенные отдельно;
2) подстанции, пристроенные к зданию и примыкающие к нему;
3) встроенные подстанции, которые находятся в специальных отдельных помещениях внутри здания или же
прилегающие внутри здания к его стенам;
4) подстанции, являющиеся внутрицеховыми, когда электрооборудование подстанции находится в рабочем
помещении или же в закрытом помещении (оборудование подстанции выкатывается в помещения цехов).
В связи с тем, что установка трансформаторной подстанции внутри помещения представляется невозможной, предпочтительным выглядит первый вариант с отдельно стоящей комплектной подстанцией наружного
исполнения (КТПН). Подстанция КТПН имеет нижеперечисленные преимущества:
1) использование различного оборудования как отечественного, так и зарубежного производства для комплектации подстанции КТПН с целью улучшения и оптимизации в области решения поставленных задач;
2) ее высокая степень мобильности вследствие того, что комплектная трансформаторная подстанция имеет
возможность для транспортировки (полностью или частями по модулям);
3) применение качественного заводского монтажа, применение оптимальных решений для взаимоблокировок и планировки геометрии подстанции, удобство и безопасность при эксплуатации [1].
Одно из важных направлений в сфере энергосбережения – это снижение реактивной мощности (увеличение
cosφ), т.к. реактивная мощность влечет за собой увеличение потерь электроэнергии. Потери электроэнергии
могут достичь значений от 10 до 50 % среднего значения потребления, если не использовать устройства для
компенсации реактивной мощности. В настоящее время используют следующие типы компенсирующих устройств: синхронные компенсаторы, конденсаторные компенсирующие устройства.
Синхронный компенсатор (СК) является облегченным синхронным электродвигателем, который работает
только лишь в режиме холостого хода. При работе в режиме перевозбуждения он становится генератором реактивной мощности. Главным достоинством СК является то, что в случае аварии и понижения напряжения в
электросистеме он может увеличить выдачу реактивной мощности, что приводит к автоматическому увеличению напряжения в сети. Также в СК можно плавно регулировать мощность, и он может потреблять реактивную
мощность, что является также его достоинством. Однако синхронный компенсатор является дорогим устройством компенсации реактивной мощности как по капиталовложениям, так и по потерям активной мощности.
Одним из основных методов компенсации реактивной мощности являются конденсаторные установки –
компенсаторы реактивной мощности (КРМ). Благодаря установке КРМ можно добиться очень хороших результатов при компенсации реактивной мощности электроустановок. Также конденсаторные установки помогают в
вопросе увеличения ресурса энергоснабжения по времени, увеличивая его в несколько раз. Кроме того, компенсаторы реактивной мощности могут эффективно стабилизировать энергоснабжение даже при резких перегрузах
и скачках напряжения. Установки КРМ обладают следующими явными преимуществами:
1) весьма малые удельные потери для активной мощности (для нынешних установок потери не превышают
показателей 0,5 Вт на 1 кВАр);
2) отсутствие подвижных частей и шума при работе;
3) удобство при монтаже и эксплуатация (фундамент не требуется);
4) относительно небольшие вложения;
5) возможность выбора практически любой требуемой мощности для компенсации;
6) можно установить и подключить практически в любой точке сети;
7) малые затраты на эксплуатацию [2].
Для создания коммутации со стороны высокого напряжения требуются высоковольтные выключатели. По
типу использования диэлектрических сред меж контактов выключателя имеются следующие типы высоковольтных выключателей:
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1) масляные выключатели относительно просты и дешевы в эксплуатации, однако имеют существенный недостаток – пожаро- и взрывоопасность, а также они обладают крупными размерами;
2) воздушные выключатели дороже и конструктивно сложнее по сравнению с масляными, также для работы
воздушных выключателей требуется компрессорная станция, необходимая для получения под высоким давлением чистого и сухого воздуха;
3) вакуумные выключатели отличает высокая степень надежности, упрошенная конструкция и малые затраты на обслуживание;
4) элегазовые выключатели отличают высокая способность к коммутации и малые размеры, высокая стоимость – их недостаток.
Вакуумные выключатели серии BB/TEL по сравнению с обычными вакуумными выключателями обладают
следующими достоинствами:
1) высокий ресурс механизма;
2) низкое потребление электроэнергии во вторичных цепях управления;
3) компактные размеры и вес;
4) использование в цепях управления оперативного постоянного и оперативного переменного токов;
5) на протяжении всего срока эксплуатации отсутствие необходимости в ремонтах;
6) относительно умеренная стоимость вследствие низкой трудоемкости.
Управляется вакуумный выключатель благодаря встроенному электромагнитному приводу, имеющему магнитную защелку. Для замены имеющихся масляных выключателей наиболее рационально использовать выключатели BB/TEL с конструктивным исполнением первого и второго типов, предназначенных для этих целей [3].
Для коммутации по низкой стороне трансформаторной подстанции и для защиты применяются автоматические выключатели. Выключатели автоматические необходимы для проведения тока в нормальных режимах и
разрыва цепи при коротких замыканиях, перегрузках и для нечастых (до шести раз в сутки) коммутаций электрических цепей. Они в изобилии представлены на рынке производителями с постсоветского пространства.
Выключатели ВА имеют такие преимущества: надежность; низкая стоимость в сравнении с аналогами западного производства. Также имеются и недостатки: невозможность модернизации в ходе эксплуатации; тепловой расцепитель выключателя чувствителен к окружающей температуре; по сравнению с образцами западного
производства имеют большие размеры на такие же токи [4].
Для трансформаторных подстанций необходимо рассчитать и выбрать релейную защиту для защиты от повреждений и ненормальных режимов работы. В данное время применяются два вида релейных защит: электромеханическая и микропроцессорная защиты. Микропроцессорная релейная защита по сравнению с защитой на
электромеханических реле обладает следующими преимуществами:
1) удобство в управлении и компактность;
2) регистрация ситуаций при аварийных режимах;
3) при нарушениях в устойчивости системы, отключение синхронных потребителей с опережением;
4) дальнее резервирование.
Однако при эксплуатации микропроцессорных блоков релейной защиты обнаружились следующие недостатки:
1) высокая цена;
2) низкая пригодность к ремонту.
Исходя из этих данных, можно прийти к следующим выводам:
1) микропроцессорные устройства релейной защиты являются прогрессивным направлением в области релейной защиты;
2) заявленная высокая надежность микропроцессорных блоков релейной защиты не является таковой;
3) эксплуатационному и ремонтному персоналу, работающему с микропроцессорной защитой, необходимо
четко знать все слабые и сильные стороны данного оборудования и правильно организовывать их работу;
4) государственным органам следует заняться стандартизацией в данной сфере.
Выводы. Предложенная модернизация схемы электроснабжения отвечает требованиям безопасности, надежности, экономичности. Произведенная модернизация схемы электроснабжения и электрооборудования позволит Береговой насосной станции надежно снабжать водой КарГРЭС–1.
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ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
БЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
А. Н. Минко, к.т.н., зав. отделом
ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»
просп. Науки, 9, 61089, г. Харьков, Украина, е-mail: alexandr.minko@list.ru
Введение. В условиях мирового энергетического кризиса, последствия которого особенно негативно отражаются на энергосистеме и экономике Украины, наблюдается перераспределение доли типов генерирующих
мощностей. Согласно официальным данным, происходит увеличение доли генерируемой электроэнергии атомными электрическими станциями с 45 % в 2014 г. до 56 % в 2015 г. Кроме того, в связи с дефицитом качественного твердого топлива уменьшилась доля генерации электрической энергии до 35 % в 2015 г. тепловыми электрическими станциями, процентные показатели остальных источников электроэнергии в 2016 г. представлены
на рис. 1 [1].
Цель работы. В результате теоретического исследования фактического состояния энергетической, машиностроительной и металлургической отрасли определить перспективные направления развития электрогенерирующих установок, удовлетворяющих общемировым требованиям эффективности, безопасности и экономичности.
Материал и результаты исследований. По результатам анализа
научно-технической литературы, тендерной и конструкторской документации, а также последних зарубежных и отечественных реРисунок 1 – Процентное соотношение
зультатов исследований в области энергомашиностроения [2–5] одисточников электроэнергии
ним из перспективных направлений развития электрогенерирующих
в Украине за 2016 г.
установок за рубежом являются установки малой мощности, работающие на низкопотенциальном, с точки зрения энергоемкости, топливе (ресурсе). Под таким топливом (ресурсом) понимается остаточный теплотворный
потенциал, содержащийся в отходах от основного технологического процесса того или иного промышленного
предприятия (металлургический комбинат, фабрика и т.д.), отходящие газы от котлов-утилизаторов, а также
невостребованный пар (с низким давлением и температурой) от систем охлаждения крупного горнометаллургического и энергетического оборудования.
В настоящее время в энергетически развитых странах наряду с нетрадиционными источниками электроэнергии активно используются точечные источники энергии, которые не подключены к общепромышленной сети, а
применяются для потребления собственных нужд основного технологического оборудования промышленного
предприятия, по месту, где установлен такой электропреобразователь. Для восполнения потребленной электроэнергии в пределах крупных промышленных предприятий горной, металлургической, пищевой, сельскохозяйственной и машиностроительной отраслях хорошо зарекомендовали себя установки малой мощности (в диапазоне
0,5–4,0 МВт) блочного исполнения в таких странах, как Германия, Франция, Чехия, Польша, Румыния и т.д.
Турбогенераторные установки блочного исполнения,
скомпонованные по типу «турбина–редуктор–генератор»,
могут быть установлены на предприятиях горнометаллургического комплекса, топливом для которых является смесь доменного и конвертерного газов (калорийность смеси можно регулировать коксовым газом), а также невостребованный пар от котлов-утилизаторов и систем охлаждения основного металлургического оборудования. На рис. 2 представлена турбогенераторная установка блочного исполнения, чешского производства, содержащая: 1 – патрубок входа пара; 2 – патрубок выхода
пара; 3 – турбина; 4 – редуктор; 5 – асинхронный генератор; 6 – фундаментная рама. Основные технически показатели такой установки [6]:
– генерируемая мощность 0,5–4,0 МВт;
– частота вращения генератора 3000 об/мин;
– избыточное давление пара на входе в установку менее 4,0 МПа;
– избыточное давление пара на выходе из установки
менее 0,6 МПа;
Рисунок 2 – Турбогенераторная установка
– температура пара на входе в установку 420–650 ºС
малой мощности блочного исполнения
(и менее).
Для осуществления разработки турбогенераторной установки малой мощности блочного исполнения предлагается разделить проектирование на три отдельных задачи: 1) разработка турбинной части; 2) разработка редукторной части; 3) разработка генераторной части. На рис. 3 показаны модели трех конструктивных элементов
турбогенераторной установки малой мощности блочного исполнения.
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б)
1 – корпус; 2 – вал первой
передачи (вал турбины); 3 – вал
второй передачи (необходим в
случае изменения скорости на
валу турбины); 4 – вал третьей
передачи (вал генератора)

а)
1 – канал подводящего пара;
2 – раздающее сопло статора;
3 – решетка лопаток рабочего диска;
4 – вал турбины с диском
в)
Рисунок 3 – Модели конструктивных элементов турбогенераторной установки малой мощности блочного
исполнения: а – одноступенчатая аксиальная турбина; б – редуктор; в – модель асинхронного генератора
В предлагаемых установках генерации электроэнергии имеется ряд недостатков. В первую очередь, это низкий КПД (60–80 %) и нестандартные решения при установке и размещении их оборудования. Кроме того, получаемая электроэнергия имеет низкие показатели качества по напряжению, частоте, синусоидальности тока и
т.д. Такую электроэнергию целесообразно потреблять нетребовательными электроприемниками, например,
оборудованием систем отопления, накаливания, предварительного разогрева и т.д. При этом у электрогенерирующих установок малой мощности имеется ряд положительных качеств:
– экономичность: первичным энергоресурсом является невостребованный ресурс (топливо из отходов, пар,
конвертерный и доменный газ и т.д.);
– экологичность: происходит потребление вредных металлургических газов (СО, СО2, SO2, NOх), потребление выбрасываемого в атмосферу пара, снижение уровня вредных выбросов в процессе работы (как в воздушный, так и в водный бассейн) и др.;
– конкурентоспособность: в процессе реализации (разработка и изготовление) проектов по созданию маломощных источников электроэнергии отечественные организации и предприятия приобретут необходимый опыт
и умения в проектировании данного типа оборудования, аналогов которым в Украине нет.
Выводы. 1. Для преодоления энергетического кризиса в Украине необходимо на законодательном уровне
стимулировать промышленные предприятия горно-металлургического, пищевого и сельскохозяйственного сектора экономики развивать использование точечных установок электроэнергии малой мощности, которые работают на обеспечение собственных нужд этого предприятия и потребляют в качестве первичного энергоресурса
отходящий газ, невостребованный пар, отходы в виде топлива. 2. Необходимо освоить разработку и изготовление турбогенераторных установок блочного исполнения отечественными производителями по образцу европейских аналогов.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ У МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯХ ФЕРОСПЛАВНОЇ ЕЛЕКТРОПЕЧІ ШЛЯХОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗА МЕТОДОМ ВТОРИННИХ
ДЖЕРЕЛ
А. В. Дзвінчук, студ., В. Ю. Куваєв, ст. викл., В. І. Нежурін, к.т.н., доц.
Національна металургійна академія України
просп. Гагаріна, 4, 49600, м. Дніпро, Україна, е-mail: nmetau@nmetau.edu.ua
Вступ. Було проведено розрахунок розподілення щільності вторинних джерел і напруженості магнітного
поля в об’ємі й на поверхні своду ванн феросплавних печей.
Мета роботи. Основним завданням роботи є створення раціональної картини розподілення електромагнітного поля у феросплавній електропечі, доцільної на етапі проектування та вирішення питання енергозбереження при їх експлуатації з використанням математичного моделювання.
Матеріал та результати дослідження. Основними вимогами до експлуатації печей є оптимальне розподілення питомої потужності у ванні печі та мінімальні питомі втрати електроенергії, що досягається на основі
рекомендацій, одержаних при експериментальному дослідженні діючих електропечей. У зв’язку із цим важливу
роль у вирішенні цього питання відіграє можливість математичного моделювання розподілення електромагнітного поля на поверхні ванни печей, що може бути використано при розрахунку втрат на стадіїї проектування
нових і реконструкціїї діючих електропечей [4].
Для розрахунку електромагнітного поля печі доцільно застосовувати метод вторинних джерел (метод інтегральних рівнянь) [1, 2].
Основні етапи розробки математичної моделі феросплавної електропечі з використанням методу вторинних
джерел наведено в [3].
Для цього на границі S тіла (ванни печі) вибираємо n точок, в яких потрібно розрахувати густину вторинних
джерел. Присвоївши точкам М індекс ϳ, а точкам Q індекс і та розподіливши їх по поверхні розподілу S, отримаємо наступні рівняння:

які запишемо як систему алгебраїчних рівнянь, зручну для програмування. У кінцевому вигляді перетворена
система рівнянь є алгоритмом розрахунку шуканої густини вторинних джерел у вибраних розрахункових точках [3].
Оскільки для розрахунку магнітного поля необхідно знати векторний потенціал Ã, його розраховують, виходячи з розподілення вторинних джерел в об’ємі вибраної моделі ванни електропечі. Якщо розрахуємо векторпотенціал як функцію координат ванни, то можна визначити і напруженість магнітного поля, індукцію в об’ємі
і на поверхні ванни. Можна розрахувати магнітний потік, який пронизує поверхню моделі ванни, що дасть можливість у наступному розрахувати напруженість магнітного поля й співставити одержані результати з даними
досліджень діючої електропечі, або

Тобто, розбивши поверхню свода ванни на елементарні поверхні площею Si, можна розрахувати напруженість магнітного поля у вибраних точках.
Вважаємо, що магнітна проникність об’єму ванни печі є рівномірною, а геометричні розміри як самої ванни,
так і електродів відповідають у масштабі розмірам діючої електропечі, а також її електричному режиму, в першу чергу, струму електрода. Складаємо систему алгебраїчних рівнянь, які дозволять обчислити напруженість
магнітного поля в точках на радіусах поверхні ванни печі (радіуси R1–R6, точки R11–R31; R21–R33; R31–R33;
R41; R51; R61) (рис. 1).
На основі складеної системи алгебраїчних рівнянь за допомогою ПЕОМ, з використанням стандартних програм, обчислюємо значення напруженості магнітного поля на поверхні ванни електропечі, одержані результати
заносимо в табл. 1.
Якщо порівняти одержані результати, можна вважати, що надана математична модель розрахунку магнітного поля в об’ємі ванни феросплавної електропечі, складена на основі метода інтегральних рівнянь, є цілком
адекватною. Слід ураховувати, що наближення математичної моделі печі до діючої установки (геометрія, неоднорідності й т.ін.) дозволять одержати більш точні результати по розподіленню електромагнітного поля феросплавної печі.
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Таблиця 1 – Результати обчислень напруженості магнітного поля на поверхні свода печі
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

8900

15050

7070

6990

7040

14910

7010

6920

7000

9200
9050

8850

7860
7770

7780

14200
13950

7690

12350
12100

15280

8160
8080

14990

Розр.
Вим.

Напруженість
магнітного
поля Н, А

Точки поверхні свода

Рисунок 1 – Напруженість магнітного поля на поверхні своду електропечі РКГ 75
Висновки. Оцінено позитивні особливості розрахунку електромагнітних полів методом вторинних джерел.
На основі математичної моделі феросплавної печі з ванною круглого перетину розрахована щільність вторинних джерел та напруженість магнітного поля у вибраній кількості точок. Адекватність математичної моделі
розрахунку магнітного поля на поверхні свода однорідної ванни електропечі оцінена порівнянням з результатами досліджень магнітного поля діючої електропечі. Запропонована математична модель може бути використана
при проектуванні та реконструкції діючих феросплавних електропечей.
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ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК
О. В. Дозоренко, студ., В. С. Демків, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: ol.dozorenko2012@yandex.ua
Вступ. Якщо розглядати ідею застосування вітроенергетичних установок (ВЕУ) в умовах кар’єрів як результат розвитку науково-технічної та економічної думки, то це дозволить покласти початок модернізації живлячої
мережі та системи електропостачання гірничих підприємств [1].
У даній роботі пропонується використання вітроенергетичного комплексу в умовах гірничих підприємств
для електропостачання відповідальних споживачів електроенергії. Це дозволить підвищити надійність електропостачання відповідальних споживачів, а також зекономити кошти, що витрачаються на сплату за електроенергію.
Мета роботи. Розробити структурну схему електротехнічного комплексу електропостачання гірничих підприємств на базі вітроенергетичних установок.
Матеріал та результати досліджень. Раніше в низці наукових праць була розглянута та науково обґрунтована можливість упровадження в експлуатацію вітроенергетичних установок в умовах гірничих підприємств
для живлення відповідальних споживачів електричної енергії [1].
Таким чином було запропоновано для практичної реалізації в умовах гірничих підприємств структурну
схему електротехнічного комплексу електропостачання на базі вітроенергетичних установок (рис. 1).
Вітроенергетична станція
СУ1

ВЕУ1

КК1

Блок системи управління
електропостачанням
КК3

БД1

АКБ
ГПП

ПП

РП1
ВЕУ2

КК2

ПБ

БД3

КК4
РП2

ПП

СУ2

БД2
ПП

РПn

СУЕП

СУn

ВЕУn

ККn

КК5

ПП

Мережа

БД1
БД2
БД3
БДn

ПП
БДn

Рисунок 1 – Структурна схема електротехнічного комплексу електропостачання гірничих підприємств на базі
ВЕУ: СУ1-n – системи управління ВЕУ; ВЕУ1-n – вітроенергетичні установки; КК1-n – керовані комутатори;
БД1-n – блоки датчиків; ПБ – погоджувальний блок; ПП – погоджуючий пристрій; АКБ – акумуляторні батареї;
СУЕП – система управління електропостачанням; ГПП, РП1-n – розподільча мережа підприємства
Електротехнічний комплекс електропостачання гірничих підприємств на базі вітроенергетичних установок
працює наступним чином. Сигнали з блоків датчиків (БД1-n), які знімають вихідні параметри вітроенергетичних установок (ВЕУ1-n) передаються до систем управління вітроустановок (СУ1-n) та системи управління електропостачанням (СУЕП). Блоки СУ1-n, у свою чергу, регулюють вихідні параметри, за допомогою блока додаткових конденсаторів та блока баластного навантаження, та передають інформацію до блоку СУЕП. Блоки
ВЕУ1-n під’єднані до погоджувального блоку (ПБ). Якщо вихідні параметри знаходяться в допустимих нормах
і генерованої потужності достатньо для живлення споживачів на ГПП, то блок СУЕП подає сигнал на комутацію КК4 і ВЕУ1-n, під’єднуються до РП1-n і живлять ГПП. Якщо потужності недостатньо, то споживачі починають живитися від мережі.
Висновки. Таким чином було запропоновано електротехнічний комплекс електропостачання гірничих підприємств на базі вітроенергетичних установок, що дозволить підвищити надійність електропостачання відповідальних споживачів та зекономити кошти, що витрачаються на сплату за електроенергію.
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ПРО СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
А. В. Рухлов, к.т.н., доц.
Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»
просп. Д. Яворницького, 19, 49005, м. Дніпро, Україна, e-mail: 7169103@i.ua
Вступ. Одним із основних сучасних викликів для енергетичної системи України є нерівномірність графіка
електроспоживання. Проблема покриття нерівномірності графіків електричного навантаження (ГЕН) характерна для будь-якої енергосистеми світу. Постійно зростаюча нерівномірність споживання електроенергії в часі,
що протягом доби досягає в низці енергосистем 40–45 %, а також можливість частих скидів навантаження при
великій протяжності ліній електропередачі вимагають від потужних енергоблоків активної участі в оперативному й аварійному регулюванні частоти та потужності енергосистеми.
Режими нерівномірного навантаження вкрай невигідні як в енергетичному, так і в економічному відношенні, до того ж призводять до додаткових екологічно шкідливих викидів. Загалом, існуюча структура генеруючих
потужностей об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України є несприятливою для регулювання графіка навантаження, оскільки не відповідає тим співвідношенням базових та пікових потужностей, які необхідні для забезпечення регулювання частоти та графіків зовнішніх перетоків [1].
Мета роботи. Аналіз нерівномірності графіка електричних навантажень енергосистеми України та можливі
варіанти вирішення цієї проблеми.
Матеріал і результати дослідження. Згідно з «Енергетичною стратегією України на період до 2030 р.» (редакція 2015 р.) та «Плану розвитку Об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років» (редакція 2015 р.) станом на кінець 2014 року більша частина генеруючих активів та магістральних і міждержавних
електричних мереж зношена та неефективна:
– 83 % енергоблоків теплових електростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) відпрацювали більше
200 тис. годин (граничний ресурс), є фізично зношеними й морально застарілими та потребують модернізації
або заміни. Зношеність устаткування призводить до перевитрат палива, зменшення робочої потужності та погіршення екологічних показників;
– для 70 % енергоблоків атомних електростанцій (АЕС) необхідне продовження строку експлуатації у найближчі 10 років;
– баланс потужності ОЕС України характеризується дефіцитом маневрених потужностей; частка гідроелектростанцій (ГЕС) і гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС) як основних маневрених джерел у загальному
балансі складає до 10 %. Тому блоки ТЕС і ТЕЦ, спроектовані для роботи в базовому режимі, використовуються для підтримки змінної частини графіка навантаження;
– більше 90 % ліній електропередачі напругою 220 кВ і вище 55 % основного устаткування підстанцій відпрацювали розрахунковий технічний ресурс (25 років), а 56 % ліній електропередач і 17 % підстанцій експлуатуються понад 40 років.
Структура генеруючих потужностей ОЕС України з точки зору забезпечення ефективного регулювання частоти й потужності в енергосистемі є неоптимальною, що зумовлено наступними основними чинниками:
– значною часткою АЕС, які, згідно з технологічним регламентом їх експлуатації, працюють у базовому режимі (ця частка складає від 55 до 40 % у покритті зимового мінімуму й максимуму навантажень);
– зниженням маневреності енергоблоків ТЕС, які працюють на твердому паливі, через знос і старіння обладнання, погіршення якості палива тощо (діапазон регулювання ТЕЦ, обумовлений режимом теплоспоживання,
становить не більше 20 %);
– прискореним розвитком генеруючих потужностей, що виробляють електроенергію з використанням альтернативних джерел (різко змінний графік роботи).
Добові графіки споживання і покриття ОЕС України для різних періодів року характеризуються значною
нерівномірністю (в основному – за рахунок приросту побутового й комунального електроспоживання), яка має
щорічну тенденцію до зростання. Аналіз графіків електричного навантаження (ГЕН) енергосистеми України
(рис. 1) для різних пор року дозволяє стверджувати, що значна частина маневреної складової величиною від 4–5
(улітку) до 6–8 ГВт потужності (взимку) покривається твердопаливними енергоблоками ТЕС, що розраховані
для роботи в базовій частині ГЕН [2].
Використання маневрених можливостей газомазутних енергоблоків 300–800 МВт, що мають потенційно високий регулюючий діапазон (до 50 %), ускладнене через високу ціну на газ і мазут, ці блоки більшу частину
часу простоюють або працюють на технічному мінімумі й не беруть участі в регулюванні графіка навантаження.
У цих умовах основний тягар регулювання ГЕН припадає на вугільні енергоблоки 150–200–300 МВт. Унаслідок низької якості вугілля та технічних обмежень (у першу чергу у зв’язку з фізичним зношенням), їх фактичний регулювальний діапазон становить до 20 % при проектному 30–40 %. У зв’язку з несприятливою структурою потужності (низький рівень маневреної складової, обмеження регулювального діапазону ТЕС), в енергосистемі практикуються щодобові зупинки 7–10 блоків на період нічного зниження навантаження з наступними їх
пусками до ранкового/вечірнього максимуму навантаження. У весняно-літній період з урахуванням базисного
режиму ГЕС у паводковий період до щодобових зупинок-пусків залучається ще більша кількість енергоблоків.
Такі режими призводять до зменшення ресурсу устаткування, підвищеної аварійності та перевитрат палива.
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До теперішнього часу не вирішена проблема ефективно вигідного поєднання
централізованих та децентралізованих систем
генерації енергії (великих та малих за потужністю), що працюють на різних видах палива
та відповідають закономірностям формування ГЕН на регіональному рівні. Під регіональним рівнем слід розуміти формування нерівномірного ГЕН енергосистеми України за
рахунок узагальнення регіональних режимів
електроспоживання.
Найбільш ефективний державний підхід,
за яким проблема покриття нерівномірності
ГЕН може бути вирішена шляхом створення
оптимальної структури генеруючих потужностей та залучення споживачів до вирівнювання ГЕН енергосистеми за рахунок адміністративних (обмежуючих) і економічних (стимулюючих) заходів.
Ефект від можливого вирівнювання графіка навантаження має отримувати кожен із
трьох учасників цього процесу: держава, енергосистема і споживач. У зв'язку з цим вирівнювання ГЕН енергосистеми не може бути
випадковим процесом, а вимагає проведення
цілеспрямованої державної політики з відповідним фінансовим забезпеченням [3].
Рисунок 1 – Добовий ГЕН енергосистеми України
Є перспективним використання з цією меза 1 вересня 2016 р.
тою споживачів-регуляторів (СР), які здатні
до обмеження або перенесення частини свого електричного навантаження з одних годин доби на інші (при добовому регулюванні) або з робочих днів на вихідні (при тижневому регулюванні). Усі СР умовно можна поділити на ті, що є частиною енергосистеми і реалізують функцію вироблення-споживання електроенергії, та ті,
що знаходяться поза енергосистемою і використовують електроенергію у власному режимі.
До перших СР слід віднести акумулюючі електростанції, в першу чергу ГАЕС, які, на відміну від інших
джерел енергії, мають подвійний регулюючий ефект. Їх встановлена потужність в одному випадку використовується для підйому нічного провалу добового ГЕН (при роботі в режимі зарядки станції), а в іншому – для покриття піків (в режимі розрядки). Такі станції з високим коефіцієнтом корисної дії є одним з найефективніших
способів вирівнювання добового ГЕН енергосистеми. Перспективним видом таких станцій є підземні гідроаккумулюючі енергоблоки, що можуть споруджуватися на базі глибоких закритих або непродуктивних шахт.
Крім того, ефективним є варіант спорудження потужних маневрених джерел енергії у регіональних центрах
навантаження. Такі парогазові або газотурбінні установки мають працювати не тільки на природному газі, але й
на синтез-газі, отриманому шляхом газифікації вугілля (у тому числі підземної), або газоповітряній суміші з
підземних виробок після дегазації вугільних пластів [4].
Висновки. Генеруючі джерела енергосистеми України фактично знаходяться на стадії вичерпання фізичних
можливостей для забезпечення добового регулювання навантаження та раціональних режимів роботи електростанції, тому вже найближчим часом необхідна їх модернізація, а також уведення нових високоманеврених потужностей. З метою вирішення проблеми нерівномірності добового ГЕН та сталого функціонування енергосистеми розглядається варіант упровадження децентралізованих джерел енергії (парогазових, газотурбінних установок тощо) у регіональних центрах електричного навантаження, що буде сприяти зменшенню втрат електроенергії у магістральних лініях живлення.
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КОМПЛЕКС РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ НЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ У ВУЗЛІ МЕРЕЖІ
З АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ З ФАЗНИМ РОТОРОМ
Р. В. Сєров, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: sierov.r.v@gmail.com
Вступ. Параметр, званий "неактивна потужність", досить часто використовується в роботах, присвячених
дослідженню обмінних процесів при несинусоїдальних режимах, але він поки не закріпився в області теорії
електротехніки. Застосування параметра "неактивна потужність", під яким розуміють "все, крім активної", виправдано тим, що він враховує вплив не тільки реактивної потужності, але й потужності спотворення [1]. Розповсюдження автономних установок генерації електричної енергії ставить завдання регулювання як активної,
так і неактивної потужностей у вузлі мережі. Використання як генератора асинхронної машини з фазним ротором дозволяє керувати станом генератора шляхом формування струму ротора за активною й неактивною потужностями. У мережі з асинхронним генератором з фазним ротором необхідно мати комплекс для керування
неактивною потужністю.
Мета роботи. Розробка комплексу регулювання рівня неактивної потужності у вузлі мережі з асинхронним
генератором з фазним ротором.
Матеріал і результати дослідження. На рис. 1 зображено блок–схему регулювання рівня неактивної потужності у вузлі мережі з асинхронним генератором з фазним ротором, на якому приводний двигун 1 з’єднано
через датчик швидкості 2 механічно з валом асинхронного генератора 3.
Відповідно до [3] три фази статорної обмотки асинхронного генератора 3 через блок датчиків струму статора 4 та блок датчиків напруги статора 5 через перший вимикач 6 з’єднані з мережею 7, до мережі підключено
додаткове навантаження 8.
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Рисунок 1 – Блок–схема комплексу регулювання рівня неактивної потужності у вузлі мережі
з асинхронним генератором з фазним ротором
Блок датчиків струму статора 4, напруги статора 5 та датчик швидкості 2 з’єднані з детектором (розрахунок
активної p1 і реактивної q1 потужності статора) 9 та блоком розрахунку потоку повітряного зазору 10. У детекторі виконується ланка перетворень, зокрема:
ia1 
iM 1  cos       sin      1 1 2 1 2   
i .
(1)
i    sin   
 cos       0 3 2  3 2  b1 
 T1   
i
 c1 
Аналогічно виконується перетворення напруги
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uM 1 , uT1 

T

 ua1 , ub1 , uc1 

T

.

(2)

На виході детектора 9 формується сигнал:
p1  u M 1iM 1  uT1iT1 ;

q1  uM 1iТ 1  uT 1iМ 1 ,
де p1 – активна потужність статора, q1–реактивна потужність статора, iM1 і iT1 – струми статора осі M і T; uM1 і uT1
– напруги статора осі M і T.
Детектор 9 з’єднаний з першим суматором 11 та другим суматором 13, до яких надходить сигнали з блоків
заданої активної потужності 14 та реактивної потужності 12 відповідно. Перший суматор 11 з’єднаний з регулятором струму i*M2 16, який є типовим ПІ-регулятором. Вихід другого суматора з’єднано з регулятором струму
i*Т2 15, який є типовим ПІ-регулятором.
Вихід першого перетворювача 17 з’єднано через блок датчиків струму 18 та індуктивність 19 з фазами ротора асинхронного генератора з фазним ротором 3. Датчик струму ротора 18 з’єднаний з першим координатним
перетворювачем 20, до якого також надходить сигнал з блоку розрахунку потоку повітряного зазору 10. Блок
розрахунку потоку повітряного зазору 10 з’єднаний з блоком керування першим перетворювачем 21. На виходах першого координатного перетворювача 20 діє сигнал іМ2 та iТ2:
(3)
iM 2  u M 2 / R2 ;
(4)
iT 2  uT 2  uT1  2   / R2 ,
де R2 – опір обмоток ротора; uТ1δ – константа; ψδ– потік повітряного зазору; ω2 – кутова швидкість ротора;
uM2, uТ2 – напруга ротора осі M і T і визначається як
u M 2  R2 i M 2  L2 di M 1 dt   S   L2 LT 2  d M 2 dt   2    T 2 ;
(5)
uT 2  R2 iT 2  L2 diT 2 dt   S   L2 LM 2  d T 2 dt   S    M 2 ,
(6)
де L2σ – індуктивність ротора витоку; ωS – кутова швидкість ковзання; ωδ – кутова швидкість потоку в повітряному зазорі; ψM2δ і ψТ2δ – потік у повітряному зазорі ротора осі М і Т; iM1 – струм статора осі M і T; LТ2 – індуктивність ротора осі М і Т.
Перший координатний перетворювач 20 з’єднаний з третім суматором 22 та четвертим суматором 23, які
з’єднані з регуляторами струму і*M2 16 та і*Т2 15 відповідно. У свою чергу третій суматор 22 та четвертий суматор 23 з’єднані з першим регулятором напруги u*M2 24 та другим регулятором напруги u*Т2 25.
Регулятори напруги u*M2 24 та u*Т2 25 з’єднані з блоком керування першим перетворювачем 21.
Блок керування другим перетворювачем 21 формує сигнал керування ключами тиристорів по фазам А, В, С:
0 
u a 2   1
cos      sin    u M 2 
  
u


1
2
3
2  
(7)

,
 b2  
sin    cos      uT 2 
u c 2   1 2  3 2 
цей сигнал діє на відпирання тиристорів першого перетворювача 17.
Підсистему управління мережевим перетворювачем 27 (блоки 29–44) докладно розглянуто в роботі [2]. Вона
дозволяє виконати компенсацію неактивних складових струму мережі, забезпечуючи стабільність напруги конденсатора 26.
Висновки: Запропоновано комплекс керування неактивною потужністю мережі з автономним асинхронним
генератором з фазним ротором та схемне рішення до нього, яке забезпечує формування струму ротора за показниками активної та реактивної потужностей, при цьому мережевий перетворювач використано як компенсатор
неактивних складових струму в точці підключення.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОМПЕНСАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
НА МЕРЕЖУ ЖИВЛЕННЯ РОБОТИ ІНДУКЦІЙНОЇ ПЕЧІ ОПОРУ
В УМОВАХ ЛИВАРНОГО ЦЕХУ ПАТ«АВТОКрАЗ»
Т. В. Землянська, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: tanya32123@yandex.ua
Вступ. На сьогодні багато енергоємних споживачів характеризуються нелінійністю й несиметричністю параметрів.
До основних нелінійних навантажень у першу чергу відносять вентильні перетворювачі, установки дугового та
контактного електрозварювання, електродугові сталеплавильні, руднотермічні й індукційні тигельні печі (ІТП),
розрядні лампи та перетворювачі частоти. До проблем, які з’являються в результаті їх негативного впливу на мережу
живлення, відносяться: збільшення втрат у трансформаторах, лініях електропередач, конденсаторах компенсаторів
реактивної потужності та ін.
Наразі ІТП дуже широко використовуються на промислових автомобілебудівних підприємствах України в цілому,
зокрема в Полтавській області. Як відомо, ІТП є джерелом електромагнітних перешкод (ЕМП): ВГ, коливань та
несиметрії напруг. Оскільки ємнісний опір батареї конденсаторів знижується пропорційно номеру гармоніки, то через
вищі гармоніки напруги (навіть якщо коефіцієнт спотворення синусоїдності кривої напруги знаходиться в допустимих
межах) можуть виникати суттєві струмові перевантаження компенсуючих конденсаторів. Ефективне значення струмів
конденсаторних батарей при фіксованому гармонічному складі напруг перевищує номінальне на величину від 9 до
15 %, що є суттєвим чинником зниження ресурсу наробітки на відмову всієї системи компенсації реактивної
потужності. Таким чином, можна зробити висновок, що при підключенні ІТП доцільним є заміна конденсаторних
батарей на силові активні фільтри (САФ). Вони є найбільш сучасним та ефективним засобом для усунення впливу
роботи ІТП на трипровідну мережу живлення, управління якими реалізується за допомогою відомих p-q, p-q-r або кросвекторної теорій миттєвої потужності (МП) [1, 2].
Мета роботи. Удосконалення системи компенсації неактивних складових струму при гармонічних спотвореннях
напруги мережі живлення при роботі індукційної тигельної печі в умовах ливарного цеху ПАТ«АвтоКрАЗ».
Матеріал і результати дослідження. Ливарне виробництво публічного акціонерного виробництва (ПАТ)
“АвтоКрАЗ” спеціалізується на виробництві виливків зі сталі, чавуну, алюмінієвих і цинкових сплавів для
автомобілебудування, вагонобудування та інших галузей. У структуру ливарного виробництва підприємства входить
сталеливарний цех потужністю 15 тис. тонн алюмінієвого лиття на рік. У даному цеху використовуються індукційні
тигельні печі типу ОАТ-0,25 та інше обладнання (табл. 1). Об’єктом досліджень є процеси компенсації у трифазній
трипровідній системі електропостачання ливарного цеху ПАТ “АвтоКрАЗ” із нелінійним навантаженням – ІТП.
Таблиця 1 – Специфікація ділянки алюмінієвого лиття ливарного виробництва
Назва обладнання
Електропіч опору тигельна
Електропіч опору тигельна
Вентилятор
Вентиляційна установка
Даховий вентилятор
Машина для лиття
Конденсаційна установка

Тип
ОАТ-250
ОАТ-250
А711А07
УКМ58-0,4-100-33 1/3У3

Кількість, шт
2
3
1
2
2
1
1

Потужність, кВт
660
880
337
77,5
44
221,2
1100 кВАр

Табл. 1 ілюструє, що 82 % потужності складає потужність індукційних печей ОАТ–0,25. Також у цеху встановлена
конденсаторна установка УКМ58-0,4-100-33 1/3УЗ 1100 кВАр для компенсації реактивної потужності, появу якої
спричиняє робота печей. Наявність вищих гармонік напруги може призвести до перегріву конденсаторних батарей
системи компенсації реактивної потужності. Оскільки ємнісний опір батареї конденсаторів знижується пропорційно
номеру гармоніки, то через вищі гармоніки напруги можуть виникати суттєві струмові перевантаження компенсуючих
конденсаторів. З урахуванням зміни навантажень у внутрішній мережі
iA(t),
підприємства та зміни ємності компенсуючих конденсаторів при регулюванні
iB(t), 500
iC(t),
коефіцієнта потужності, резонансні явища важко піддаються фіксації, оскільки
A
можуть виникати короткочасно та призводити до збоїв обладнання та захисної
t, c
апаратури. Відповідно до вищепереліченого раніше встановлену
0
5 10
0.01
0.015
0.02
конденсаторну установку доцільно було б замінити на САФ, особливо в умовах
500
різко змінного характеру навантаження.
Компенсаційні струми будуть розраховуватись згідно з крос-векторною
Рисунок 1 – Трифазний нелінійний теорією МП у частотній області [1, 2]. Формування величин, необхідних для
струм індукційної тигельної печі
аналізу
процесів
компенсації,
здійснювалось
з
використанням
автоматизованого методу формування частотних складових електричних
величин, що базується на алгоритмі дискретної згортки [2, 3]. Криві несинусоїдного струму ІТП зображено на рис. 1.
Отримано аналітичні вирази ортогональних косинусних та синусних складових компенсаційного струму: для фази А
3
3
1
1
3
3
I5 m ; для фази В I B a1  
I A a 5  I 5 m ; I A b1   I1m ; I A b5 
I1m ; I B b1  I1m ; для фази С I
I1m ;
8
C a1 
4
4
4
8
8
3
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1
1
IC a5   I5 m ; I C b1  I1m .
2
8
Для підтвердження правильності отриманих компенсаційних струмів було проаналізовано ділянку мережі
електропостачання: джерело зі спотвореною електрорушійною силою (ЕРС) – ІТП на математичній моделі. Для
реалізації запропонованого вдосконалення системи компенсації цеху запропоновано використовувати САФ із БС, що
надано в роботі [3]. Він призначений для виключення з алгоритму формування компенсаційних струмів тих ВГ напруги
в точці підключення компенсатора, які викликані не протіканням струмів навантаження, а спотворенням джерела
живлення. В умовах цеху, що розглядається, ці гармоніки напруги можуть бути викликані потужними нелінійними
споживачами, які підключені ближче до джерела живлення. Нову систему компенсації планується встановити на місці
старої конденсаторної установки. Вона буде компенсувати негативний вплив трьох печей ОАТ–0,25 Н номінальною
потужністю 880 кВт, які встановлені поруч із нею. Але при цьому електропечі ОАТ–0,25-И3, які встановлено ближче
до джерела живлення, будуть викликати появу вищих гармонік і сигналів напруги живлення. У такому випадку
доцільно використовувати систему активної компенсації із БС.
u (t), B
Для випадку роботи ділянки мережі електропостачання
400
при спотвореній ЕРС мережі живлення та нелінійному
200
навантаженні характерні спотворення напруги у точці
0.11
0.115
0.12
0.125
0.13 t, c
підключення, що одночасно вносяться як самою мережею,
200
так і навантаженням. Із використанням математичної моделі
400
були отримані криві напруги, струму (рис. 2,а,б). Для
a)
б)
підтвердження ефективності запропонованого методу вдоРисунок 2 – Криві напруг (а), струмів (б),____
( - - - ) – до сконалення процесу компенсації шляхом сепарації вищих
гармонік напруги під час моделювання були розраховані та
компенсації, (· · ·) – після компенсації, (
) – після
компенсації із БС
наведені значення показників роботи мережі (табл. 2), що
ілюструють зменшення коефіцієнта спотворення синусоїдності сигналу струму THDI та, відповідно, і – THDU. Також
спостерігається значне зменшення падіння напруги ΔU на опорах мережі й реактивної потужності Q та збільшення
величини активної потужності мережі P0.
Таблиця 2 – Показники роботи компенсаторів у мережі зі спотвореним джерелом ЕРС живлення та
нелінійним навантаженням
, %
Параметр/Режим
ΔU, В
THDU, % THDI, %
P0, Вт
Q, ВАр
ΔP, Вт
A

iA(t), A
400
200

0.11

0.115

0.12

0.125

0.13 t, c

200
400

до копенсації
32,19
11,84
10,8
1,8354∙105 –9,04∙104 1,888∙104
68,04
після компенсації
32,2
9,587
14,15
1,99∙105
7950
1,513∙104
72,35
після компенсації із
5
4
26,836
8,48
0,1
2,026∙10
–8
1,612∙10
73,35
БС
Реалізація запропонованої системи компенсації із застосуванням БС передбачає написання програмного коду для
вшивки його у контролер САФ. Даний захід може бути реалізований у процесі проектування САФ на виробництві.
Економічний розрахунок витрат на створення програмного продукту для реалізації запропонованої системи
компенсації [3] показав, що вартість програмного продукту становить Вспп  8736 у.о., а вартість експлуатаційних
витрат – Е ев  3531,58 у.о.
Висновки. Запропоновано шляхи вдосконалення системи компенсації неактивних складових струмів, що
генеруються роботою індукційних печей у ливарному цеху ПАТ «АвтоКрАЗ». Удосконалення полягає в застосуванні
блока сепарації вищих гармонічних складових напруги живлення у системі керування силовим активним фільтром.
Блок сепарації дозволяє виключити з алгоритму формування компенсаційних струмів гармонічні складові напруги
живлення, що викликані спотворенням мережі. Порівняно з класичною системою компенсації це дозволяє зменшити
втрати в лініях електропередач на 1–3 %, збільшити ККД системи електропостачання на 1–2 %, збільшити швидкодію
роботи системи компенсації на 1–3 періоду роботи мережі живлення, домогтися практично нульового значення
коефіцієнта спотворень синусоїдності кривих струмів, зменшити значення реактивної потужності після компенсації на
5–8 % і падіння напруги на опорах мережі живлення на 16–44 %. Розраховано капітальні витрати на створення
програмного продукту для реалізації роботи системи керування силовим активним фільтром із запропонованою
системою сепарації вищих гармонік напруги живлення.
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ВПЛИВ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НА ПОКАЗНИКИ
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДІЛЯНКИ ЦЕХУ
В. В. Дерев’ягін, студ.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: VladislavValeryevich@yandex.ru
Вступ. У сучасній технології виробництва широке застосування отримують споживачі з нелінійним
характером навантаження, які впливають на якість електричної енергії. У нашому випадку цими споживачами є
зварювальні установки постійного струму. В основному, всі електрозварювальні установки є однофазними
споживачами, тому рівномірний розподіл навантаження по фазам трифазної мережі не завжди вдається,
особливо через наявність потужних зварювальних установок, тому в мережі виникає несиметрія струмів, яка
призводить до несиметрії напруги [1, 2]. Потік електричної енергії зумовлений роботою зварювальної
установки, певним чином характеризується потужністю та розповсюджується в системі електропостачання,
впливаючи на завантаження понижуючих трансформаторів цехових підстанцій. У результаті цього виникає
задача оцінки зазначеного потоку потужності.
Мета роботи. Розробка моделі електропостачання механічного цеху та дослідження її режимів роботи в
середовищі візуального програмування.
Матеріал і результати дослідження. У пакеті візуального програмування Matlab досліджено модель системи споживання електричної енергії ділянки цеху промислового підприємства (рис. 1) для декількох режимів
роботи. Проведено три досліди:
1) повної схеми електропостачання цеху (результати – рис. 2,а та рис. 3,а);
2) схеми без одного з еквівалентних навантажень (результати – рис. 2,б та рис. 3,б);
3) схеми з обривом фази С зварювального трансформатора та випрямляча (результати – рис. 2,в
та рис. 3,в).

Рисунок 1 – Імітаційна модель ділянки електроспоживання з нелінійним навантаженням
На часових діаграмах (рис. 2) при відключенні еквівалентного лінійного навантаження спостерігається зменшення амплітудних значень струму, а також збільшення напруги відповідно до зменшення потужності приєднаних споживачів. Що стосується третього досліду, то при обриві фази С зварювального трансформатора та
трифазного випрямляча спостерігається несинусоїдальність сигналів струму фаз А та В на досліджуваних ділянках схеми. Напруга має синусоїдальну форму, як і струм фази С.
На рис. 3 відображено значення гармонічного складу потужності [3, 4] для трьох дослідів. Домінуючими гармоніками потужності в перших двох дослідах є нульова, шоста, дванадцята та вісімнадцята. Проте у другому
досліді амплітуда нульової та вісімнадцятої гармоніки зменшилась, а шостої збільшилась порівняно з першим
дослідом. У третьому досліді, окрім гармонік повної потужності наявних у перших двох дослідах, з’являються
усі парні гармоніки потужності. Таким чином, зміна характеру та величини навантаження певних вузлів ділянки, що розглядається, призводить до перерозподілу гармонічного складу потужності силового трансформатора.

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Бялобржеського О. В.
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а)

б)

в)

Рисунок 2 – Графіки струму та напруги на стороні вторинної напруги силового трансформатора:
а) для першого досліду; б) для другого досліду; в) для третього досліду

а)

б)

в)

Рисунок 3 – Графічне відображення спектрального гармонічного складу повної потужності на шинах
вторинної напруги силового трансформатора: а) для першого досліду; б) для другого досліду;
в) для третього досліду
Висновки. У пакеті візуального програмування розроблено та досліджено режими моделі системи споживання електричної енергії ділянки механічного цеху промислового підприємства, до складу якого входять споживачі як з лінійними, так і нелінійними навантаженнями.
Оцінку показників споживання електричної енергії виконано на підставі впливу роботи зварювального обладнання, яке генерує в мережу вищі гармоніки, на роботу ділянки цехової мережі.
Встановлено, що відключення лінійних навантажень викликає зміну режиму системи та збільшення певних
гармонік потужності, яка передається силовим трансформатором, окрім цього суттєво змінюється рівень цієї
потужності за умови несиметричного навантаження.
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SURVEY OF THE BUILDING OF THE EDUCATIONAL CASING FOR THE PURPOSE
OF CLASS DEFINITION OF ITS ENERGETIC EFFICIENCY
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Introduction. Recently the question of energy saving is urgent. An effective method for solution the matter is the
use of energetic audit. The energy audit is a collection, processing and data analysis of energy resources use for the purpose of an assessment the opportunity and potential of energy saving, and also development of recommendations for
resource saving [1]. Result of energetic survey for technological processes and installations, and industrial facilities is
development of energy saving measures, and result of audit of buildings and constructions is energetic passport [2].
Considering that the most of buildings and constructions in Ukraine are commissioned in 1960th–1980th, at that
time in case of their design and construction proper attention wasn't paid to questions of energetic efficiency, it is possible to say that these constructions have very low indices of efficiency, in other words high heat wastes through the
guarding constructions. In this regard, the question of certification of the buildings and constructions which are exploited in Ukraine is urgent.
Aim of the research. Energetic survey of the educational building for detection the wastage rate of energy.
Material and results of researches. The energetic passport of the building is the document testifying and confirming the high level of energetic efficiency of construction. The energetic passport is formed for the designed buildings,
buildings undergoing reconstruction and also buildings after major repair. Certification of buildings implies assignment
to the researched object of a certain class of energetic efficiency. According to [2, 3] there are six classes of energetic
efficiency of constructions. The class of energy efficiency is set based on indices of level of thermal losses and heating
of the building.
The procedure of compilation of the energetic passport is based on use of a technique for heat technical calculation
of the designed building and a technique for monitoring the energetic parameters of the building which is in operation.
In case of determination the energetic parameters of the building except for the expenditure and heat wastes also the
heat arrivals from systems of lighting, hot water-supply, household appliances are considered.
As an object of researches the five-floor educational building No. 2 of Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi
National University commissioned in 1980 was chosen.
The main indices served to define energetic efficiency of buildings are estimated specific heat losses of qh:

qh 
qh 

Qy
Vh

;

571.9 106
 165 (kW⋅hr/m2),
94369.5

where Qy are estimated losses of thermal energy for heating of the building throughout the heating period, kW⋅hr; Vh is
the heating volume of the building, m3.
Qy  Qk   Qb  Qs  n  h ,
where Qk is total heat loss of the building, kW⋅hr; Qb is internal heat flux during the heating season, kW⋅hr; Qs is the
flow of heat through the window during the heating season, kW⋅hr; n is the coefficient ability of walling of the building,
this numeric taken from [2]; ς is the coefficient automatic supply of heat in heating, this numeric taken from
(Tabl. 1) [2]; βh is the coefficient additional heat consumption of the heating season, this numeric taken from [2].
Total heat loss of the building of the heating season, is determined by the equation:
Qk  1Kb Dd F ,
where χ1 is the dimension coefficient 0.024; Kb is the overall heat transfer coefficient of the insulating sheath houses;
Dd is the number of degree-days of heating period app. B [2]; F∑ is the heating volume of the building, m3.
The overall heat transfer coefficient of the insulating sheath houses:
K b  k пр  k inf ,
where kinf is the conditional coefficient of heat transfer of the building, taking into account heat losses due to infiltration
and ventilation, W/m2⋅K; k∑пр is given the heat transfer coefficient of the insulation of the building, W/m2⋅K, and is determined by the equation:
k пр   Fнп / Rпрнп  Fc / Rпрcп  Fд / Rпрд  Fпк / Rпрпк  Fц / Rпрц / F ,





where ξ is the coefficient taking into account additional heat losses associated with the orientation of the fences on the
sides of light, ξ=1.11; Fнп , Fс , Fд, Fпк, Fц are the size of walls, doors, gates, coating, m2; R∑прнп, R∑прсп, R∑прд, R∑прпк,
R∑прц, are conducted the resistance to heat transfer, respectively, walls, doors, coatings, m2 C/W.
Conditional coefficient of heat transfer of the building, taking into account heat losses due to infiltration and ventilation is determined by the equation:
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kinf  ( 2cnob Vh  z  ) / F ,

where χ2 is the dimension coefficient 0.278; c is the specific heat of air, Dg/kg⋅K; nob is the average ventilation rate of
the building during the heating period, nob=0.35; υv is the coefficient of reduction of the volume of air in the building,
taking into account the presence of internal walling taken υv =0.85; γz is the average density of the air entering the room
through infiltration,kg/m3, γz=1.26; η is the influence coefficient counter flow heat walling, η=0.7.
Internal heat flux during the heating season is determined by the equation:
Qb  1qb zo Fl ,
where qb is the value of home heat admission on 1 m2 living area of the house, 10 W/m2; zo is the duration of the heating
period, for Kremenchuk is 187 d.; Fl is the residential area.
The flow of heat through the window during the heating season for four façade of houses is determined by the equation:
Qs  b b ( Fc Ic  Fz I z ) ,
where ξb is the coefficient, shading the light of the opening of windows and opaque elements fill (Tabl. 1) [2]; εb is the
coefficient of relative penetration of solar radiation for translucent windows frames (Tabl. 1) [2]; FС ,Fz is the size of the
light of the facades of the building, respectively oriented in four directions of the world; IС , Iz is the average value of
solar radiation for the heating period, is aimed at a vertical surface under cloudy conditions, respectively oriented along
four facades of the building.
Table 1 – Output data
Qk,10-6
Qb,10-6
20.7
43.92

Qs,10-6
0.083

n
0.8

ς
0.95

βh
1.11

The most admissible values of specific heat losses for heating of the building is Emax. Last is set according to [1] depending on assignment of the building, number of storeys and a temperature zone of operation of the building.
Based on these values and according to expression:
 qh  Еmax  / Еmax  100 % ;
165  35 / 35100 %  37 % ,
the class of energetic efficiency of the building is defined.
As a result of calculations it was set that the researched building has a low class of the efficiency "Е". It is connected
to the fact that from the moment of construction of the building and its commissioning repair works in system of heat
supply of the building weren't carried out; changeover of thermal networks wasn't carried out as well. In this regard
during operation the condition of heating systems which operation is followed by the considerable losses of the heat
carrier during its transporting, seriously worses. Besides, during operation the condition of the guarding constructions
worsened, that led to increase in heat losses. As calculations shows, there is significant difference between rated and
actual values of resistance to a heat transfer of the external guarding constructions of windows and a roof. It is connected to wearability of wooden window frames, existence of slots and thinness’s of plastic windows, inadequate repair of a
roof. From this there is need of carrying out high-quality repair work for system of heat supply of the educational building, changeover of windows, and also carrying out repeated energetic audit of the building for the purpose of establishment the efficiency of the offered operations follows.
Conclusions. Based on carrying out researches of energetic efficiency of the educational building of university the
class of energy efficiency of the building was determined as low indices of energy saving. Taking into account data,
retrieved the reasons were established and measures for increase in energy efficiency are proposed.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЩНОСТИ ИСКАЖЕНИЯ
ПРИ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ
А. В. Бялобржеский, к.т.н., доц., В. В. Прус, к.т.н., доц., А. В. Никитина, ст.преп., Е. А. Никитина, студ.
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, е-mail: nikaalyonka@gmail.com
Введение. На сегодня плата за электроэнергию осуществляется на основании положений, сложившихся в
20-е годы прошлого столетия и базирующихся на отдельных показателях энергопроцесса – активной и реактивной мощности, потребляемой из сети, а также мощности искажения. Базовой величиной, по отношению к которой определяются показатели энергопроцесса, является полная мощность, равная произведению эффективных
значений напряжения и тока. Такой подход также применим в виде обобщения положений теории энергопроцессов с синусоидальными величинами на соответствующие процессы с несинусоидальными токами и напряжениями. В этом заключается фундаментальная ошибка, до сих пор имеющая место при исследовании энергопроцессов [1, 2].
С момента появления теории энергопроцессов появилось большое число работ авторов из разных стран, в
которых указывалось на некорректность использования значения полной, или кажущейся, мощности как расчетной компоненты при оценке энергопроцессов для несинусоидальных токов и напряжений. Отказ от этого
понятия неминуемо приводит к изменению базовых положений, касающихся оценки показателей энергетического режима.
Цель работы. Анализ составляющих мгновенной мощности при ее полигармоническом характере.
Материал и результаты исследования. Анализируя сложившуюся ситуацию, можно отметить, что при несинусоидальных сигналах их полная или кажущаяся мощность не равна ее эффективному значению. Это вызвано тем, что, в соответствии с существующей теорией, не все показатели энергопроцессов получаются посредством анализа действительных временных зависимостей произведения напряжения на ток, т.е. сигналов
мгновенной мощности. Несоблюдение этого очевидного требования, а также других, не менее важных положений, касающихся математических операций с периодическими несинусоидальными сигналами, приводит к
ошибочному толкованию и определению других составляющих мощности, в частности, реактивной мощности
и мощности искажения. В настоящее время мощность искажения определяется из зависимостей, входящих в
общее выражение для полной мощности, которые также содержат суммы квадратов активной и реактивной ее
составляющих. Это свидетельствует об очевидном несоответствии таких зависимостей известному математическому положению, согласно которому значение активной мощности гармоник равно алгебраической сумме их
активных мощностей. Аналогичная ситуация характерна и для реактивных мощностей, а ее результатом является ошибочное определение мощности искажения.
Объективная оценка показателей энергопроцесса возможна только при анализе параметров мгновенной
мощности электрических сигналов с выделением следующих составляющих:
– постоянная составляющая активной мощности;
– знакопеременные составляющие активной мощности;
– реактивная мощность от напряжений и токов одной частоты;
– мощность искажения в виде суммы произведений разночастотных сигналов напряжения и тока.
При этом базовым сигналом для определения энергетических показателей принимается среднеквадратичная
или эффективная мощность.
Если напряжение и ток несинусоидальны и представлены зависимостями вида
U t  

n N



U n (t ) , I t  

n M

 I (t) ,
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В соответствии с правилами перемножения рядов,

P(t )  Pk 0 


 P

P

ka (t ) 

kbc (t )  Pkbcs (t )

P

kb (t )

 Pk 0 

  Pkas (t )  Pkbs (t ),

 P

kac (t )  Pkacs (t )


(3)

где k – номер гармоники мгновенной мощности, определяемой выражением kc  m  n ; Pk 0 – суммарное
значение активной мощности произведения одноименных гармоник напряжения и тока ( m  n ); Pkac – гармоники активной мощности канонического порядка ( kc  m  n ), полученные из произведения одночастотных
гармоник напряжения и тока; Pkbc – гармоники реактивной мощности, полученные из произведений одночастотных гармоник напряжения и тока ( kc  m  n ); Pkacs – гармоники мгновенной мощности, полученные из
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произведения разночастотных гармоник напряжения и тока ( ks  m  n ) при условии равенства k s  kc ;
Pkbcs – гармоники мгновенной мощности, полученные из произведения разночастотных гармоник напряжения
и тока ( ks  m  n ) при условии равенства k s  kc , последние две составляющие носят название псевдоканонических гармоник; Pkas – гармоники мгновенной мощности, полученные из произведений гармоник напряжения
и тока разной частоты, для которых m  n ; ks  m  n ; k s  kc ; Pkbs – гармоники мгновенной мощности, полученные из произведения гармоник напряжения и тока разной частоты, для которых m  n ; ks  m  n ; k s  kc .
Эти гармоники носят название неканонических гармоник.
Во всех приведенных зависимостях индексом «а» обозначены косинусные составляющие, а индексом «b» –
синусные.
Эффективная мощность несинусоидальных сигналов
T
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1
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гармонических сигналов.
1
1
2
2
Выражение Pk20   Pkac
в зависимости для РЭ представляет собой сумму эффективных зна  Pkbc
2
2
чений мощности сигналов без учета мощности искажения, получаемую по аналогии с известным выражением
где Pu2 

для мгновенной мощности гармонических сигналов U (t )  2U cos t и I (t )  2 I cos(t  ) :

P(t )  UI cos   UI cos 2 cos   UI sin 2t sin   P0  Pa cos 2t  Pb sin 2t.

(5)

Эффективное значение мощности при этом

1
1
РЭ  P02  Pa2  Pb2 .
2
2

(6)

В соответствии с полученными результатами появляется возможность формирования оплаты электроэнергии для отдельных потребителей в зависимости от трех основных составляющих мощности, определяющих
энергопроцесс, – активной, реактивной мощности, а также мощности искажения:

С  a1P0  a2Pb  a3 Pu ,

(7)

где P0 , Pb , Pu – значения составляющих мощности; a1 , a2 , a3 – тарификационные коэффициенты.
Выводы. На основании анализа составляющих мгновенной мощности при ее полигармоническом характере
изменения получена зависимость для определения мощности искажения, исключающая ее некорректную оценку через полную мощность.
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СИСТЕМА ПОЗИЦІЮВАННЯ РУХОМОЇ ЛАНКИ РОБОТА-МАНІПУЛЯТОРА РМ-01
В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
В. О. Гайдук, студ., О. М. Кравець, к.т.н., ст. викл., В. В. Ястребов, магістр.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: Axel-Finder@ya.ru
Вступ. Автоматизація – один з напрямів науково-технічного прогресу. Застосування саморегулюючих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем управління звільняють людину від участі в процесах
отримання, перетворення й використання енергії, матеріалів або інформації, істотно зменшують ступінь цієї
участі або трудомісткість виконуваних операцій. Автоматизації піддаються виробничі процеси, проектування,
організація, планування, управління, наукові дослідження та бізнес-процеси
Робот РМ-01 (рис. 1) являє собою універсальний промисловий робот першого покоління з управлінням від
ЕОМ. РМ-01 має антропоморфну структуру (подібну руці людини) з шістьма обертальними зчленуваннями.
Робот здатний виконати різноманітні рухи.
Актуальність розробки нової системи керування роботом-маніпулятором РМ-01 обумовлена тим, що системи, які раніше використовувалися, є морально й технічно застарілими. Придбання сучасних комплектних позиційних або контурних систем керування для учбового закладу не є рентабельним. Також важливим аспектом є
доступ до вихідного програмного коду подібних систем, що дозволить реалізувати й досліджувати інтелектуальні технології в керуванні промисловими роботами.
Мета роботи. Створення апаратних і програмних рішень системи управління для підвищення точності позиціонування робота-маніпулятора РМ-01.
Матеріал і результати дослідження. РМ-01 – універсальний електромеханічний робот із числом ступенів
рухливості, що дорівнює шести. РМ-01 є аналогом моделі PUMA-560, має антропоморфну структуру (подібну
руці людини). Робот здатний виконати різні рухи. Шість ланок і підстава маніпулятора утворюють шість пар
ланок п'ятого класу. Обертання ланок здійснюється навколо осей, що проходять через центри суглобів.
Кожна ланка має свій привід постійного струму з постійним магнітом. Трансмісія здійснюється через зубчасті редуктори.
Поточне положення маніпулятора визначається щодо відомого вихідного (абсолютного) становища. Установка абсолютного положення (калібрування) проводиться за допомогою потенціометрів. Калібрування повинне проводитися щораз після включення живлення робота.
Для управління рухом маніпулятора необхідно постійно контролювати положення й швидкість руху ланок.
Для цього на вал кожного серводвигуна встановлені в одному комплекті потенціометр і імпульсний фотоелектричний датчик. Обертання датчика забезпечується від валу самого двигуна через ковзаючу муфту. Сигнали від
датчиків індукують положення ланок, а швидкість обчислюється на основі цих сигналів.
Структурну схему СП рухомої ланки промислового маніпулятора РМ-01 наведено на рис. 1. З рисунка видно, що СП сервоприводами складається з керуючого ПК, до якого по шині USB підключений керуючий мікроконтролер (МК), адаптера інтерфейсу RS-485 і цифро-аналогового перетворювача (ЦАП) для управління ШІП,
індикатора. Блоки живлення (БП) забезпечують необхідну для роботи СУ градацію напруг постійного струму –
40, 24, 5 В.
Конструкція робота-маніпулятора припускає наявність електромеханічного гальма по кожній ступені свободи, що мав відключатися електричним сигналом напруги 24 В, струм споживання 0,15 А. Сигнал відключення
повинен подаватися весь час, поки є напруга на двигуні.
Персональний компьютер передає мікроконтролерам необхідну координату положення ланки робота в
просторі. Мікроконтролери за допомогою програмного ПІД-регулятора розраховують величину керуючого
сигналу, який передається на силові модулі ШІП в аналоговій формі через ЦАП або цифровий інтерфейс
RS-485.
Основним функціональним призначенням виходів МК є: управління електромагнітним гальмом сервоприводу за допомогою реле, завдання скважності ШІП, обробка сигналів з датчиків (потенціометричних і фотоімпульсних енкодерів). За допомогою встановлених на сервоприводах потенціометричних і фото-імпульсних
датчиків реалізується зворотний зв’язок по положенню.
МК здійснює постійний контроль за зворотним зв’язком з двигунів маніпулятора. У разі появи збою або відмови він вимикає живлення маніпулятора (маніпулятор зупиняється) і видає на індикатор відповідне повідомлення оператору.
Для рухомої ланки маніпулятора РМ-01 розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення, що реалізує
функцію цифрового ПІД-регулятора положення. У підпрограмі ПІД-регулятора здійснюється розрахунок керуючого впливу для ШІП, що здійснює поворот ланки маніпулятора в положення, відповідне заданій установці.
На початку програми, якщо надійшов сигнал скидання регулятора, то відбувається виклик процедури скидання
регулятора.
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Рисунок 1 – Структурна схема системи позиціонування рухомого ланки промислового маніпулятора РМ-01
Висновки. Розроблена цифрова система керування положенням рухомої ланки промислового маніпулятора
РМ-01забезпечує точне його позиціонування (до 0,1 мм) за сигналами інкрементального енкодера сервоприводу. У системі передбачена можливість роботи в автоматичному режимі, коли система відпрацьовує задане установлене положення. Задання уставки здійснюється за допомогою персонального комп'ютера через шину USB
або зовнішнього потенціометра. Також є можливість ручного керування положенням маніпулятора за допомогою інфрачервоного пульта. За відпрацюванням сервоприводом необхідного положення ланки маніпулятора
стежить мікроконтролер, який реалізує функції цифрового ПІД-регулятора положення.
Складено алгоритм роботи ПІД-регулятора положення, відповідно до якого на мові С18 у середовищі
MPLAB був написаний код основної програми, обробника переривань, процедур скидання й роботи регулятора.
У програмі Sprint-Layout 6.0 на базі структурної та принципової схем системи позиціонування рухомої ланки маніпулятора РМ-01 виконане трасування друкованої плати. Створено фізичний зразок друкованої плати в
односторонньому виконанні.
Запропонована структура цифрової системи позиціонування рухомої ланки промислового маніпулятора
РМ-01 спільно з розробленим апаратним і програмним забезпеченням дозволить побудувати єдину систему
позиціонування для всіх суглобів робота з керуванням від персонального комп'ютера.
Надалі маніпулятор може бути використаний для автоматизації технологічних процесів як в умовах виробничих підприємств, так і навчальних лабораторій Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського.
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БЕЗДРОТОВА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МОБІЛЬНИМ РОБОТОМ
В. О. Гайдук, студ., О. М. Кравець, к.т.н., ст. викл.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: Axel-Finder@ya.ru
Вступ. Основною перевагою бездротових систем є те, що вони можуть бути встановлені ефективно, оперативно й без значних витрат практично у будь-якому місці. Вимірювальні прилади з автономним живленням не
вимагають дротової інфраструктури, тому можуть перебувати на віддаленні від провідної промислової шини та
мережі живлення, яка обслуговує дану технологічну одиницю. Також бездротові рішення зазвичай легше адаптувати до нових змін, ніж промислові шини.
Мета роботи. Створення програми та інтерфейсу для керування платформою Multi Chassis Tank (Rescue
Platform) DG012-RP на основі Wi-Fi модуля ESP8266.
Матеріал і результати дослідження. За основу для створення мобільного робота було взято платформу
Multi Chassis Tank DG012-RP. Мультішассі танка розроблено спеціально для подолання нерівностей та пагорбів. Платформа оснащена двома незалежно керованими "руками-гусеницями".
Мульти-шасі танка включає в себе два колекторних двигуна з редуктором 48: 1 з металевою вихідною шестернею і приводним валом, а також енкодерами, які дозволяють незалежно управляти кожним двигуном і внутрішніми 52 мм гусеницями, що дозволяє шасі їздити по нерівній місцевості й долати невисокі перешкоди. Зовнішні гусениці контролюються сервоприводами S06NF STD 60 °, який дозволяє встановити додаткові гусениці
на будь-який кут. Кожна сторона шасі виконана з товстого алюмінію завтовшки 2.5 мм.
Керування роботом відбувається за допомогою Wi-Fi модуля ESP8266. Він має 11 портів введеннявиведення загального призначення, деякі з них мають можливість працювати з такими інтерфейсами: UART,
I²C / TWI, SPI, PWM та аналоговий вхід з АЦП. Модуль виконує функції керуючого мікроконтролера. Він працює в режимі точки доступу (також є можливість працювати в режимі клієнта або в комбінованому режимі),
при підключенні до якої можна керувати рухом робота за допомогою html сторінки з інтерфейсом користувача.
Напруга живлення мікроконтролера 3,3–3,6 В, але можлива й робота в межах 3,3–20 В за рахунок вбудованого
стабілізатора напруги. В ESP8266 є технологія керування живленням, яка має три режими: активний режим
(120 A), сплячий режим (60 A) і режим глибокого сну (0,02 A).
Як середовище розробки було обрано Arduino IDE через його зручність у налаштуванні, зрозумілий інтерфейс та простий синтаксис програмування. Для написання програми достатньо мати базові навички програмування на мові СІ, що й послужило одним із важливих чинників при виборі середовища розробки. У подальшому
в рамках лабораторної аудиторії можна проводити лабораторні роботи для вивчення модуля та принципів керування роботом. За замовчуванням в Arduino IDE немає можливості програмувати модуль ESP8266. Для цього
необхідно завантажити налаштування з менеджера плат середовища розробки. Для зручності програмування
контролера використовується USB роз’єм типу B. При проведенні лабораторних практикумів це значно пришвидшить та полегшить роботу з модулем.
Для керування роботом розроблено веб-сторінку. Керувати роботом може будь-який пристрій, який підключений до модуля по протоколу Wi-Fi. Модуль працює в режимі точки доступу SoftAP, що дозволяє обходитись
без підключення до мережі Інтернет. За необхідності також можливо керувати роботом через Інтернет або зробити комбіноване керування як через Інтернет, так і безпосередньо при підключенні до модуля по Wi-Fi. Для
захисту від можливих «втручань» використовується пароль. Підключення відбувається як при стандартному
підключенні до точки доступу Wi-Fi.
Висновки. Розроблена система керування мобільним роботом є досить гнучною й може бути легко адаптована для виконання різного роду завдань. Наприклад, при підключенні додаткових датчиків або оснащенні мобільної платформи виконавчими механізмами робот може як переміщувати невеликі об’єкти (платформа витримує до 8 кг без втрати у швидкості) відпрацьовувати задану траекторію руху чи виконувати розпізнавання
об’єктів. Завдяки будові гусениць платформи робот може долати такі перешкоди, як сходинки, нерівності, пагорби та інші невеликі перешкоди. Головний модуль керування роботом характеризується своєю низькою собівартістю, надійністю, швидкодією та наявністю бездротової технології Wi-Fi.
У подальшому розроблена система керування роботом може бути використана в навчальному процесі при
проведенні лабораторних практикумів. Це дозволить студентам набути практичних навичок роботи з модулем
ESP8266, розробкою веб-інтерфейсу з використанням технологій Ajax та JavaScript, а також ознайомить з базовими принципами управління мобільними роботами та роботою модуля ESP8266.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ
О. В. Зеленская, студ., В. А. Огарь, к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: fieralex@yandex.ru
Введение. Современный этап развития электроэнергетики обусловил необходимость применения простой и
мощной среды для сквозной наблюдаемости функционирования распределительного электросетевого комплекса региональных систем электроснабжения компаний в пространстве их систем управления трансформаторными подстанциями [1]. Кроме того, важно совершенствовать не только интегрированную среду систем надзора и
оперативно-диспетчерского управления трансформаторными подстанциями, но и элементную базу таких систем на нижних уровнях с целью увеличения их надежности. Итак, существует проблема построения таких систем управления трансформаторами, имеющих высокую степень интеграции в системы оперативнодиспетчерского управления, соответствующую надежность и быстродействие.
Цель работы. Обоснование необходимости создания автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в условиях главной понижающей подстанции (ГПП) Еристовского горно-обогатительного комбината.
Материал и результаты исследования. Автоматизированная система управления трансформаторными подстанциями (АСУ ТП) представляет собой программно-технический комплекс и осуществляет сбор, регистрацию и хранение всей необходимой для управления энергообъектом информации с передачей этих данных на
более высокие уровни управления в энергосистеме [2, 3]. Средства отображения информации позволяют персоналу контролировать параметры и режим работы энергообъекта, осуществлять управление коммутационным
оборудованием на подстанции как в автоматическом режиме, так и выполняя оперативные переключения, кроме того, автоматизация подстанции делает возможным дистанционное управление без необходимости наличия
дежурного персонала на подстанции.
На ГПП–7, главной понижающей подстанции Еристовского горно-обогатительного комбината, напряжение
принимается, трансформируется, распределяется пониженным напряжением 35 кВ на две подстации (ПС) "Ерестово" и "Восточная", которые расположены на бортах карьера.
Трансформаторная подстанция состоит из: понижающих трансформаторов или автотрансформаторов; измерительных трансформаторов тока и напряжения; распределительных установок; аппаратуры управления;
аппаратуры защиты.
Управление ПС обеспечивается с помощью дежурного персонала, выполняющего эксплуатационное обслуживание электрооборудования и оперативные переключения. Для выполнения своих обязанностей оперативный персонал находится непосредственно на открытом распределительном устройстве (ОРУ) или закрытом
распределительном устройстве (ЗРУ). Работы в электроустановках относятся к работам повышенной опасности.
При выполнении оперативным персоналом своих должностных обязанностей всегда существует риск попадания под напряжение вследствие какой-то неисправности, аварии или своих ошибочных действий. Также при
существовании необходимости немедленного отключения оборудования (существует угроза жизни людей,
повреждения оборудования, отказов, аварий) оно должно быть отключено оперативным персоналом энергообъекта. Управление коммутационными аппаратами, которое происходит непосредственно на комплексном распределительном устройстве (КРУ) в помещении ЗРУ или на ОРУ, т.е. в непосредственной близости от коммутационных аппаратов, несет в себе риск для оперативного персонала.
Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики, а также обеспечения функционирования объектов без постоянного оперативного персонала возникает необходимость использования АСДУ. АСДУ подстанции – это многоуровневая иерархическая система управления, включающая в свой
состав совокупность технических и программных средств и каналов связи, обеспечивающих комплексное автоматическое и автоматизированное управление всеми технологическими процессами в пределах одной подстанции, а также возможность дистанционного управления одной или группой подстанций с удаленного диспетчерского пункта.
АСУТП ПС 154/35/6 кВ «ГПП № 7» состоит из следующих компонентов.
1. Шкаф серверной – содержит два сервера системы управления HP, находящихся в «горячем резерве», а также сервер синхронизации времени устройств РЗА и АСУТП подстанции Meinberg Lantime M200/GPS, ИБП
APC 3 кВА двойного преобразования с блоком батарей, KVM-консоль APC для обеспечения работы администратора системы с серверами по месту, коммутатор Ruggedcom RX1501 для организации сети верхнего уровня
АСУТП, два системных блока АРМ: АРМ Диспетчера и АРМ дежурного по ПС (HP).
2. Шкаф телемеханики – содержит модули дискретного и аналогового ввода для подключения дискретных и
аналоговых датчиков. Применено оборудование телемеханики серии RTU560.
3. Шкаф коммуникационной – содержит коммуникационное оборудование Ruggedcom RX1501, которое образует локальную вычислительную сеть нижнего уровня АСУТП подстанции.
4. Оборудование сообщения с каналом связи с КП телемеханики Полтавских МЭС Серверной ЭС НЭК «Укрэнерго» (Moxa NPort IA5150AI).
5. Оборудование АРМ АСУ ТП в составе:
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 АРМ начальника смены;
 АРМ инженера АСУ ТП;

двух комплектов отдаленных интерфейсов АРМ (к АРМ Диспетчера и к АРМ Дежурного) в составе
каждого два монитора, клавиатура мышь.
Разработанная система АСУ ТП позволяет решить следующие задачи.
1. Автоматическое и оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием.
2. Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования и качества электроэнергии, в том числе:
 представление оператору электрических схем подстанций в динамике их изменений;
 представления цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов;
 регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы;
 отображение и сигнализация изменений электрических схем, происходящих в процессе ведения технологического режима.
3. Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования,
средств автоматизации и действий персонала, в том числе:
 регистрация технологических событий нормального режима;
 регистрация аварийных ситуаций и запись аварийных процессов.
4. Системная интеграция с системами и средствами автоматического контроля и управления (РЗА, ПА,
АСКУЭ). АСДУ ПС должна интегрировать средства и системы автоматизации, обеспечивая, как минимум,
получение информации от внешних систем управления и задания для них уставок и, как максимум, реализацию
совместного функционала с помощью единого программно-технического комплекса средств автоматизации.
5. Мониторинг и управление специализированными подсистемами автоматического технологического
управления:
 релейная защита и автоматика;
 локальная противоаварийная автоматика;
 управление вспомогательными технологическими процессами.
6. Регистрация параметров переходных процессов в аномальных режимах.
7. Учет параметров основного технологического оборудования.
8. Коммерческий и технический учет электроэнергии и мощности.
9. Генерация отчетов оперативной и учетной информации из основной и вспомогательной технологической
деятельности (бланки оперативных переключений, оперативный журнал событий, отчетная документация
АСКУЭ и другие виды документов по управленческим задачам).
10. Мониторинг эксплуатационных параметров и диагностика состояния основного технологического оборудования.
11. Мониторинг и диагностика комплекса программно-технических средств АСУТП ПС.
12. Формирование и представление оперативной и отчетной информации верхним уровням АСУ ТП.
13. Обеспечение информационной и общей безопасности АСУТП ПС.
Выводы. В работе обоснована необходимость создания АСДУ на примере ГПП Еристовского горнообогатительного комбината.
Показано, что управление трансформаторной подстанцией с помощью АСДУ имеет преимущества, а именно:
 короткое время для обеспечения контроля и учета параметров технологических процессов;
 оптимизация управления технологическими процессами;
 экономия эксплуатационных расходов и сокращение численности обслуживающего персонала;
 обеспечение надежности и безопасности управления технологическими процессами и повышения на
этой основе надежности электроснабжения потребителей.
В то же время следует отметить о необходимости:
 затрат на ввод в эксплуатацию АСДУ, а также капиталовложений для приобретения оборудования;
 подбор квалифицированного персонала, от которого уже нужно не только профессиональное знание технологического процесса, основ управления им, но и опыт работы в информационных системах, умение принимать решения в диалоговом режиме во время нештатных и аварийных ситуаций.
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АЛГОРИТМ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИРОБІВ
В. М. Соколенко, асп., М. О. Демченко, асп., М. В. Філіппова, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України «Київській політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, e-mail:m.filippova@kpi.ua
Вступ. Зростаюча конкуренція, складність продукції, яка випускається, потребують від виробництва нових
наукоємних виробів, проведення реструктуризації та впровадження нових інформаційних технологій. Одним з
найбільш важливих етапів у процесі створення нових виробів, які відповідають вимогам надійності, якості й
конкурентоспроможності, є етап технологічного забезпечення властивостей виробу. Розв’язання даної задачі
можливе з використанням групових технологічних процесів складання, в основі яких лежить класифікація
складальних одиниць та виробів, яка враховує можливі методи складання кожного з них.
Мета роботи. Розроблення алгоритму класифікації виробів на основі конструктивно-технологічних особливостей деталей та методів їх складання.
Матеріал і результати дослідження. Класифікація приладів і їх складальних одиниць є основою для розробки групового технологічного процесу складання. Таким чином, створюється процес, який дозволяє складати
будь-яку складальну одиницю з певної групи деталей без значних відхилень від загальної технологічної схеми
[1]. Вирішення цього завдання полегшується тим, що вже при класифікації виробів ураховуються можливі методи складання кожного з них, що забезпечує отримання як готової складальної одиниці, так і виробу в цілому.
При створенні класифікації виробів певної групи основний вплив буде мати склад конструктивнотехнологічних властивостей деталей, що входять у дані вироби та які використовуються як ознаки класифікації.
Таким чином, принципи, що закладаються в алгоритм класифікації, визначають правила визначення й формування складу властивостей, а також способи їх опису та систематизації [2, 3].
Алгоритм класифікації виробів, який враховує можливі методи їх складання, можна надати наступним чином.
1. З множини виробів A  a1 ,..., an  , які підлягають класифікації, формується вихідна множина властивостей F  A  F1 ,..., Fm , за допомогою яких описуються складальні одиниці.
2. Формується вихідна множина виробів F  a  ;a , які відповідають заданим властивостям.
3. Розробляється класифікаційна модель Fij*  a  ; aij*

(стандартний за обсягом та впорядкованістю опис

виробів).
4. Перевіряється вихідна множина властивостей виробів на відповідність класифікаційній моделі:
F*  F , a*  a .
5. Якщо вхідна множина не відповідає класифікаційній моделі, то набір властивостей уточнюється (перехід
на п. 1) та цикл повторюється.
6. Якщо вхідна множина відповідає класифікаційній моделі, то множина складальних одиниць розбивається
на непересічні множини A1  ...  Ak  A, A1  ...  Ak  0, Ah  A .
7. Отримані непересічні множини перевіряються на відповідність класифікаційній моделі
F  ai   F h  a j  , ai , a j  Ah , й у випадку їх невідповідності відбувається уточнення та розширення їх властивоh

стей F  A  F1 ,..., Fm , Fm1 .

8. По закінченню циклу формується еталонний опис класифікаційних групувань F  Ai   F1i ,...,Fl i  , l  m .

Таким чином, основною особливістю процесу класифікації виробів, з урахуванням їх конструктивнотехнологічних властивостей, є метод послідовного наближення. Очевидно, що цей процес скінчений, як скінчений набір властивостей, що описують класи деталей.
Висновки. Результати класифікації виробів, з урахуванням їх конструктивно-технологічних властивостей, є
підставою для розробки групових технологічних процесів їх складання, при цьому в класифікаційних ознаках
враховані можливі методи складання як складальних одиниць, так і виробів у цілому, тобто таких процесів, які
б дозволив складати будь-яку складальну одиницю без значних відхилень від загальної технологічної схеми.
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SCADA-СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ ТЕЛЬФЕРА З ФУНКЦІЄЮ ГАСІННЯ
КОЛИВАНЬ ВАНТАЖУ
С. С. Гусач, студ.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: sergeygusach@gmail.com
Вступ. У сучасному промисловому виробництві особливого значення набуває розвиток автоматизованих
систем керування промисловими механізмами. Сучасні технічні засоби дозволяють забезпечити вищу точність
та швидкодію, ніж при роботі в ручному режимі. Використання автоматизованої системи керування роботою
тельфера дозволяє підвищити продуктивність і безпеку роботи. Реалізація алгоритмів і методів, що запобігають
розгойдування вантажу при його переміщенні, істотно підвищують точність позиціонування корисного
вантажу, скорочують час цих процесів, значно підвищують безпеку роботи підйомно-транспортних механізмів і
ведуть до зниження споживання електроенергії [1, 2].
Лабораторний стенд «Тельфер» дозволяє досліджувати й наочно вивчати принципи та режими роботи, підйому та переміщення, здійснювати регулювання швидкості та керування електроприводом тельфера із системою перетворювач частоти–асинхронній двигун, здійснювати виконання технологічних циклів в умовах, максимально наближених до подібних цехових на підприємствах. Даний стенд використовується в науководослідній роботі, завдяки чому студенти можуть виконувати лабораторні роботи на обладнанні, що є максимально наближеним до виробничого.
У роботі пропонується розроблена система автоматизації лабораторного стенду та шляхи подолання коливань, що виникають при переміщенні вантажу. Система керування реалізована в середовищі програмування
Zenon.
Мета роботи. Розробка та перевірка роботи SCADA–системи керування роботою тельфера, що має забезпечити автоматизоване переміщення вантажу та віддалену роботу зі стендом, а також дозволить знизити коливання, які виникають при переміщенні вантажу.
Матеріал і результати дослідження. Лабораторний стенд «Тельфер» є фізичною моделлю двомасової системи електроталі. Функцією стенду є наглядна демонстрація режимів роботи вантажопідйомного механізму
електроталі при переміщенні вантажу та візка, який, власне, і здійснює просторове горизонтальне переміщення
вантажу по монорельсовому шляху.
Переміщення вантажу здійснюється за допомогою електродвигуна моделі ФТТ 0,08/4. Електроталь типу
ТЄ 0,5ВЗ-П є доволі широко використовуваним пристроєм для переміщення вантажів у промисловості. Лабораторний комплекс по вивченню мінімізації коливань підвішеного вантажу передбачає використання наступного обладнання: перетворювач частоти, програмований логічний контролер із модулями розширення,
комп’ютер із встановленим програмним забезпеченням для керування роботою стенду.

Рисунок 1 – Інтерфейс користувача для керування роботою лабораторного комплексу
* Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Мамчура Д.Г.
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Управління стендом здійснюється за допомогою програмного інтерфейсу користувача, створеного в пакеті
Zenon та інстальованого на персональному комп’ютері. Інтерфейс містить органи керування стендом, що забезпечують можливість його повного контролю. Інформація про параметри роботи стенду з датчиків виводиться
на екран та дозволяє контролювати його роботу. Переміщення вантажу може здійснюватись як у ручному, так і
в автоматизованому режимі. У першому випадку використовується віртуальна кнопкова станція, що знаходиться на головному екрані, для автоматизованого переміщення використовуються кнопки напрямку, що активують
програму в програмованому логічному контролері. У цьому режимі використовується алгоритм, що забезпечує
гасіння коливань при пуску та зупинці тельфера. На рис. 2 зображено графіки оптимальних процесів пуску та
гальмування, що були отримані в результаті проведених розрахунків. Дані графіки ілюструють оптимальні по
швидкодії для заданих мас візка, вантажу та довжини тросу перехідні процеси механізму переміщення, що забезпечує повне гасіння коливань після закінчення цього процесу. Відпрацювання заданого алгоритму забезпечує точне позиціонування вантажу та відсутність коливань після його зупинки. Оскільки вага вантажу, що переміщується, може бути різною, даний параметр задається оператором через інтерфейс користувача та використовується при розрахунках необхідного часу пуску/зупинки програмою.

а)

б)

Рисунок 2 – Графіки оптимальних процесів пуску та гальмування механізму переміщення:
а) пуск механізму; б) гальмування механізму
Проведений аналіз засобів і методів подолання коливань, що виникають при переміщенні вантажу та проведені розрахунки дозволили отримати оптимальний за швидкодією процес переміщення [2]. Застосування даного
алгоритму можливе завдяки встановленню на стенд перетворювача частоти та програмованого логічного контролера, що забезпечує відпрацювання заданої програми. Попередню перевірку ефективності роботи даного способу подолання коливань та оптимізації процесу переміщення вантажу було проведено на розробленій моделі
стенду в програмному середовищі MathLab [3]. Зусилля Fm, кут відхилення вантажу α, швидкості візка V1 та
вантажу V2 на графіках зображено у відносних одиницях. Після підтвердження результатів розрахунків було
розроблено програму для програмованого логічного контролера, що забезпечує відпрацювання даного алгоритму при переміщенні вантажу, та створено інтерфейс користувача для роботи зі стендом.
Висновки. Правильність роботи розробленого програмного забезпечення було перевірено на лабораторному обладнанні. Використання даного методу й зазначених технічних засобів дозволило досягнути поставлених
цілей з автоматизації процесу та забезпечити відпрацювання переміщення вантажу й подолання коливань, що
виникають. Проведення даних заходів модернізації стенду дозволило значно підвищити ефективність роботи
підйомно-транспортного механізму.
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АЛГОРИТМИ БЕЗПЛАТФОРМНИХ ІНЕРЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРІЄНТАЦІЇ
НА ОСНОВІ РІВНЯННЯ ПУАССОНА
С. В. Ільчук, студ., Ю. Ф. Лазарєв, к.т.н., П. С. Мироненко, к.т.н.
Національний технічний університет України «КПІ» імені Ігоря Сікорського
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: stepandeabreu8@gmail.com
Вступ. У літературі з інерціальної орієнтації за допомогою безплатформових інерціальних навігаційних систем (БІНС) [1–5] описуються переважно алгоритми, що використовують векторне рівняння орієнтації Ейлера
(формулу Борца) і визначають параметри орієнтації рухомого об’єкта у вигляді кватерніону повороту.
Але відомо, що таким же зручним для безплатформних інерціальних систем орієнтації (БІСО) параметром
орієнтації є й матриця напрямних косинусів (МНК).
Мета роботи. Дослідження проводяться в середовищі системи Matlab, що імітує рух основи, роботу чисельного алгоритму в бортовому обчислювальному пристрої та виробляє порівняння результату з «точним» поточним положенням основи.
Матеріал і результати дослідження. Щоб використати МНК, алгоритми орієнтації мають спиратися на інтегрування матричного рівняння орієнтації Пуассона:
dC
(1)
 C(  ) ,
dt
де С – МНК, а (  ) – кососиметрична матриця, що презентує вектор абсолютної кутової швидкості основи

 , заданому своїми проекціями 1 , 2 , 3 на осі, зв’язаної з основою системи координат:
0

3

()  3

0

2

1

2
1 .

(2)

0

Розв’язок рівняння (1) на інтервалі кроку інтегрування зазвичай шукають у вигляді добутку початкового
значення С0 МНК на деяку невідому матрицю P(t ) – функцію часу, вираз якої потрібно знайти:

C(t )  C0 P(t ) .

(3)

Підстановка (3) в (1) призводить до рівняння
t

P(t )  E   P()[()]d  ,

(4)

t0

де E – одинична матриця.
Рівняння (4) розв’язується методом Пікара послідовними наближеннями:

P( k ) (t )  E  P(1) (t )  P( 2) (t )    P( k ) (t ) ,
де позначено:


 P(1) ()   [()]d  ;





0

0

 P(2) ()    P(1) ()[()]d  ; …  P( k ) ()    P( k 1) ()[()]d  .

0

(5)

Робота знайомить з результатами синтезу алгоритмів методом Пікара чисельного інтегрування рівняння Пуассона з використанням вимірювання приростів квазікоординат q k 

kh



( k 1) h

(t ) dt

за час кроку h опитування

вимірювачів ( k – номер кроку опитування від початку кроку H інтегрування).
Наведемо результати синтезу двокрокових алгоритмів.
Алгоритм першого наближення SAKK2h1:

P( 1 ) ( 2h )  E   3q1  q2    2  q2  q1    E   q1  q2   .

(6)

Алгоритм другого наближення SAKK2h2:

P( 2 ) ( 2h )  E   q1  q2    4K22  8K23  16K24 ,
де

K 22 

1
1
1
2
2
 A  ; K23  2  A  B    B  A  ; K24   B  ;
3
2
2
1
1
A   3q1  q2  ;
B   q2  q1  .
2
2

(7)

(8)

Алгоритм третього наближення SAKK2h3:

P( 3 ) ( 2h )  P( 2 ) ( 2h )  8K33  16K34  32K35  64K36 .

де

1
K33  K 22  A  ;
3

K34 

1
 2 K 22  B   K 23  A  ;
4
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1
K35   2 K 23  B   K 24  A  ;
5

K36 

1
K 24  B  .
6

(10)

Алгоритм четвертого наближення SAKK2h4:

P( 4 ) ( 2h )  P( 3 )( 2h )  16K44  32K45  64K46  128K47  256K48 ,
K 44 

де

1
K33  A  ;
4

1
 2 K34  B   K35  A  ;
6

(11)

1
K 45   2 K33  B   K34  A  ;
5

1
 2 K35  B   K36  A  ;
7

1
(12)
K36  B  .
4
Тут всюди  X  є позначенням кососиметричної матриці, що відповідає вектору X .
Комп’ютерне моделювання вищенаведених алгоритмів призводить до залежностей максимальних відносних
дрейфів  їх похибок від частотного параметру   h (  – частота коливань основи) [8].
Отримані залежності можуть бути достатньо точно апроксимовані степеневими функціями вигляду
(  )  k  N . Показник ступеня в цій функції можна назвати порядком точності алгоритму за дрейфами похибок. Коефіцієнт k характеризує значення дрейфу при   1 .
У табл. 1 приведені значення цих параметрів точності для поданих алгоритмів.

K 46 

K 47 

Таблиця 1 – Параметри точності алгоритмів
Двокрокові
Трикрокові
Алгоритм
N
k
Алгоритм
N
k
SAKK2h1
1
0,5
SAKK3h1
1
0,75
SAKK2h2
2
0,0035
SAKK3h2
2
0,0075
SAKK2h3
3
0,0025
SAKK3h3
3
0,0085
SAKK2h4
4
0,01
SAKK3h4
4
0,012

K 48 

Чотирикрокові
Алгоритм
N
k
SAKK4h1
1
1
SAKK4h2
2
0,015
SAKK4h3
3
0,02
SAKK4h4
4
0,0003

Також можна зауважити, що порядок точності всіх алгоритмів збігається з порядком наближення, за якого
отримано алгоритм, і не залежить від кількості кроків опитування у кроці інтегрування.
Точність алгоритмів кожного з перших трьох наближень у всіх розглянутих алгоритмах різної "кроковості"
незначно відрізняються один від одного. Більш того, чим більше кількість кроків опитування у кроці інтегрування, тим алгоритм грубіше. Так, чотирикроковий алгоритм першого наближення має дрейфи у два рази більші, ніж двокроковий алгоритм.
Виключенням є алгоритми четвертого наближення. Дрейфи чотирикрокового алгоритму четвертого наближення в 40 разів менші, ніж у трикрокового алгоритму того ж наближення.
Висновки. 1. Розроблені алгоритми інтегрування рівняння Пуассона мають порядок точності за дрейфами
похибок такий, що збігається з кількістю наближень при отриманні алгоритму.
2. Дрейфи алгоритмів четвертого наближення у всьому діапазоні частот коливань основи близькі до дрейфів
алгоритмів на основі векторного рівняння Ейлера відповідної "кроковості".
3. Надані дослідження розширюють поле алгоритмів, що використовуються при проектуванні БІСО, які побудовані на основі інтегрувальних гіротахометрів.
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СИСТЕМА ВIЗУАЛIЗАЦIЇ ТА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГIЧНОГО
ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ СКЛОПЛАСТИКОВИХ ТРУБ
М. В. Лазаренко, студ., М. Ю. Юхименко, ст. викл.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39614, м. Кременчук, Україна, e-mail: saue1@kdu.edu.ua
Вступ. У сучасних АСУ ТП велика увага придiляється реалiзацiї людино-машинного iнтерфейсу (ЛМI). Робочi мiсця оперативного персоналу пiдприємства оснащенi персональними комп’ютерами, якi зазвичай
роздiляють на декiлька типiв: станцiя оператора, станцiя начальника змiни, станцiя iнженера КВПiА.
Саме тому вивчення в рамках програми пiдготовки студентiв електротехнiчних спецiальностей технiчних i
програмних засобiв вiзуалiзацiї технологiчного процесу, а також розробка на їх основi систем диспетчеризацiї,
алгоритмiв керування об’єктом, оптимальних систем автоматичного керування є важливою науково-технiчною
й навчально-методичною задачею [1].
У роботi використано загальнi методи розробки та проектування систем автоматизованого керування
технологiчними процесами, методи проектування систем диспетчерського керування й вiзуалiзацiї
технологiчного процесу, методи математичного моделювання та експериментального дослiдження [2].
Мета роботи. Створення в умовах навчальної лабораторiї системи вiзуалiзацiї й диспетчеризацiї технологiчного процесу з використанням SCADA-системи Zenon на базi лабораторно-дослiдницького стенду –
фiзичної моделi технологiчної установки для виробництва склопластикових труб.
Матеріал і результати дослідження. У роботi розглянуто створення системи диспетчерського управлiння
для технологiчного механiзму, який потребує узгоджених дiй з пiдтримання параметрiв технологiчного процесу. Прикладом технологічних механiзмiв, що вимагають чiткого взаємозв’язку роботи електроприводiв, є процес виробництва склопластикових труб. Складність реалiзацiї даного завдання полягає в необхiдностi створення такої конструкцiї й системи управлiння, що забезпечує роботу установки із заданою точнiстю, а також реалiзує процес правильного вкладання ниток зі скловолокна. Для цього в першу чергу потрiбно проаналiзувати
технологічну схему установки (рис. 1).
АД
2

Приводна
передача

Р2

Ланцюг продольного руху

Каретка
Розкладальник

Р1

Оправка

АД
1

Задня
бабка

Рисунок 1 – Схема установки для виготовлення склопластикових труб
Оскiльки обертання оправки вiдбувається безперервно з певною швидкiстю, то необхiдно забезпечити такий
алгоритм керування, який дозволяє циклiчно вкладати нитки з певним кутом армування рiвномiрно впродовж
усiєї довжини оправки. Зокрема, необхiдно побудувати циклограму руху нитковкладальника вздовж оправки,
що обертається зi сталою швидкiстю.
Основнi завдання, якi вирiшуються системою, – це забезпечення вiдповiдної точностi вкладання
cклопластикових ниток та підвищення надiйностi системи, а також зменшення кiлькостi браку пiд час виробництва.
Крiм того, застосування запропонованої системи дозволяє скоротити час робочого циклу й пiдвищити продуктивнiсть працi. Лабораторна установка є комплексом для дослiдження роботи технологiчно-зв’язаних електроприводiв з використанням сучасних засобiв автоматизацiї. Вона мiстить елементи кiнематичного ланцюга,
приводнi асинхроннi двигуни (АД) типу MS6324 з черв’ячними редукторами См030u25 i енкодери. Для реалiзацiї синхронної роботи електроприводiв i контролю стану об’єкта керування використовуються датчики й
програмований логiчний контролер (ПЛК) серiї VIPA 200V. Зв’язок ПЛК з персональним комп’ютером, на
якому встановлена SCADA-система, здiйснюється за допомогою кабелю зв’язку PC/PLC Green Cable з використанням програмного забезпечення SCADA-системи Zenon 6.55. Вибiр SCADA-системи ґрунтувався, перш за
все, на тому, що Zenon – єдина HMI/SCADA програма, яка пiдтримує всi операцiйнi системи корпорацiї
Microsoft [3].
Процес створення проекта в SCADA-системі Zenon складається з послідовності дій, що включають створення екранів дисплейних мнемосхем, які будуть містити заголовки відповідних складових iз системними кнопками. Інші варіанти вибору дозволяють встановлювати заголовок для екранів, системні кнопки закриття та згортання. Результатом вказаних дій буде стартова сторінка проекта, показана на рис. 2. Вона містить структурну
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електричну схему лабораторного стенда. Подальша робота над проектом полягає в реалізації мнемосхеми технологічного процеса, організації зв’язку з ПЛК і створенні аналогових тегів, що пов’язані з динамічними елементами мнемосхеми.

Рисунок 2 – Стартова сторінка створюваного
проекту

Рисунок 3 – Вікно робочого проекту системи
візуалізації технологічного процесу виготовлення
склопластикових труб

Результатом створення робочого проекту системи вiзуалiзацiї технологiчного процесу на екранi робочої
станцiї оператора/диспетчера є вiкно, що вiдображує мнемосхему технологiчного процесу виготовлення склопластикових труб (рис. 3).
У процесi формування заготовки склопластикової труби головною вимогою є забезпечення узгодженої роботи приводiв. Їх функцiонування визначається при заданому коефiцiєнтi спiввiдношень швидкостей приводних барабанiв установки. Оскiльки необхiдно реалiзувати синхроннiсть обертання елементiв, доцiльно змоделювати систему слiдкуючого електроприводу при частотному способi управлiння роботою двигунiв.
Висновки. У процесi роботи була розроблена електромеханiчна система електроприводу механiзму iз заданими параметрами швидкостi пересування нитковкладальника, а також система управлiння. Були дослiдженi
основнi характеристики технологічно-зв’язаного електроприводу змiнного струму, що дозволило вибрати оптимальнi режими роботи. Найбiльш суттєвi науковi й прикладнi результати, висновки та рекомендацiї полягають у наступному.
1) Розроблена система дозволяє студентам набути як навички роботи зi SCADA-системами, так i навички
пiдключення та налаштування систем керування автоматизованого виробництва.
2) Розглянутий у роботi лабораторний комплекс дозволяє на практицi опанувати принципи побудови
iнформацiйного сполучення ПЛК та керованого обладнання (перетворювача частоти, системи комунiкацiй, датчикiв вимiрюваних величин i т.iн.)
3) Вирiшено задачу узгодженої роботи приводiв лабораторної установки вiдповiдно до вимог технологiчного процесу. Оскiльки вирiшення цього завдання пов’язане з необхiднiстю реалiзацiї синхронного обертання, було виконане математичне моделювання системи слiдкуючого електропривода при частотному способi
управлiння роботою двигунiв.
4) Ефект вiд упровадження полягає в тому, що надана система управлiння дозволяє значно пiдвищити «прозорiсть» виконання технологiчних операцiй, збiльшити оперативнiсть внесення змiн у параметри процесу, а,
найголовнiше, пiдвищити швидкодiю системи електропривода й збiльшити продуктивнiсть працi.
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СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОГО БАЧЕННЯ НА БАЗІ ОДНОПЛАТНОГО
МІКРОКОМП’ЮТЕРА RASPBERRY PI
В. Ю. Петіченко, магістр.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: dm@kdu.edu.ua
І. О. Нєстєров, магістр.
Люблінська політехніка, Польща
Nadbystrzycka 38D, 20-001, Lublin, Poland, e-mail: dm@kdu.edu.ua
Вступ. Комп’ютерний зір, або комп'ютерне бачення, – теорія та технологія створення машин, які можуть
проводити виявлення, стеження та класифікацію об'єктів. Як наукова дисципліна, комп’ютерний зір належить
до теорії та технології створення штучних систем, які отримують інформацію у вигляді зображень. Відеодані
можуть бути надані у вигляді багатьох форм, таких як відеопослідовність, зображення з різних камер або тривимірними даними з медичного сканера. Як технологічна дисципліна, комп’ютерний зір прагне застосувати
теорії та моделі комп’ютерного зору для створення систем комп’ютерного зору. У даній роботі розглядається
питання створення лабораторного зразка системи керування автономним рухом моделі електромобіля з використанням системи комп’ютерного зору на базі одноплатного мікрокомп’ютера Raspberry Pi [1–3].
Мета роботи. Розробка алгоритмів розпізнавання образів для моделі електромобіля та їх програмна реалізація. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні задачі:
 аналіз наявного апаратного та програмного забезпечення сучасних систем керування для використання в
навчальному процесі;
 вибір елементної бази для створення малогабаритної моделі електромобіля;
 розробка алгоритмів комп’ютерного бачення;
 програмна реалізація розроблених алгоритмів та створення системи керування на основі одноплатного мікрокомп’ютера.
Матеріл і результати дослідження. Однією з нових областей застосування комп’ютерного бачення є автономні транспортні засоби, включаючи підводні, наземні (роботи, машини), повітряні.
Рівень автономності вимірюється від повністю автономних (безпілотних) до транспортних засобів, де системи, що базуються на комп'ютерному баченні, підтримують водія чи пілота в різноманітних ситуаціях.
Повністю автономні транспортні засоби використовують комп'ютерне бачення для навігації, тобто для
отримання інформації про місце свого положення, для створення карти навколишнього оточення, для визначення перешкод.
Вони також можуть бути використані, наприклад, для визначених задач знаходження лісових пожеж. Прикладом таких систем можуть бути система попереджувальної сигналізації про перешкоди на машинах і системи
автономної посадки літаків.
Автономний або роботизований транспортний засіб – це засіб, який здатний зчитувати навколишнє середовище й орієнтуватися без допомоги людини. Такі транспортні засоби зчитують оточення, використовуючи лідар, GPS, одометр, комп’ютерне бачення.
Системи управління автономних автомобілів інтерпретують сенсорну інформацію, щоб визначити шляхи
навігації, перешкоди й відповідні знаки дорожнього руху, а також для ідентифікації інших автомобілів на дорозі, що є необхідною умовою при плануванні шляху до потрібного місця призначення.
Реалізація систем комп'ютерного зору значною мірою залежить від області їх застосування. Деякі системи є
автономними й вирішують специфічні проблеми детектування та вимірювання, в той час як інші системи складають підсистеми більших систем, які, наприклад, можуть містити підсистеми контролю за механічними маніпуляторами, планування, інформаційні бази даних, інтерфейси людина–машина тощо.
Реалізація систем комп'ютерного зору також залежить від того, чи є її функціональність наперед визначеною
чи деякі її частини можуть бути вивчені й модифіковані в процесі роботи. Проте можна виділити функції типові
для багатьох систем комп’ютерного зору.
 Отримання зображень: цифрові зображення отримуються від одного чи декількох датчиків зображення,
які, окрім різноманітних типів світлочутливих камер, включають датчики відстані, радари, ультразвукові камери тощо. Залежно від типу датчика, отримані дані можуть бути звичайним 2D зображенням, 3D зображенням чи
послідовністю зображень. Значення пікселів зазвичай відповідають інтенсивності світла в одній чи декількох
спектральних смугах (кольорові чи зображення у відтінках сірого), але можуть бути пов'язані з різноманітними
фізичними вимірюваннями, такими як глибина, поглинання чи відображення звукових або електромагнітних
хвиль або ядерним магнітним резонансом.
 Попередня обробка: перед тим, як методи комп'ютерного зору можуть бути застосовані до відеоданих з
метою вилучення певної частини інформації, необхідно обробити відеодані, щоб вони задовольняли деяким
вимогам залежно від метода, що використовується. Приклади:
 повторна вибірка з метою переконання, що координатна система зображення є правильною;
 видалення шумів з метою видалення спотворення, що вносяться датчиком;
*Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Мамчура Д.Г.
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 покращення контрастності для того, щоб потрібна інформація могла бути виявлена;
 масштабування для кращого розрізнення структур на зображенні.
 Виокремлення деталей: деталі зображення різного рівня складності виділяються з відеоданих. Типовими
прикладами таких деталей є:
 лінії та межі;
 локалізовані точки інтересу, такі як кути, краплі чи точки: складніші деталі можуть належати до структури, форми чи руху.
 Детектування/Сегментація: на певному етапі обробки приймається рішення про те, які точки чи ділянки
зображення є важливими для подальшої обробки. Прикладами є:
 виділення визначеного набору точок, що нас цікавлять;
 сегментація одного або кількох ділянок зображення, які містять характерний об'єкт.
 Високорівнева обробка: на цьому кроці вхідні дані зазвичай є невеликим набором даних, наприклад, набором
точок чи ділянкою зображення, в якій за припущенням знаходиться певний об'єкт. Прикладами є:
 перевірка того, що дані задовольняють умовам, які залежать від методу й застосування;
 оцінка характерних параметрів, таких як положення або розмір об'єкта;
 класифікація знайденого об'єкта за різними категоріями.
Алгоритм обробки зображення (виявлення об'єкта) зображено на рис. 1.

Рисунок 1 – Алгоритм обробки зображення
 Перетворення зображення з одного кольорового простору до іншого:
– RGB у Grayscale (Відтінки сірого);
– RGB у HSV (Hue, Saturation, Value).
 Порогова обробка зображення.
 Знаходження контурів.
 Порівняння ознак.
Базові кроки для виявлення об'єкта показано на рис. 2.

Рисунок 2 – Базові кроки для виявлення об’єкта
Висновки. Розроблено модель транспортного засобу для вивчення автономного управління рухом та алгоритм розпізнавання об’єктів, необхідний для обробки зображень у задачах автономного руху, розроблені алгоритми були експериментально перевірені. Експеримент показав достатню точність розпізнавання.
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РОЗРОБКА ПРОЕКТУ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В НАЗЕМНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
К. О. Сорока, к.т.н, доц., Д. О. Личов, асист.
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
вул. Куликівський узвіз, 12, 62002, м. Харків, Україна, e-mail daleka@ksame.kharkov.ua
Вступ. Проблема енергоефективності електротранспорту особливо актуальна у зв’язку зі зростанням вартості електроенергії. 2015 року на оплату електроенергії підприємства електротранспорту витрачали 13–15 %
коштів [1], а 2017 року ці витрати зростуть до 60–70 %. Основна частина електроенергії використовується на
рух транспортних засобів (ТЗ). У трамваях і тролейбусах відсутні лічильники електроенергії. Водій ТЗ не може
оцінити, який режим руху є більш економним і вибрати його. У роботі, шляхом математичного моделювання,
виконано дослідження впливу режимів руху на витрати електроенергії ТЗ. За результатами досліджень розроблено проект автоматичної системи обліку витрат електроенергії.
Мета роботи. Аналіз залежності втрат електроенергії транспортними засобами від режимів руху та розробка проекту системи автоматичного контролю витрат електроенергії.
Матеріал і результати дослідження. У роботі [2] показано, що детальний аналіз витрат електроенергії ТЗ
за існуючої системи обліку виконати неможливо, тому використано метод моделювання й розроблено математичну модель динаміки ТЗ (рис. 1). Модель створена в програмному середовищі електронної таблиці EXCEL.
Основою її є інтегрування рівняння руху ТЗ [3, 4]:
dV
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Рівняння (1) спрощене, орієнтоване на графоаналітичні методи розрахунку й для використання в математичній моделі не годиться. У ньому
одночасно використані одиниці швидкості в км/год., прискорення в м/с2, «питомої» сили в Н/кН. Як «вагу» ТЗ
прийнято величину, яка не відповідає фізичному визначенню ваги [5]. У рівняння одночасно входять три змінні: швидкість, шлях і час. Тому це рівняння було перетворене до стандартного вигляду та виконано перехід від
змінної часу t до змінної шляху s:
dv 1
(3)
(mt  mi )
 ( Fk (v)  W0 (v)  Wd (s)) ,
ds v
де mt, mi – повна й додаткова маси ТЗ, виражені в кг: v – швидкість, м; Fk(v), W0(v), W0(v) – відповідні сили.
Одиницями вимірювання в (3) є основні одиниці системи СІ. Сила додаткового опору:
Wd (s)  g mt (i(s)  iR (s)) ,
(4)
де i(s), iR(s) – коефіцієнт нахилу ділянки шляху та приведений коефіцієнт радіуса дуги трамвайної колії.
Інтегрування рівняння (3) виконується згідно з методом Рунге–Кутта 4-го порядку [6]. Оскільки воно має
особливу точку v = 0, то початкове значення швидкості задається відмінним від нуля. У першій колонці моделі
s (рис. 1) задається шлях руху з бажаним кроком інтегрування. У другій i+iR – сума коефіцієнта ухилу та коефіцієнта радіуса дуги колії, в третій mt – маса ТЗ. У наступних колонках вписані рівняння розрахунку допоміжних
коефіцієнтів k1, k2, k3, k4 згідно з рівнянням (3) та швидкості v, згідно з методом інтегрування [6]. Для сил тяги
Fk(v) використані вирази апроксимації механічних характеристик двигуна. Інтегрування руху в моделі
здійснюється покроково, шляхом копіювання рівнянь у наступні рядки електронної таблиці.
Результати інтегрування рівняння руху приведено на рис. 2. На графіку надано зміну швидкості ТЗ у трьох
режимах руху, а саме: «Економному», «Швидкому», «З перешкодою». Розрахунок питомих витрат електроенергії (табл. 1) показує, що при «Швидкому» режимі руху питомі витрати складають 144,17 Вт·год./тис. км, а при
Рисунок 1 - Математична модель динаміки руху засобів електротранспорту
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«Економному» – 78,73 Вт год./т км. Водії ТЗ, як
правило, намагаються притримуватись «Швидкого» режиму руху. В «Економному» режимі
витрати електроенергії становлять 54,6 % відносно «Швидкого». Тобто зміна режиму руху
водієм може призвести до зменшення витрати
електроенергії на 45,4 %. З урахуванням особливостей конкретного маршруту, ймовірностей
виникнення перешкод, зменшення витрат електроенергії при виборі раціонального режиму
знаходиться в межах 10–45 %.
Результати досліджень показують, що розробка мір, які б допомогли водію вибирати раРисунок 2 – Зміна швидкості тролейбуса увздовж ділянки
шляху, режими руху: 1 – «Економний»; 2 – «Швидкий»;
3 – «З перешкодою»

ціональні режими руху, є перспективною. Необхідною умовою є встановлення лічильників
електроенергії на ТЗ та організація автоматичного контролю витрат електроенергії.

Таблиця 1 – Результати розрахунку витрат електроенергії на рух ТЗ
Показник
Час проїзду, с
Питомі витрати електроенергії, Вт·год./ тис. км
Експлуатаційна швидкість на маршруті, км/год.
(Час стоянки на зупинці 45 с.)

Економний
78
78,73
(54,6 %)
17,56

Режим руху
Проміжний Швидкий
60
54
98,16
144,17
(68,1 %)
(100 %)
20,57

21,81

З перешкодою
64
175,87
(122 %)
19,81

На сучасних ТЗ встановлюють
диспетчерські системи керування
GPS навігатор
рухом з використанням супутникоБортовий
вої GPS навігації. Основою цих сискомп'ютер
Валідатори
Інформаційне табло
тем є CAN-мережа ТЗ. Якщо
під’єднати до цієї мережі лічильники
4U
електроенергії й програмно забезпечити передачу їх показів на диспетчерський пункт, то автоматична
система обліку електроенергії буде
реалізована. Блок–схему її показано
на рис. 3.
Висновки. Розроблено матемаМонітор водія
Енергонезалежна
Датчики струму, напруги,
тичну модель динаміки ТЗ і розрапам'ять
швидкості, кількості пасажирів,
хунки витрат електроенергії на рух.
Касовий апарат
Одержано залежність витрат електроенергії від режимів руху. ПоказаРисунок 3 – Система автоматизованого вибору швидкісного режиму руху
но, що вибір оптимального режиму
засобів електротранспорту
може призвести до зниження енергозатрат на 10–45 %. Запропоновано проект системи автоматичного контролю витрат електроенергії транспортними засобами та блок–схему локальної CAN-мережі засобів електротранспорту.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В СЕРВЕРНОМ
ПОМЕЩЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ЛИСТОПРОКАТНОГО
ЦЕХА № 1 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРСЕЛОР МИТТАЛ ТЕМИРТАУ»
Р. Н. Хайруллин, студ., Е. В. Спичак, ст. препод.
Карагандинский государственный индустриальный университет
просп. Республики, 30, 101400, г. Темиртау, Казахстан, e-mail: nolaseren@mail.ru
Введение. Автоматические системы пожаротушения – это система пожаротушения, предназначенная для
автоматического обнаружения, автоматически срабатывающая и предотвращающая пожар в случае его обнаружения при превышении фактором (факторами) пожара пороговых значений в защищаемой зоне [1].
Автоматические системы пожаротушения и установка таких систем преследует цель локализации и быстрого тушения очагов горения, сохранность человеческих жизней и материально-технических ресурсов. В отличие
от ручных средств пожаротушения и системы сигнализации, автоматика дает возможность результативно и
оперативно отреагировать на пожар без участия человека.
Система автоматического пожаротушения является одним из надежных средств, в отличие от систем ручного пожаротушения и систем, управляемых оператором, и приводится в действие пожарной автоматикой по объективным показаниям, обеспечивая оперативное тушение очага возгорания без участия человека.
Цель работы. Модернизация автоматической системы пожаротушения в серверном помещении для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей цеха.
Материал и результаты исследования. Автоматическое пожаротушение представляет собой комплекс
мер, который направлен на локализацию и дальнейшую ликвидацию возгорания в автоматическом режиме. Оно
обязано срабатывать быстрее первоначальной стадии распространения пожара, а также рассчитывать интенсивность и концентрацию вырабатывания вещества для тушения огня.
Автоматическое пожаротушение обеспечивает: постоянный контроль температуры воздуха и наличия дыма
в помещении; включение световых и звуковых сигналов; выдачу сигнала тревоги в центральное наблюдение;
закрытие клапанов для задержания огня; активизацию удаляющей дым системы в местах эвакуации людей; подачу вещества для тушения огня; уведомление о процессе подачи данного вещества.
Отличительной особенностью автоматических установок является выполнение ими также и функций автоматической пожарной сигнализации. При этом практически все автоматические установки пожаротушения могут приводиться в действие ручным и дистанционным способом (кроме спринклерных установок пожаротушения – они приводятся в действие исключительно автоматически).
Области применения систем автоматического пожаротушения очень широки, и их использование возможно
практически в любых зданиях и помещениях. В зависимости от вида огнетушащего вещества, препятствующего
горению, они могут быть установлены на таких объектах, как складские помещения и хранилища документов,
аппаратные и серверные помещения, электроустановки и трансформаторные подстанции, офисные и промышленные помещения и т.д. [2].
Листопрокатный цех № 1 (ЛПЦ–1) в металлургическом цикле Акционерного общества (АО) «Миттал Стил
Темиртау» предназначен для горячей прокатки металла. В ЛПЦ–1 рядом со станом НШПС–1700 расположено
трехэтажное здание административно-бытового корпуса (АБК). В этом здании находятся кабинеты главных
лиц, которые отвечают за технику безопасности в цехе, за весь технологический процесс. На втором этаже здания АБК находится серверное помещение, в котором стоит оборудование, предназначенное для обеспечения
связи между всем персоналом, работающем в цехе и за его пределами.
Опасными факторами возникновения пожара в помещении серверной, расположенной в здании АБК ЛПЦ–1
являются повышение температуры и задымление. Основными причинами возникновения пожара могут быть
[3]:
1) нарушение правил технической эксплуатации электроустановок, перегрузок электрических сетей и коротких замыканий в них, недопустимых сопротивлений в местах соединения и контактов проводников, искрения;
2) нарушения в работе системы охлаждения серверного оборудования;
3) несоблюдение работниками правил пожарной безопасности.
Так как в серверном помещении отсутствует круглосуточно дежурящий персонал, обслуживание оборудования происходит в основном в дневное время. Наличие дорогостоящего оборудования, невозможность обесточивания помещения и оборудования ведёт к простоям. На производстве, в серверном помещении необходимо
создание, помимо автоматической пожарной сигнализации (которая позволяет лишь фиксировать возникновение пожара и не обеспечивает возможность локализации пожара на стадии его возникновения), системы автоматического пожаротушения. Также действующие на сегодня требования к противопожарной защите помещений регулируются строительными нормами РК (СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений
и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре»). Согласно им, в обязательном порядке подлежат оснащению автоматическими установками тушения пожаров помещения серверных.
В процессе принятия решения об установке системы пожаротушения серверной нужно учитывать ряд ключевых особенностей серверных помещений, а также руководствоваться действующими правилами и нормами.
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Особенности серверных помещений, их защита от пожара и выбор установки пожаротушения
1. Высокая стоимость находящегося в помещении оборудования. Исходя из вышеизложенного фактора, необходимо подбирать ту установку пожаротушения, которая сможет максимально быстро локализовать возгорание и тем самым сведет к минимуму ущерб от него. Наиболее эффективным для пожаротушения является вещество, которое не причинит или причинит минимальный вред подлежащему защите оборудованию.
Тушение пожара серверного оборудования пеной, водой, аэрозолем или порошком не представляется возможным, т.к. в процессе пожаротушения перечисленными видами огнетушащих составов серьезно повреждается дорогостоящее оборудование серверной, что может причинить значительный ущерб, иногда гораздо больший, чем ущерб, причиненный пожаром. Также присутствует необходимость в выполнении тушения пожара
без отключения серверного оборудования от питания. Прекращение работы серверной на длительный срок может привести к значительному ущербу. Для пожаротушения в серверных необходимо применять диэлектрики,
при использовании которых возможно выполнение тушения пожара без отключения оборудования от напряжения.
2) Необходимость в выполнении тушения пожара без отключения серверного оборудования от питания.
Прекращение работы серверной на длительный срок может привести к значительному ущербу. Исходя из вышеизложенного, для пожаротушения в серверных необходимо применять диэлектрики, при использовании которых возможно выполнение тушения пожара без отключения оборудования от напряжения.
Исходя из вышеперечисленных особенностей, для автоматической системы пожаротушения выбрана установка газового пожаротушения.
Основными преимуществами применения системы автоматического газового пожаротушения в серверном
помещении являются возможность локализации пожара на стадии его возникновения; возможность работы как
в автоматическом режиме без участия человека, так и дистанционный запуск установки; заполнение огнетушащим газом всего пространства защищаемого помещения, что обеспечивает локализацию пожара в затенённых
местах и невозможность повторного возгорания; возможность тушения без отключения оборудования от сети;
сохранение работоспособности системы при отключении напряжения.
Недостатками системы автоматического газового пожаротушения является возможность ложного срабатывания установки при нерегулярном обслуживании системы в целом (например, очистки оборудования от пыли,
осмотр контактов и другое), а также при несоблюдении персоналом правил пожарной безопасности (например,
курение в серверном помещении).
Выбор технических средств обнаружения возникновения пожара необходимо производить согласно СН РК
2.02-11-2002. Согласно им, в помещениях с электронно-вычислительной техникой, электронными регуляторами, управляющими машинами и т.п. первичным фактором возникновения является дым. Поэтому в качестве
пожарных извещателей необходимо использование дымовых датчиков.
Для оповещения персонала о возникновении пожара, состоянии системы пожаротушения необходима установка световых и звуковых оповещателей.
При выборе технических средств системы автоматического пожаротушения необходимо руководствоваться
строительными нормами и правилами [1, 4], а также реестром пожарной техники и пожарного оборудования,
разрешенного к использованию на территории Республики Казахстан, перечень которых указан на сайте комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Выводы. В результате установки автоматических систем (установок) пожаротушения (АСПТ) в помещении
здания АБК цеха ЛПЦ–1 АО «Арселор Миттал Темиртау» объект будет обеспечиваться средствами охраннопожарной сигнализации, что позволяет обеспечить сохранность товарно-материальных ценностей цеха.
Система автоматического пожаротушения является одним из надёжных средств, в отличие от систем
ручного пожаротушения и систем, управляемых оператором, приводится в действие пожарной автоматикой по
объективным показаниям и обеспечивает оперативное тушение очага возгорания без участия человека.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМУ РУХУ ЕЛЕКТРОПОТЯГІВ
МЕТОДОМ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ
С. В. Шевчук, магістр.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: oksjkee@gmail.com
Вступ. Із швидким розвитком залізничного транспорту постало важливим питання споживання енергії електропотягами. Споживання енергії в системах метрополітену визначається широким колом взаємозалежних чинників, таких, як залізничний транспорт, інфраструктура та обслуговування. Найбільша частка електроенергії в
такій системі відходить на тягу електропотягу, що тісно пов’язано зі стратегією управління потягом.
Енергоефективне управління є однією з найперспективніших областей для інвестування у вирішення проблеми енергозбереження. Застосування енергоефективного управління дозволяє істотно економити без потреби
значних інвестицій в інфраструктуру.
По суті є три методи оптимізації, які можуть бути використаними для отримання кращих стратегій управління електропотягом: нелінійне програмування, фаззі-логіка та генетичні алгоритми.
Генетичні алгоритми – це евристичний пошук і ітераційний стохастичний метод, який використовується в
обчисленні для знаходження точних або наближених рішень задач оптимізації. Від традиційних методів оптимізації генетичні алгоритми відрізняються наступним [1]:
– мають справу не зі значеннями параметрів задачі, а з їх закодованою формою;
– здійснюють пошук рішення не з єдиної вихідної точки, а відштовхуючись від деякої популяції (операції на
популяції);
– використовують лише цільову функцію, а не її похідні чи іншу допоміжну інформацію функції;
– застосовують ймовірнісні, а не детерміновані правила вибору (рандомізація операцій).
Відомо два основні шляхи вирішення оптимізаційних задач – переборний та градієнтний. Генетичний алгоритм є комбінацією переборного та градієнтного методів. Механізми кросоверу та мутації реалізують переборну частину, а відбір кращих рішень – градієнтний спуск.
Мета роботи. Проаналізувати підходи до оптимізації режиму руху електропотягів методом генетичних алгоритмів.
Матеріал і результати дослідження. Основна мета енергоефективного управління – переміщення потягу
від станції А до станції Б шляхом мінімізації споживаної енергії. Режим руху повинен програмуватись з урахуванням характеристики колії (схили, обмеження швидкості й т.ін.), характеристики потягу (споряджена маса,
максимальне прискорення, ефективність компонентів і т.ін.), а також деяких експлуатаційних обмежень (зокрема тривалість поїздки). У табл. 1 наведено порівняння методів оптимізації при вирішенні проблеми енергоспоживання [2].
Таблиця 1 – Порівняння методів оптимізації при вирішенні проблеми енергоспоживання
Методи оптимізації
Економія енергії порівняно з неоптимізованим управлінням
Нелінійне програмування
До 25 %
Фаззі-логіка
Від 25 до 30 %
Генетичні алгоритми
Від 35 до 40 %
Генетичні алгоритми базуються на принципах генетики, природного відбору й теорії еволюції Дарвіна, основа якої – це виживання індивіду з генетичним складом, що більше підходить середовищу, в якому він знаходиться, включаючи репродукцію та передачу генів наступному поколінню. У даному випадку хромосоми будуть наборами бітів, а середовищем виживання – функція пристосованості.
Таблиця управління тягою забезпечує показання щодо конкретних заходів, які потрібно приймати під час
водіння, такі, як прискорення, гальмування або використання вибігу, переконавшись, що ці дії не впливають на
безпеку.
Наведений у роботі [2] алгоритм полягає в автоматичному створенні 16 хромосом, отриманих з такої ж кількості таблиць управління випадково згенерованих системою. Із цих 16 хромосом будуть вибрані дві, які найбільше задовольняють функцію пристосованості й які будуть використані як батьки для наступного покоління.
Заради простоти реалізації було вирішено обмежити кількість команд управління до чотирьох, включаючи й
зупинку на станції. Таким чином, хромосоми мають всі чотири гени і складаються із 10 біт кожна. Фітнесфункція або функція пристосованості має вигляд:
1
(1)
Fitness 
,
E f( p)
де Е – витрачена енергія, МДж; f(p) – фактор штрафу за затримку.
*Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Ломоноса А. І
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Кожна хромосома містить всю інформацію щодо таблиці управління. Таким чином, кожна хромосома має
змінну довжину й містить гени з фіксованою кількістю бітів. Кожен ген є відносним положенням між станціями, де подається команда. Отже, хромосома складається з чотирьох генів і кожен ген має довжину 10 біт. Порядок генів на хромосомі вказує на конкретне рішення таблиці управління. Гени в непарній позиції надають команду вибігу, а в парній – команду розпочати тягу.
Експеримент було проведено на лінії метро довжиною 21,73 км. Щоб порівняти результати, спочатку потрібно розрахувати витрати енергії та час проходження ділянок без оптимізації управління. Результати експерименту наведено у табл. 2.
Таблиця 2 – Порівняння витрат електроенергії та часу проходження ділянки потягом
Без оптимізації
З генетичними алгоритмами
Час проходження лінії,
Споживана енергія,
Час проходження лінії,
Споживана енергія,
с
МДж
с
МДж
1680

2143,14

1858

1438,31

Отже, отримані після оптимізації робочі характеристики є більш ніж задовільними, оскільки вони дозволяють досягти економії енергії до 32,89 %, незважаючи на незначне збільшення часу проходження лінії.
У роботі [3] запропоновано іншу реалізацію генетичних алгоритмів для оптимізації режиму руху електропотягу. Етапи реалізації цього алгоритму:
Крок 1. Ініціалізація початкових даних, які включають: обмеження швидкості, значення нахилу ділянки та
значення параметра потягу.
Крок 2. Створення початкової популяції С1,С2…Ci, де ген Ci позначає режим руху (навантаження, вибіг, гальмування).
Крок 3. Розрахунок загального часу проходження ділянки, енергоспоживання та тяги при визначеній стратегії руху, спираючись на математичний апарат кожного режиму руху.
Крок 4. Розрахунок функції придатності для кожного гену. Функція придатності – критерій мінімізації енергоспоживання.
Крок 5. Створення нової популяції. Стратегія полягає в тому, щоб замінити найгірший ген у поколінні батьків та щоб кращий ген завжди переходив до наступного покоління. Таким чином, генерується нове покоління,
яке складається з нової послідовності режиму водіння.
Крок 6. Ітерація. Якщо досягнуто максимального номеру ітерації – перейти до наступного кроку, якщо ні –
повернутися до третього.
Крок 7. Формування найкращої послідовності режиму руху.
Результати, наведені у табл. 3, демонструють економію енергії у вигляді 6,16 % порівняно з неоптимізованим рухом, причому час проходження ділянки не змінився.
Таблиця 3 – Порівняння витрат електроенергії та часу проходження ділянки потягом
Без оптимізації
З генетичними алгоритмами
Час проходження лінії, с

Споживана енергія,
МДж

Час проходження лінії, с

Споживана енергія,
МДж

1350

438,58

1350

411,58

Висновки. На сьогодні поняття енергоефективності є дуже важливим як для політики економії, так і для
екологічних підстав, а енергоефективне управління є однією з головних областей для досягнення збереження
енергії. У роботі проаналізовано два підходи до оптимізації режиму руху електропотягу із використанням методу генетичних алгоритмів. Аналіз демонструє, що результати оптимізації в обох випадках є більш ніж задовільними, і це вказує на те, що генетичні алгоритми є одним із кращих методів для вирішення проблеми мінімізації використовуваної енергії на тягу електропотягів.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ
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Вступ. Одним із найважливіших інструментів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку є забезпечення високої якості продукції, що може бути досягнуто за рахунок
удосконалення організації виробництва та управлінської системи. Упровадження системи управління якістю,
що здійснює аналіз та контроль протягом усього життєвого циклу виробництва, забезпечує відповідність продукції міжнародним стандартам якості.
Концепція систем керування якістю основана на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях, що
використовують методи прикладної статистики, розпізнавання образів, штучного інтелекту, теорії баз даних,
об’єднані в мультидисциплінарну галузь Data Mining (видобуток даних). Методи інтелектуального аналізу даних дозволяють виявляти п'ять стандартних типів закономірностей в експериментальних даних: асоціація, послідовність, класифікація, кластеризація й прогнозування.
Мета роботи. Аналіз інтелектуальної технології кластеризації як ефективного методу дослідження об’єктів
керування, якості технологічних процесів та систем автоматизації.
Матеріал і результати дослідження. Кластерний аналіз – це задача розбиття заданої вибірки об'єктів або
ситуацій на підмножини, які називаються кластерами, так, щоб кожен кластер складався із схожих об'єктів, а
об'єкти різних кластерів істотно відрізнялися. Методи кластерного аналізу відносяться до статистичної обробки
даних та задач машинного навчання. Типовими задачами кластеризації є наступні:
1) аналіз даних шляхом виявлення кластерної структури. Розбиття вибірки на групи схожих об'єктів дозволяє спростити обробку даних і прийняття рішень, застосовуючи до кожного кластеру свій метод аналізу;
2) стиснення даних. Якщо вихідна вибірка надлишково велика, то можна скоротити її, залишивши по одному найбільш типовому представникові від кожного кластера;
3) виявлення новизни. Виділяються нетипові об'єкти, які не вдається приєднати до жодного з кластерів.
Практичне застосування кластерного аналізу в галузі автоматизації та компютерно-інтегрованих технологій
досить широке. Розбиття вибірки на групи з подальшим індивідуальним підходом до кожної з груп може бути
застосоване до споживачів різного роду енергетичних ресурсів. Як приклад, проведена кластеризація будівель
Черкаського державного технологічного університету дозволила визначити об’єкти, для яких доцільно проводити першочерговий енергоаудит [2]. У роботі [3] надано результати кластеризації регіонів України відповідно
до їх енергетичних потреб з метою забезпечення ефективного управління ресурсами та впровадження передових програм з енергозбереження з урахуванням специфіки та рівня їх соціально-економічного розвитку.
Однією з типових задач кластеризації є розпізнавання образів, що може використовуватися роботами при
плануванні траєкторії. Статичне зображення, отримане за допомогою камери мобільного робота, можна розглядати як середовище з перешкодами, що є сукупністю різних об'єктів, причому заздалегідь невідомо, який з об'єктів є метою руху, а який перешкодою. Кластеризація базується на тому, що кожен об'єкт на зображенні має
свій колір [4]. Стиснення графічних даних за рахунок зменшення кількості кольорів, оптимізація відображення
геоінформаційних даних, принцип розбиття потоку новинних статей на пов'язані із сюжетом у сучасних інформаційно-пошукових системах, паралельна обробка масивів даних, потоковий парсинг інформації – ось неповний перелік упровадження кластерного аналізу в комп’ютерно-інтегрованих системах.
Кластерний аналіз знаходить застосування й у промисловості. Наприклад, у автоматизованій системі простежуванності виробництва сирої соняшникової олії [5] здійснюється інтелектуальний аналіз якісних показників умов вирощування та збирання сировини, який дозволяє більш коректно розміщувати насіння по складах та
цим самим прогнозувати рівень економічних показників готової продукції.
З використанням методів кластеризації розробляються сучасні інтелектуальні системи керування технологічними процесами. Алгоритми нечіткої кластеризації використовуються при формуванні бази правил логічного
висновку та функцій приналежності для терм-множин при проектуванні систем fuzzy-регулювання. Наприклад,
у роботі [6] описано розробку інтелектуальної системи керування випарною установкою цукрового заводу.
Висновки. Інтелектуальні технології, зокрема кластерний аналіз, широко використовуються при розробці
комп’ютерно-інтегрованих систем керування в багатьох галузях промисловості, а тому актуальним є вивчення алгоритмів кластеризації, оптимізація та розширення їх можливостей при розробці сучасних систем керування.
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯСИСТЕМИ ДИСПЕЧЕРИЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ
М. О. Кущ-Жирко, студ., А. Л. Перекрест, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: pksg13@gmail.com
Вступ. Процес теплового забезпеченнярізних будівель потребує великої кількості енергетичних ресурсів.
Для контролю й оптимізації використання теплової енергії доцільно застосувати автоматизовані системи моніторингу та управління (АСМУ) будівлями [1, 2]. До недоліків існуючих прикладів АСМУ будівлями можна
віднести: відсутність можливості оперативно стежити за поточним станом системи та вносити зміни в її роботу,
необхідність присутності великої кількості обслуговуючого персоналу, відсутність можливості виконувати
аналіз ефективності роботи системи. Тому для компенсації цих недоліків систему моніторингу та управління
тепловим пунктом будівлі доцільно обладнати системою диспетчеризації.
Мета роботи. Аналіз вимог до систем автоматизованого моніторингу та управління будівлями, розробка
програмного забезпечення для системи диспетчеризації індивідуального теплового пункту.
Матеріал і результати дослідження. Аналіз нормативних документів щодо автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями дозволив виділити наступні основні вимоги: контроль параметрів інженерного обладнання об'єктів для визначення відхилень їх поточних значень від нормативних; безперервність збору, передачі й
оброблення інформації про значення параметрів процесів. У комплекс автоматизації інженерної системи повинні
входити аналогові та цифрові датчики контролю технологічних параметрів, лічильники, програмовані логічні контролери, пристрої узгодження інтерфейсів і протоколів обміну даними, пристрої приймання й передачі інформації. Як
виконавчі механізми необхідно використовувати технічні засоби, які забезпечують можливість дистанційного керування [1]. При цьому автоматизована система контролю та управління теплового пункту має включати мінімальний
набір наступних функцій: управління та моніторинг виділення енергії; управління та моніторинг розподілення за
температурою теплоносія в подавальному або зворотному трубопроводі; управління та моніторинг циркуляційних,
змішувальних та циркуляційно-змішувальних насосів; управління та моніторинг розподілення теплоносія; управління та моніторинг джерела енергії [2].
Відповідно до зазначених вимог, система диспетчеризації індивідуального теплового пункту (ІТП) повинна
забезпечити виконання таких завдань: оснащеність інтерфейсом користувача; збір та зберігання даних про теплоспоживання; управління та контроль пристроїв, відповідальних за розподілення та циркуляцію теплоносія;
статистичну обробку та відображення отриманих даних.
Для реалізації системи диспетчеризації ІТП апаратне забезпечення теплового пункту повинно відповідати наступним вимогам: лічильник із промисловим інтерфейсом передачі даних; погодний контролер з промисловим
інтерфейсом передачі даних; температурні датчики та виконавчі механізми; персональний комп'ютер зі спеціальним програмним забезпеченням; перетворювачі інтерфейсів для підключення до мережі передачі даних.
Основною частиною системи диспетчеризації ІТП є програмне забезпечення, яке необхідне для виконання
таких функцій: зчитування даних з теплового лічильника через промисловий інтерфейс; обмін даними з погодним контролером через промисловий інтерфейс; статистичний аналіз і відображення зібраних даних; відображення параметрів поточного стану та керування системою теплопостачання; збір даних про параметри й витрату теплоносія, їх обробка й формування звітів; збір даних про функціонування теплового пункту та їх аналіз для
покращення якості контролю й управління тепловим пунктом (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема взаємодії елементів програмного забезпечення системи диспетчеризації ІТП
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Об'єктом упровадження системи диспетчеризації ІТП було обрано будівлю лікарні. Як апаратна частина використовується наступне обладнання: автоматизований вузол погодного регулювання на базі регулятору
Siemens RVD; тепловий лічильник Ultraheat UH50; перетворювачі інтерфейсів USR-TCP232-304; у функції робочої станції було використано персональний комп'ютер; для розробки програмного забезпечення було вибране
програмне середовище LabVIEW.
Збір даних з контролера опалення виконується за допомогою OPC-сервера через протокол ModbusRTU. До
програмного додатку дані передаються із застосуванням технології Shared Variable [3]. Збір даних з теплового
лічильника відбувається через промисловий інтерфейс M-Bus за допомогою розробленого для нього драйвера
[4]. Після кожної операції зчитування даних із пристроїв відбувається їх обробка, архівація та відображення. На
інтерфейсі (рис. 2) відображаються отримані та оброблені поточні дані з контролера (зовнішня температура,
внутрішня температура в будівлі, нахил кривої опалення, максимальне й мінімальне значення температури
подачі) та теплового лічильника (температура прямої та зворотньої магістралі трубопроводу, їх різниця, загальна витрата теплової енергії та її витрата за годину); значення класу енергоефективності будівлі. На графіках
відображаються зміни отриманих параметрів у часі з можливістю виокремлення їх комбінацій для поліпшення
якості оцінки процесу теплозабезпечення, елементи керування контролером опалення, періодом зчитування та
запису даних в архів, шлях до файлу даних та температурного графіку. Отримані дані дозволяють візуально
аналізувати відповідність поточних даних, що отримуються з теплового лічильника та контролеру, з даними
температурного графіку, який повинна виконувати теплопостачальна організація.

Рисунок 2 – Приклад інтерфейсу користувача програмного забезпечення системи диспетчеризації ІТП
Висновки. У результаті роботи було проведено аналіз основних вимог до автоматизованих систем моніторингу й управління будівлями та розроблено програмне забезпечення для системи диспетчеризації ІТП, що
реалізує функції обміну даними з контролером і тепловим лічильником; графічного відображення та архівації
даних у вигляді звітів; контролю та управління параметрів системи опалення в оперативному режимі, оцінки
ефективності роботи системи теплового забезпечення за поточними показниками питомого теплоспоживання й
класу енергоефективності.
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ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КРОКОВИМ
ДВИГУНОМ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ ARDUINO
Б. С. Неживий, студ.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: bodazombi@yandex.ua
Вступ. Більшість існуючих металообробних верстатів підприємств України, які вводилися в експлуатацію в
70–80-ті роки минулого століття, характеризуються високим рівнем морального й фізичного зносу.
Модернізація електричної силової частини й використання сучасних інформаційно-керуючих
комп'ютеризованих систем (контурні та позиційні системи з числовим програмним керуванням, програмовані
логічні контролери й т.ін.) дозволяє підвищити точність, продуктивність і якість обробки деталей (за умови
хорошого стану механічних вузлів верстата), знизити витрати на ремонт та експлуатацію устаткування. При
цьому модернізація, з урахуванням обладнання та матеріалів, а також проектних, монтажних і
пусконалагоджувальних робіт, обходиться підприємству на 50–80 % дешевше, ніж придбання нового
верстата.
Мета роботи. Створення апаратних і програмних рішень системи автоматизованого керування кроковим
приводом.
Матеріал і результати дослідження. На сьогодні на ринку надано безліч засобів керування кроковим електроприводом. Всі ці рішення в достатній мірі є ефективними, але мають суттєві недоліки, такі як висока вартість обладнання й складність встановлення та налаштування, низька гнучкість систем керування. На даний час
проведено розробку технічних рішень з побудови лабораторного стенду, функціональну схему якого зображено
на рис. 1. Був здійснений вибір елементів механічної частини: гвинт, гайка, підшипникові стійки й т.ін. Розроблено механічну частину лабораторного стенду, здійснено вибір електротехнічного обладнання позиційного електроприводу: кроковий двигун (КД) моделі SY57STH76-2804A, драйвер (ДР) на мікросхемі TB6560, система
керування на базі контролера ARDUINO UNO, датчики струму (ДС) обмоток ACS712. Також розроблено алгоритми режимів керування кроковим двигуном та реалізовано їх у програмному вигляді. Основним елементом
системи керування кроковим електроприводом є ARDUINO UNO на базі мікроконтролера Atmega 328, який
приймає команди з персонального комп’ютера (ПК) та посилає відповідні керуючі сигнали на драйвер. Система
керування передбачає можливість задання команд у вигляді G-кодів.
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Рисунок 1 – Функціональна схема лабораторного стенду
Також була розроблена математична модель крокового двигуна, в якій обмотки надані окремими контурами.
З використанням математичної моделі були досліджені динамічні режими роботи при розгоні крокового двигуна з урахуванням реальних сигналів управління драйвером. Динамічні характеристики показали працездатність
математичної моделі, її відповідність фізичному аналогу. Розроблена математична модель може використовуватися в навчальному процесі спільно з розробленим фізичним макетом позиційного електроприводу.
*Роботу виконано під керівництвом асист. Романенка С. С.
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Рисунок 2 – Результати моделювання струмів чотирьохфазного крокового двигуна ДШ-0,25А в пакеті
прикладних програм MATLAB
Було створено програмне забезпечення (ПЗ) для керування лабораторним стендом за допомогою ПК.
ПЗ нижнього рівня для контролера Arduino Uno було створено в середовищі розробки Arduino IDE. ПЗ нижнього рівня складається зі стеку команд і функцій для їх обробки та виконання. До функцій ПЗ нижнього рівня
входить: налаштування COM-порту, встановлення нульової координати, виконання поступальних рухів з різною швидкістю, часові затримки між рухами, абсолютна й відносна системи відліку, зміна напрямку обертання,
можливість виконання одиничних команд та послідовності команд, передача на ПК даних про положення гайки
та струми в обмотках КД.
Для розробки ПЗ верхнього рівня було використано інтегроване середовище розробки Embarcadero RAD
Studio XE6 (C++ builder XE6) з мовою програмування C++. ПЗ верхнього рівня обробляє введені оператором
завдання та надсилає їх через COM-порт на контролер. До функцій ПЗ верхнього рівня належать: парсинг команд та їх перетворення у вигляд, придатний до передачі на контролер, уведення окремих команд та послідовностей команд, відображення струмів в обмотках КД, швидкості руху гайки та її поточне положення. Робота з
COM-портом була реалізована в асинхронному режимі з використанням стандартних функцій
Windows API.
Висновки. У наданій роботі було проаналізовано існуючі рішення для керування кроковим електроприводом. Було розроблено структурну схему лабораторного стенду й обрано відповідне технологічне обладнання та
засоби керування.
Розроблено алгоритми режимів керування кроковим двигуном та реалізовано їх у програмному вигляді.
При впровадженні такої системи значно підвищується точність, продуктивність і якість обробки деталей та
знижуються витрати на ремонт та експлуатацію устаткування.
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПІДТРИМУВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПРИМІЩЕННІ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА
І. І. Головатчук, студ., Л. С. Колодійчук, доц.
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
вул. Академічна, 20, 47501, м. Бережани, Тернопільська обл., Україна, e-mail: kollub@ukr.net
Вступ. Людський організм для нормального функціонування потребує постійного надходження вітамінів,
мінералів та інших поживних речовин. Вагома частка з них надходить в наш організм з овочами та фруктами.
Найбільшу поживну цінність мають саме свіжі овочі й фрукти, але в силу кліматичних умов відсутні можливості вирощувати їх на полях України. У таких умовах актуальності набуває питання створення мікроклімату в
установках закритого ґрунту.
Мета роботи. Розробити й дослідити етапи роботи автоматизованої системи підтримання мікроклімату на
прикладі теплиці з метою забезпечення оптимальних умов росту й підвищення якості врожаю з мінімальним
втручанням людини.
Матеріал і результати дослідження. Проектована система виконана на зменшеному макеті пристрою й реалізує такі функції: автоматичний підігрів повітря, автоматичне провітрювання, автоматичне керування освітленням. У даному проекті пристрій керування побудовано на основі мікроконтролера ATmega8A, функціональну схему якого зображено на рис. 1.

Рисунок 1 – Функціональна схема атоматичного керування електричними елементами в теплиці
Вся робота системи базується на даних, отриманих із датчиків. Як датчик температури використано термістор NTC 3950 100K, датчик освітленості – фоторезистор GL5537. Термістор і фоторезистор залежно від температури й освітленості відповідно змінюють свій опір. Датчики підключено до аналогових виводів мікроконтролера за допомогою підтягувальних резисторів на 4,7 кОм. Даним, які надходять з датчиків, мікроконтролер
присвоює цифрове значення від 0 до 1023. Експериментальним шляхом було встановлено опори датчиків за
різних температур і освітленостей. Тоді напругу на вході в мікроконтролер U1 визначає рівняння:
U1 

U  R1
,
R1  R2

(1)

де U – керуюча напруга 5 В; R1 – опір датчика, R2 – підтягувальний резистор 4,7 кОм. Цифрове значення D.v.,
яке відповідає конкретним значенням температур і освітленостей, дорівнює:
D.v. 

U11024 ,
U

(2)

де 1024 – максимальна кількість значень, які може приймати інтервал величин на восьмирозрядному
мікроконтролері з десятирозрядним АЦП.
Для визначення температур мікроконтролером програмно задано по 13 значень температур і освітленостей
через деякі проміжки, на основі яких мікроконтролер буде робити більш точні розрахунки. Значення температур і освітленостей подано в табл. 1, 2.
Таблиця 1 – Відповідність значень температур і цифрових значень
Цифрове
1009 1006 1001 994 987 978 967 955
947
923
значення
t, 0C

0

5

10

15

20

25
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30

35

40

45

904

882

858

50

55

60
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Таблиця 2 – Відповідність значень освітленості й цифрових значень
Цифрове
495 289
187
158
138
134
128
115
108
значення
E, Лк

90

230

500

700

900

1000

1100

1300

1700

86

58

28

20

3600

8200

40000

90000

Для формування завдань використано змінні резистори, які підключені до аналогових виводів мікроконтролера. Мінімальне й максимальне значення опору в цифровому еквіваленті становить відповідно 0 і 1023. Ці значення розділені в межах потрібних нам керованих величин. У проекті встановлено керування температурою в
межах від 15 до 50 0C, а освітленість – у межах від 500 до 90000 Лк.
Програмування мікроконтролера здійснено в програмному середовищі Arduino IDE, де внесено досліджені
параметри й реалізовано алгоритм роботи системи.
Окрім цього, у проекті використано такі елементи: світлодіодну лампу, чотири нагрівальних елементи, вентилятор і блок живлення схеми на 12 В.
Принцип роботи схеми полягає в тому, що мікроконтролер отримує покази з датчиків і порівнює їх зі значеннями, встановленими за допомогою резисторів. Для точності вимірів на вході в мікроконтролер паралельно
до датчиків було підключено електролітичні конденсатори на 15 мкФ. Якщо їх значення були відмінні від установлених, то мікроконтролер надсилав сигнал 5 В на вхід транзисторної мікросхеми ULN2003, яка, у свою чергу, відкривала канали й подавала живлення на котушки проміжних реле (напруга 12 В). Світлодіодна лампа,
нагрівні елементи, вентилятор живились напругою 220 В.
Висновки. Таким чином, запропонована система мікроклімату дозволяє регулювати температуру повітря в
сільськогосподарських приміщеннях у межах від 15 до 50 0C і освітленість у межах від 500 до 90000 Лк.
У подальшому планується дослідження контролю підживлення рослин вуглекислим газом, зрошування ґрунту та зволоження повітря.
ЛІТЕРАТУРА
1. Говоров П.П., Велит І.А., Щиренко В.В., Пилипчук Р.В. Джерела світла для вирощування овочів в умовах
закритого ґрунту. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Світлотехніка та джерела світла». – Тернопіль: Джура, 2011. – 156 с.
2. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.arduino.cc/.
Рекомендовано до друку проф. Старостіним С. С.

153

АВТОМАТИЗАЦІЯ

CONVERTERS AND TIME CONVERSION MEASUREMENT OF STM32F446RE
MICROCONTROLLER
P. Jacko, Ing., D. Kováč, prof.
Dept. of Theoretical and Industrial Electrical Engineering, FEI TU of Košice, SlovakRepublic
Park Komenského 3, 04200, Košice, Slovak Republic, e-mail: patrik.jacko.2@tuke.sk, dobroslav.kovac@tuke.sk
Introduction. Nowadays there are a lot of various fast electronic devices for controlling other devices, regulation,
controlling of motors or other devices, or for analog to digital conversions. We know some microcontrollers such as
ATMega64 of Atmel Corporation, or some microcontrollers of Texas Instruments. The best devices for it are a digital
signal processor, because it is a very fast microcontroller. Unfortunately, DSP microcontroller of Texas Instruments is
expensive, therefore I would like tell you something about a cheaper variant of DSP – microcontroller STM32F446RE
which includes DSP set too. In this paper I write something about AD converters of STM32F446RE and there is shown
rate test of 12-bit AD converter.
Aim of the research. Research on conversion time of A/D converter on the basis of STM32F446RE microcontroller.
Experimental part and result obtained. A/D converters. Analog to digital converter is an electronic device which
is used for converting continuously analog value to the discrete digital form and consists of logic levels – high level is
logic 1, and low level is presented as logic 0. Each conversion is made in three steps – sampling, quantization and coding. The first step is sampling. The analog signal is first sampled periodically; it means that the AD converter retrieves a
sequence of pulses whose amplitude corresponds to the analog signal in close, the time moments. These samples are
converted to the digital value by quantization and coding. If the AD converter has more quantization number, AD converter is more accurate [1]. Quantization levels determine the number of bits the converter. For example 12-bit converter, 10-bit converter, etc. 2-bit converter has 4 various quantization levels (22 = 4): 00, 01, 10, and 11. It means that the
voltage input range of 0 to 10 volts is divided into 4 values. The first is 0–2.5 V, the second is 2.5–5 V, the third
5–7.5 V and the last value is 7.5 to 10 V. Because there is more converting error (2.5 V) we can use more bits converter.
3-bit converter has 8 quantization levels (000, 001, 010, 011, 100, 101 110, 111), 4-bit has 16 quantization levels, etc.
Let’s say something about 12-bit converter. This converter has maximal value 4096. Unfortunately, 12-bit is only theoretical bit value, but practically it is 11-bit or 10-bit converter because last bits can be various values when there is more
conversions. The bits that have always the same value we named effective bites [2].
Types of A/D converters. Practically, we know a lot of different AD converters, but I would like focus on the two
most popular types. The first type of AD converter is a direct-conversion ADC.
This AD converter is the fastest type because conversion execute in one time moment. Quantization of the input signal is expressed in terms of comparators that compare the input voltage with the graduated density reference voltage.
Converter includes 2n-1 comparators. The input signal sampling is executed by registration of the status output comparators to the flip-flops with the clock pulse. The encoder is an electronic circuit which converts information about output
comparators to the binary code [3].

Figure 1 – Direct-conversion ADC

Figure 2 – Successive-approximation converter

Successive-approximation converter starts the conversion with MSB (most-significant bit) and ends conversion with
LSB (less-significant bit). At the beginning of the transmission cycle is approximation register (SAR) sets on output
value 10000000. This value is equal with output of DA converter and it is feedback too. The value of feedback is compared in the comparator with input voltage Vin. If Vin is greater than feedback value, MSB is set to logic 1, otherwise it
returns a0 [3].
AD converters of the STM32F446RE. Microcontroller STM32F446RE is high-performance system based on ARM
family with the Cortex-M4 processor. This microcontroller includes a full set of DSP (digital signal processing) instruction. We can use it for a lot of different applications such as controlling motors, regulations or controlling other devices
where the rate is a primary factor. STM32F446RE includes three 12-bit successive-approximation AD converters. They
can operate as 12-bit, 10-bit, 8-bit or 6-bit converters and they have up to 19 multiplexed channels allowing it to measure signals from 16 external sources. STM32F446RE’s AD converters can be performed in single, continuous, scan or
discontinuous mode. It means, that single mode makes only one conversion. Continuous mode starts a new conversion
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as soon as it finishes one. Scan mode is used for scanning a group of channels and discontinuous converts a short sequence of n conversion, where n ≤ 8.
Microcontroller STM32F446RE is fast device because its operate frequency is up to 180 MHz and it uses fast AHB
BUS MATRIX 7S8M bus. This frequency is divided with prescaler to low-speed bus APB1 with 45 MHz and highspeed bus APB2 with 90 MHz. AD converters are connected to the APB2 bus, it means that AD converters operate with
90 MHz [4].
The rate of conversion is very important information. How much samples AD converter makes at some time. I did a
test of conversion speed with using 12-bit AD converter in STM32F446RE. I tested time of 10 000 conversions in
“online” and “offline” mode. Online mode means that the AD converter makes 10 000 samples, saves them to the
memory and after it sent the last sample to the UART line. Offline mode means that microcontroller sent each sample
after end of conversion to the UART line. Offline mode is longer than online mode. Let’s see the test.

Figure 3 – Time of conversions (left) and source code of measuring of time (right)
Fig. 3 shows code of conversion with measuring the time. If the user pushes the button connected to the external interrupt EXTI0, timer 2 starts the counting. AD converter makes 9999 samples and save the value to the buffer pole.
This buffer includes 10 000 values. If the AD converter makes the last conversion, i=9999, the actual value of the timer
is saved to the variable counter. After it timer 2 is stopped and microcontroller sent the data to the USART2 as such as
is shown in Fig. 3. There are three values. The first is AD sample – it means the last value converted by AD converter.
The second value is Time of total conversion. There is the actual value of the timer 2 counter. If we want time in seconds, we can calculate it of the formula:
1
1
 205005.
time 
 actual value of the timer , time 
90 000 000
frequency of the timer
0 1
timer prescaler  1
The time of full conversion is 2.277 µs. When we want time of one conversion we have to divide 2.277µs by 10000,
because there is 10000 conversions. The final result is up to 227.7 ns for one conversion. This measurement was applied
at the “online” conversions. Offline conversions take much longer, because there is long sending time to the USART2.
The same measuring in offline mode takes approximately 5 sec for full conversion – 10000 samples.
Conclusions. There are a lot of various possibilities for measuring the time of conversion, but this method is one of
the reliable methods. For a comparison of speed measurements that we find “online” mode is much faster than “offline”
method. One conversion of AD converter takes only 227.7 ns what is great speed. Microcontroller STM32F446RE is
fast and very reliable device not only for AD conversions, but for a lot of other applications too.
Acknowledgement. The paper has been prepared under support of Slovak grant project VEGA No. 2/0069/15and
project FEI-2015-26.
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Introduction. Automated plant factories are the future of continual intake of vegetable and food in the age of natural disasters, air, water and soil pollution or unusual and unpredictable weather. Full process of grow from vegetative to
harvest can be automatically controlled and regulated optional environmental microclimate for the best plants grow.
Aim of the research. Main project is automation of grow box with computer component Raspberry Pi, which is
widely used in process of automation.
Plant factory. Can be defined as horticulture greenhouse or as automated system facility that produce vegetables
and seedlings year round by controlling environmental conditions such as, light, temperature, humidity, CO2, and nutrient solutions. If the environmental control is optimal, the plants’ nutritional value can be increased. Recently, within
plant factories, advanced technologies have been used to automatically adjust and control the growth environment. The
main benefits of modern plant factory technologies are safety, security, and stable food supplies. Plant factories are
considered the big next step in the industrialization of agriculture. Biological, agricultural, computing and mechanical
automation technologies are used to increase the quantity and quality of the produce "manufactured" in these factories.
There are high hopes this technology will aid in bringing agriculture to previously no arable locales such as deserts,
barren islands, water surfaces, the Polar Regions and even our homes.
Currently, China and only a few developed countries such as Japan, the United States and the Netherlands possess
the technological know-how to make factories bloom [1–3]. The first large-scale plant factory in China has already
started seeding in Tongzhou District, Beijing. Inside the factory, all fruit trees, vegetables and flowers grow in nutrient
fluid rather than soil.
Temperature, moisture, lighting, carbon dioxide concentration and air currents are electronically controlled. The
growth of crops is monitored and automatically regulated by the factory's computers. Even the fruits' and vegetables'
shape and taste can be altered. Microchips installed in the growing areas send live information to employees about
plants' progress in their growing cycle. Japan is considered one of the leaders in plant factory technology (Fig. 1). Kashiwa-no-ha GREEN ROOM 2 and Kashiwa-no-ha Smart City started full-scale operations of Japan’s largest plant
factory in June 2014. The facility will produce at least 15 types of vegetable, including lettuce, green leaf, romaine, and
red-leaf lettuce. It is Japan’s largest plant factory, capable of producing and shipping 10.000 plants daily. Plants grow at
differing vertical levels, the operating surface of each chamber can be increased to multiples of its floorage (Fig. 2).

Figure 1

Figure 2

This result is a cultivatable area per square meter far greater than land could ever manage. Plants grow under
sunlight as well as artificial light that come primarily from LEDs installed above growing areas. The crop's growing
environment is controlled by employees and is grown and harvested in cycles. Ripe produce is harvested, packaged by
automated robots according to customers' specifications and stored in refrigerated warehouses before hitting the market.
Fully artificially light plant factory consists of chamber with light source. Chamber is installed temperature sensor,
humidity sensor, light sensor, CO2 sensor, pH sensor and EC sensor for collecting environment context. And for microclimate control of indoor environment, it is installed heater, cooler, ventilation fan, CO2 generators, humidifiers and
dehumidifiers. The entire system switches automatically according to the manual and automatic switch of control box.
Plant light is an artificial light source, generally an electric light, designed to stimulate plant growth by emitting an
electromagnetic spectrum appropriate for photosynthesis. Grow lights either attempt to provide a light spectrum similar
to that of the sun, or to provide a spectrum that is more tailored to the needs of the plants being cultivated. Combination
HPS/MH lights combine a metal halide and a high-pressure sodium in the same bulb, providing both red and blue spectrums in a single HID lamp. The combination provides a very wide spectrum within a single lamp throughout the entire
life cycle of the plant, from vegetative growth through flowering. LED grow lights are composed of light-emitting diodes,
usually in a casing with a heat sink and built-in fans LED's usually last for 50.000 hours. Fluorescent lights used for growing plants are in two main types, the tube-style lights including long, thin bulbs and compact fluorescent lights as smaller
spiral shaped bulbs (compact fluorescent lights). Fluorescent lights are available in color temperatures ranging from 2700
K to 10.000 K. The luminous efficacy ranges from 30 lm/ W to 90 lm/ W. They are available in warm/red (2700 K), full
spectrum or daylight (5000 K) and cool/blue (6500 K) versions. Warm red spectrum is recommended for flowering, and
cool blue spectrum is recommended for vegetative growth. Usable life span for compact fluorescent grow lights is about
10.000 hours. A CFL produces 44–80 lumens/watt, depending on the wattage of the bulb.
Sophisticated use of LED lighting reduces electricity consumption by 60 % compared to a factory using fluorescents. In addition, smart air conditioning keeps temperature differences between ceiling and floor to within 1.5 °C,
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versus 4 °C to 6 °C variance in a conventional factory. Automation of these operations, including replanting and
fertilization can reduce the costs by half.
Air circulation system used for cooling and dehumidification to eliminate heat generated by lamps and water evaporation transpired by plants in the culture room and fans for circulating air to enhance photosynthesis and transpiration
and to achieve uniform spatial air contribution. The required air humidity is ensured humidifier (ultrasonic, evaporative). Warm mist – the most common type of humidifier. Many variables like air temperature, type of growing medium
used, type of plants, how big the plants are humidity etc. are factors that influence how much water and nutrients do
plant need. Nutrients are added in water and time and dosage can be regulated. The most used medium for grow plants
is hydrophonic medium. Flood and drain system the water floods the plants container from the bottom, generally the
water level should to be about 5 cm below the top of the growing media when the system is flooded. Grow box facility
is able to produce yields 24/7 and year-round. The entire growth process is completely automated and conducive to
economies of scale in order to control cost, quantity, and quality against the required harvest time. The control system
has a role to control the grow box environments. It gathers microclimate information around the crops. Small plant
factory like grow box have many different types of sensors and actuators. From various sensors indoor parameters such
as light, temperature, humidity, pH, EC and CO2 density it provides appropriate control functions. Actuators used in
automatic grow box are cooling, heating, artificial light, water supply, CO2 dosing, circulation fan and ventilation fan
[4]. To build such automatic grow room is used single-board, low-cost, high-performance computer Raspberry Pi.
Raspberry Pi. The Raspberry Pi is a series of single-board computers developed in the United Kingdom by the
Raspberry Pi Foundation is widely used in automation.
It features a system on a chip (SoC), which includes an ARM compatible central processing unit (CPU) and an on
chip graphics processing unit (GPU, a VideoCore IV). CPU speed ranges from 700 MHz to 1.2 GHz for Pi 3 and on
board memory range from 256 MB to 1 GB RAM [5]. Secure Digital (SD) cards are used to store the operating system
and program memory in either the SDHC or MicroSDHC sizes. Most boards have between one and four USB slots,
HDMI and composite video output, and a 3.5 mm phone jack for audio. Lower level output is provided by a number of
GPIO pins which support common protocols like I²C. The B-models have an 8P8C Ethernet port and the Pi 3 has on
board Wi-Fi 802.11n and Bluetooth. The Raspberry Pi primarily uses Raspbian, a Debian-based Linux operating system. Other third party operating systems available via the official website include Ubuntu MATE, Snappy Ubuntu,
Windows 10, RISC OS and specialised distributions for the Kodi media center and classroom management. Many other
operating systems can also run on the Raspberry Pi.
Raspberry Pi camera board with a firmware update to accommodate it the camera board is shipped with a flexible
flat cable that plugs into the CSI connector located between the Ethernet and HDMI ports. In Raspbian, one enables the
system to use the camera board by the installing or upgrading to the latest version of the operating system (OS) and then
running Raspi-config and selecting the camera option. It can produce 1080 p, 720 p and 640×480 p video. The dimensions are 25 mm × 20 mm × 9 mm. In May 2016, v2 of the camera came out, and is an 8 megapixel camera.
Gertboard – A Raspberry Pi Foundation sanctioned device, designed for educational purposes, that expands the
Raspberry Pi's GPIO pins to allow interface with and control of LEDs, switches, analog signals, sensors and other devices. It also includes an optional Arduino compatible controller to interface with the Pi. Raspberry Pi allow to remote
control and monitoring. Automatic mode let the equipment be automatically controlled to keep a set point or follow a
timers. It controls equipment remotely. Logs all sensor data to an SQL database graphs the data Light /Watering timer:
On/Off time watering – set the pump to start at certain time, the period between watering, the duration of each watering,
the total number of times per day to water, add nutrient. Sets high / low values for each sensor control a heater, AC,
humidifier, dehumidifier and CO2 with on/off values, nutrient mixing. Use accessories for example camera for monitoring the environment.
Conclusion. Automation in agricultural sector is a natural part of industrial world. There are several ways how grow
plants in plant factories with artificial light, depends on cultivation medium, type of plant, nutrient supply and so on. In plant
factory automated with computer, sensors send environmental information and computer regulate microclimate. In this way
factors like temperature, humidity, CO2, pH, water and nutrient supply, EC or soil humidity and temperature can be measured. Settings for actuators like ventilation and circulation system, lights, humidifiers, water supply can be set automatically.
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SIMPLE BIKE COMPUTER
R. Bučko, Ing. PhD., assist. prof., research
Technical University of Košice
vul. Letná, 9, 04200, Košice, Slovak Republic, e-mail:radoslav.bucko@tuke.sk
Introduction. This paper describes simple bike computer based on the Arduino platform. The article describes the
different parts used in our application.
Aim of the research. Development of simple bike computer to count distance and cadence.
Experimental part and result obtained.
Sensor
Detector (sensor) is a device used for monitoring certain parameters in its surroundings. In particular bias values of
pre-set limits, it reacts by delivering information. The sensor responds to physical changes in the protected object
caused by intruders [1].
Magnetic contact sensor
Magnetic contacts are used to count rotation of the wheel (speed, distance) and count revolution of the crank per
minute (cadence or pedalling rate). They consist of two parts, a permanent magnet and a reed switch (Fig. 1). The magnet is mounted movable portionand the reed switch is mounted on the frame. It is a simple switch that turns on and off
with a magnet. Reed switches come in two varieties called normally open (normally switched off) (Fig. 2) and normally
closed (normally switched on) (Fig. 3) [2].

Figure 1 – Magnetic contact sensor

Figure 2 – Reed switch – normally open

Figure 3 – Reed switch – normally closed

Thermometer
Dallas DS18B20 (Fig. 4) 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.

Touchscreen

Sensors

Arduino Mega 2560

Figure 5 – A block diagram of the bike computer

Figure 4 – Thermometer Dallas DS18B20

Actuators
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U-BLOX NEO-6M
This part of article describes GPS chip U-blox NEO-6M, which can be used as GPS module for Arduino. This GPS
module chose it, because it can communicate with Arduino board directly. This chip is used for track navigation.
Chip NEO – 6 brings excellent performance even in the most challenging environments. This flexible and cost effective GPS chip offers a lot of connectivity options in a miniature package. His compact size, low power consumption
and high performance make Neo-6m chip ideal for battery operated mobile devices with very strict cost and space constraints [3].
Technical parameters:
- it uses frequency L1 with a value of 1575.42 MHz to receive C / A code;
- a minimum supply voltage is 2.7 V, 3.6 V is maximum;
- power consumption (tracking) is 39 mA;
- power consumption for (acquisition) is 47mA;
- time to first fix (TTFF) for cold start 27 s, for warm start also 27 s and for hot start 1 s;
- tracking sensitivity -161 dBm;
- acquisition sensitivity -147 dBm;
- number of channels 50;
- the maximum update rate 5 Hz [3].
Control unit – bike computer
Figure 5 shows a block diagram of the bike computer using the Touchscreen.
8-bit microcontroller Atmega from Atmel company is the base of the control unit for bike computer. The microcontroller is mounted in the Arduino board (Fig. 6). We decided to use this open-source platform because it is suitable for
simple development of programmable electronic devices and control applications.
To display information from the control unit it is used a touchscreen (Fig. 7) with a resolution of 320 x 240 pixels.
The Touchscreen is used to show information and inputting data to the control unit. The Touchscreen shows information about distance (total/current), ride time (total/current), speed (maximum/current/ average), temperature, cadence.

Figure 6 – Control unit Arduino Mega 2560

Figure 7 – SPI TFT LCD Touchscreen

Conclusion. Magnetic contact sensors are used to count distance and cadence. Magnetic contact sensors are cheap
and easy to use for bike computing. GPS chip improves features of the bike computer – track navigation.
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СТРУКТУРА АПАРАТУ RF-ЛІФТИНГУ З МОЖЛИВІСТЮ НЕПРЯМОГО ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ ДІЛЯНКИ ШКІРИ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ
М. Ю. Базишин, асист., O. O. Сердюк, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: bazyshyn.m.y@gmail.com
Вступ. У низці косметологічних та медичних процедур використовується прогрівання окремого шару ділянки шкіри на базі радіочастотного методу, при якому прогрів тканин відбувається за рахунок впливу високочастотних радіохвиль (RF-ліфтинг) на окрему ділянку шкіри, де температура шкіри є одним із фізіологічних показників. Відомо, що для отримання позитивного результату температура ділянки шкіри, що обробляється
RF-ліфтингом-прогріванням, повинна бути не більше, ніж 60 °С. Саме в цих умовах запускаються репараційні
механізми, які призводять до стійкого ефекту. При цьому максимальний ефект досягається, коли температура в
тканинах перевищує 50 °С, але дія таких температур має бути короткочасною. Нагрів тканин більше 60 °С при
RF-ліфтингу не застосовується, оскільки призводить до тяжких температурних пошкоджень тканини. Тому виникає необхідність контролю температури тканини для встановлення зворотного зв’язку за температурою, що
обробляється RF-ліфтингом.
Аналіз показав [1], що в існуючих апаратах RF-ліфтингу для вимірювання температури використовується
безконтактний інфрачервоний термометр, який дозволяє отримати температуру поверхні шкіри та дає хибні
значення температури при наявності геля. Останній використовують для покращення контакту між шкірою та
електродами. Тому є актуальною розробка способу непрямого визначення температури ділянки шкіри.
Мета роботи. Розробка структури апарату з RF-ліфтингу для непрямого визначення температури ділянки
шкіри на основі електричних сигналів.
Матеріал і результати дослідження. Під час процедури RF-ліфтингу до тіла кріпляться два чи більше електродів, за допомогою яких відбувається проходження через ділянку шкіри радіочастотних хвиль певної частоти та амплітуди. Проходження такого сигналу через тканину, що має певний опір, відповідно до до закону
Джоуля–Ленца, призводить до її нагріву. Значення температури тканини залежить від часу нагріву та від амплітуди радіочастотних коливань. Пристрій для прогрівання налаштований таким чином, щоб вплив йшов на рівні
дерми, а в деяких випадках й гіподерми, де проходять основні процеси створення кліток, при цьому м’язи й
кості не займаються. При цьому слід ураховувати, що по мірі проникнення в ткані організму енергія електромагнітної хвилі гаситься в геометричній прогресії. При високих частотах енергія розповсюджується в області,
близькій до поверхні, послаблюючись по мірі проходження в глибину тканин. При низьких частотах глибина
проникнення є більш значною. Це не дозволяє локалізувати нагрівання у вузько обмеженій зоні, що призводить
до об’ємного нагріву тканин.
Електрична провідність тканин залежить від частоти електричного струму, типу та температури тканини й
навіть від психологічно-фізичного стану людини, а розподіл електричного струму – від геометричного виду
електродів. Оскільки при прогріванні шкіри частота сигналу є незмінною, а значення напруги, що подається до
електродів, та струму, що протікає через ділянку тканини, можна виміряти за допомогою датчиків, то це дає
можливість за допомогою енергетичного методу, розглянутого в [2], отримати потужність, що витрачається на
нагрів тканин. Значення останньої дозволить відповідно до закону Джоуля–Ленца визначити температуру, що
при цьому буде виділятись. А отже, оскільки температура тіла буде впливати на опір тканин людини, через які
проходить сигнал певної амплітуди й частоти, то це буде супроводжуватися зміною струму та потужності сигналу. Відповідно до зазначеної вище, спрощена структурна схема апарату для RF-ліфтингу має вигляд, наведений на рис. 1.
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Рисунок 1 – Функціональна схема апарату для RF-ліфтингу
Висновки. Розроблена структура апарату для RF-ліфтингу дозволить визначати температуру ділянки потрібного шарового слою тканини, що нагрівається, з урахуванням стану та типу шкіри, психологічного та фізичного стану людини й з урахуванням наявності гелю.
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АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАНОГО ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПО ЗАКУПКЕ И ПРОДАЖЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
И. С. Сергиенко, магистр., В. В. Поддубный, магистр.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: igorsergie@yandex.ru
Введение. Для современного молочного рынка характерно укрупнение компаний и образование молочных
холдингов, на экономические результаты которых существенно влияет эффективность управления торговлей.
Однако, несмотря на значительные финансовые ресурсы молочных холдингов, наличие исследований, посвящённых эффективности их функционирования, развитию молочного рынка и управлению торговлей молочными продуктами, уровень автоматизации управления торговлей в этих организациях невысок относительно тех
возможностей, которые предоставляют современные информационные технологии и методы исследования операций.
В результате исследования процессов управления торговлей в молочных холдингах было выявлено, что для
принятия решений по торговле молочными продуктами в среднесрочном и долгосрочном периоде могут быть
использованы универсальные аналитические автоматизированные системы поддержки принятия решений, т.к.
на этом уровне принятия решений требуются типовые для предприятий функции многомерного анализа данных, выявления закономерностей и формирования отчётов.
Цель работы. Повышение эффективности управления торгово-логистическими операциями за счёт
разработки автоматизированной системы поддержки принятия решений на оперативном уровне управления.
Материал и результаты исследования. Участники молочного рынка – это широкий спектр организаций:
– производители молочных изделий: сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности;
– первичные покупатели молочных изделий: заготовительные элеваторы, брокерские и дилерские фирмы,
участники бартерных сделок;
– покупатели молочных изделий: молокозаводы, макаронные и кондитерские фабрики, пищеконцентратные
предприятия и предприятия общественного питания, воинские подразделения;
– организации, обслуживающие рынок: банки, кредитные организации, страховые компании, налоговые инспекции, отраслевые союзы и ассоциации, консалтинговые компании, транспортные компании и т.п.
Особое значение среди них имеют молочные холдинги (крупные молочные компании). Молочные холдинги
– это вертикально-интегрированные компании [1], осуществляющие закупку, подработку, хранение, переработку и продажу молочных изделий. Их образование – свидетельство развития молочного рынка и одновременно
один из факторов такого развития [2].
Целью интеграции является рост капитализации, сокращение издержек и снижение действующих на сельскохозяйственном рынке рисков [3].
На молочном рынке Украины функционирует ряд крупных молочных компаний (МК), в состав которых
входит один или несколько десятков предприятий (сельскохозяйственных производств, элеваторов, заводов) в
различных регионах Украины. Среди них: ОАО «Данон–Юнимилк», ОАО «Галичина», ЧАО «Геркулес»,
ОАО «Приднепровский» и другие. Годовая выручка таких холдингов достигает нескольких миллиардов гривен.
Однако специфические для торговли молочными продуктами особенности проявляются на оперативном
уровне управления, где принимаются решения по проведению торгово-логистических операций и контроль их
исполнения. Среди этих особенностей наиболее важными являются: влияние каждого заключённого контракта
на логистические, производственные и финансовые ресурсы, доступные для проведения других контрактов,
многовариантность закупок и продаж, вероятностный характер логистических параметров и платежей, множественность критериев оценки эффективности контрактов.
Использование специализированной системы поддержки принятия решений (СППР) для принятия решений
по торговле молочными продуктами на оперативном уровне особенно актуально в условиях интеграции молочных компаний и роста конкуренции на внутреннем рынке, обострённой участием иностранных, высокотехнологичных компаний. Это связано с тем, что с увеличением размера компаний заключается большее число сделок
купли-продажи. В свою очередь, рост конкуренции даёт как компаниям, так и их конкурентам больший выбор
поставщиков и покупателей, вследствие чего повышается значимость добросовестности выполнения условий
контрактов, снижается лояльность контрагентов и для достижения привычного уровня рентабельности компании вынуждены совершенствовать эффективность собственных бизнес-процессов.
На рис. 1 представлены субъекты молочного рынка и обслуживающие его структуры. Связи молочного холдинга с субъектами рынка реализованы посредством торгово-логистических операций, а обслуживающие
структуры обеспечивают возможность проведения торговых операций, повышение их эффективности и их регулирование. Из рисунка можно сделать вывод, что эффективность функционирования холдинга на рынке во
многом определяется эффективностью товарно-денежных отношений с субъектами рынка и использования ресурсов обслуживающих структур.
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Рисунок 1 – Участники молочного рынка
Выводы. Исходя из задач настоящего исследования, на первом этапе работы был проведен анализ основных
аспектов торговли молочными продуктами в молочном холдинге на украинском молочном рынке как надсистеме, и определено состояние и особенности процесса принятия решений по закупке и продаже молочных продуктов.
Основными задачами исследования, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, являются:
– разработка математической модели процесса и оценка её адекватности;
– разработка и обоснование критериев эффективности торгово-логистических операций, методов оценки
рисков, генерации и ранжирования решений;
– разработка алгоритмов принятия решений по проведению торгово-логистических операций с молоком;
– разработка программного комплекса, реализующего ключевые алгоритмы СППР.
– проектирование автоматизированной СППР, разработка методики её внедрения и эксплуатации.
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IDENTIFICATION OF NONLINEAR ROTOR’S RESISTANCE OF INDUCTION MOTOR
IN THE STARTING OPERATION MODES
Iu. Romashykhin, Ph.D., assist. prof., M. Rudenko, assist.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine, e-mail: nikita_rudenko@mail.ru
Introduction. In the modern world there are many researches of the identification of induction motors (IM)
parameters, which are based on the analysis of electric machines as linear electromechanical converters, i.e. without
taking into account their parameters nonlinearity [1]. In its turn calculation of IM parameters without taking into
account nonlinearities lead to errors that substantially occur when estimating energy and dynamic indicators of electric
motor. This is related to the fact that nonlinearities reflect complexity of energy and electromechanical processes taking
place in an electric machine, i.e. are the consequence of manifestation of physical properties and phenomena.
Information about IM nonlinearity parameters is necessary in case of design of new electric motors, control systems,
realization of systems, providing maximum starting torque, maximum overload capacity, minimum operating
temperature at the assigned load, etc. Also taking into account nonlinear needed to determine full parameters of
electrical machines during production tests or monitoring parameters of electrical equipment, as a result, it is possible to
determine real values of the starting torque, overloading and loading capacities.
It is necessary to take into account that nonlinearities in IM are manifested at essential power impacts on the electric
machine. As for the energy impact on IM can be used signals of voltage, current and power. [2, 3]. It means that as a
result of specifying the corresponding power impacts it is possible to obtain various responses to changes in IM
parameters. Variation of energy impacts enables determination of electromagnetic parameters of a motor with
nonlinearities, and then makes identification of the parameters and nonlinearities. Thus, identification of parameters of
electrical machines and electric motors is topical at present.
Aim of the research. The possibilities of application of the energy method of IM’s EMP identification for determining
nonlinear rotor’s resistance in the starting operation mode of engine
Materials and research results. Nonlinearity caused by surface effect, as the most manifested physical
phenomenon at starting IM, can be described in the form of approximation dependence on the currents of the rotor,
stator, etc. As a result of the analysis of different approximation dependences it is determined that approximation
functions of the power polynomial are most common in nonlinearities description. The easiest for analyzing is the
dependence of the desired nonlinear element on the current that flows through the element:
f  I   a0  a1I  a2 I 2  ...  ad I d ,
where a0 , a1 , a2 ,..., ad are coefficients of nonlinearity approximation; I is current flowing through the nonlinearity.
The current flowing through the nonlinear element will contain harmonics in its spectral composition and therefore
using a Fourier transform represented dependence:
M

i  t    I m cos  mt  m ,
m 0

where m is number of current harmonic; M is quantity of the analyzed current harmonics;  is network circular
frequency;  m is shift angle of the current harmonics phases. Thus nonlinearity can be represented as the dependence
of considered function on time.
Current displacement effect considerably influences motor characteristics as it is the main factor related to the change of
the rotor resistance. According to the materials given in [4], increase of rotor resistance caused by current displacement
effect is perceptible not only in electric motors with increased starting torque, but also in general industrial IM.
The analysis revealed that resistance has a nonlinear character because of the influence of current displacement
effect [4] and can be approximated by polynomials of an even power:
R2  I 2   R20  kR 2 I 22  kR4 I 24  ...  kR d I 2d ,
where R20 is resistance of the rotor without taking into account displacement effect; k Rd is coefficient of
approximation of nonlinear resistance.
Modern researches show that at identification of IM parameters there occur difficulties related to taking into account
current displacement effect. It is determined that the use of the instantaneous power theory allows simplification of the
problem of nonlinearity parameters determination. In [5] presented so-called energy method of identification of electrotechnical systems parameters that is based on the use of systems of identification equations of balance of instantaneous
power harmonics components.
To simplify the software the expression describing nonlinear resistance can be approximated by a second-power
polynomial with sufficient accuracy. Then the instantaneous power in the nonlinear rotor’s resistance will be as follows:





pR 2  t   i22  t  R2  i  t    i22  t  R20  k R 2  i2 t   .
2

In the case of the consideration of three current harmonics of the stator and rotor circuits the form of entry of rotor’s current
will look as follows:
i2  t   I 2a1 cos t  I 2b1 sin t  I 2a3 cos3t  I 2b3 sin 3t  I 2a5 cos5t  I 2b5 sin 5t ,
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where I 2a1 , I 2a3 , I 2a5 are cosine components of the first, third and fifth harmonics of the rotor current; I 2b1 , I 2b3 , I 2b5
are sine components of the first, third and fifth harmonics of the rotor current.
To simplify the expressions of instantaneous power at the nonlinear element we will determine expressions for
components i22  t  :

i22  t   A0  A2 cos 2t  B2 sin 2t  A4 cos 4t  B4 sin 4t  A6 cos 6t  B6 sin 6t 
 A8 cos8t  B8 sin 8t  A10 cos10t  B10 sin10t;
A0 





1 M M
2
2
  I 2am1  I 2bm1  2 I 2am1 I 2bm2 ;
2 m11 m21
m1 m 2


M
M
M
M
M
M
1 M M
An     2 I 2am1 I 2am 2    2 I 2bm1 I 2bm 2    2 I 2bm1 I 2bm 2    I 22am1  I 22bm1
2  m11 m 21 n  m 2 m1
m11 m 2 1 n  m 2 m1
m11 m 2 1 n  m 2 m1
m11 m 2 1
n  m1 m 2
m1 m 2
m1 m 2






  ;



M
M
M
M
M
M
1 M M

Bn     2 I 2am1 I 2bm 2    2 I 2bm1 I 2am 2    2 I 2bm1 I 2am 2    I 2am1 I 2bm1  ,
2  m11 m 21 n  m 2 m1
m11 m 2 1 n  m1 m 2
m11 m 2 1 n  m 2  m1
m11 m 2 1 n  m1 m 2 
m1 m 2
m1 m 2

where n  m1  m2 , n  m2  m1 , m1  m2 ; n is number of the harmonic of the cosine or sine component i22  t  ;

I 2am1 , I 2am2 is cosine component of the rotor current for m1, m2 harmonics; I 2bm1 , I 2bm2 are sine components of the
rotor current for m1, m2 harmonics.
Components of instantaneous power at rotor nonlinear resistance:
N
1
P0 R 2  A0 ( R20  kR 2 A0 )  kR 2  An2  Bn2 ;
2
n 1



PkaR 2 




N N
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N N
N N
N
1

 N N
PkbR 2  k R 2    2 An1 Bn 2    2 Bn1 An 2    2 Bn1 An 2   An Bn  ,
2
 n11 n 21 kn1nn22 n1 n11 n 21 k  n1 n 2 n11 n 21 kn1nn22 n1 n 1 k  n 

where k  n1  n2 , k  n2  n1 , n1  n2 ; k is number of the harmonic of instantaneous power; P0 R 2 , PkaR 2 , PkbR 2 are
constant, cosine and sine components of instantaneous power at nonlinear resistance.
Proposed energy method of identification of EMP of IM allows to use current harmonics caused by nonlinearity of
the rotor’s resistance in the equivalent circuit for the formation of the desired harmonic composition of the
instantaneous power. Thus, it is not required to use polyharmonic power source, it needs only sinusoidal voltage source.
Conclusions. Currently, IM is considered as the electrical machine with nonlinear properties and characteristics,
therefore increases significance of acceptable and accurate description of the nonlinear characteristics on the results of
mathematical processing of experimental data that can be obtained using created methods for this purpose and technical
means of their realization. Since the nonlinearity only occur under certain conditions of energy influence, then
mathematical interpretation of energy processes is the natural basis for the creation methods of IM’s EMP
identification, in particular is the energy method.
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ЕКРАНИ ЗУБЦЕВО-ПАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ
В ПОТУЖНИХ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРАХ
Д. І. Хвалін, асп.
Інститут електродинаміки НАН України
пл. Перемоги, 56, 03680, Київ, Україна, e-mail: denis_h@bigmir.net
Вcтуп. Для захисту крайніх пакетів осердя статора потужних електричних машин (ЕМ) від полів розсіяння у
кінцевій зоні існує ціла низка екранів різноманітної конструкції [1–6], але, в той же час, основним недоліком
таких екранів є незахищеність або неефективна захищеність зубцевої зони крайніх пакетів. З метою зменшення
нагрівання крайніх пакетів у зубцевій зоні застосовують різні конструктивні рішення, у тому числі й скіс крайніх пакетів, а для потужних генераторів – дуже глибокий скіс, що не тільки значно послаблює механічну міцність статора, але й просто є магнітним шунтом.
Автор роботи [5] пропонує конструктивне рішення, яке вирішує проблему нагрівання зубців крайніх пакетів
без застосування скосу і суть якого полягає в розміщенні електропровідних екранів зубцево-пазової конфігурації, що набиралися, як і залізо статора, з окремих сегментів та повторювали геометрію сегментів заліза. Але
місце установки таких екранів у крайніх пакетах не визначено.
Мета роботи. Дослідити вплив місця розташування екранів зубцево-пазової конструкції на ефективність екранування торцевої частини осердя статора ЕМ.
Матеріал та результати дослідження. Було проведено серію експериментів на фізичній моделі по дослідженню ефективності внутрішніх екранів при розміщенні їх на різній відстані від торця осердя статора турбогенератора (ТГ). Фізичну модель було розроблено та виготовлено в Інституті електродинаміки НАН України
[1]. Експерименти на моделі проведено при живленні обмотки статора струмом 100 А, частоті f = 525 Гц та
зусиллях затягу магнітопроводу статора (гайок натискної плити) 3 Н∙м. Величини електрорушійних сил, що
наводяться у листах осердя, вимірювалися відомим методом [3]. Для електропровідних екранів використовувалася листова мідь товщиною 0,35, 0,5, 1 і 1,5 мм, два екрани товщиною по 0,35 мм мають три та шість зубців,
інші – по три зубці (рис. 1).

Рисунок 1 – Тризубцевий і шестизубцевий екрани
Висновки щодо ефективності екранів, що порівнюються, зроблено при порівнянні результатів вимірювання
аксіальної складової магнітної індукції Bz та густини струмів у екранах. Планку з установленими датчиками
індукції, якими є плоскі безкаркасні котушки для вимірювання аксіальної складової індукції на поверхні листів
заліза статора, було розміщено під першим листом. Обрано внутрішню поверхню листів, оскільки на цій поверхні значення аксіальної складової магнітної індукції більші, ніж на зовнішній стороні листів.
Для вимірювання вихрових струмів в екранах останні оснащені потенціальними зондами з базою 10 мм.
Треба відмітити, що отримані експериментальні дані є середньостатистичними, тому що вони залежать від
різних чинників, у тому числі від деформації листів заліза статора, яка змінюється від варіанту до варіанту,
ідентичного розміщення зразків екранів і т.ін. У процесі експериментів указані чинники, які впливають на точність результатів при переході від одного варіанту до другого, були враховані, в тому числі шляхом декількох
повторень одного й того ж типу екрана.
Треба зауважити, що результати приведені для випадків, коли екрани та листи заліза статора не електроізольовані з бокових поверхонь. Як показують дослідження, у тому числі на фізичній моделі, екранування осердя
статора у випадку наявності електроізоляції більш ефективне, ніж при наявності контакту, коли простежується
перетікання струмів [4].
Проведено аналіз впливу місця розташування екранів на ефективність екранування торцевої частини осердя.
Розглянуто тільки зубцеву зону листів, оскільки зона ярма знаходиться у більш сприятливіших умовах. При
збільшенні відстані між торцем осердя та екраном ефективність останнього зменшується у зв’язку з послабленням поля, яке збуджується струмами екрана. При цьому треба врахувати, що струми екрана при збільшенні цієї
відстані зростають у зв’язку зі зменшенням індуктивного опору екрана. Також, якщо наближати екран до джерела магнітного поля, то Bz суттєво знижується у всій області, і, навпаки, при наближенні магнітного середовища величина Bz зростає. Тобто з однієї сторони, при його розташуванні далеко від торця екрануючі дії будуть
незначні, з іншої – при установці на боковій поверхні осердя при максимальній ефективності збільшується
ймовірність поломки зубців екрану. Але, як видно з рис. 2 та 3, для даної фізичної моделі у п’ятому, шостому та
сьомому крайніх листах індукція у зубцевій зоні деякою мірою знижується Це визначається, перш за все, зуб-
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цево-пазовою геометрією екранів. На рис. 2, 3 амплітудне значення аксіальної складової магнітної індукції
наведено в мТл, N – номер листа, на якому розміщено мідний екран зубцево-пазової конструкції відповідної
товщини (у дужках показано кількість зубців).
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Рисунок 2 – Амплітудне значення аксиальної складової магнітної індукції у коронці зубців
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Рисунок 3 – Амплітудне значення аксиальної складової магнітної індукції у середині зубців
Отримані графіки показують, що є можливість розташування екранів зубцево-пазової конструкції в ТГ у масиві крайніх пакетів, що зміцнить механічну стійкість крайніх пакетів з екранами. Тобто найвища ефективність
екрана спостерігається тоді, коли його встановлено на самому торці осердя статора або для надання системі
механічної міцності на відстані, у даному випадку 2,5–3,5 мм від торця осердя, але при цьому дещо знижується
ефективність екранування (до 15 % залежно від товщини екрана).
Висновки. На основі проведених експериментів на фізичній моделі ТГ можна зробити висновок, що електропровідні екрани, які повторюють геометрію сегментів заліза статора, ефективно захищають зубцеву зону
осердя статора від полів розсіяння, а їх застосування суттєво підвищить механічну стійкість крайніх пакетів за
рахунок відмови від виконання скосу та ступінчатої форми зубців й розташування в середині заліза статора.
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ОСОБЕННОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В АВТОНОМНОМ АСИНХРОННОМ
ГЕНЕРАТОРЕ ПРИ ВЫСОКОМ НАСЫЩЕНИИ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ
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Введение. Автономные электроэнергетические системы (АЭС) занимают важное место в стратегии развития
энергетики. В последние годы АЭС получили большое распространение в системе электроснабжения не только
специального, но и общего назначения. Области применения таких систем охватывают электроагрегаты
(стационарные, передвижные), управляемые электромеханические системы (транспортные, малые ГЭС,
ветроэнергетические установки), системы бесперебойного питания ответственных потребителей.
Необходимость применения АЭС возникает тогда, когда технически невозможно или экономически невыгодно
использовать централизованное электроснабжение. Иногда в распределительных сетях при размыкании
некоторой ветви может возникнуть автономно работающий участок.
Теоретические исследования АЭС, проведенные в последние годы в нашей стране и за рубежом, а также
практический опыт их применения свидетельствуют о перспективе использования в них асинхронных
генераторов (АГ) с конденсаторным возбуждением в качестве источника питания.
Несмотря на многочисленные работы, посвященные теоретическим и практическим исследованиям автономных электроэнергетических систем с асинхронным генератором, проблемы в этих системах до конца не
решены. В частности, недостаточно исследованы тепловые переходные процессы в АГ с конденсаторным самовозбуждением при высоком насыщении магнитной системы.
Для тепловых расчетов электрических машин при решении общих задач нагрева нашел широкое применение метод эквивалентных тепловых схем [1, 2]. Выбор тепловой модели должен осуществляться на основе всестороннего анализа условий эксплуатации асинхронной машины. В современных условиях имеется необходимость развития тепловых моделей для анализа работы асинхронных генераторов. Дело в том, что при использовании автономного АГ в нагреве существенное влияние оказывают потери в стали.
Так, в [3] проф. Петров Л.П. показал, что при высоком насыщении стали наблюдается аномальное
увеличение потерь в стали до величин, несравненно больших, чем те, которые можно было бы ожидать,
используя имеющиеся толкования этого явления на основании традиционных представлений зависимости
потерь от квадрата частоты и напряжения. Аналогичные результаты были получены как в отечественных, так и
зарубежных источниках.
В тепловых моделях асинхронных машин потери в стали в установившемся режиме обычно не учитываются
ввиду их малости, но в режиме высокого насыщения такое допущение недопустимо грубо [3]. Учет потерь в
стали как величины, пропорциональной квадрату магнитной индукции [4–8], приводит к значительной
погрешности, поскольку такая взаимосвязь справедлива только для ненасыщенного магнитопровода. Поэтому
пренебрежение потерями в стали приводит к заметным ошибкам в определении теплового состояния АГ и
часто является недопустимым.
Потери в стали, достигая достаточно больших значений, могут играть существенную роль в процессе
нагрева обмоток АГ. Если не принимать этот фактор во внимание, то двигатель может работать в
неблагоприятном тепловом режиме.
Вследствие этого при рассмотрении динамических тепловых процессов, неодинаково развивающихся при
различных степенях насыщения магнитной системы, возникла необходимость уточненного учета в модели
потерь в стали. Поэтому исследование тепловых переходных процессов в АГ с конденсаторным
самовозбуждением при высоком насыщении магнитной системы представляет как теоретический, так и
практический интерес.
Цель работы. Разработка методов исследования тепловых режимов в автономной электроэнергетической
системе с асинхронным генератором с конденсаторным самовозбуждением для повышения надежности
электроснабжения и качества электроэнергии.
Материал и результаты исследования. Для уточненной проверки элементов генератора по нагреву, исследованию нестационарных тепловых процессов, учитывая реальное распределение температур и тепловых потоков, предлагается трехмассовая математическая модель асинхронной машины, которая, в свою очередь, может
быть использована в более сложных моделях, например, в динамической математической модели асинхронного
генератора.
В качестве примера трехмассовой тепловой модели можно рассмотреть модель Р.Т. Шрейнера (рис. 1). В
этой модели помимо статорных и роторных обмоток также особую роль играет магнитопровод стали статора.
Однако необходимо принять допущение, что каждый активный элемент рассматривается как однородное тело с
бесконечно большой внутренней теплопроводностью [9].
Эквивалентная тепловая схема асинхронного электродвигателя представлена на рис. 1. Тело 1 (обмотка статора) обладает теплоемкостью С1, связано с третьим телом 3 (сталью статора) тепловой проводимостью Λ 13. В
теле 1 выделяются потери ΔР1. Аналогично тело 2 (ротор) обладает теплоемкостью С2, связано с телом 3
* Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Родькина Д. И.
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тепловой проводимостью Λ23. В теле 2 выделяются потери ΔР2. Тело 3, в свою очередь, обладает теплоемкостью С3 и связано с окружающей средой тепловой проводимостью Λ3. В теле 3 выделяются потери ΔР3. Превышения температуры, соответственно, обмотки статора, ротора и стали электродвигателя равны τ 1, τ2 и τ3.
Температура окружающей среды – СР, а ее теплоемкость ССР принимается равной бесконечности.

Рисунок 1 – Тепловая схема асинхронного электродвигателя как системы трех тел:
1 – обмотка статора; 2 – ротор; 3 – сталь
Составим уравнения теплового баланса для каждого тела АД [9]:
d

С1 1  13  1  3    P1 ;

dt

d 2

(1)
C2
 23  2  3    P2 ;

dt

d

C3 3  13  3  1   23  3  2   33   P3 .
dt

Электрические потери активной мощности АД найдем следующим образом.
Потери активной мощности в обмотке статора при температуре обмотки θ1 определяются как произведение
квадрата тока статора Is и сопротивлением обмотки Rs:
(2)
P 1 3Rs I s2 .
Потери активной мощности в обмотке ротора при температуре ротора θ2 определяются как произведение
квадрата тока ротора Ir и сопротивлением обмотки Rr:

P2  3Rr I r2 ,

(3)

где I s , I r – действующие значения токов ротора и статора.
Магнитные потери, вызываемые явлением гистерезиса и вихревыми токами в сердечнике статора, определялись двумя методами.
1. Традиционный метод определения потерь в стали:
2

 U 
(4)
P3  Рс  Рс.н  1  ,
 U1H 
где ΔРс.н – потери активной мощности в стали при номинальном напряжении, Вт; U1Н – номинальное фазное
напряжение, В.
2. Метод определения потерь в стали в режиме глубокого насыщения [10]:
 dE  I  
(5)

,
 dI 
где E  I  и I – соотвестственно ЭДС и ток контура намагничивания.
Для проведения исследования был выбран АД 4А90L4У3 (PН=2,2 кВт; U1Н=220 В; I1Н=5 A; ηН=0,80;
sН=0,051). Для указанного электродвигателя параметры схемы замещения составляют: r1=4,150 Ом;
x1 =3,218 Ом; r1=4,295 Ом; x1=3,331 Ом; r2/=2,629 Ом; x2/=5,697 Ом; xμ = 92,03 Ом. Тепловые проводимости для
асинхронного электродвигателя основного исполнения 4А90L4У3 составили: Λ 13=10,5707 Вт/°С; Λ23 =2,7648

 P3   Pc  I   E  I 

168

2

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
Вт/°С; Λ3=13,9969 Вт/°С; теплоемкости: C1 =726,1 Дж/°С; C2 =3260 Дж/°С; C3 =9623 Дж/°С, εН = 1 бч/ч;
B=10200 K; θ1Н = 403 К [11].
Анализ зависимостей, представленных на рис. 2, показывает, что скорости нагрева узлов АГ при различных
методах расчета потерь в стали существенно отличаются. Так, температура обмоток при традиционном методе
учета потерь в стали существенно ниже, чем при применении метода определения потерь в стали в режиме
сильного насыщения.
τ1,
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Рисунок 2 – Кривая перегрева обмотки статора при различных методах расчета потерь в стали:
1 – с помощью классических методов (выражение (4));
2 – по выражению (5)
Выводы. На основании полученных результатов можно сделать заключение, что разработанная тепловая
модель качественно и количественно верно отражает внутренние тепловые процессы, происходящие в двигателе, методика расчета параметров модели достаточно проста, и с её помощью можно выполнять исследования
более сложных тепловых режимов работы АД.
ЛИТЕРАТУРА
1. Филиппов И.Ф. Теплообмен в электрических машинах: учеб. пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат,
Ленингр. отд-ние, 1986. – 256 с.
2. Переходные тепловые процессы в электрических машинах / Э.И. Гуревич, Ю.Л. Рыбин. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1983. – 216 с.
3. Петров Л.П. Управление пуском и торможением асинхронных двигателей. – М.: Энергоиздат, 1981. –
184 с.
4. Rygal R., Moses A.J., Derebasi N. et al. Influence of cutting stress on magnetic field and flux density distribution in non-oriented electrical steels // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2000. – Iss. 215–216. – PP.
687–689.
5. Steinmetz C. On the law of hysteresis // Proceedings of the IEEE. – 1984. – Iss. 72 (2). – PP. 197–221.
6. Amar M., Protat F. A simple method for the estimation of power losses in silicon iron sheets under alternating
pulse voltage excitation // IEEE Transactions on Magnetics. –1994. – Iss. 30. – PP. 842–944.
7. Bertotti G., Fiorillo F., Pasquale M. Measurement and prediction of dynamic loop shapes and power losses in
soft magnetic materials // IEEE Transactions on Magnetics. – 1993. – Iss. 29. – PP. 3496–3498.
8. Reinert J., Brockmeyer A., Doncker R.D. Calculation of losses in ferro- and ferrimagnetic materials based on
the modified Steinmetz equation // IEEE Transactions on Industry Applications. 2001. − Iss. 37 (4). − PP. 1055–1061.
9. Родькин Д.И., Огарь В.А., Ченчевой В.В. Природа аномального роста потерь в электротехнической
стали в режиме глубокого насыщения // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та
оптимізації. Збірник наукових праць XІI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і
спеціалістів у місті Кременчук 10–11 квітня 2014. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 76–93.
10. Электромеханические и тепловые режимы асинхронных двигателей в системах частотного управления
/ Р.Т. Шрейнер, А.В. Костылев, В.К. Кривовяз та ін. / Под. ред. проф., д.т.н. Р.Т. Шрейнера. – Екатеринбург:
ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2008. – 361 с.
11. Рыжков А.А. Определение параметров тепловой схемы замещения асинхронного двигателя на базе
экспериментальных данных двигунів // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного
університету (технічні науки). Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й
практика». – Дніпродзержинськ, 2007. – С. 156–157.
Рекомендовано до друку проф. Старостіним С. С.

169

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

АНАЛІЗ РОБОТИ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПОСЛІДОВНИМ
ЗБУДЖЕННЯМ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ РЕГУЛЮВАННІ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ
Д. А. Кавінський, студ., Дубаз Файсал, студ.
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
вул. Віталія Матусевича, 50027, м. Кривий Ріг, Україна, e-mail: dmitriykavinskiy1@gmail.com
Вступ. У наш час найбільш поширеними тяговими електричними машинами є двигуни постійного струму з
послідовним збудженням. Особливістю роботи цих двигунів є складність переходу в режим гальмування. Наприклад, режим електродинамічного гальмування обмежений значенням критичної частоти обертання, а режим
противмикання – максимальним значенням струму гальмування. Тому для збереження ресурсу роботи двигунів
та розширення діапазону застосування режиму динамічного гальмування необхідно проводити аналіз перехідних процесів у колах двигунів. Але дослідження електромагнітних процесів в електродвигуні постійного струму з послідовним збудженням ускладнене тим, що магніторушійна сила та магнітний потік змінюються зі зміною струму якоря. Через це для дослідів необхідно апроксимувати характеристику намагнічення.
Мета роботи. Провести аналіз електромагнітних процесів у двигуні постійного струму з послідовним збудженням при імпульсному регулюванні напруги живлення.
Матеріал і результати дослідження. Серед усіх методів апроксимації найбільше виділяється апроксимація
всієї характеристики одним аналітичним вираженням. Для досліджень буде використовуватись апроксимація
гіперболічною функцією:
I
.
сФ(I) 
(1)
AI  B
Коефіцієнти А та В є коефіцієнтами апроксимації, які знаходяться методом вирівнювання. Коефіцієнт ослаблення збудження тягового електродвигуна  приймається в межах від 0,5 до 1. З урахуванням рівняння (1),
аналітичний запис статичної характеристики регулювання двигуна в неявному вигляді має вигляд:
U
In
.
I 
(2)
r (AI  B)r
У явному вигляді I  I(U, ) рівняння (2) буде мати вигляд:

Br  (n  AU)  (Br  (n  AU))2  4ArUB
(3)
.
2Ar
У рівнянні (3) аргументами є U при n  n п та  при n  n п , де n п – швидкість, яка відповідає точці виходу на природну характеристику. Вирази для коефіцієнтів підсилення в зоні регулювання напруги та зоні регулювання поля можливо отримати шляхом диференціювання рівняння (3) відповідно за напругою та за коефіцієнтом ослаблення:
I
nB
kU 
 (r 
)1 ;
(4)
U
(AI  B)2
I
(IA  B)2 ( dr / d  )  Bn
(IA  B)2 rВ  Bn
.
kβ 
 I
 I
(5)
β
(IA  B)2 r  Bn
(IA  B)2 r  Bn
На основі цих коефіцієнтів отримується лінеаризована модель тягового електродвигуна, вважаючи його інерційною ланкою першого порядку, що описується диференціальним рівнянням:
d ( I )
Ir 
 U  сФ( I )n;
(6)
dt
d (I) d
dL(I) dI
dI
 (IL(I))  (L(I)  I
)  L* (I) .
(7)
dt
dt
di dt
dt
Структурну схему тягового електродвигуна послідовного збудження з урахуванням вихрових струмів, її модель та графіки струму для схем без урахування та з урахуванням вихрових струмів показано на рис. 1, 2. Рівняння для струмів намагнічування при імпульсному керуванні мають вигляд:
U1(1   ) B L0  L0 (L0  L )(Lí 1  L1 )
U (1   )
iA  I1  1
t  (1  ert )
;
(8)
L0  L
(L0  L )2
I

U1τ B L0  L0 (L0  L )(Lн2  L2 )
U1
iB  I2 
(t  T)  (1  er(t T) )
.
L0  L
(L0  Lμ )2
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а)
б)
Рисунок 1 – Структурна схема тягового електродвигуна з урахуванням вихрових струмів (а) та її модель
у середовищі Matlab (б)

а)
б)
Рисунок 2 – Графіки струму для схеми без урахування вихрових струмів (а) та схеми з урахуванням
вихрових струмів (б)
Ступінь впливу індуктивності вихрового контуру на значення еквівалентної індуктивності кола двигуна залежить від співвідношення, яке називається коефіцієнтом демпфування намагнічуючого струму:
(I2  I1 )
kд 
.
(10)
Iн
Рівняння для повного розмаху пульсації ΔI н з урахуванням рівнянь (8) та (9) має наступний вигляд:
U1L (1  ea )(1  eb )
U (1   )T
(11)
.
Iн  1
 B
2
δ
L0  L
(L0  L ) (1  e )
Для того, щоб оцінити цей вплив, необхідно побудувати залежності коефіцієнта демпфування від частоти та
коефіцієнта заповнення при різних співвідношеннях L0 /L μ (рис. 3).

а)
б)
Рисунок 3 – Залежність коефіцієнта демпфування намагнічуючого струму від частоти при   0,75 та
 B  1 мс (а) та залежність коефіцієнта демпфування намагнічуючого струму від коефіцієнта заповнення (б)
Висновки. Зі збільшенням частоти ступінь впливу індуктивності вихрового контуру на значення еквівалентної індуктивності кола двигуна зменшується, особливо при частотах вище 1 кГц. Отже, при використанні високочастотних ключів вплив вихрового контуру суттєво зменшується, що позитивно позначається на роботі
двигуна. Тому при розрахунках системи керування з використанням високочастотних ключів можна знехтувати
впливом вихрового контуру та проводити розрахунки відносно схеми без урахування вихрових струмів.
Рекомендовано до друку доц. Ломоносом А. І.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОГО ОПОРУ СТАТОРА ПО ПУСКОВИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
О. А. Позігун, асп., В. К. Титюк, к.т.н., доц.
Криворізький національний університет
вул. Віталія Матусевича, 11, 50027, м. Кривий Ріг, Україна, e-mail: pozigunalexander@gmail.com
Вступ. Підвищення показників якості використання електричної енергії в електроприводі (ЕП) конвеєрного
транспорту можливе за рахунок упровадження систем непрямого визначення вагового навантаження
конвеєрного обладнання, які спираються на інформацію про миттєве значення електромагнітного моменту ЕП.
Найпоширенішим видом ЕП конвеєрного транспорту є асинхронний привод, як правило з двигуном із
короткозамкнутим ротором, завдяки низькій ціні та високій надійності порівняно з іншими видами ЕП. Існуючі
алгоритми та методи непрямого визначення електромагнітного моменту (Мел) асинхронного двигуна (АД)
вимагають вирішення задачі поточної ідентифікації параметрів АД. При роботі АД його параметри постійно
змінюються залежно від режиму навантаження та температурного режиму двигуна [1], виходячи з цього, є
небажаним використання каталожних даних для керування ЕП. Визначення параметрів АД також важливо для
моніторингу реального стану електромеханічного обладнання.
Аналіз наукових робіт, присвячених проблемі непрямого визначення електромагнітного моменту АД,
показує, що для її вирішення достатньо визначити тільки активний опір фази статора (Rs) АД.
Удосконалення існуючих методів визначення активного опору статора є актуальною задачею, яка потребує
нових, більш простих і достовірних рішень, які б використовували доступні для вимірювання параметри.
Мета роботи. Удосконалення існуючих методів визначення активного опору статора АД.
Матеріал і результати досліджень. Проблема визначення активного опору статора розглядалась у
багатьох наукових роботах. У [2] розглянуто визначення активного опору статора за допомогою синтезованого
методу найменших квадратів. У [3] активний опір статора визначається за допомогою компонентів струму та
напруги статорної обмотки та кутової швидкості ротора за умови персистності збудження. У [4] Rs знаходять,
використовуючи лише параметри фазного струму й фазної напруги, які можна отримати з досліду пуску АД.
Похідна потокозчеплення статорних обмоток АД дорівнює:
d  s
(1)
 us  is  Rs .
dt
Вважаючи, що машина розмагнічена до моменту пуску, при нульових початкових умовах отримуємо
t

 s   (us (t )  is (t )  Rs )dt.

(2)

0

Припускаючи, що постійна складова потокозчеплення  s 0 дорівнює нулю, і визначивши зазначені
моменти часу, які зміщені на 180 0 один відносно одного (t1, t2), то Rs має вигляд:
t1

Rs 

u

t2

s

0
t1

i

s

(t )   us (t )
0
t2

(3)

.

(t )   is (t )

0

0

Перевірка алгоритму визначення Rs за виразом (3), виконана на математичній моделі, підтверджує його
працеспроможність. На рис. 1 наведено машинограми фазної напруги ua(t) і струму ia(t) АД та їх інтегральних
функцій iua(t) та iia(t).

a)

b)

Рисунок 1 – Машинограми фазної напруги ua(t) і струму ia(t) АД та їх інтегральних функцій iua(t) та iia(t)
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Проте безпосередня реалізація цього алгоритму на реальному обладнанні неможлива, а його робота
ускладняються цілою низкою труднощів. Ці труднощі пов’язані зі складністю реалізації чисельного
інтегрування реальних сигналів напруги та струму, які містять високочастотні похибки вимірювань.
Для інтегрування синусоїдальних сигналів, які містять значну долю високочастотних похибок, у [4]
запропоновано замість інтегратора використати спеціальним чином налаштовану аперіодичну ланку з
передаточною функцією наступного вигляду:


   1

2  c2  p 2  arctg     
1
e
,
(4)
p  c

де ωс – частота сполучення, яка має бути меншою за частоту сигналу ω.
Таке налаштування аперіодичної ланки забезпечує рівність значень її амплітудно-частотна та фазочастотна
характеристики з відповідними характеристиками інтегруючої ланки в усталеному режимі для синусоїдальних
сигналів з частотою ω.
Перевірку роботи псевдоінтегруючої ланки, побудованої за виразом (4), було виконано шляхом порівняння
результатів інтегрування ідеалізованих сигналів напруги та струму, отриманих на математичній моделі.
На рис. 2 наведено порівняльні графіки інтегральних функцій iua(t) та iia(t), розраховані за допомогою
ідеальної інтегруючої ланки та за допомогою псевдоінтегруючої ланки по (4).
W ( p) 

a)

c

б)

в)

Рисунок 2 – Порівняльні графіки інтегральних функцій напруги iua(t) (a) та їх вид у збільшеному
масштабі (б) та інтегральних функцій струму iia(t) ідеальної інтегруючої ланки (ideal) і псевдоінтегруючої
(pseudo) ланки (в)
Як видно з наведених графіків, розбіжність сигналів інтегрування напруги в усталеному режимі досить
незначна, похибка знаходиться на рівні 2–3 %. У той же час інтегрування сигналів струму дає абсолютно
незадовільні результати. Псевдоінтегруюча ланка формує незадовільний сигнал, який не містить постійної
складової, хоча змінна складова визначається коректно.
Це пов’язано з тим, що фазний струм у процесі запуску містить аперіодичну складову, інтегрування якої
формує постійну складову інтегральної функції фазного струму iia(t). Для отримання задовільного результату
необхідно виділити із сигналу струму окремо аперіодичну й синусоїдальну складові та інтегрувати їх окремо
одна від одної за допомогою різних алгоритмів. Невирішеним науковим завданням є визначення структури
теоретичної математичної моделі аперіодичної складової пускового струму АД.
Висновки. У роботі розглянуто існуючі методи визначення активного опору статора АД. За допомогою
математичного моделювання обґрунтовано працеспроможність методу визначення активного опору статора,
заснованого на вимірюванні та інтегруванні сигналів фазної напруги та фазного струму. Обґрунтовано
можливість використання аперіодичної ланки для інтегрування синусоїдальних сигналів. Для отримання
задовільних результатів інтегрування струму необхідно розділити пусковий струм на аперіодичну та
синусоїдальну складові та окремо їх інтегрувати.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ
ПОШКОДЖЕНЬ СТРИЖНІВ РОТОРА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
Ж. І. Ромашихіна, к.т.н., ст. викл., М. О. Глансков, студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: romashykhina.zhanna@gmail.com
Вступ. Розвиток нових методів діагностики технічного стану асинхронних двигунів (АД) обумовлений можливістю використання сучасних засобів обробки діагностичних сигналів. На сьогодні, крім уже традиційних
методів спектрального аналізу струмів, широко застосовуються засоби, засновані на аналізі електричних та електромагнітних величин, наприклад, струмів або напруг статора з використанням вейвлет-перетворення (ВП) [1,
2]. ВП зарекомендувало себе як надзвичайно ефективний спосіб аналізу сигналів зі складними просторовочасовими характеристиками, незважаючи на відносну складність математичного апарату. Хоча ВП є узагальненням спектрального аналізу, проте, завдяки можливості аналізу як у частотній, так і в часовій областях, дозволяє проводити аналіз та обробку сигналів і функцій, нестаціонарних у часі або ж неоднорідних у просторі
[3]. Відомий метод діагностики пошкоджень стрижнів ротора (ПСР) АД на основі вейвлет-аналізу сигналу електрорушійної сили (ЕРС) в обмотках статора в режимі самовибігу двигуна заснований на аналізі електричних
величин, зокрема ЕРС, що наводяться загасаючими струмами ротора в елементах обмотки статора після відключення двигуна від мережі живлення [4]. Діагностичні сигнали ЕРС у режимі самовибігу є неперіодичними.
Тому використання ВП при діагностиці пошкоджень стрижнів ротора АД у режимі самовибігу двигуна має певні особливості.
Мета роботи. Дослідження особливостей використання вейвлет-перетворення при діагностиці пошкоджень
стрижнів ротора АД у режимі самовибігу.
Матеріал і результати дослідження. У результаті математичного моделювання з використанням методу
скінчених елементів (МСЕ) отримано сигнали ЕРС в елементах обмотки статора за наявності пошкоджень
стрижнів (рис. 1).
З урахуванням того, що ПСР АД проявляються у наявпошкодження стрижнів
ності
спотворень у сигналі ЕРС в обмотках статора [4], моЕ, В
жна припустити, що ознакою наявності пошкоджень стрижнів є особливості сигналу ЕРС обмотки статора, які вияв20
ляються у спотворенні його форми. Оскільки у режимі самовибігу частота обертання ротора знижується, відповідно,
змінюється стала часу загасання сигналу, то, ймовірно, і
0
0.01
0.02
0.03
0.04
t, c
періодичність повторень ознак пошкоджень (спотворення
20
форми сигналу) також змінюється зі зміною періоду сигналу. Отже, у зв’язку з неможливістю виявлення ПСР через їх
зміщення на сигналі ЕРС, спектральний аналіз у режимі
самовибігу є неефективним. Тому для підвищення ефектиРисунок 1 – ЕРС котушки обмотки статора АД з
вності діагностики використовується ВП.
пошкодженням двох стрижнів ротора
Вейвлет-перетворення розділяють на дискретне – для
перетворення та кодування сигналів, та неперервне вейвлет-перетворення (НВП), яке використовується для
аналізу сигналів. В основі ВП у загальному випадку лежить використання двох неперервних, взаємозалежних і
інтегрованих за незалежною змінною функцій [3]:
– вейвлет-функції   t  , як psi-функції часу з нульовим значенням інтегралу та частотним Фур’є-образом

   . Цією функцією виділяються локальні особливості сигналу;
– масштабуючої функції   t  як phi скейлінг-функції з одиничним значенням інтегралу, на основі якої виконується грубе наближення (апроксимація) сигналу. Phi-функції властиві, як правило, тільки ортогональним
вейвлетам. Вони необхідні для перетворення нецентрованих і досить протяжних сигналів при роздільному аналізі низькочастотних і високочастотних складових.
НВП є розкладанням сигналу по всіх можливих зсувах і стисканнях або розтягуваннях деякої локалізованої
фінітної функції – вейвлета. При цьому змінна a визначає масштаб вейвлета й є еквівалентною частоті в перетвореннях Фур’є, а змінна b – зсув вейвлета за сигналом від початкової точки в області його визначення, шкала
якого повторює тимчасову шкалу аналізованого сигналу. Вейвлет масштабують у деяке постійне число разів і
зміщують його в часі на фіксовану відстань, залежно від масштабу.
Як зазначалося вище, при вейвлет-перетворенні сигналу відбувається масштабування вейвлету в певне постійне число разів і його зміщення у часі на фіксовану відстань, яка залежить від масштабу. Ефективним буде
використання відповідного вейвлет-базису, який повторює властивості сигналу ЕРС, для виявлення інформаційних ознак пошкоджень стрижнів ротора, що можуть зміщуватися у часі.
При використанні вейвлетів для діагностики ПСР АД необхідно чітко знати мету аналізу, тип сигналу, особливості структури діагностичного сигналу, сигнально-перешкодові умови. Відповідно, на основі аналізу цих
чинників необхідно вибрати базисну вейвлет-функцію (рис. 2).
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Е, В

Метою аналізу при діагностиці ПСР є виявлення в сигналах ЕРС інформаційних ознак, викликаних наявністю пошкоджень стрижнів (рис. 1).
Вейвлет-аналіз сигналів ЕРС можна виконувати
без їх подальшої реконструкції, а отже, допустиме
Базові функції вейвлетів
використання будь-яких вейвлетів, як ортогональПередвейвлети (гаусові вейвлети, вейвлети Морле, вейвлет
них, так і не ортогональних. Досліджувані сигнали
„мексиканський капелюх”)
є неперервними й мають коливальний характер.
Регулярні і дискретні вейвлети Мейєра
Тому для визначення пошкоджень доцільно виконувати НВП.
Ортогональні вейвлети з компактним носієм (вейвлети
Сигнали ЕРС є синусоїдними з наявними висоДобеші, Симлета, Койфлетса )
кочастотними коливаннями. Встановлено, що для
Біортогональні вейвлети
аналізу коливальних сигналів, які мають вигляд
синусоїди, можна використовувати ортогональні
Комплексні вейвлети (комплексні гаусові вейвлети,
вейвлети з компактним носієм. Також за рахунок
комплексні вейвлети Морле, комплексні вейвлети
аналізу в режимі самовибігу досліджувані сигнали
Шеннона, комплексні частотні В-сплайнові вейвлети)
мають низький рівень перешкод, що дозволяє виконувати ВП без додаткових операцій для їх віддіРисунок 2 – Функції вейвлет-базисів
лення.
З урахуванням цього, виконано НВП сигналу ЕРС котушки обмотки статора АД з пошкодженням стрижнів
ротора (рис. 3).
Аналіз отриманих результатів показав, що із збільшенAnalyzed Signal (length = 721)
20
ням числа пошкоджених стрижнів, які знаходяться поруч,
0
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ної сторони котушки, підсилюються та проявляються у біCa,b Coefficients - Coloration mode : init + by scale + abs
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льшому спотворенні форми сигналу ЕРС. Також аналіз ре57
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зультатів показав, що на вейвлет-спектрі сигналу ЕРС ко41
37
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29
тушки (рис. 3) в області високих частот спостерігаються
25
21
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зубцеві гармоніки, кількість яких відповідає кількості стри9
5
1
жнів ротора, а характерні ділянки на вейвлет-спектрі відпоScale of colors from MIN to MAX
відають розташуванню пошкоджених стрижнів.
Рисунок 3 – Сигнал ЕРС котушки обмотки статоТаким чином, з урахуванням результатів вейвлет-аналізу
ра АД з ПСР та його вейвлет-спектр
сигналу ЕРС в обмотках статора, можна виділити можливості та переваги ВП при діагностиці
ПСР АД у режимі самовибігу (рис.
Аналіз у частотній та часовій областях
Можливості
4).
та переваги вейвлетАналіз та обробка сигналів, нестаціонарних у часі
Висновки. Використання вейвабо неоднорідних у просторі
перетворення
лет-перетворення для обробки діагсигналів
ностичних сигналів ЕРС в обмотках
Можливість вибору різних базових функцій для
при діагностиці
статора, завдяки аналізу сигналів як
аналізу конкретних властивостей сигналів
пошкоджень
у частотній, так і в часовій областях,
Можливість виділення та аналізу локальних
стрижнів ротора АД
дозволяє підвищити ефективність
особливостей сигналів
діагностики пошкоджень стрижнів
Рисунок 4 – Можливості та переваги вейвлет-перетворення сигналів
ротора АД, що виявляється в можлипри діагностиці пошкоджень стрижнів ротора АД
вості визначення взаємного розташування пошкоджених стрижнів
ротора.
Урахування таких чинників, як тип діагностичного сигналу, особливості його структури та сигнальноперешкодових умов, дозволяє вибрати оптимальну базисну вейвлет-функцію, що дає змогу визначити кількість
та взаємне розташування пошкоджених стрижнів ротора АД.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ ВИТИСНЕННЯ СТРУМУ РОТОРА
Д. С. Авраменко, магістр., М. А. Руденко, асист., Ю. В. Ромашихін, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: avram2705@gmail.com
Вступ. Асинхронний двигун (АД) є найбільш поширеним перетворювачем електричної енергії в механічну.
Широкий спектр застосування АД, що складають більше 80 % загальної кількості електричних машин, обумовлено такими перевагами, як висока надійність, простота конструкції, відносно невисока вартість та ін. До переваг АД також можна віднести тривалий термін експлуатації, на який впливають різні чинники, основними з
яких є якість електроенергії, середа роботи (вологість, температура й т.ін.), недотримання правил експлуатації,
робота в неномінальних або аварійних режимах, природні процеси старіння та ін. Через зазначені чинники більшість АД виходять з ладу та проводять ремонтні операції. Однак процес ремонту характеризується зміною
електромагнітних параметрів (ЕМП) АД. Це, у свою чергу, призводить до необхідності перенастроювання обладнання, розрахунку нових значень навантажувальної здібності, пускових та робочих характеристик [1].
Мета роботи. Оцінка ефективності визначення ЕМП АД енергетичним методом з урахуванням ефекту витіснення струму в роторі.
Матеріал і результати дослідження. Асинхронний двигун – це електрична машина, що має нелінійні елементи в колі перетворення енергії. Серед нелінійностей АД слід виділити ті, що пов’язані з властивостями самої електричної машини. Під час пуску найбільший вплив на характеристики АД має ефект витіснення струму
в роторі [2]. Тобто при пуску двигуна струм рівномірно протікає по всій площині перетину ротора. При цьому
магнітний потік статора, рухаючись по шляху найменшого опору, концентрується в нижніх частинах паза ротора, що призводить до появи електрорушійної сили, яка, у свою чергу, створює струм, що є зустрічноспрямованим струмом, наведеним потоком статора. У результаті цього зустрічно-спрямований струм протидіє
струму, наведеному потоком статора в нижніх частинах стрижня, тим самим послаблюючи його.
Ефект витіснення струму в роторі впливає на такі параметри АД, як активні та індуктивні опори. Тобто при
витісненні струму ефективна площа перерізу провідника зменшується, що призводить до збільшення активного
опору, і навпаки, під впливом ефекту витіснення струму в роторі з нижніх частин паза струм витісняється у
верхні частини, разом зі струмом зміщується і центр магнітного потоку, в результаті чого зменшується концентрація ліній магнітного потоку в нижніх частинах паза, а, відповідно, і індуктивний опір.
У зв’язку з тим, що механічні характеристики визначаються з використанням ЕМП, то й значення розрахункових пускових моментів будуть залежати від ефекту витіснення струму. Розрахунок механічних характеристик
АД за каталожними даними для Т-подібної схеми заміщення показує, що спостерігається похибка при визначенні пускового моменту. Вказана похибка проявляється в тому, що значення розрахункового пускового моменту ( M п. р. )
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де Pв – потужність на валу двигуна; 0 – швидкість неробочого ходу; Z1  R1  jX1 , Z   R  jX  ,
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– сумарний опір схеми заміщення АД; R1 , R , R2 – активні опори кіл статора, на-

магнічування та ротора відповідно; X1 , X  , X 2 – індуктивні опори кіл статора, намагнічування та ротора відповідно; M í – номінальний момент; λп – кратність пускового моменту.
За наведеними рівняннями були розраховані моменти АД типу 4А225М4, 4А250М4, 4АН250М4 з номінальними потужностями 55; 90 та 110 кВт відповідно (табл. 1). Аналіз отриманих результатів показав, що значення
розрахункових пускових моментів не відповідають каталожним, які визначаються шляхом механічного навантаження. Наявність указаної похибки пояснюється тим, що каталожні дані наводяться тільки для робочої ділянки механічної характеристики, на якій вплив саме ефекту витиснення струму ротора є несуттєвий.
Таким чином, урахування ефекту витіснення струму в роторі необхідне для підвищення точності визначення
розрахункового значення пускового моменту. Відповідно до [3] ,ефект витіснення струму в роторі враховується
у вигляді нелінійного опору:
R2 ( I 2 )  R2  kI 22 ,
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де R2 – активний опір ротора без урахування ефекту витиснення струму; k – коефіцієнт, що враховує ефект
витиснення струму; I 2 – значення струму ротора.
Таблиця 1 – Результати розрахунків значень моментів
Тип двигуна
4А225М4
4А250М4 4АН250М4
Номінальна потужність, кВт
55
90
110

Параметри
Каталожні дані
Номінальний момент, Нм
Кратність пускового моменту λп
Кратність критичного моменту λк
Пусковий момент M п.к. , Нм

355,293
1,199
2,79

580,799
1,2
2,86

711,307
1,2
2,68

426
991,27

696,96
1661,085

853,568
1906,303

1,214
1,86

0,91
1,84

0,844
1,66

431,201

526,391

600,408

660,357

1067

1178

1,22

24,47

29,66

Критичний момент, Нм
Розрахункові дані
Кратність пускового моменту λп
Кратність критичного моменту λк
Пусковий момент M п. р. , Нм
Критичний момент, Нм
Відносна похибка розрахункового моменту
M п.к.  M п. р.
M П 
100 %
M п.к.

Для оцінки запропонованого підходу була розроблена математична модель комплексу для визначення ЕМП
АД, що наведена на рис. 1. Особливістю наведеної схеми є живлення АД від двигуна постійного струму незалежного збудження (ДПС НЗ).
B2
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Рисунок 1 – Схема комплексу для визначення ЕМП АД
Наведена на рис. 1 схема працює наступним чином: спочатку запускається ДПС НЗ при живленні від зовнішнього джерела живлення. У момент, коли швидкість ДПС НЗ досягла номінальної, розмикається вимикач В1
та замикається вимикач В2, тим самим з’єднуючи якір ДПС із фазою статором АД. Таким чином, на статор АД
подається напруга у вигляді затухаючої експоненти, що є електрорушійною силою (ЕРС), яка була накопичена
ДПС НЗ.
Оцінка ефективності запропонованої схеми для визначення ЕМП проводилася на розробленій математичній
моделі з використанням ДПС НЗ типу 4ПНМ132 М04 та АД серії АОЛ2-31-4.
Паспортні дані ДПС НЗ: Pн=2,5 кВт; Uн=220 В; Iн=14,3 А; Rя=1,58 Ом; Lя=0,01 Гн.
Паспортні дані АД: Pн=2,2 кВт; Iн=4,9 А; nн=1430 об/хв; R1=2,5 Ом; R2=1,8 Ом; Х1=2,5 Ом; Х2=2,85 Ом;
Хµ=115 Ом.
Моделювання виконувалося при різних значеннях ЕРС ДПС НЗ: 220 В, 180 В, 120 В та 40 В. Отримання необхідних значень ЕРС відбувалось за допомогою регулювання магнітного потоку ДПС НЗ.
Результати моделювання за сигналами напруги та струму статора наведені на рис. 2 та рис. 3.
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Рисунок 2 – Перехідний процес за напругою
при різних значеннях ЕРС ДПС НЗ
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Рисунок 3 – Перехідний процес за струмом
при різних значеннях ЕРС ДПС НЗ

Ідентифікацію ЕМП АД запропоновано проводити за допомогою енергетичного методу. Система ідентифікаційних рівнянь енергетичного методу для Т-подібної схеми заміщення в загальному вигляді має вид [1]:
P6 aдж  P6 aR1  P6 aR2  P6 aL1  P6 aL2  P6 aL ;
P0адж  P0 аR1  P0 аR2 ;
P6bдж  P6bR1  P6bR2  P6bL1  P6bL2  P6bL ;
P2aдж  P2 aR1  P2 aR2  P2 aL1  P2 aL2  P2 aL ;
P8aдж  P8aR1  P8aR2  P8aL1  P8aL2  P8aL ;
P2bдж  P2bR1  P2bR2  P2bL1  P2bL2  P2bL ;
P8bдж  P8bR1  P8bR2  P8bL1  P8bL2  P8bL ;
P4aдж  P4 aR1  P4 aR2  P4 aL1  P4 aL2  P4 aL ;
P10 aдж  P10 aR1  P10 aR2  P10 aL1  P10 aL2  P10 aL ;
P4bдж  P4bR1  P4bR2  P4bL1  P4bL2  P4bL ;
P10bдж  P10bR1  P10bR2  P10bL1  P10bL2  P10bL ,
де P0адж , Pkaдж , Pkbдж – постійна, косинусні та синусні складові миттєвої потужності джерела живлення на k-ій
гармоніці відповідно; P0 R1 , PkaR1 , PkbR1 , P0 R2 , PkaR2 , PkbR2 – постійна, косинусні та синусні складові миттєвої
потужності
на
активних
опорах
статора
та
ротора
на
k-ій
гармоніці
відповідно;
PkaL1 , PkbL1 , PkaL , PkbL , PkaL2 , PkbL2 – косинусні та синусні складові миттєвої потужності на індуктивностях
статора, намагнічування та ротора на k-ій гармоніці відповідно.
За допомогою наданої системи рівнянь отримано значення складових гармонік струму ротора й кола намагнічування та ЕМП схеми заміщення. Результати ідентифікації ЕМП АД типу АОЛ2-31-4, а також ефективні
значення перших гармонік напруги та струму зведено до табл. 2.
Таблиця 2 – Результати ідентифікації ЕМП АД
t, с
0–0,01
0,01–0,02
0,03–0,04

U11, В
136,952
129,05
101,49

I11, А
19,777
23,16
22,345

I21, А
18,014
21,026
19,167

Iµ1, А R2(I2), Ом
1,828
2,134
3,204

2,95
3,7
3

k, Ом/А2
-3

1,788·10
1,784·10-3
1,523·10-3

R2,
Ом
1,8
1,8
1,8

L1, Гн
-3

7,562·10
7,96·10-3
7,96·10-3

Lµ,
Гн
0,366
0,366
0,366

L2, Гн
8,616·10-3
9,07·10-3
9,07·10-3

Аналіз результатів, які наведені в табл. 2, показав, що використання енергетичного методу дозволяє визначати ЕМП АД при живленні від ДПС з урахуванням ефекту витіснення струму в роторі.
Висновки. Показано, що розрахунок пускового моменту за каталожними даними має похибку, що викликана неврахуванням ефекту витіснення струму в роторі при визначенні ЕМП АД. Для визначення ЕМП АД з урахуванням ефекту витіснення струму в роторі запропоновано схему комплексу з ДПС. Результати моделювання
показали можливість визначення ЕМП АД з урахуванням ефекту витіснення струму в роторі.
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circuits with the use of the instantaneous power method // Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE),
2016 17th International Conference. - Sandomierz, Poland , 14–17 Sept. 2016. Electronic ISBN: 978-1-5090-2800-9
Print on Demand(PoD). – ISBN: 978-1-5090-2801-6 DOI: 10.1109/CPEE.2016.7738721
Рекомендовано до друку проф. Родькіним Д. Й.

178

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

ГРАДІЄНТ ТЕМПЕРАТУРИ В СКЛОТЕКСТОЛІТОВІЙ ІЗОЛЯЦІЇ РОТОРА
ПРИ ЗМІНІ СТРУМУ ЗБУДЖЕННЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРА
О. А. Гераскін, к.т.н., І. П. Скуратовський, студ., О.О. Кречик, студ., А.А. Татевосян, студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
вул. Політехнічна, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: nirbikalpasamadhi@ukr.net
Вступ. Надійність роботи турбогенератора (ТГ) визначає надійність роботи блоку електростанції й електростанції в цілому. Тому проблема підвищення надійності роботи ТГ є актуальною для забезпечення надійної
роботи енергоблоків електростанцій. Ушкодження ТГ, у тому числі через перегрів його обмоток статора і ротора, зокрема, через перевантаження ТГ, тривалу роботу ТГ в асинхронному режимі, тривале форсування збудження, ушкодження ізоляції обмоток статора чи ротора, може призвести до виходу його з ладу [1]. Дослідження температурного градієнту в активній зоні ТГ дає можливість визначити точки, в яких ізоляція може ушкодитись не тільки від перегріву, а й ще через значні лінійні розширення, тобто може бути термомеханічне ушкодження ізоляції обмотки ротора ТГ. При збільшенні струму збудження зростає нагрів ротора ТГ. Саме тому
проблема дослідження й аналізу температурного градієнту в роторі ТГ при зміні струму збудження є актуальною науковою задачею.
Оскільки аналітичні підходи в питанні визначення електромагнітних параметрів та температурного поля в турбогенераторі відрізняються значною складністю, були вибрані сучасні польові підходи, в основу яких покладено
розрахунок диференціальних рівнянь за допомогою метода скінчених елементів.
Мета роботи. Дослідити зміну температурного градієнту в активній зоні ТГ при збільшенні струму збудження.
Матеріал і результати дослідження. Для
дослідження механічних напружень був вибраний турбогенератор ТГВ–200 потужністю
200 МВт з водно-водневим охолодженням, що
має наступні параметри: діаметр бочки ротора
Рисунок 1 – Розподіл температурного градієнта
1075 мм, довжина бочки ротора 5100 мм, кільв досліджуваній області
кість зубців на роторі, Z2=36, частота обертання ротора, n=3000 об/хв, напруга збудження Uз=440 В, номінальне значення коефіцієнта потужності cosφн=0,85
(перезбудження), клас нагрівостійкості ізоляції обмотки ротора – F (155 0C), матеріал обмотки ротора – мідь.
За результатами проведених чисельних розрахунків отримані наступні результати.
На рис. 1 показано розподіл температурного
градієнта в досліджуваній області. На рис. 2
показано зміну максимального значення градієнта температури в склотекстолітовій ізоляції,
що примикає до стінок паза, який розташований посередині ротора ТГ, при збільшенні
струму збудження.
З рис. 1 видно, що градієнт температури
зростає в чотири рази. Це пояснюється тим, що
значне збільшення температури обмотки ротора при збільшенні струму збудження випереджає нагрів заліза ротора. Тому градієнт температури значно зростає.
У результаті ізоляція може ушкодитись не
Рисунок 2 – Зміна максимального значення градієнта
тільки від перегріву, а й через значні лінійні
температури
в склотекстолітовій ізоляції, що примикає
розширення, тобто може бути термомеханічне
до
стінок
паза,
який розташований посередині ротора
ушкодження ізоляції обмотки ротора ТГ.
ТГ
при
збільшенні струму збудження
Висновки. На основі виконаних досліджень
можна зробити висновок, що склотекстолітову ізоляцію, що примикає до стінок паза ротора ТГ, потрібно виконувати з матеріалів з мінімальним коефіцієнтом температурного розширення. Результати досліджень дозволяють створити певні рекомендації для проектувальників і виробників ТГ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кучинский К.А. Анализ температурного поля ротора турбогенератора мощностью 300 МВт при ассиметрии охлаждения пазовой зоны // Технічна електродинаміка. – 2013. – № 4. – С. 59–66.
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ЕКСПРЕС-МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
У ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМАХ
С. В. Майборода, магістр.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: saue1@kdu.edu.ua
Вступ. Асинхронні двигуни є основними перетворювачами електричної енергії в механічну й складають
основу електроприводу більшості механізмів, які використовуються в усіх галузях народного господарства. А
розвиток перетворювальної техніки та електроніки підвищило керованість двигунів змінного струму, що дозволяє їм бути більш економічними та зменшує ризики виникнення пошкоджень під час роботи.
При проектуванні та побудові сучасних частотних електроприводів часто виникає необхідність у визначенні параметрів асинхронних двигунів, яких немає ні в паспортних даних, ні в каталогах, вони також не наводяться в довідковій літературі, особливо це актуально, коли електродвигун після ремонту й необхідно точно
знати його параметри, оскільки після проведення низки ремонтних операцій змінюються електромагнітні параметри електричної машини.
Існуючі на даий момент методи випробувань електричних машин мають суттєві недоліки при використанні
традиційних навантажувальних технологічних машин та навантажувальних пристроїв на заводських стендах
випробувань: великі затрати електроенергії, спеціалізовані робітники, дорогоцінний час.
Мета роботи. Визначення еквівалентних параметрів асинхронного двигуна на основі аналізу змінних стану
в динамічних режимах.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні задачі:
1) аналіз методів визначення параметрів АД;
2) аналіз методик розрахунку параметрів АД за параметрами змінних стану в динамічних режимах;
3) розрахунок еквівалентних параметрів.
Матеріал та результати досліджень. Існує багато методів діагностики асинхронних двигунів, але вони є
складними при розрахунках і потребують додаткового обладнання для діагностування [1]. За даними аналізу
методів визначення параметрів асинхронних двигунів можно сказати, що на даний час не існує оптимальних та
зручних методів експрес-діагностики електричних машин, які могли б бути впровадженими й застосовувались
при післяремонтній діагностиці або при налаштуванні систем керування та захисту [2, 3]. Майже всі методи,
які були розглянуті, направлені на визначення одного окремого параметра чи потребують спеціальне обладнання для їх діагностики. Для більш детального розгляду було обрано декілька експрес-методів, які не потребують додаткового обладнання. Але недоліком таких методів є складність при виконанні розрахунків, креслення діаграм та велика похибка при розрахунках. Визначення параметрів електропривода змінного струму
при його пуску по процесам змінних стану – сигналів струму і напруги є одним із найпростіших.
Для проведення експериментальних розрахунків було обрано асинхронний електродвигун, паспортні дані
якого вказані в табл. 1. На рис. 1 відображено фрагмент часової залежності напруги та струму статора асинхронного двигуна. На рис. 2 зображено діаграму струмів двигуна під час пуску, з якого видно, як змінюється
аперіодична складова струму двигуна під час пуску.
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Рисунок 1 – Часові залежності напруги і струму
асинхронного двигуна

Рисунок 2 – Струми статора при пуску
асинхронного двигуна

*Роботу виконано під керівництвом професора Чорного О. П.
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Таблиця 1 – Паспортні дані АД
Параметр
Номінальна напруга, В
Число пар полюсів
Активний опір статора, Ом
Приведений активний опір ротора, Ом
Індуктивність контуру намагнічування, Гн
Індуктивний опір розсіювання статора, Ом
Приведений індуктивний опір розсіювання ротора, Ом
Момент інерції, кг·м2

Значення
380
2
1,35
1,39
0,27
2,13
2,3
0,2

Значення струмів статора, часу та складових аперіодичного струму наведено в табл. 2. Аналіз часових залежностей напруги й струму дозволяє визначити початковий кут включення напруги і фазний кут струму (рис. 1).
Таблиця 2 – Дані для розрахунку параметрів АД
Час
I 1t 
t
0,00632
0,02658
0,04659

Струм

I at 

68,85
60,951
60,801

8,05
0,151
0,001

З рис. 1 знайшли:

k  1,036726 рад;

(1)

0    2,607522  0,534071 рад.

(2)

Тоді рішення рівняння дозволяє аналітично визначити Rk :

Rk 

1
1  Tk2

sin  0t1  0  k 

U1
.
I1 t   I a t 
1
1

Після розрахунку Rk = 2,7 Ом.
Тоді для відомого R1 опір ротора
R2  Rk  R1  2,70071  1,35  1,35071 Ом.
Індуктивний опір короткого замикання:
xk  Tk Rk  1,600762  2, 70071  4,323194 Ом.

(3)

(4)
(5)

Похибка визначення опору ротора складає 2,82 %, а похибка визначення індуктивного опору короткого замикання 2,41 %.
Висновки. Після аналізу вибраних методів та проведення розрахунків був запропонований спосіб визначення еквівалентних параметрів електропривода змінного струму при його пуску по процесам змінних стану –
сигналів струму і напруги, що є одним з найпростіших. Даний метод не потребує складних математичних виразів, додаткового обладнання чи побудови діаграм та графіків. За цим способом дуже легко, а головне швидко
можна визначити параметри асинхронного двигуна, за якими можливо дізнатися причину поломки або визначити його параметри для схеми заміщення після проведення ремонтних робіт. Цей метод має відносно малу
похибку при розрахунках. Отримані рівняння можуть бути легко внесені в програмне забезпечення мікроконтролерів у системах керування перетворювачами енергії, системах захисту та моніторингу асинхронних двигунів, щоб під час їх роботи можна було спостерігати за їх параметрами та завчасно дізнатися про можливі неполадки.
ЛІТЕРАТУРА
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
ПРИ РУШАННІ НА ЛАБОРАТОРНОМУ СТЕНДІ
А. О. Богодист, магістр., Д. Є. Чернов, магістр., І. А. Крамаренко, магістр., О. А. Хребтова, ст. викл.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Пешотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: 34092@ukr.net
Вступ. Існуюча на даний момент економічна ситуація в Україні не дозволяє більшості підприємств
своєчасно повністю замінювати застаріле технологічне обладнання на сучасні автоматизовані системи електроприводу (ЕП), тому, як правило, на існуюче обладнання встановлюються елементи контролю й управління для
часткової або повної автоматизації технологічного процесу. Одним із прикладів часткової модернізації є використання систем керованого пуску для нерегульованих електроприводів при рушанні у важких умовах. Процес
рушання системи «електродвигун–технологічний механізм» характеризируєтся наявністю досить великих
моментів опору, які можуть перевищувати момент рушання двигуна, що призводить до стопоріння ротора
електричної машини [1]. Струм при рушанні із загальмованим ротором відповідає струму короткого замикання
і є джерелом нагріву обмоток електричної машини. Отже, для забезпечення умов рушання необхідно сформувати достатній момент двигуна за умовою забезпечення безаварійного режиму роботи та відсутності перегріву
обмоток асинхронного двигуна (АД) в момент рушання та пуску.
Мета роботи. Дослідження моменту АД при рушанні у важких умовах із заданими параметрами джерела
живлення при мінімальному струмі статора й струмі, що перевищує номінальний у малий період часу.
Матеріал і результати дослідження. Пусковий момент, що перевищує паспортне значення номінального в
кілька разів, можливо отримати в області низьких частот при значній напрузі живлення, але при цьому зростає
пусковий струм АД [3]. Предметом дослідження є момент рушання із заданими параметрами джерела живлення, що розраховані на базі регресійної моделі з використанням методу планування експерименту. Вхідні параметри визначалися на базі математичної моделі АД у трифазній системі координат. При розрахунках ураховувалися ефект насичення магнітного кола, ефект витиснення струму в роторі та втрати потужності в сталі. На
динамічній математичній моделі АД ітераційним методом, змінюючи діапазон і співвідношення параметрів
мережі живлення, визначалися адекватні значення чинників впливу (напруга U і частота f) для регресійної моделі. При заданому критерію оптимізації In→min виконувався математичний розрахунок з отриманням поліноміальних залежностей для пускового моменту Mn(U,f) і пускового струму In(U,f). Діапазон варіювання заданих
значень частоти f і напруги U визначаємо з полінома Mn(U,f), прирівнюючи до необхідного значення пускового
моменту. За паспортними даними розрахували максимально допустимий магнітний потік Фmax, а з
математичної залежності Ф=F(Iμ) визначаємо значення Uc і fc в області насичення двигуна. Отримані параметри Uc і fc дозволяють забезпечити задане значенням пускового моменту на рівні Mn=2Mk. Використовуючи ці
значення, формуємо сигнал керування частотно-регульованого АД для створення необхідного пускового моменту.

Рисунок 1 – Функціональна схема стенду (а), план проведення експерименту (б)
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Схему лабораторного комплексу наведено на рис. 1, він складається з трьох основних частин: 1 – фізична
модель АД з нерухомим ротором для визначення моменту рушання; 2 – система керування (панель оператора)
та силового перетворювача частоти (ПЧ) усієї системи; 3 – блок фіксації роботи системи, оцінка якості функціонування. Для контролю роботи системи використовується блок датчиків (БД) та тензодатчик із підсилювачем.
Отримані сигнали проходять через аналого-цифровий перетворювач (АЦП) (m-DAQ) і записуються за допомогою персонального комп’ютера (ПК).
Застосування ПЧ у даних умовах обумовлене не лише можливістю підвищення керованості технологічного
процесу, але й здатністю працювати з короткочасним перевантаженням за струмом [2].
При проведенні експериментальних досліджень моменту АД при рушанні із загальмованим ротором
фіксувалися не тільки діючі значення зусилля, що формує двигун, а й значення струму та напруги. Результати
експериментальних досліджень зведено до табл. 1.
Таблиця 1 – Результати експериментальних досліджень
Uбуст,
40 % Uн
30 % Uн
Uн=380 В
Частота
живлення, Гц

Зусилля,
кг

Струм статора
фази, А

7,5
9
13
18
27
35

11
11,5
11
11
10,5
10

6,17
4,45
5,7
5,32
3,9
4,8

Зусилля,
кг

20 % Uн

Струм статора
фази, А

9,8
9,5
8,8
8,1
8
9,5

2,34
2,2
3,36
3,24
3,2
3,22

Зусилля,
кг

Струм статора
фази, А

6,8
6,5
6,9
6,3
6,5
6,5

1,88
3,02
2,58
2,36
2,66
2,76

Розрахунок виконаний для електродвигуна серії 4А з наступними параметрами: потужність Рнoм = 0,37 кВт;
номінальна швидкість nном = 950 об /хв; номінальний струм Iном = 1,1 А; ККД η = 0,645; коефіцієнт потужності
cos φ = 0,69; наведений активний опір ротора R2 = 26,2 Ом; наведений реактивний опір ротора X2 = 27,9 Ом;
активний опір статора R1 = 29,7 Ом; реактивний опір статора X1 = 21 Ом; реактивний опір контуру
намагнічування Xμ = 227 Ом; перевантажувальний коефіцієнт за струмом Imax/Iном = 4; перевантажувальна
здатність за номінальним моментом Mmax/Mном = 2,2. Знаючи ці параметри, можна розрахувати мінімальне значення струму за різними заданими значеннями пускового моменту, які в подальшому будуть використані в
експерименті. Експериментальні визначення зусилля, що формує АД при заданих параметрах напруги живлення, включають у себе: дані розрахунку параметрів джерела живлення, встановлення цих параметрів у ПЧ відповідно до його можливостей (Lenze 8200 Vector), короткочасний запуск двигуна з одночасним фіксування зусилля через тензодатчик (KELINEV(50кг))→Підсилювач→АЦП (m-DAQ)→ПК у вигляди текстового файла з подальшою можливістю обробки та аналізу.
Висновки. Таким чином, у роботі отримано умови та розроблено алгоритм формування максимально допустимого пускового моменту при мінімумі пускового струму частотно-регульованого електроприводу
технологічних механізмів з важкими умовами рушання й пуску. АД при отриманих значеннях параметрів
мережі живлення може працювати тривалий час. Однак існують такі режими рушання, які вимагають формування пускового моменту, що в 3–5 разів перевищує значення критичного моменту АД. Для цього можна використовувати запропонований алгоритм визначення пускового моменту, але при цьому пусковий струм буде перевищувати номінальний майже в 10 разів. Даний режим роботи асинхронної машини не бажаний, але допустимий на короткий період часу.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ У СТАЛІ ПРИ РУШАННІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
У ВАЖКИХ УМОВАХ
Д. Є. Чернов, магістр., А. О. Богодист, магістр., І. О. Крамаренко, магістр., О. А. Хребтова, ст. викл.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: chernov.dmtr@gmail.com
Вступ. Незважаючи на широкий спектр сучасних автоматизованих систем керування й розширення систем
електроприводів, на даний момент гостро стоїть питання про регулювання параметрів електроприводів (ЕП),
реалізації алгоритмів передстартової підготовки для механізмів з важкими умовами рушання й пуску. Різноманіття можливих способів передстартової підготовки засобами ЕП вимагає реалізації оптимальних алгоритмів
керованого рушання, що дозволяють при мінімальних витратах енергії досягти найбільш сприятливих умов
пуску ЕП.
Мета роботи. Аналіз режимів роботи асинхронного двигуна (АД) в умовах важкого рушання з точки зору
втрат потужності в сталі.
Матеріал і результати дослідження. Для основних законів частотного керування характерні такі припущення: напруга симетрична і синусоїдальна; характеристика намагнічування двигуна лінійна або кусочнолінійна (Xµ=const при регулюванні Ψ в невеликих межах); ефект витіснення струму відсутній; активний опір
ланцюга намагнічування приймається рівним нулю Rµн=0.
У результаті класичні закони частотного керування не враховують зміну електромагнітних параметрів асинхронної машини при зниженні частоти напруги живлення й, як наслідок, вибрані параметри керування при роботі на зниженій частоті неефективні. Робота на зниженій частоті визначає істотне падіння напруги на активному опорі статора, що впливає на електромеханічні характеристики двигуна, збільшуються втрати потужності
в міді статора й ротора, втрати потужності в сталі статора від гістерезису та вихрових струмів.
Питаннями раціональності роботи АД при частотному керуванні з умовою створення сталої перевантажувальної здатності двигуна при пуску у функції струму розглядалися проф. Г.І. Штурманом. У результаті досліджень визначено залежності математичних рівнянь електричних і електромеханічних характеристик залежно
від параметрів напруги живлення. Пусковий момент, що перевищує паспортне значення номінального в кілька
разів, можливо отримати в області низьких частот при значній напрузі, але при цьому зростає пусковий струм.
Відомо, що при напрузі, яка перевищує номінальну, відбувається різке зростання втрат потужності в сталі
АД. У роботі [1] зазначено, що зростання насичення призводить до різкого зростання втрат потужності, які
стають порівняними з потужністю двигуна. Облік втрат потужності в сталі як величини, пропорційної квадрату
магнітної індукції, призводить до значної похибки, оскільки такий взаємозв'язок є дійсним тільки для ненасиченого магнітопроводу.
У дослідницькій роботі [2] втрати потужності в сталі визначаються з урахуванням того, що їх рівень залежить не тільки від збільшення величини індукції, але й від швидкості її зміни в ступенях 2 і 1,5.
При роботі АД на низькій частоті для отримання достатнього пускового моменту втрати потужності в сталі
збільшуються, що може негативно вплинути на режим роботи машини [1]. Деякі завдання експлуатаційного
характеру вимагають точного знання параметрів і характеристик двигунів з урахуванням нелінійності кривої
намагнічування сталі машини.
У зв'язку з цим актуальною є задача дослідження характеристик АД при рушанні у важких умовах.
Розрахунок статичних характеристик АД зробимо з використанням схеми заміщення (рис. 1), до складу якої
входять активні r1, r’2, rµ та індуктивні опори x1, x’2, xµ. Аналіз енергетичних характеристик був проведений на
основі відомих співвідношень:
– сумарні втрати потужності у двигуні:
 1  í 
 Pí  Pí 
(1)
,
 í 
де Pн – номінальна потужність АД, Вт; í – номінальний ККД;
– механічні втрати приймемо рівними 10 % від сумарних втрат [24];
– загальні втрати розрахуємо як
Pзаг  3( I12r1  I 22r2  I 2 r )  0,1Pн ,
(2)
де I1 – струм статора, A; I 2 – струм ротора, А; I  – струм магнітного кола АД, А.
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де Z (s) – загальний опір АД у функції ковзання, Ом;
– втрати в сталі: Pст  I 2 r .
Струм намагнічування:

Рисунок 1 – Т-подібна схема заміщення
АД з урахуванням нелінійності контуру
намагнічування
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Відомо, що зміна частоти напруги живлення впливає на зміну параметрів електромагнітного кола асинхронної машини [2], тому втрати в сталі розраховуються за методикою, запропонованою в [3]:

 Pст 


 dE( I  ) 


 dI  

2

( E( I  ))2 ,

(5)

де ξ – конструктивний коефіцієнт, що залежить від параметрів феромагнітного матеріалу (0,003–0,004);
E(Iµ) – залежність кривої намагнічування від струму намагнічування.
Для підтвердження теоретичних розрахунків було проведено експериментальне дослідження режимів рушання з формуванням параметрів джерела живлення при фіксації струмів статора АД для подальшої математичної обробки. На базі отриманих результатів виконувався аналіз математичних та експериментальних значень
втрат потужності в сталі АД при заданих режимах рушання.
Доцільно розпочати дослідження з прямого пуску двигуна, де зусилля будуть мати ярко виражений характер і відрізнятися величиною амплітуди порівняно з іншими режимами рушання, які дають можливість впливати на параметри пускового моменту електромеханічної системи, зокрема такі, як швидкість розгону, час розгону, швидкість розгону залежно від параметрів, установлених на ПЧ.
Для встановлення початкової напруги при пуску використовували можливість ПЧ встановлювати «буст»,
що складає максимальне значення 40 % Un [3]. Під час налаштування параметрів ПЧ застосовували закон частотного регулювання – U/√f=const і час розгону tроз=0,3 хв., що співвідноситься з електромеханічною сталою
двигуна, падіння напруги при пуску складає близько 8 %. Для аналізу правил формування пускового моменту
експеримент виконувався за наступними умовами:
– змінювався час пуску з мінімальних 0,3 хв.;
– початкова напруги мала наступні значення: 10; 20; 30; 40 % Uн (де Uн = 200 В);
– частота напруги живлення встановлювалася 7,5; 8; 9,5; 11; 13; 15; 50 Гц.
У роботі було виконано аналіз значень втрат потужності в сталі при рушанні АД у важких умовах на базі
паспортних даних та експериментально знятих значеннях, результати зведено до табл. 1.
Таблиця 1 – Розрахункові дання втрат потужності в статорі
Втрати потужності в сталі, розраховані
Частота живлення, Гц Струм ротора, А
за експериментальними даними, Вт
7,5
5
1,077
8
4,25
0,757
9,5
3,95
0,646
11
3,82
0,6
13
3,3
0,435
50
3
0,352

Втрати потужності
в сталі розрахункові, Вт
1,491
0,983
0,731
0,647
0,4
0,302

Висновки. За результатами розрахунків на базі експериментальних та паспортних даних визначено, що
втрати потужності в сталі АД находяться на межі допустимих значень та мають аналогічний характер, що й
струм статора, тобто є мінімальними на низьких частотах напруги живлення. Застосування запропонованого
методу дозволить знизити відсоток аварійних ситуацій при пуску асинхронного електроприводу під навантаженням як електромеханічної частини, так і механічної складової технологічного механізму. При визначенні
параметрів джерела живлення для отримання пускового моменту з мінімальним значення допустимого струму
є можливість недопущення перегріву обмоток двигуна при пуску під навантаженням, тим самим подовжити
термін їх безаварійної роботи.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ІНДУКЦІЇ У ДВИГУНІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
ПРИ КОРОТКОМУ ЗАМИКАННІ ВИТКІВ ОБМОТКИ ЗБУДЖЕННЯ
О. А. Гераскін, к.т.н., І. П. Скуратовський, студ., О. О. Кречик, студ., А. А. Татевосян, студ.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
вул. Політехнічна, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: nirbikalpasamadhi@ukr.net
Вступ. При експлуатації двигунів постійного струму
(ДПС) через перенапруги, надлишкові температурні навантаження, несвоєчасний ремонт може ушкоджуватись обмотка збудження (ОЗ). Дефекти такого типу важко виявити в
процесі експлуатації ДПС. Тому на зміну плановопопереджувальним ремонтам приходить діагностика за
фактичним технічним станом об'єкта.
Аналіз літературних джерел показав, що деякі із сучасних методів діагностики технічного стану електричних
машин та устаткування базуються на обробці й аналізі
сигналів датчиків магнітного поля в повітряному проміжку
електричних машин [1]. Комплекс магнітних параметрів
може характеризувати технічний стан електричних машин
і дозволяє прогнозувати виникнення в них несправностей.
Мета роботи. Дослідити вплив короткого замикання
Рисунок 1 – Розподіли нормальної складової
паралельної обмотки збудження головного полюса двигуна
індукції при різних ступенях ушкодження ОЗ:
постійного струму на нормальну складову індукції в повіта) неушкоджений ДПС;
ряному проміжку ДПС.
б) ушкоджено ОЗ одного полюса ДПС
Матеріал і результати дослідження. Як досліджуваний двигун обрано ДПС потужністю 75 кВт, номінальна напруга живлення 220 В, номінальний струм якоря
375 А, номінальна частота обертання 1500 об/хв, матеріал обмотки ротора і обмотки збудження – мідь [1].
За результатами чисельних розрахунків отримано розподіл і спектри розподілу нормальної складової індукції магнітного поля при різних ступенях ушкодження ОЗ (рис. 1, 2). За результатами проведених математичних
досліджень було визначено наступне:
1) при ушкодженні котушок
ОЗ одного полюса величина постійної складової
спектру індукції
не змінюється;
2) при ушкодженні
100 %
котушок ОЗ одного полюса амплітуда основної
гармоніки індука)
б)
ції зменшилась на
Рисунок
2
–
Спектри
індукції
при
різних
ступенях
ушкодження
ОЗ:
5 %;
а) неушкоджений ДПС; б) ушкоджено ОЗ одного полюса ДПС
3) при ушкодженні 40 % котушок ОЗ одного полюса амплітуда обертової гармоніки, що має частоту 25 Гц, збільшилась на
8 %, при ушкодженні 60 % котушок – у 2,6 рази, а при 100 % котушок – в 11,3 рази.
4) при ушкодженні 100 % котушок ОЗ одного полюса амплітуда зубцевої гармоніки ротора, що має частоту
675 Гц, збільшилась на 86 %.
Висновки. Кількісною діагностичною ознакою для визначення величини ушкодження ОЗ одного полюса в
ДПС є амплітуда обертової гармоніки. Наявність додаткових полюсів у конструкції ДПС збільшує амплітуду
гармоніки потрійної частоти живлення 150 Гц, що впливає на амплітуду основної гармоніки частотою 50 Гц.
Виявлено, що в спектрах індукції бічні зубцеві гармоніки, створені зубчатістю статора і ротора, розташовані
навколо основних зубцевих гармонік на частотній відстані ± 50 Гц. Отримані результати можуть бути використані при створенні інформаційної бази даних діагностичних комплексів.
ЛІТЕРАТУРА
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ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ
А. М. Олійник, студ.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: stifler2333@gmail.com
Вступ. На сьогодні у промисловості, комунальному господарстві та побутовому секторі експлуатується
велика кількість трансформаторів різного типовиконання та потужності, які є як невід’ємними частинами
енергетичної системи, так і входять до складу вторинних джерел живлення, являють собою вимірювальні
пристрої тощо. Залежно від їх призначення, основною задачею експлуатації може бути забезпечення надійності,
регламентованих параметрів та характеристик, певних енергетичних показників або їх сукупності [1].
Зазначена задача принципово розрізняється залежно від типовиконання та потужності трансформатора. Так,
для силових трансформаторів, до складу яких відносять генераторні та мережеві, найважливішим є
забезпечення температурних режимів роботи при перевантаженнях та у випадку аварійних ситуацій. Зазвичай
це реалізується шляхом покращення тепловідведення через електроізоляційну рідину – трансформаторне масло.
Зовсім в інших умовах працюють розподільчі трансформатори, що перетворюють підвищену напругу
(найчастіше 10 кВ) у напругу живлення кінцевих споживачів (0,4 кВ). З урахуванням їх відносно великої
потужності (до 1 МВА) та відсутності масляного охолодження, їх анормальні режими супроводжуються
більшими тепловиділеннями, які викликають зміну теплового стану не тільки монолітної ізоляції обмоток, але
й магнітної системи.
У схожих умовах знаходиться й більшість трансформаторів вторинних джерел живлення, особливо якщо
вони використовуються в колах заряду акумуляторних батарей.
Зазначені явища є передумовою старіння трансформаторів. На сьогодні термін «старіння» в застосуванні до
трансформаторів переважно використовується для позначення зниження їх надійності, переважно через
погіршення стану обмоток.
Причина розгляду процесів старіння через старіння обмотки полягає в можливості продовження терміну
експлуатації трансформаторів, особливо з масляним охолодженням, шляхом відновлення електроізоляційних
властивостей мінерального масла або його заміни. Можливим є й відновлення твердої ізоляції розподільчих
трансформаторів, яке здійснюється у більш складні способи, наприклад, методом ретрофілювання за
допомогою рідин на основі ефірів [2].
Проте, незважаючи на явну практичність упровадження таких заходів з відновлення ізоляції, залишається
без відповіді питання комплексної оцінки зміни стану різних конструкцій трансформаторів у ході їх тривалої
експлуатації, яка зазвичай становить 30–50 років.
Мета роботи. Обґрунтування напряму та задач досліджень процесів старіння трансформаторів різної
потужності та типовиконання у ході тривалої експлуатації.
Матеріал і результати дослідження. Розглядаючи поставлене питання, слід оцінювати стан усіх елементів
конструкції трансформаторів, таких як магнітопровід, обмотки, бак з маслом (для трансформаторів з масляним
охолодженням), вихідні ізолятори, з акцентом на основних конструктивних елементах, через які здійснюється
передача енергії, таких як магнітопровід та обмотка. При цьому властивості останніх обумовлюють поточні
електромагнітні та енергетичні параметри трансформаторів, які, у свою чергу, характеризують їх основні
режими роботи, у тому числі групові, та поведінку під навантаженням. У той же час стан інших
конструктивних елементів визначає теплову стійкість, механічну стійкість конструкції в цілому, вплив
конструктивних вібрацій та ін.
Як було зазначено вище, найбільша кількість існуючої інформації щодо старіння трансформаторів пов’язана
із старінням їх обмоток. При цьому основні теоретичні підходи пов’язані переважно з аналізом виникаючих у
пустотах ізоляції обмотки часткових розрядів, що викликають її пошкодження. На практиці розрізняють
дефектоутворення, викликані режимами роботи, впливом зовнішнього середовища та їх сумісною дією.
Так, відносно розподільчих трансформаторів, особливо тих, що експлуатуються у виробничих умовах,
оцінюють вплив зміни денного та тижневого графіків навантаження, для трансформаторів, що живлять
побутових споживачів, – вплив перенавантажень, у трансформаторах із масляним охолодженням – зміну рівня
утворюваних газів, інформативних сполук та води.
У той же час для трансформаторів вторинних джерел живлення та вимірювальних трансформаторів критерії
оцінювання старіння взагалі відсутні. До цього ж слід відмітити відсутність ґрунтовних теоретичних
узагальнень щодо цього питання, а оцінка стану обмотки переважно здійснюється за спрощеними
співідношеннями, отриманими Монтзінгером [3].
Питання старіння магнітопроводів взагалі не набуло поширеного розгляду в науковому середовищі. На
сьогодні переважно вважають, що стан магнітної системи протягом тривалої експлуатації фактично
залишається незмінним. Цьому протирічить декілька очевидних чинників.
По-перше, відомий вплив тривалого перемагнічування на промисловій частоті на рівень питомих втрат, що
полягає у зростанні втрат на гістерезис та вихрові струми, переважно через зміну внутрішньої структури самої
сталі [4].
*Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Пруса В.В.
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По-друге, через ослаблення кріплень елементів магнітопроводів у трансформаторах спостерігаються вібрації
листів магнітопроводів на промисловій частоті, що призводить до контактного зношування міжлистової ізоляції
та збільшення втрат на вихрові струми.
Зазначені зміни зумовлюють погіршення електричних та магнітних властивостей магнітопроводу, по
аналогії із шихтованим магнітопроводом електричної машини, та можуть призвести до більш високого
насичення магнітної системи [5]. Останнє є причиною зростання складових втрат, погіршення ефективності та
енергетичних показників трансформаторів, більш важких теплових режимів роботи.
При оцінюванні поточного стану трансформаторів у першу чергу необхідно визначитись із вибором
ефективних методів контролю та інформативних параметрів, що дозволяють ідентифікувати основні види
дефектів та ступінь їх розвитку. У той же час для експлуатації більш важливою є відповідь на питання щодо
впливу старіння на ключові параметри й характеристики, що визначають ефективність трансформаторів та їх
поведінку в основних режимах роботи.
Для комплексного розгляду зазначених питань необхідно розв’язати наступні задачі.
1. Узагальнення результатів досліджень зміни електричних та магнітних властивостей шихтованої сталі на
випадок основних видів магнітопроводів трансформаторів з урахуванням їх геометрії. Це дозволяє як
прогнозувати зміну втрат у сталі з їх поділом на складові, так і оцінювати ступень насичення магнітної системи
та його вплив на параметри контуру намагнічування заступної схеми. До того ж у результаті можуть бути
отримані критерії оцінки стану магнітної системи трансформатора за результатами типових випробувань.
2. Розробка методу розрахунків параметрів заступної схеми за умови нелінійного характеру опорів контуру
намагнічування. Це надає можливість прогнозування основних електромагнітних параметрів та характеристик
трансформатора.
3. Визначення миттєвих і інтегральних складових втрат та енергетичних параметрів трансформатора за
умови несинусоїдності споживаного струму, обумовленої насиченням магнітної системи. У результаті можуть
бути отримані уточнені показники енергетичної ефективності для основних режимів роботи трансформатора.
4. Уточнення методу теплових розрахунків та прогнозування припустимого перевищення температури
основних конструктивних частин трансформаторів. У підсумку це надає можливість оцінювати межові режими
навантаження трансформатора.
З урахуванням прогнозованої зміни параметрів та характеристик трансформаторів, як узагальнений
критерій, що характеризує їх стан у цілому, було обґрунтовано використання відносного економічного
показника, який характеризує додаткові приведені втрати внаслідок зниження показників надійності та
енергетичної ефективності трансформаторів при зміні їх напрацювання на відмову.
Висновки. Результати проведеного аналітичного огляду дозволили зробити наступні висновки.
1. Обумовлено особливості врахування процесів старіння у трансформаторах через зміну стану їх основних
конструктивних вузлів, зокрема магнітної системи, що не враховується в існуючих роботах.
2. Обґрунтовано вплив процесів старіння на параметри й характеристики трансформаторів та визначено
основні задачі, розв’язання яких дозволить оцінити реальні електромагнітні, енергетичні та теплові режими
трансформаторів при зміні їх напрацювання на відмову.
3. Зазначено про необхідність введення відносного економічного показника, що враховує додаткові
приведені втрати внаслідок зниження показників надійності та енергетичної ефективності трансформаторів.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
М. Т. Шокенов, студ., Е. В. Кунтуш, ст. препод.
Карагандинский государственный индустриальный университет
просп. Республики, 30, 101400, г. Темиртау, Казахстан, e-mail: elena_kuntush@mail.ru
Введение. Образование – это процесс овладения системой знаний, умений, и навыков, в течение которого
складываются черты творческой деятельности, мировоззренческие и поведенческие качества личности, развиваются ее познавательные способности. Суть лабораторной работы скрыта в ее названии. Она подразумевает
проведение и анализ определенного исследования, результаты которого получены опытным путем в спец иально оборудованном помещении – лаборатории. Исходя из сущности проведения таких работ, лабораторный
практикум определяет целью лабораторной работы глубокое изучение учащимися различных явлений и з аконов [1].
Цель работы. Исследование виртуальных лабораторных работ для применения в учебном процессе.
Материал и результаты исследования. Лабораторные работы играют большую роль в учебном процессе
по многим фундаментальным, общеинженерным и специальным дисциплинам, которые изучаются в высших и
средних учебных заведениях. Они являются одной из форм учебных занятий и одним из практических методов
обучения, в котором учебные цели достигаются при постановке и проведении учащимися экспериментов,
опытов, исследований с использованием специального оборудования, приборов, измерительных инструментов
и других технических приспособлений [2].
В последнее время в связи с широким внедрением компьютерных моделирующих систем активно дискутируется вопрос о необходимости сохранения традиционной формы выполнения лабораторных работ на физических лабораторных стендах. Особенно часто это обсуждается для простых объектов типа маятник, транзистор,
электрическая цепь и т.д., для которых имеющиеся математические модели адекватно описывают изучаемые
процессы. В этой связи предлагается практически полностью отказаться от создания и поддержания дорогостоящих, громоздких, энергоемких и сложных в обслуживании физических лабораторных стендов [3].
Виртуальный лабораторный практикум представляет собой один из прогрессивно развивающихся видов
проведения лабораторных занятий, суть которого заключается в замене реального лабораторного исследования
на математическое моделирование изучаемых физических процессов, но с элементами виртуального взаимодействия учащегося с лабораторным оборудованием. В зависимости от используемой программной инструментальной среды можно создать хорошую иллюзию работы с реальными объектами [4].
Как показала практика, тщательно проработать разделы учебного курса «Электромеханика и электротехническое оборудование» для специальности «Электроэнергетика» с привлечением только традиционной экспериментальной лабораторной базы университета не всегда возможно. Однако для углубленного изучения дисциплины была выработана новая стратегия – симбиоз традиционных лабораторных работ с виртуальными, т.к.
компьютерные эксперименты вполне способны дополнить реальные.
Прототипом виртуальных лабораторных работ являются традиционные, много лет используемые
коллективом кафедрой «Электроэнергетика и автоматизация технических систем» Карагандинского
государственного индустриального университета (КГИУ) при обучении студентов дневной и вечерней форм
обучения. Все учебные схемы соответствуют реальным. Отличие заключается лишь в том, что, выполняя курс
виртуальных работ, студенты не приобретают навык сборки лабораторной схемы с применением проводов.
Впервые появилась возможность идентификации параметров, которые невозможно снять на физической
модели. Виртуальные лабораторные работы являются своеобразной аналогией лабораторного оборудования.
Также существенным достоинством виртуальных работ является пониженные требования к технике
безопасности. Виртуальная лабораторная установка позволяет моделировать ситуации, недопустимые на
реальном оборудовании, в частности, аварийные режимы работы оборудования без материального ущерба.
В настоящее время моделирование в различных его видах является основой для проведения исследований
практически во всех областях науки и техники. В электромеханике преимущественное значение имеет
математическое моделирование, которое, используя современные достижения вычислительной техники, дает
возможность заменить изучение сложного электромеханического преобразователя энергии относительно
простой для практической реализации моделью.
Знание студентами основных методов математического моделирования применительно к задачам
электромеханики необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин учебного плана, как
«Электромеханика и электротехническое оборудование», для курсового и дипломного проектирования, для
профессиональной деятельности.
Целесообразность создания более сложных программных моделей обусловлена тем фактом, что изготовление реального лабораторного стенда для исследования электромеханических систем является весьма затратным. Активно применяемая в настоящее время среда моделирования MATLAB создает широкие возможности
моделирования систем управления электромеханическими системами на базе двигателей постоянного и переменного тока и исследования их характеристик [5].
На рис. 1 приведена модель двигателя постоянного последовательного возбуждения.
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Рисунок 1 – Модель для исследования машины постоянного тока
последовательного возбуждения
На рис. 2 приведены естественные механические характеристики для ДПТ последовательного возбуждения
Д–806, построенные по теоретическим данным и снятые во время моделирования, а также реостатные характеристики.
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Рисунок 2 – Механические характеристики ДПТ последовательного
возбуждения:
Ряд 1 – Естественная характеристика модели; Ряд 2 – Реостатная
характеристика модели; Ряд 3 – Теоретическая естественная
характеристика; Ряд 4 – Теоретическая реостатная характеристика
Выводы. Результаты компьютерных экспериментов хорошо сопоставимы с теоретическими выводами.
Изучение теоретического материала, подкрепляемого экспериментальными исследованиями, будь то
традиционные или виртуальные, позволяет добиться гораздо больших результатов.
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ОНЛАЙН КУРСЫ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПУТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. К. Пак, магистр., Т. И. Сиверская, ст. препод.
Карагандинский государственный индустриальный университет
просп. Республики, 30, 101400, г. Темиртау, Казахстан, e-mail:4655818@mail.ru
Введение. Казахстанская система высшего образования на сегодня занимает относительно невысокие позиции в международных рейтингах и оказывает слабое влияние на развитие перспективных секторов экономики, таких как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, профессиональные услуги. Совершенствование системы образования проводится в рамках Государственной программы развития образования и науки на 2016–2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 [1],
главными целями которой являются повышение конкурентоспособности образования и науки, развитие человеческого капитала для устойчивого роста экономики.
Цель работы. Изучить достоинства и недостатки массовых открытых онлайн курсов.
Материал и результаты исследования. В соответствии с пунктами 57–59 Плана мероприятий по реализации Программы по развитию сферы услуг в Республики Казахстан до 2020 года Казахский национальный университет имени Аль-Фараби с 2014 года ведет работу по созданию массовых открытых онлайн курсов (МООК)
на основе открытой платформы OpenеdХ.
МООК, основанный на принципах открытых университетов, – это революция в мире образования. Каждый
может учиться тому, что ему интересно. Человек изучает только тот предмет, который ему лично интересен.
Открытые университеты – это одно из наиболее эффективных средств практической реализации права человека
на получение профессиональной информации по интересующему его направлению. Они являются и наиболее
высокоорганизованной формой трансляции этих знаний широкому кругу населения страны. Они же – и один из
наиболее доступных путей непрерывного образования. Важнейшим качеством открытых университетов является их высокий профессиональный уровень. Это означает, что человек, который прошел обучение в таком университете, способен к осуществлению профессиональной деятельности. Идея современного образования – не
научить, т.е. передать свои знания, а научиться УЧИТЬСЯ. Человек на протяжении всей своей деятельности
должен все время учиться.
В 2008 году David Cormier ввел термин MOOC. Условности в каждой букве МООК – massive open online
course. Определение Массовый открытый онлайн курс (МООК) – это вид дистанционного Интернет-обучения,
отличающийся следующими характеристиками: большее по сравнению с обычными университетскими курсами
количество участников, курс, несмотря на коммерческую природу бизнеса МООК, в базовых элементах имеет
открытый (доступный без оплаты) характер по структуре, контенту и задачам обучения. Однако может иметь
дополнительную коммерческую составляющую, например, в виде бизнес-модели Fremium, платные сертификаты, отбор и трудоустройство выпускников курса. Революционная идея платформенных МООКов состоит в том,
что качественное высшее образование становится бесплатным и общедоступным. Собственно, общедоступность фактически сводится к бесплатности.
МООС – это организованные курсы, что означает, что курс происходит по своей собственной траектории.
Как участник Вы должны уметь самостоятельно регулировать свое получение знаний и, возможно, самостоятельно ставить достигаемую цель обучения. МООС – это курсы, с
– продуманной программой (видеолекции со встроенными презентациями, графикой, текстом);
– промежуточными, интерактивными заданиями, тестами;
– мультимедийными короткими видео со встроенными вопросами и семантическим анализом ответов на
вопросы;
– интерактивным взаимодействием не только студентов с преподавателями, но и студентов между собой
через форумы, сообщества;
– взаимной оценкой работ и заданий;
– командной, совместной работой над проектами;
– итоговой аттестацией (peer-to-peer оценивание).
Курс полностью проводится онлайн способом, используя как асинхронные, так и синхронные (вебинары,
hangout) методы обучения, хотя не исключает имитацию атмосферы кампуса через так называемые meetup.
Как же устроен МООК? В описании каждого курса указано, на какой уровень подготовки он рассчитан.
Много курсов ориентировано на начинающих – т.е. для их прохождения не требуется ничего, кроме основ
школьной программы. В описании также сказано, какой именно университет выпустил курс, кто преподаватели, чему именно научатся участники в процессе и выдается ли свидетельство по завершении.
Чтобы пройти курс, нужно зарегистрироваться на сайте и подписаться на него – заранее или в процессе. После того, как курс завершен, он остается на сайте в виде архива. Архив – это значит, что всеми материалами
можно пользоваться, но задания больше не оцениваются и сертификация недоступна. Курс обычно строится по
неделям. Каждую неделю появляются новые видеолекции и соответствующие им задания (quizzes), которые
надо выполнить к указанному сроку. Настройки зависят от преподавателя. Обычно выполнять каждый тест
можно много раз, при этом в качестве итогового результата (автоматическая проверка), зачитывающегося при
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аттестации, идет максимальный из достигнутых. Задания, как правило, всякий раз выдаются рэндомом «генератор случайных чисел», так что выяснить правильный ответ методом исключения практически невозможно.
Помимо еженедельных тестов на проверку (и закрепление) знаний преподаватели могут время от времени
устраивать свои практические задания (assignments) или мини-проекты, в которых можно полученные знания
применить. Здесь часто применяется пиринговое оценивание (peer assesment). Это значит, что каждый участник
после того, как все работы сданы, должен проверить некоторое количество (4–5) работ других участников, оценить их по ряду заданных параметров и написать свой отзыв.
В качестве вспомогательных материалов преподаватели могут добавлять в свои курсы ссылки на викиресурсы по теме, списки дополнительной литературы и прочих источников и различные виртуальные инструменты для выполнения заданий. Еще у каждого курса есть форум, на котором участники могут знакомиться,
задавать вопросы по курсу и получать на них ответы – как от других студентов, так и от преподавателей и их
помощников. Таким образом создается некоторое подобие настоящего класса.
По сути – очень высокие требования к уровню мотивированности и ответственности обучающихся. Поэтому
и высокий процент не закончивших курсы. В среднем оканчивает курс МООК в ведущих университетах не более 10 % поступивших.
Пока что платформенная система МООС выглядит более пригодной для андрагогики, чем для педагогики. И
то в довольно узких рамках – для людей с очень высоким уровнем самодисциплины и самоорганизаци.
Для ведущих университетов МООК – это:
– продвижение бренда университета в международном образовательном мире;
– привлечение талантливой молодежи;
– внедрение передовых образовательных технологий в очное, кампусное обучение своих студентов;
– страх перед возможным отставанием от современных тенденций в образовании.
Для небольших университетов МООК это:
– совместное сетевое использование ресурсов с большими университетами;
– восполнение нехватки преподавателей по тем направлениям, которые плохо развиты в отдельном университете.
В проекте Казахстанского МООК, как варианта онлайн сетевого взаимодействия:
– необходимо привлечение знаний и компетенций, формирующихся несколькими ведущими университетами и научными организациями;
– развитие
межуниверситетской
(кросс-университетской)
сетевой
системы
профессиональноориентированной переподготовки и повышения квалификации кадров в научных лабораториях, на высокотехнологичных предприятиях гражданского и оборонного комплексов промышленности;
– решая свои задачи модернизации высшего образования и развития научно-исследовательской базы, создание и развитие сетевых форм обучения;
– обучение иностранцев – увеличение экспорта образовательных услуг путем создания через консорциум
университетов полноценных магистерских программ с обучением на русском и английском языках;
– разбиение классов по уровням подготовленности, интересам;
– развитие механизмов мотивации участия.
Популярными мотивами запуска собственных массовых онлайн-курсов являются: представленность на международной образовательной арене, привлечение талантливых студентов, разработка инновационных методов
преподавания и предоставление более гибкого обучения для уже обучающихся студентов. Кроме того, в будущем вузы видят в MOOC возможности сотрудничества и партнёрства с другими образовательными учреждениями. Открытое образование служит мостом к официальному образованию, являясь дополнением к нему, а не
конкурентом.
На сегодня КазНУ им. Аль-Фараби разработал и подготовил к запуску восемь МООК, четыре из которых
были апробированы [2].
Выводы. Среди других важных находок – уровень воздействия открытых образовательных ресурсов на существующую преподавательскую практику. Влияние открытых ресурсов оказалось сильнее, чем ожидалось.
Студенты начинают пользоваться веб-ресурсами в качестве подготовки к своим основным учебным дисциплинам и в дальнейшем продолжают использовать их как вспомогательный инструмент. В целом осведомлённость
о возможностях открытого онлайн-образования растёт, хотя большая часть образовательных ресурсов остаётся
в тени трёх гигантов: YouTube, KhanAcademy и TED.
И еще один момент: цифровые технологии – не единственный и недостаточный путь для повышения качества образования. Перемены должны происходить не только в технологическом секторе, но и в общественном,
и в ментальном.
ЛИТЕРАТУРА
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ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ
С .С. Романенко, асист.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: svetrom@list.ru
Вступ. У сучасній системі освіти, яка заснована на певних принципах [1], для полегшення адаптації до
швидко змінюваних виробничих вимог та виникаючих нових видів діяльності робиться акцент на оволодіння
технологіями навчання й самонавчання на всіх рівнях базової освіти. Особлива увага при цьому приділяється
розвитку творчих здібностей студентів, засвоєння теорії розв’язання винахідницьких завдань, а також теорії
прийняття рішень. Згідно з нормативними документами [2, 3], магістр це – освітньо-кваліфікаційний рівень
вищої освіти, на підставі якого студент отримав повну вищу освіту й набуває спеціальні вміння та знання щодо
об’єкта трудової діяльності, достатні для виконання завдань та обов’язків високого рівня професійної
діяльності. Програма магістерської підготовки має свої концептуальні вимоги до рівня професійної підготовки
та полягає у більш глибокій орієнтації на фундаментальні та професійні знання, які спрямовані на розвиток
навичок самостійного проведення наукових досліджень, прийняття обґрунтованих професійних рішень.
Для забезпечення високого рівня підготовки магістрів електромеханіків Інституту електромеханіки,
енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ) Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського (КрНУ) було розроблено структуру організації винахідницької діяльності, яка використовується
як складова системи підготовки магістрів технічних спеціальностей. Дана структура включає: використання в
процесі навчання розроблених спеціалізованих методичних і навчальних посібників, спеціалізованих електронних
інформаційних ресурсів; проведення самостійних патентно-інформаційних досліджень; доповіді на наукових
семінарах щодо визначення новизни та промислової придатності запропонованих розробок; постановку й рішення
винахідницької задачі; стимулювання винахідницької діяльності.
Мета роботи. Висвітлення досвіду використання розроблених підходів щодо організації винахідницької
діяльності як складових структури підготовки магістрів з електромеханіки в Інституті електромеханіки,
енергозбереження і систем управління КрНУ.
Матеріал і результати дослідження. Для успішної організації навчального процесу та реалізації системи
підготовки магістрів була сформована узагальнена структура підготовки магістрів [4], яка складається з трьох етапів
і включає як складові, передбачені навчальним планом, так і додаткові заходи. У структурі на кожному етапі
відображено результати, отримані в процесі підготовки студентів, і надано показники, які дозволяють оцінити її
якість. Підготовка магістрів складається з трьох етапів. Відповідно до даної структури, на завершальному етапі
підготовки здійснюється науково-орієнтована підготовка магістрів, що в подальшому дозволяє направити отримані
знання й навички для вирішення науково-практичних завдань у різних галузях промисловості.
Цей етап включає теоретичну та практичну підготовки з обов’язковими елементами – проведення патентноінформаційного пошуку, участь у наукових семінарах. Показниками результативності виступають:
 публікація тез наукових доповідей (статей);
 звіт про патентні дослідження;
 подача заявки на охоронний документ (патент, авторське свідоцтво);
 придбання професійної компетенції.
Для реалізації даного етапу підготовки магістри долучаються до єдиної структури організації
винахідницької діяльності кафедри [5], яку розроблено й реалізовано з 2009 р. в ІЕЕСУ. Такий підхід дозволяє
розвинути їх творчі ініціативи, розширюючи наукові комунікації, отримуючи практичні навички виявлення й
аналізу проблемних ситуацій в окремих наукових напрямах, і оволодіти методами прийняття технічних рішень.
Для ефективної роботи в процесі навчання використовуються розроблені спеціалізовані методичні та
навчальні посібники:
 про проведення патентного дослідження для аналізу новизни та промислової придатності;
 про складання заявки на винахід та корисну модель;
 про складання заявки на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму та науковий твір.
Крім цього, винахідницька діяльність передбачає використання розроблених електронних інформаційних
ресурсів, а саме баз даних: патентної документації кафедри; публікацій співробітників. До того ж, на сайті
кафедри в різних інформаційних розділах розміщені перехресні посилання на провідні технічні бібліотеки та
патентні відомства. Це сприяє прискоренню процесу залучення студентів до наукових комунікацій. З цією ж
метою фахівцем з інтелектуальної власності проводяться інформаційні семінари, а саме:
– про нові доступи до баз даних науково-технічної інформації, до яких надається вільний доступ в Інтернеті;
– про документні системи класифікацій та критерії пошуку науково-технічної інформації в електронних
каталогах та базах даних;
– про зміни в законодавчих і нормативних документах, що стосуються реалізації права інтелектуальної
власності на науково-технічні розробки.
Завдяки цим семінарам магістри оволодівають навичками оперативного пошуку актуальної й достовірної
науково-технічної інформації не лише в українських виданнях, а й іноземних. Цей факт підтверджується тим,
що все частіше магістри при проведенні патентних досліджень як аналоги та прототипи своїх технічних рішень
*Роботу виконано під керівництвом д.т.н., проф. Родькіна Д.Й.
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обирають іноземні джерела інформації, наприклад, патенти США, Німеччини, Франції, Росії тощо. Невід'ємною
частиною успішної винахідницької діяльності є її стимулювання.
Потрібно відзначити, що поняття стимулювання принципово відрізняється від мотивації. Суть полягає в
тому, що під час стимулюючого процесу використовуються різноманітні засоби й методи, які впливають на
поведінку й ставлення магістра до технічної творчості, зокрема до винахідницької діяльності, активізуючи його
позитивні функціональні та якісні здібності.
Для стимулювання й розвитку творчої ініціативи студенти долучаються до участі в конкурсах
винахідництва, науково-технічних виставках, доповідях на наукових семінарах.
Починаючи з 2012 року, наукові семінари магістрів, за участю їх керівників та провідних науковців
кафедри, почали проводитись у два етапи:
– перший – постановчий; проводиться в осінньому семестрі; магістри доповідають про результати
патентно-інформаційного пошуку; формулюють актуальність, мету і завдання дослідження на підставі аналізу
новизни і промислової придатності запропонованих ними рішень;
– другий – результативний; проводиться у весняному семестрі; магістри доповідають про результати
досліджень, підтверджують теоретично й експериментально висунуті гіпотези.
Заключним етапом долучення магістрів до винахідницької діяльності, як складової їх фахової підготовки, є
оформлення та подання наприкінці осіннього семестру другого року навчання заявки на отримання патенту на
корисні моделі або авторських свідоцтв на наукові твори чи комп’ютерні програми.
Студенти спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» у рамках предмету «Дослідницькі, імітаційні та
віртуальні стенди», згідно з програмою навчання, спрямовані на розробку специфічного устаткування, яке
застосовується для механізації та автоматизації технологічних процесів, вивчення технології експлуатації та
ремонту такого устаткування. Завершальним етапом засвоєння зазначеного курсу є оформлення одноосібного
авторства на розроблену комп’ютерну програму, яка реалізовує віртуальний стенд.
Використання перерахованих вище підходів у структурі підготовки магістрів електромеханіків дає студенту
можливість показати свій професійний потенціал, високий рівень розвитку аналітичного мислення, почуття
самостійності, щоб у майбутньому претендувати на ключові позиції на ринку праці. Роботодавці зацікавлені у
фахівцях мотивованих до реалізації інновацій, тому їх творчий потенціал є засобом ефективного підбору та
оцінки контингенту молодих фахівців, чинником їх конкурентоспроможності.
Про результативність даного підходу свідчить кількість отриманих патентів і авторських свідоцтв за участю
магістрів за період реалізації структури організації винахідницької діяльності на прикладі кафедри систем
автоматичного управління та електропривода ІЕЕСУ (табл. 1).
Таблиця 1 – Показники винахідницької діяльності студентів
Рік
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Кілк.
Кілк. патент. /
магіст.
свідоцтв
До реалізації підходів
7
3
6
6
10
1
13
0
15
3
16
4

у, %

Рік

43
100
10
0
20
25

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Кілк.
Кілк. патент. /
магіст.
свідоцтв
Після реалізації підходів
15
5
24
6
26
19
49
19
31
20
18
16
19
14
17
12

у, %
33
25
73
39
65
89
74
71

Висновки. Використання запропонованих елементів організації винахідницької діяльності при підготовці
магістрів електромеханіків дозволяє підвищити рівень професійної компетентності магістрів, сприяє підготовці
всебічно розвинених фахівців із сформованою об'єктивною самооцінкою, набутими навичками самостійної
роботи й роботи у творчих колективах, які володіють методологією та методами наукових досліджень. Дані
дослідження підтверджуються наведеними результатами.
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Вступ. Постійно зростаючий рівень конкуренції на ринку товарів та послуг примушує виробників та постачальників швидко реагувати та поновлювати асортимент, знижуючи при цьому витрати на виробництво. Досягти такого ефекту можливо при використанні автоматизованих систем виробництва. Проте якість функціонування таких систем значною мірою залежатиме від елементної бази, на якій вони будуватимуться.
Сучасними тенденціями в області побудови автоматизованих систем виробництва є комплексне поєднання
засобів автоматизації та приводної техніки через високошвидкісні інтерфейси передачі даних. Окремий інтерес
становлять системи, в яких приводна техніка має гарантувати взаємопов’язаний рух уздовж декількох координат одночасно, так зване багатоосьове переміщення. До таких систем належать промислові роботи, верстати з
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Рисунок 1 – Функціональна схема лабораторного стенду
До складу лабораторного стенду на базі Mitsubishi Motion Controller Сase входять [2]:
– програмований логічний контролер (Q02CPU) [3];
– модуль розширення для керування двигунами (контролер руху Q172HCPU);
– модуль розширення входів/виходів (QX16), до якого підключено органи керування;
– модуль слідкуючої системи (Q173PX), до якого підключено ручний генератор імпульсів;
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– модуль Q172LX, який виконує запобіжні функції та формує сигнал дозволу руху;
– блок сервоприводів.
Блок сервоприводів надано 3-ма сервопідсилювачами серії
MR-J3-10В, які приводять в рух серводвигуни типу HF-KP 053B.
Сервопідсилювачі серії MR-J3-10В призначені як для використання
в традиційних системах регулювання швидкості, положення та моменту, так і для керування складними переміщеннями із синхронізацією по декількох осях у багаторівневих комплексах автоматизації. Функціоналом розробленого стенду передбачено можливість як
роздільного керування серводвигунами, так і сумісного керування
по трьох осях. У стенді також передбачено можливість масштабування системи з одночасною роботою з вісьмома перетворювачами.
До особливостей стенду слід віднести наявність ручного генератора імпульсів, який із модулем Q173PX дозволяє реалізовувати на
стенді слідкуючі системи, тобто позиціонування двигунів на заданий кут як окремого, так і сумісного, в ручному режимі. Кут повороту на одну поділку генератора задається програмно.
Робота зі стендом передбачає використання спеціальних програмних середовищ GX-Works 2, MT-Developer 2 та MR-Configurator,
створених компанією Mitsubishi для роботи з автоматизованими
багатоосьовими електромеханічними системи. Вони дають змогу
налаштовувати систему в реальному часі, працювати в тестовому
режимі з окремою сервокомандою або з цілою сервопрограмою
(приклад сервопрограми надано на рис. 2), налаштовувати параметри кожного сервопідсилювача, а також створювати віртуальну модель системи та симулювати роботу з нею. Модульна структура
лабораторного стенду дозволяє швидко реконфігурувати систему,
змінюючи програмне забезпечення відповідного модуля.
Лабораторний практикум включає в себе наступні основні етапи
роботи.
1. Конфігурація системи в цілому та налаштування комунікації між модулями.
2. Налаштування осьових сервопідсилювачів. Реалізується
при безпосередньому підключенні персонального комп’ютера до
модулів MR-J3-10В з використанням програмного пакету
MR-Configurator. У даному режимі передбачено індивідуальне тестування двигунів з можливістю отримання частотних характеристик
осьових сервоприводів.
3. Створення програми руху осьових серводвигунів.
4. Реалізація задач автоматизації. Створення проекту для програмованого логічного контролера на мові Ladder, який буде
поєднувати сигнали від органів керування з роботою контролера руху та сервопідсилювачів.
Результат експериментального тестування додатково можна підтвердити графіками перехідних процесів швидкості,
моменту та положення (рис. 3), для цього в стенді передбачено
необхідний функціонал.
Висновки. Сформовано концепцію лабораторного практикуму по дослідженню багатоосьових електромеханічних систем. Даний практикум сприятиме формуванню у студентів
необхідних професійних умінь та навичок при роботі з реальними автоматизованими електромеханічними системами.

Example
Назва програми

[F 10]
SET M2042
Вмикання
сервопідсилювачів

[G 0]
M2415
Очікування дозволу
роботи від 1ої осі

[K 4]
1 INC-1
Axis
->Travel
Speed

1
262144 PLS
131072 PLS/sec

Рух двигуна на заданий
кут з заданою швидкістю

[G 0]
M2415
Очікування дозволу
роботи від 1ої осі

[K 5]
1 INC-1
Axis
->Travel
Speed

1
-262144 PLS
131072 PLS/sec

Повернення у вихідну
точку

[F 11]
RST M2042
Вимикання всіх
сервопідсилювачів

END

Рисунок 2 – Приклад програми для
контролера руху

Рисунок 3 – Зовнішній вигляд вікна
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ПРО РОЛЬ АСОЦІАЦІЇ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРИКІВ УКРАЇНИ В ПІДГОТОВЦІ
СТУДЕНТІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Л. Г. Бойко, асист.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-тail: bоуко. I.g@mail.rи
90-ті роки ХХ століття, які ознаменувалися розпадом Радянського Союзу, торкнулися практично всіх державних установ, підприємств та практично кожного громадянина колись великої країни. Величезної сили удар
був нанесений науці, освіті й, насамперед, вищим навчальним закладам. Скорочення бюджетних асигнувань
торкнулося кожного працівника вищої школи – простих викладачів, учених і технічних фахівців.
Поява конкурентів – приватних вищих навчальних закладів – створило умови для руйнування найціннішого,
що було у ВНЗ – наукових шкіл, що створювалися протягом багатьох десятиліть. Ці обставини створили умови
для руйнування наукових шкіл національного масштабу, а саме: спільнот електромеханіків, технічних фахівців
із силової перетворювальної техніки й мікроелктротехніки. Ці події значною мірою вплинули на наукове життя
в країні.
Відбулися ці події й у науковому середовищі електромеханіків, і, мабуть, тому, що саме тут були вчені,
здатні усвідомлювати важливість того, що відбувається, вони не тільки вирішили врятувати співтовариство
електромеханіків в Україні, але й створити передумови для його розвитку. Професори Клепіков В.П.
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), Садовой О.В.
(Дніпродзержинський державний технічний університет), Зеленов А.Б. (Донбаський державний технічний
університет) та ін. створили умови для організації щорічної науково-практичної конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» в 1993 році, яка об’єднала небайдужих людей у науці, що
створювалася роками. Міжнародна науково-технічна конференція проводиться щорічно. Увагу до неї виявили
фахівці Німеччини, Польщі, Росії та Грузії [3].
Обмін досвідом, результатами творчого спілкування настільки виявився корисним, що середовище
електромеханіків не тільки збереглося, але й розширилося. Прикладом може бути Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського (КрНУ), кафедра систем автоматичного управління та електроприводу (САУЕ), де були створені найсприятливіші умови для становлення та інтенсивного розвитку
Кременчуцької школи електромеханіків, яка знаходиться зараз серед найбільш продуктивних в Україні.
З 1998 року кафедра САУЕ організовує Міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», що доповнює можливості наукового
спілкування учених і фахівців. Ця конференція не стала по суті конкуруючою щодо проведення науковопрактичної конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика», що проводить
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» [1, 3].
У результаті спілкування вчених з’явилась думка про необхідність розширення впливу на наукове середовище потенціалу електромеханіків України. З 2002 р. почала й продовжує роботу щорічна Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів у місті Кременчуці «Електромеханічні та енергетичні
системи, методи моделювання та оптимізації». Під час роботи конференцій кафедра випускає збірник наукових
праць у періодичному виданні «Електромеханічні і енергозберігаючі системи», але й цього виявилося недостатньо.
Провідні фахівці та вчені прийшли до висновку про те, що вплив електромеханічного середовища України
необхідно розширити на виробничий сектор. Ініціатива Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» та інших ВНЗ була реалізована шляхом створення громадського об’єднання Української Асоціації інженерів-електриків. Мета організації – задоволення та захист законних соціально-економічних,
творчих та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння професійній і науковій діяльності, співпраця з підприємствами [2].
Асоціація інженерів-електриків об’єднала фахівців в області електроприводу, автоматизації, електромеханіки та електропостачання. Протягом 1997 року в правління Асоціації надійшла інформація про створення 17 регіональних об’єднань у містах Харків, Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Кременчук,
Вінниця, Алчевськ, Кіровоград, Івано-Франківськ, Суми, Дніпродзержинськ, Миколаїв, Кривий Ріг. Це дало
можливість зареєструвати Українську Асоціацію інженерів-електриків у Міністерстві юстиції України.
З урахуванням об’єднуючого характеру електроприводу, який включає в себе електромашини, силові перетворювальні пристрої, електричні апарати, засоби електричних вимірювань, електронних систем управління,
було вирішено дати їй назву «Українська Асоціація інженерів-електриків» і визначити місце розташування
центрального органу в Харкові, який є центром електротехнічної промисловості України [1].
Ініціативна роль кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи» Харківського політехнічного інституту знайшла відображення в обранні президентом Асоціації завідувача кафедри, професора Клепікова В.Б., а
відповідальним секретарем – доцента В.М. Шамардіну. Директор Інституту електродинаміки Національної академії наук України, академік А.К. Шидловський був обраний Почесним головою Асоціації [1]. Асоціація та її
вплив на сьогодні відчутні.
Зусиллями професорсько-викладацького складу Кременчуцького національного університету імені Михайла
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Остроградського проводиться робота по залученню студентів-випускників до Асоціації інженерів-електриків.
Стати членом Асоціації нескладно: потрібно бажання й розуміння цілей організації, а це й роз’яснення різноманітних питань, можливість спілкування з провідними вченими та фахівцями інших вишів і підприємств, доступність консультацій та наукових публікацій у збірниках конференцій. Відчутний інтерес до Асоціації виникає з
боку випускників кафедр Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління.
Членство в Асоціації підтверджується членським квитком, який на захисті випускних робіт вручає голова
екзаменаційної комісії. Видається пластиковий квиток, що виконаний у кольорах національного прапора країни
(рис. 1). Вручення квитка здійснюється після оголошення результатів роботи екзаменаційної комісії студентувипускнику (рис. 2).
Українська Асоціація Інженерів Електриків
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Рисунок 1 – Членський квиток

Рисунок 2 – Вручення квитка випускнику кафедри «Системи автоматичного управління та електроприводу»
головою екзаменаційної комісії Куликом Ю.І. у червні 2016 р.
Безсумнівно, для кафедри САУЕ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського є особливо важливою співпраця з громадськими організаціями та підприємствами й залучення фахівців з
енергетики для вирішення багатьох наукових та навчальних питань.
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THE STUDY OF MODERN METHODS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC CIRCUIT
SIMULATION USING MATLAB AND MATLAB GRAPHICAL USER INTERFACE
Dziak Jozef, Ing. PhD., Bereš Matej, Ing.
Technical University of Košice
Park Komenského, 3, 04200, Košice, Slovakia, e-mail: jozef.dziak@tuke.sk, matej.beres@tuke.sk
Introduction. Electrical circuit simulators are frequently used for searching solutions of basic and advanced tasks in
practice. Students know use of electrical circuit simulators at primary level, i.e. creating circuit, setting parameters of
circuit elements and getting results. They lack knowledge about the processes that take place between these steps. These
processes and their course are fundamental importance in the whole circuit simulation and its results. Therefore,
knowledge of simulation methods is important in the process of creating new experts in the field of electrical engineering.
Aim of the research. This paper offers a simple possibility to improve process of obtaining information about lesser
known circuit simulation steps.
Experimental part and result obtained. An important element of the knowledge acquired in this area is solved
computational tasks and verification of the results. One possibility is to use graphical application. MATLAB toolbox
named Graphical User Interface served to create the application. This toolbox was chosen because of the ease of use
and good modularity. There are two methods used for circuit simulations: Modified Nodal Analysis (further MNA) and
Sparse Tableau Analysis (further STA). Both can be used for simulation of all possible circuits using computer. MNA
was described as Modified Nodal Approach in [1] and STA as Sparse Tableau Approach in [2]. More information about
both modern methods and their use by circuit simulation process is described in [3].
In both approaches the only matrix operation required repeatedly solving linear algebraic equations of sparse structure. For nonlinear circuits the partial derivatives and numerical integration are done at the branch level leading to complete generality and maximum sparsity of the characteristic coefficient matrix. This formulation has some key features
consisting in fact that it can be applied to any circuit in a systematic fashion. The equations can be assembled directly
from the input (circuit specification). The coefficients matrix is very sparse with mostly zero elements.
Consider a network having n independent nodes and m independent branches. STA involves the following steps:
write Kirchhoff Current Law, write Kirchhoff Voltage Law in form and write element equations. The combination of
these three sets of algebraic equations leads to the Sparse Tableau equations system of linear circuits (linear STA system) shown in (1). In MNA write element equations and Kirchhoff Voltage Law in one step and next is write Kirchhoff
Current Law. Modified Nodal equations system for linear circuits (MNA linear system) shown in (2).
A 0 0   i  0
 0 E A T  u  0

   
 Z Y 0   v   s 

(1)

YA T Z   v   s 
(2)

    
A   i  0
 0
Circuit simulation process using computer simulators consist of several parts: creating circuit and edit its parameters, creating system of circuit equations using one of simulation methods, solving system of circuit equations and last
step is displaying the results. Offered solution is aimed to display the corresponding parameters of created circuit, compilation of systems of circuit equations and their solutions. Information about systems of equations solving are in [4]. In
this application is used Gauss elimination method to solving linear MNA systems or linear STA system.
The most important step is to build a system of equations. Therefore, the main emphasis of GUI applications placed
on this step. Information about created circuit is shown because it serves to establish a system of equations. Numbers of
nodes are used to build Incidence matrix of nodes A, and other information to build the Impedance matrix Z, Admittance matrix Y and Vector of independent sources s. After solving equations will be known the value of all voltages and
currents in the circuit, i.e. will be known values elements of Vector of branch currents i, Vector of branch voltages u
and Vector of nodes voltages v.
Description of using the application (shown if Fig. 1): First step is creating circuit. The user defines the object type,
object name, incidence nodes, parameter of the object and eventually control nodes (only for dependent sources) in the
"Import object" area. Data of all defined objects are displayed in the "Manual data" area. User can save or load data of
circuit. User presses button "Submit" to finish circuit editing.
The second step is choice of method and create and solving of equations systems. After choosing between MNA and
STA, user has option to choose way of view the results (matrix or equation form of results) in "Options" area. User can
use button "Print" to print results of this step. Equations system and solution of this system (by the chosen method and
the chosen form) is displayed in the "Results" area. User can print displayed results with "Print Results" button or use
"Reset all" button to clear "Circuit data" and "Results" area and repeat (set new parameters of circuit etc.).
Conclusions. This application has to serve as an educational aid for teaching of modern method of circuit simulation using computer for students in field of electrical engineering. Its main task is to assist to understanding of creating
circuit equations system using MNA and STA. Other tasks and also field of application is verification of results of the
computing tasks using modern simulation methods.
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Figure 1 – MATLAB GUI application designed to study of circuit simulation methods
Acknowledgement
This paper has been prepared under support of Slovak grant project FEI-2015-26.
REFERENCES
1. Hung-Wen, Ho – Ruehli, Albert E. – Brennan, P.A. The Modified Nodal Approach to Network Analysis // IEEE
Transactions on circuit theory. – 1975. – Vol. 22. – Iss. 6. ISSN 0098-4094.
2. Hatchel, Gary. D. – Brayton, Robert K., GUSTAFSON, Fred G. The Sparse Tableau Approach to Network Analysis and
Design // IEEE Transactions on circuit theory. – 1971. – Vol. 18. – Iss. 1. ISSN 0098-4094.
3. Najm F. N. – Circuit Simulation, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, United States of America, 2010, ISBN
978-0-470-53871-5.
4. Riečanová Z. and col. – Numerical methods and mathematical statistics. ALFA/SNTL, Bratislava, ISBN 063559-87.

Рекомендовано до друку доц. Мамчуром Д. Г.

200

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТВОРЕННІ ВІДДАЛЕНО КЕРОВАНИХ
ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ
ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
П. Р. Чистяков, асп.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: chistyakovpavel@hotmail.com
Вступ. Однією з найважливіших складових підготовки студентів в університетах природничо-наукового й
технічного профілю, що сприяють виробленню в учнів практичних навичок, є лабораторний практикум, що
проводиться відповідно до навчального плану як із загальних, так і зі спеціальних дисциплін.
У даний час у зв’язку з інтенсивною розробкою методик використання в навчальному процесі технологій
дистанційного навчання все більшого значення набуває автоматизований лабораторний практикум з віддаленим
доступом. Вказану обставину пов’язану також і з тим, що кошти, які виділялись у 80–90-х роках 20-го століття
для розвитку матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів виявилися явно недостатніми не тільки
для оснащення лабораторій сучасними приладами та обладнанням, а й для підтримки в робочому стані тих стендів, які вже були наявні для забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах. Тому завдання
створення й подальшого колективного використання віртуальних лабораторних комплексів (ВЛК) з метою істотного підвищення рівня практичної підготовки студентів є актуальним для більшості вузів.
У зв’язку з постійним розширенням використання глобальної мережі Інтернет практично для будь-яких навчальних закладів відкриваються можливості доступу не тільки до лабораторних установок і новітніх методик
провідних університетів України, але й до унікальних стендів академічних і галузевих наукових організацій, що
дозволяє включити їх в активну програму проведення навчального процесу. Завдання створення й подальшого
колективного використання ВЛК є досить актуальним також при розробці концепції дослідницького університету й формуванні його інформаційного простору. Цільове використання ресурсів глобальної мережі Інтернет
істотно розширює кругозір і дослідницькі навички фахівців у процесі навчання.
Мета роботи. Обґрунтування проблеми створення віддалено керованих віртуальних лабораторних комплексів для дистанційного навчання, шляхи та приклади її вирішення у професійній підготовці фахівців з електромеханіки.
Матеріал і результати дослідження. Перехід на дистанційну форму навчання можливий за умови забезпечення віддалених реальних вимірів і управління фізичним експериментом, унікальною установкою чи стендом і
їх апаратній і програмній підтримці. Таким чином, основою дистанційних лабораторій є система дистанційного
керування експериментом (СДКЕ). СДКЕ повинна забезпечувати можливість доступу до унікальних установок
і лабораторних ресурсів ВНЗ з будь-якої географічної точки в розрахованому на багато користувачів режимі й в
реальному масштабі часу. Дорогі унікальні експериментальні установки й стенди у виші в основному призначені для науково-дослідних робіт, а також використання в навчальному процесі при підготовці та перепідготовці фахівців вищої кваліфікації. Ступінь використання таких установок у навчальному процесі сильно обмежена
складністю й великими матеріальними витратами, а також малою пропускною здатністю.
При створенні СДКЕ унікальною на першому етапі її створення необхідною умовою є її локальна автоматизація, тобто створення автоматизованої інформаційно-вимірювальної і керуючої системи для установки, стенда
або лабораторного макета. На другому етапі локальна автоматизована система установки сполучається з мережевими й телекомунікаційними ресурсами, що забезпечують дистанційний доступ до установки досліднику або
студенту.
При навчанні студента, зважаючи на складність установки й небезпеки некоректних дій, пропонується вести
фізичний експеримент на унікальних установках у режимі віртуальної реальності. Під цим терміном розуміється експериментальне дослідження на віртуальній моделі, яка повністю імітує роботу реальної установки. При
дистанційному навчанні студент задає режими роботи установки, відповідно до яких віртуальна модель установки генерує вимірювальну інформацію згідно з закладеною моделлю.
У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського для побудови системи дистанційного вимірювання й управління та створення на її основі системи віртуальних лабораторних практикумів
використовуються технології LabView компанії National Instruments. Основними компонентами системи є віддалені користувачі, головний сервер та комп'ютерні класи ВНЗ [1].
Основу дистанційної лабораторії становить лабораторний сервер, на якому виконується обчислення даних.
Функціонування ВЛК здійснюється за принципом клієнт–сервер. Доступ віддалених користувачів (студентів
або викладачів) до лабораторних ресурсів (ЛР) здійснюється через глобальну мережу Інтернет. Таким чином,
для реалізації ВЛК необхідно забезпечити передачу даних між віддаленими користувачами й ЛР, а так само
управління розподіленими ЛР.
Передача даних повинна бути забезпечена по двох ділянках: глобальна мережа Інтернет (віддалений користувач – головний сервер системи) та локальна обчислювальна мережа ВНЗ (головний сервер системи – лабораторний ресурс). Ідентифікація та аутентифікація користувачів проводиться на основі інформації, яка додана
адміністратором системи.
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Передача даних між дистанційними користувачами й головним сервером ВЛК має наступну структуру: користувач звертається до ВЛК зі свого комп'ютера через Інтернет, використовуючи стандартний браузер; інтерфейс лабораторної роботи публікується в глобальній мережі, в той час як сама програма, яка його реалізує, запущена на головному сервері системи, де так само працює LabView Web сервер, що обслуговує запити користувачів; за запитом користувача відбувається видача web сторінки з вбудованим в неї ActiveX об'єктом, який
забезпечує взаємодію із сервером (як протокол передачі даних використовується протокол http); отримавши
запит на виконання роботи, система проводить аутентифікацію користувача й здійснює допуск його до виконання роботи [2]. На рис. 1 наведено лицьову панель віддаленого лабораторного стенду.

Рисунок 1 – 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 й незалежній обмотці збудження ДПС відповідно; вольтметри V1, V2, V3 для відображення лінійної напруги АД, напруги, що підводиться до якірної обмотки й обмотки збудження ДПС відповідно [3].
Висновки. Створення універсальних комп’ютеризованих віртуальних лабораторних комплексів на основі
єдиного підходу з відповідним методичним забезпеченням, системою тренінгу й контролю знань дозволяє організувати ефективний лабораторний практикум по циклах електротехнічних дисциплін і тим самим вирішити
дану задачу в достатньо короткі терміни з як найменшими фінансовими витратами.
Віртуальні комплекси-тренажери призначені для використання безпосередньо в навчальному процесі при
проведенні занять, різних форм контролю й самостійної роботи, в курсовому та дипломному проектуванні.
Крім того, ВЛК можуть знайти застосування в організаціях, які проводять підготовку та перепідготовку спеціалістів з технічних спеціальностей, науково-дослідних лабораторіях, на підприємствах як тренажерні системи
для технічного персоналу, як системи для проектування ЕМС, зокрема електромеханічних систем для підприємств, що безпосередньо займаються проектуванням, виготовленням і дослідженням електромеханічних перетворювачів енергії. Наведені в тезах програмні рішення послужили основою для створення лабораторного стенду з вивчення перехідних процесів електропривода «Перетворювач частоти/Асинхронний двигун–Тиристорний
перетворювач/Двигун постійного струму».
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РОЗРОБКА ВІРТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ МЕХАНІЗМІВ МОСТОВОГО КРАНУ
А. О. Романчук, студ., О. І. Толочко, д.т.н., проф.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: tolochko_oi@mail.ru
Вступ. Мостові крани є сукупністю трьох основних механізмів: моста, що пересувається по рейках, покладеного на підкранові балки уздовж прольоту відкритої або закритої вантажної площадки; візка з підвішеним до
неї вантажем, що переміщається уздовж моста, тобто поперек прольоту площадки; піднімального пристрою у
вигляді лебідки для намотування каната, до якого прикріплений вантаж. Оскільки вантаж є підвішеним до візка
на гнучкому канаті, то він може ще відхилятися на деякий кут від вертикалі й здійснювати коливання у вертикальній площині, просторова орієнтація якої залежить від співвідношення параметрів руху моста та візка. Отже,
вантаж, що переміщується мостовим краном, у найбільш загальному випадку має п’ять ступенів свободи. Він є
нелінійним багатозв’язним об’єктом керування восьмого порядку, математичний опис якого складають за допомогою рівнянь Лагранжа 2-го роду [1]. Реалізація такого математичного опису у блоках Simulink отримує
багато перехресних зв’язків, тригонометричних функцій та блоків множення, що ускладнює налаштування
моделі. Тому для аналізу перехідних процесів розгойдування вантажу в досліджуваній системі набагато простіше розробити віртуальну механічну модель.
Мета роботи. Розробка віртуальної фізичної моделі сукупності механізмів мостового крану з використанням блоків бібліотеки SimMechanics (SM) у середовищі MATLAB-Simulink та дослідження перехідних процесів.
Матеріал і результати дослідження. Основні правила створення віртуальних фізичних SM-моделей викладено у [2–4].
Віртуальну фізичну модель для дослідження даної механічної системи подано на рис. 1.
Комбінація блоків Machine Environment і Ground задає гравітаційні сили, прикладені до центру координат,
та їх орієнтацію в заданій системі відліку. Кінематичний зв’язок Prismatic із приєднаним тілом утворює кінематичну пару з поступальним ступенем свободи, а зв’язок Bearing має три обертові та один поступальний ступені
свободи, причому поступальний рух здійснюється після завершення поворотів уздовж тієї осі, навколо якої
виконувався останній поворот. Блок Joint Actuator дозволяє задати у функції часу силову дію (Generalized
Force) між елементами кінематичної пари або рух (Motion) наступного тіла (Following) відносно базового
(Base), Joint Sensor та Body Sensor є датчиками для зняття сигналів. При виборі датчиків ураховуємо, що блоки
Joint Sensor вимірюють координати руху тіла Following (F) відносно тіла Base (B), а блоки Body Sensor – абсолютні координати відповідних тіл.
На початку руху довжина каната зменшується, тобто вантаж підіймають на певну висоту, а потім довжина
відновлюється.
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Досліди виконувались при наступних вихідних даних: маса вантажу з гаком – 4000 кг, візка із закріпленим
на ньому підіймальним пристроєм і відповідними двигунами – 2000 кг, моста з приводними двигунами –
18000 кг, довжина каната – 12 м.
Графіки перехідних процесів при переміщенні моста на 12 м, візка по мосту на 15 м при зміні дожини канату на 7 м, отримані за допомогою розробленої моделі, показано на рис. 2, а траєкторії руху вантажу й траєкторії
відхилень вантажу від вертикалі, що проходить через точку підвісу каната, у тривимірному просторі – на рис. 3.
На початку руху довжина каната зменшується, тобто вантаж підіймають на певну висоту, а потім довжина
відновлюється, тобто вантаж опускають додолу.
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Рисунок 2 – Графіки перехідних процесів координат моста, візка та підіймального пристрою
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Рисунок 3 – Траєкторія руху вантажу при одночасних переміщеннях моста та візка при зміні довжини канату
й траєкторія руху вантажу відносно вертикалі, шо проходить через точку підвісу каната
Висновки. Розроблена модель адекватно відображує перехідні процеси пересування вантажу механізмами
мостового крану й може бути використана при дослідженні різноманітних систем керування.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДВУХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ В МОДЕЛИ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
З. Е. Арапова, студ., Г. А. Сивякова, к.т.н., доц.
Карагандинский государственный индустриальный университет
просп. Республики, 30, 101400, г. Темиртау, Казахстан, e-mail: galina-siv@mail.ru
Введение. Любая идея может навсегда остаться только идеей и ничем более, если она не имеет
материального воплощения или опытного образца. Сегодня для этих целей можно использовать 3D-принтеры,
которые способны печатать сложные объекты с высокой точностью и детализацией. Технология 3D-печати
может осуществляться разными способами и с использованием различных материалов, но в основе любого из
них лежит принцип послойного создания (выращивания) твёрдого объекта. То есть во всех случаях необходимо
создание трехмерной модели с дальнейшим преобразованием ее в образ для 3D-печати [1, 2].
Цель работы. Исследовать возможные методы преобразования трехмерных объектов в модели для
3D-печати с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР).
Материал и результаты исследования. Главной задачей для процесса 3D-печати является преобразование
идеи модели в физический объект. Для этого саму идею на начальном этапе необходимо воплотить на
компьютере при помощи программного обеспечения, обычно САПР, в виде трехмерных объектов. В качестве
инструмента могут быть использованы свыше двух десятков различных программ, среди которых в вузовской
среде наиболее распространены КОМПАС 3D, SolidWorks, AutoCAD.
AutoCAD (www.autodesk.ru) – двух- и трёхмерная САПР и черчения, разработанная компанией «Autodesk»
(США). Функциональные возможности: использование элементарных графических примитивов в области
двумерного проектирования для получения сложных объектов; предоставление обширных возможностей
работы со слоями и аннотативными объектами; поддержка двумерного параметрического черчения; управление
трёхмерной печатью и поддержка облаков точек и др. [3]. SolidWorks (www.solidworks.ru) – САПР инженерного
анализа и подготовки производства изделий любой сложности и назначения, продукт, разработанный
компанией «SolidWorks Corporation» (США). Функциональные возможности: использование гибридного
параметрического моделирования; создание мультипликации (анимации) на основе 3D-моделей; оформление
чертежей по ЕСКД; проектирование сборок различной сложности; проектирование изделий с учетом
специфики изготовления и др.
КОМПАС (www.kompas.ru) – система автоматизированного проектирования, разработанная российской
компанией «АСКОН» (Россия). Функциональные возможности: автоматическая генерация ассоциативных
видов трёхмерных моделей; синхронизация данных в основной надписи чертежа с данными из трёхмерной
модели; возможность связи трёхмерных моделей и чертежей со спецификациями; наличие большого
количества дополнительных библиотек к программам семейства, автоматизирующих различные
специализированные задачи и др.
К сожалению, ни одна из прикладных программ не обладает возможностью непосредственного перевода
2D-чертежа в 3D-печать. Однако можно создать 3D-модель на основании или с помощью двухмерных
чертежей. В плане простоты и удобства организации программы, адаптации к отечественным нормам и
стандартам, универсальности работы с чертежами и трехмерными элементами и т.д. – из трех рассматриваемых
графических продуктов лидирует КОМПАС.
Рассмотрим двухмерный простой чертеж в САПР КОМПАС. Данная деталь начерчена в двух проекциях,
которых будет достаточно для построения ее 3D-модели. Проекции детали приведены на рис. 1.

а)
б)
Рисунок 1 – Двухмерный чертеж с изображением главного вида (а) и вида сверху (б)
Открываем чертеж (рис. 1). Выделяем рисунок «Главный вид» и копируем, нажав клавиши ctrl+C. В
разделе «Файл» выбираем Создать → Деталь. На экране появится окно новой детали. Выбираем плоскость и
создаем эскиз. Нажав клавиши ctrl+V, вставляем контур детали. В панели инструментов выбираем
Редактирование детали → Операция выдавливания. В панели свойств указываем расстояние ширины детали.
На экране появится заготовка, показанная на рис. 2. Так как на детали есть отверстие, то для того, чтобы
сделать отверстие в заготовке, открываем окно двухмерного чертежа и выделяем только отверстие, затем
копируем, задав базовую центральную точку для отверстия.
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Рисунок 2 – Заготовка детали

Рисунок 3 – 3D-модель детали

Затем переходим в файл детали, выбираем верхнюю грань детали и создаем эскиз, на детали указываем
центр. В центр вставляем отверстие с помощью клавиш ctrl+V. В панели инструментов выбираем «Вырезать
выдавливание» и в параметрах указываем «Через все» и «Создать объект». Таким образом, получим
3D-модель детали, созданную из двухмерного чертежа (рис. 3). Далее сохраняем деталь в формате STL.
Чтобы превратить STL-файл в G-код (язык, который «понимает» 3D-принтер), требуется программаслайсер. Слайсером она называется потому, что нарезает (англ. to slice) 3D-модель на множество плоских
двумерных слоев, из которых 3D-принтер будет складывать физический объект [4]. В качестве программыслайсера используем программу Repetier-Host, которая изначально русифицирована, что значительно снижает
сложность работы с ней [5].
Чтобы распечатать 3D-модель, открываем программу и подключаемся к принтеру. На рис. 4 представлена
импортированная модель для 3D-печати в программе Repetier-Host.

Рисунок 4 – Окно программы Repetier-Host для 3D-печати
В программе на внешнем уровне устанавливаем плотность заполнения и скорость печати. Остальные, более
тонкие настройки слайсера, можно настроить в конфигурации. Настройка слайсера – это очень важный момент,
от которого целиком зависит качество печати. Когда параметры слайсера установлены, можно запускать
нарезки модели, нажав кнопку «Слайсинг». Через некоторое время в окне появится уже нарезанная модель.
Справа во вкладке «Просмотр печати» можно увидеть статистику печати, в которой уже подсчитаны
примерное расчетное время, количество слоев, всего строк и длина прутка для печати.
Таким образом, используя средства САПР и специальное программное обеспечение Repetier-Host, из
двухмерного объекта была получена модель для 3D-печати.
Выводы. В работе были исследованы возможности САПР по созданию моделей для печати на
3D-принтерах. Рассмотрена последовательность преобразования двухмерного объекта в 3D-модель.
ЛИТЕРАТУРА
1. Как работает 3D-принтер? Изделия на 3D-принтере – Читайте подробнее на FB.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/220764/kak-rabotaet-d-printer-izdeliya-na-d-printere, свободный.
2. 3D-печать: прошлое, настоящее и немного о будущем [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://fb.ru/article/220764/kak-rabotaet-d-printer-izdeliya-na-d-printere, свободный.
3. Голикова А.В., Клименко Е.В. Особенности современных систем автоматизированного проектирования: анализ и практика применения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scienceforum.ru
/2014/527/4742, свободный.
4. Программа для 3D-принтера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://3dpt.ru/page/soft#Cura,
свободный.
5. Поможем новичкам: Repetier-Host – первые шаги. Часть 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http: //3dtoday.ru/blogs/3dtool/help-a-lot-of-beginners-repetierhost-first-steps-part-1, свободный.
Рекомендовано до друку проф. Чорним О. П.
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ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ОПАЛЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ СЕКТОРІ
В. В. Сабадаш, студ., С. М. Ігначук, студ.*
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева 20, 39600 м. Кременчук, Україна, e-mail: gai@kdu.edu.ua
Вступ. Комплексна автоматизація виробництва є одним з вирішальних чинників підвищення
продуктивності праці в господарстві. Побудова будь-якої системи автоматизації ґрунтується на використанні
комплексу технічних засобів автоматизації, до яких належать, у першу чергу, вимірювальні перетворювачі
(датчики) різних фізичних і інших величин-параметрів; автоматичні вузли, в тому числі автоматичні
регулятори, логічні й програмні пристрої, що керують обчислювальними машинами; виконавчі пристрої. Крім
того, в системах застосовується низка допоміжних пристроїв, до яких відносяться пристрої для передачі
сигналів, різні реле, таймери, пристрої для відображення, реєстрації та подання інформації. У зв’язку з цим,
поряд зі складними регулюючими пристроями, там, де за умовами технології не висувається жорстких вимог до
якості регулювання, необхідно широко застосовувати найбільш дешеві, прості в налаштуванні й надійні в
експлуатації двопозиційні автоматичні регулятори.
Мета роботи. Розробити лабораторний комплекс та методичну документацію для дослідження алгоритмів
керування та характеристик системи припливної вентиляції; створення математичної моделі об’єкта
управління; аналіз роботи замкнутої системи.
Матеріал і результати дослідження. У даній роботі розроблений лабораторний комплекс з вивчення
теплових процесів, вимірників-регуляторів температури (ПІД-регулятори). Було створено низку лабораторних
робіт по стенду, які дозволяють навчитися програмувати вимірювачі-регулятори температури, конфігурувати їх
входи, а також налаштовувати й досліджувати режими роботи приладів за допомогою відповідного
програмного забезпечення.
Зовнішній вигляд стенду зображено на рис. 1.

8

С2
С3
+
клапан
-

ЗАПИСЬ

9

1

T° наруж.
T° обр.
T° приточ.
С1

6
1

off off off off off off off off off

ВЫХОД

ПРОГР.

7
2

SB1

SB2

Т°

11

11

10

5

3
4

2

SB3

5
Т°

4

12
Т°

3

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд стенду:
1 – регулятор ТРМ 33; 2 – перетворювач частоти; 3 – асинхронний двигун; 4 – вентилятор; 5 – калорифер
водяний; 6 – блок живлення для ланцюгів управління; 7 – кнопки для ручної зміни частоти живильної мережі
двигуна; 8 – тумблери для замикання «сухих» контактів регулятора; 9 – автоматичні вимикачі; 10 – ТЕН;
11 – циркуляційний насос; 12 – датчики температури для вимірювання зовнішньої температури, температури
приточного повітря й температури зворотної води
Одним з основних елементів системи примусового охолодження є вентиляторна установка. Вона була
реалізована на базі двигуна 3 з вентилятором 4. Для цього він був закріплений на робочому столі навпроти
*Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Гладиря А.І.
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теплообмінника 10.
На робочому столі розміщений теплообмінник, бак з водою, в якому знаходитися електричний нагрівальний
елемент, циркуляційний насос 11, який перекачує воду по нашому імітованому контуру опалення, також
розміщені необхідні датчики температури 12. Електродвигун 3 живиться від одного з перетворювачів частоти 2,
що вже змонтований в аудиторії. Перетворювач живиться від однофазної мережі змінного струму, нагрівач
отримує живлення від однофазної системи. Замкнута система автоматично підтримує задану температуру й не
допускає її зростання більш уставки. Система реалізована на основі сучасної перетворювальної техніки.
Параметр, який досліджувався, – температура.
Джерелом тепла є термоелектричний нагрівач (ТЕН), що отримує живлення від мережі й працює з
постійною потужністю, підігріваючи воду в системі опалення, яку перекачує циркуляційний насос 11 по
замкнутому контуру. Значення температур вимірюється за допомогою термоопору ТСМ 100.
Поточне значення температури у вимірювачі-регуляторі ТРМ33-Щ4 порівнюється з уставкою. Згідно з
обчисленою неузгодженістю пристрій формує дискретний сигнал управління. Цей сигнал є сигналом завдання,
який надходить на дискретний вхід перетворювача частоти. Згідно із завданням, ПЧ змінює вихідну частоту й
асинхронний двигун 4АМА71 змінює швидкість обертання, що призводить до зміни продуктивності
вентилятора. Це, у свою чергу, збільшує або зменшує інтенсивність охолодження теплообмінника.
Таким чином, температура змінюється в напрямку до уставки. Обмін даними здійснюється через
перетворювач інтерфейсів АС2-М і АС-4.
Висновки. Розроблено лабораторний комплекс для дослідження сучасних систем вентиляції та опалення.
Проведено вибір програмного забеспечення й поставлені завдання комп’ютерізаії. Обрано елементи системи
управління. Наведено інструкції з використання та деякі режими роботи регулятора. Створений комплекс дає
можливість досліджувати динамічні характеристики системи припливної вентиляції.
Розроблено методичне забеспечення комплексу та найпростіші й зрозумілі методи виконання робіт на
ньому. Крім того, лабораторний комплекс може бути корисним при організації професійного навчання
обслуговуючого персоналу на замовлення промислових підприємств.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бородин И.Ф., Судник Ю.А. Автоматизация технологических процессов. – М.: Колос, 2004. – 344 с.
2. Черный А.П. Моделирование электромеханических систем. – Кременчуг, 2001. – 410 с.
3. Смирницкий Б.В. Автоматизированный электропривод типовых промышленных механизмов. – Харьков:
ХГПУ, 1998. – 380 с.
4. Клюев А.С. Двухпозиционное автоматические регуляторы и их настройка. – М.: Энергия, 1967. –104 с.
5. Елизаров И.А., Мартемьянов Ю.Ф и др. Технические средства автоматизации. Программно-технические
комплексы и контроллеры: учебное пособие. – М.: Машиностроение, 2004. – 180 с.

Рекомендовано до друку проф. Старостіним С. С.
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СТРУКТУРА ВІРТУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ-ТРЕНАЖЕРА
ГІДРОТРАНСПОРТНОЇ УСТАНОВКИ
О. С. Кирпа, магістр., О. М. Кравець, к.т.н., ст. викл., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: oleg.kirpa12.04@yandex.ru
Вступ. Використання віртуальних комплексів-тренажерів (ВКТ) є альтернативним засобом вивчення режимів роботи фізичного обладнання шляхом імітації його на віртуальних моделях [1–3].
Останнім часом в інженерній практиці досить часто застосовують ВКТ, що передбачають підготовку персоналу відповідно до певного алгоритму. Такі програмні продукти дозволяють ефективно проводити навчання
для конкретного типу знань, а схеми, які використовуються, сценарії навчання, бази даних є жорстко прив'язаними до конкретного завдання дослідження.
Мета роботи. Обгрунтування структури віртуального комплексу-тренажеру гідротранспортної установки на
базі фізичного лабораторного обладнання.
Матеріал і результати дослідження. Розробка типового ВКТ припускає визначення його функціональноінформаційної структури й використання стандартних компонентів, а також створення обґрунтованих методик
побудови унікальних компонентів тренажера. При цьому критерієм якості створеної системи є подібність процесу навчання реальним умовам експлуатації обладнання. Вказана подібність досягається за рахунок наближення динамічних властивостей віртуальної моделі до відповідних характеристик реальної технологічної установки й адекватного відтворення реального середовища управління в операторському інтерфейсі ВКТ.
Приведена структура (табл. 1) дозволяє простежити, як послідовна конкретизація поняття ВКТ призводить
до зміни змісту складових елементів тренажера залежно від рівня складності [1–4]. Так, тренажерна модель
являє собою імітаційний пристрій, здатний відтворювати стан і характеристики реального об’єкту. Інформаційна модель здійснює зв’язок між суб’єктом тренінгу та тренажерною моделлю, тобто відображує людиномашинний інтерфейс оператора й технічної системи. Нарешті, модель навчання припускає розвиток інструментальних засобів (від загальних механізмів організації тренінгу до автоматичного запам'ятовування/відтворення
динамічних станів модельованого процесу й організації втручань інструктора в його хід), методичної бази (від
звичайного набору вправ, що рекомендуються, до спеціальних комп'ютерних методик вироблення окремих
операторських навиків) і функцій оцінювання (від найпростіших оцінок результативності тренінгу до автоматичних протоколів тренінгу й розрахунку економічності управління процесом).
Таблиця 1 – Структура побудови комп’ютеризованих тренажерів залежно від рівня складності

При розробці ВКТ гідротранспортної установки (ГТУ) слід враховувати складність та різноманітність обладнання, яке входить у гідросистему. Так, звичайна ГТУ складається з наступних елементів: насосні агрегати з
різними схемами включення турбомеханізмів; розгалужена мережа гідрокомунікацій; регулювальна й захисна
трубопровідна арматура й т.ін. Кожний з перерахованих елементів має певні технологічні й енергетичні характеристики, різні умови спрацьовування.
З урахуванням вимог до роботи ГТУ, було розроблено структуру ВКТ ГТУ (рис. 1), яка включає такі функціональні блоки:
тренажерна модель – є найбільш складним блоком ВКТ; в основі створення лежить математичний опис елементів електрогідравлічного обладнання ГТУ, та віртуальна модель елементів ГТУ, яка відповідає за створення
віртуальних і частково анімаційних моделей ГТУ. Останні дозволяють з легкістю орієнтуватися в робочій області ВКТ, а також частково спостерігати за роботою деяких елементів ГТУ;
інформаційна модель – найбільш ресурсоємний блок комп'ютеризованого комплексу-тренажера, який містить дані про склад, властивості й параметри елементів ГТУ. Він розділяється на наступні сегменти: емуляція
операторського інтерфейсу – відображає умовно графічне позначення електрогідравлічного обладнання ГТУ та
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панель управління, яка забезпечує швидкий доступ до управління всієї ГТУ; фізичні характеристики елементів
– відображають інформацію щодо устаткування, яке використовується; характеристики роботи устаткування – відображають залежність основних гідравлічних, енергетичних та електромеханічних параметрів у реальному часі;
модель навчання – містить такі блоки: тренінг виконання стандартних процедур управління (призначений
для підготовки й проведення практичних занять з інженерним персоналом чи студентами шляхом моделювання
роботи ГТУ); сценарій порушення (має важливе значення при діалозі користувача з програмним забезпеченням); тренінг реакції на зміну режимів роботи й характеристик елементів (передбачає моделювання статичних і
динамічних режимів ГТУ при регулюванні технологічних параметрів).

Рисунок 1 – Структура віртуального комплексу-тренажера гідротранспортної установки
Для створення ВКТ ГТУ було обрано середовище графічного програмування LabVIEW, яке має суттєві переваги порівняно із звичайними мовами програмування, такими як С, С++ або Java: гнучкий графічний інтерфейс, простота та зручність програмування. За допомогою LabVIEW досить зручно створювати програми для
вимірювання, управління приладами, збору та реєстрації даних, створення звітів та ін.
Висновки. Розроблена структура віртуального лабораторного стенду гідротранспортної установки використовує інструментальні та моделюючі засоби, що дозволяють проводити дослідження статичних і динамічних
режимів роботи електрогідравлічного обладнання при зміні параметрів трубопровідної мережі, використанні
різних методів регулювання технологічних параметрів, розвитку в гідросистемі нестаціонарних процесів і т.ін.
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РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ З ТЯГОВИМ ДВИГУНОМ
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ
І. І. Коваленко, студ., Є. С. Біднов, магістр.
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
вул. Віталія Матусевича, 50027, м. Кривий Ріг, Україна, e-mail: kovalenko.ihor1995@yandex.ru
Вступ. Реалізація вимог енергоефективності, пронизуючи всі види електроприводів, особливо актуальна для
їх тягових варіантів у різних видах електрифікованого транспорту. Існуючий стан транспорту характеризується
низькими техніко-економічними показниками, що обумовлено частим виходом з ладу тягових двигунів. Одним
з основних вузлів електровозів, що визначають у значній мірі їх ефективність, є привод. Низька надійність привода електровоза обумовлена частими виходами з ладу тягових двигунів, основною причиною яких є пробій
обмоток, розпаювання бандажів. Це свідчить про підвищене нагрівання тягових двигунів, що відбувається за
досить короткий період часу Складність протікання теплових процесів тягових двигунів обумовлено випадковим чергуванням усіх ступенів навантаження в реальних умовах роботи, тому є необхідність у розробці лабораторного стенда для дослідження тягового електроприводу [1–5].
Мета роботи. Розробка лабораторного стенда для вивчення системи електропривода за системою ШІП–Д з
транзисторними ключами.
Матеріал і результати дослідження. Принципова схема лабораторного стенда (рис. 1) складається з пульта
керування, кінцевого каскаду та силової частини.
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Рисунок 1 – Схема лабораторного стенда

а)
б)
в)
Рисунок 2 – Основні елементи лабораторного стенда: а) фотографія модуля системи керування;
б) двигун послідовного збудження; в) силовий ключ
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Основні елементи лабораторного стенда складаються з модуля системи керування (рис. 2,а), реалізованого
на платі Arduino з мікроконтролером ATmega8, двигуна постійного струму М2 (рис. 2,б) потужністю 4,5 кВт,
силового ключа (рис. 2,в), IGBT транзистора FGA25N120ANTD.
Також було розроблено фронтальну панель лабораторного стенда з дослідження тягового електроприводу
постійного струму (рис. 3).
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Рисунок 3 – Фронтальна панель лабораторного стенда
Комутувавши елементи силової частини та системи керування, були зняті осцилограми зміни струмів
та напруг на навантаженні, ключі та діоді (рис. 4).

а)
б)
Рисунок 4 – Діаграми зміни струмів та напруг (масштабовані): а) на ключі   30 % ; б) на діоді   30 %
Висновки. Проаналізована необхідність у розробці лабораторного стенда для вивчення тягового електропривода. Розроблено силову частину лабораторного стенда для дослідження тягового приводу з двигуном послідовного збудження. На основі сформованих завдань розроблено принципову схему системи керування. Зроблено комутацію елементів силової частини та систему керування, проведено налагодження режимів роботи лабораторного стенду.
ЛІТЕРАТУРА
1. Волотковский С.А. Рудничная электровозная тяга. – М.: Недра, 1981. – 389 с.
2. Комбинаторика преобразователей напряжения современных тяговых электроприводов рудничных электровозов: научное издание / О.Н. Синчук, И.О. Синчук, Н.Н. Юрченко и др. – К.: ІЕДНАНУ, 2006. – 252 с.
3. Тихменеев Б.Н., Трахтман Л.Н. Подвижный состав электрифицированных железных дорог. – М.: Транспорт, 1980. – 471 с.
4. Зеленов А.Б. Теория электропривода. Часть 1. – Алчевск: ИПЦ «Ладо», ДонГТУ, 2005.
5. Алексеев Н.И. Оптимизация систем электрической тяги в подземных выработках шахт. – М.: Недра, 1979.
– 252 с.
6. Перспективы развития шахтных (рудничных) электровозов с энергосберегающими видами тяговых электроприводов / О.Н. Синчук, С.В. Лебедкин, И.О. Синчук и др. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – 2006. – Вип. 8 (102). – С. 83–92.
Рекомендовано до друку доц. Ломоносом А. І.
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РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ
А. В. Сергієнко, магістр., О. М. Кравець, к.т.н., ст. викл., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: anya-sergienko@mail.ua
Вступ. Трубопровідна арматура є найважливішим елементом технологічного обладнання насосних комплексів (НК) і виконує захисну, запобіжну й регулювальну функції. Особливості спрацьовування трубопровідної
арматури насосних комплексів (НК) різних галузей промисловості й комунального господарства призводять до
появи в системі небезпечних за своїми наслідками хвильових процесів, які, у свою чергу, характеризуються
зниженням надійності та ефективності роботи електромеханічного та гідравлічного обладнання. Закон керування арматурою впливає на характер протікання перехідних процесів у гідросистемі як у звичайних (регулювання, пускові режими тощо), так і в аварійних режимах. Для управління динамічними навантаженнями в гідросистемі необхідно задавати певний темп управління арматурою. Аналіз існуючих підходів у вирішенні проблеми управління трубопровідною арматурою в аварійних режимах показав, що цьому питанню не приділяють
достатньої уваги – вирішуються лише локальні завдання, які не розглядають НК як складну електрогідравлічну
систему, режими роботи якої змінюються в часі [14]. У зв’язку з цим є актуальною розробка
комп’ютеризованих засобів для побудови систем управління трубопровідною арматурою, що дозволяє наглядно й оперативно отримувати криві перехідних процесів та досліджувати режими роботи гідротранспортних
комплексів.
Мета роботи. Розробка математичного забезпечення та графічного інтерфейсу комп’ютеризованої системи керування електроприводом трубопровідної арматури для дослідження динамічних процесів, які відбуваються в
гідромережі при регулюванні технологічних параметрів та аварійному спрацюванні трубопровідної арматури.
Матеріал і результати дослідження. Koмп'ютеризована система керування трубопровідною арматурою розроблена в середовищі LabVIEW і дозволяє досліджувати аварійні режими роботи електрогідравлічного обладнання, обумовлені недотриманням темпу управління запірно-регулюючої трубопровідної арматурою при пусках/зупинках та регулюванні продуктивності або напору насосного агрегату; різкою зміною режиму роботи
насоса при регулюванні продуктивності або напору засувкою в напірному патрубку; раптовим відключенням
електроживлення насоса при різкому схлопуванні зворотних клапанів.
Структуру графічного інтерфейсу комп’ютеризованої системи керування арматурою зображено на рис. 1.

Рисунок 1  Інтерфейс комп’ютеризованої системи керування електроприводом трубопровідної арматури
Панель графічного інтерфейсу складається з:
– блоку «Завдання параметрів ГТУ» – дозволяє задавати параметри асинхронного двигуна, насоса і трубопровода, а також вибирати тип трубопровідної арматури;
– блоку «Завдання параметрів гідравлічної характеристики арматури» – містить вікна, в яких задаються: коефіцієнт S гідравлічного опору та ступінь b відкриття арматури згідно з її гідравлічною характеристикою, яка
береться з довідникової літератури та заноситься у відповідну таблицю; поліноміальна залежність, що дає мож-
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ливість побудувати гідравлічну характеристику в автоматичному режимі для вибраного типу трубопровідної
арматури (засувки, односедельного клапана або дискового затвора); коефіцієнти апроксимації A, B, C, D, So.
Як приклад на рис. 2 приведені графіки зміни в часі напору на виході насоса Н нас (t ) , у засувки H зас (t ) та у
дискового затвора H затв (t ) при різкому, плавному й нерівномірному законах їх закриття відповідно.

а)

г)

б)

д)

є)
в)
Рисунок 2 – Графіки зміни в часі напору на виході насоса Н нас (t ) , у засувки H зас (t ) та у дискового
затвора H затв (t ) при різкому (а, г), плавному (б, д) та нерівномірному (в, є) темпах їх закриття
З графіків видно, що різкий темп управління супроводжується зростанням тиску у засувки та у дискового
затвора (рис. 2,а,г). При зміні живлячої напруги до 5 Гц відбувається зменшення напору (рис. 2,б,д) і збільшення часу керування арматурою. Варто приділити увагу можливості керування арматурою з нерівномірним темпом її закриття (рис. 2,в,є). Аналіз кривих зміни напору у засувки та у дискового затвора показав, що в такому
випадку відбувається значне зниження динамічних навантажень у трубопроводі.
Висновки. Розроблено комп’ютеризовану систему керування електроприводом трубопровідної арматури,
яка дозволяє досліджувати динамічні процеси, що відбуваються в насосних комплексах, з можливістю завдання
параметрів арматури та виводом її динамічних характеристик у реальному часі.
Показано, що для зниження динамічних навантажень у трубопровідній мережі й зменшення часу керування
арматурою необхідно зменшувати частоту живлячої напруги та формувати нерівномірний темп управління.
ЛІТЕРАТУРА
1. Щавелев Д.С. О программном регулировании повышения давления в турбинном трубопроводе при гидравлическом ударе // Известия вузов. Энергетика. – № 4, 1968. – 256 с.
2. Большаков В.А. Справочник по гидравлике. – К.: Вища школа, 1977. – 280 с.
3. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М.О. Штейнберга. – М.: Машиностроение, 1992. – 672 с.
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ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРИФЕРІЙНИХ ПРИСТРОЇВ
МІКРОКОНТРОЛЕРІВ
Г. О. Богачов, студ., Ю. М. Зайченко, асп.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: zaychenko_yura@i.ua
Вступ. Вивчення мікроконтролерних систем, набуття навичок роботи з ними та конструювання пристроїв
керування на базі мікроконтролерів є важливим етапом підготовки студентів електромеханічного профілю.
Дослідження периферійних пристроїв мікроконтролера зручно здійснювати за допомогою плати розробника
(development board) – пристрою, на якому розташовано сам мікроконтролер, його програматор, а виходи мікроконтролера виведено на роз’єм.
На ринку електроніки присутня низка плат розробника на базі мікроконтролерів провідних світових фірм
виробників, а саме: Arduino [1] – на базі мікроконтролерів Atmel – на базі мікроконтролерів Texas Instruments,
сімейства плат Nucleo та Discovery від фірми STM та ін. Проте ці плати не мають на борту зовнішнього функціоналу, наявність якого є необхідною. Деякі плати розробника, наприклад сімейство плат Nuvoton [2], мають на
борту, окрім мікроконтролера, зовнішні пристрої, проте для таких плат характерною є висока вартість. Тому
актуальним питанням є створення лабораторного стенду невисокої вартості, який складається з плати розробника та плати розширення, сумісної з платою розробника на базі будь-якого мікроконтролера.
Мета роботи. Розробка універсальної плати розширення з найнеобхіднішими апаратними засобами для використання в навчальних цілях при дослідженні периферійних пристроїв мікроконтролерів.
Матеріал і результати дослідження. У будь-якому пристрої необхідним елементом є інтерфейс для взаємодії користувача та контролера для подачі команд керування. Такі операції здійснюються за допомогою портів
вводу–виводу (GPIO). Для виконання операцій вводу інформації в запропонованій платі розширення передбачено дві кнопки, підключення яких зображено на рис. 1. Для виконання операцій виводу передбачено чотири
світлодіоди.

Рисунок 1 – Функціональна схема стенду
Для побудови систем керування важливим компонентом є давач – пристрій, призначений для перетворення
величини, що вимірюється та контролюється в такий вихідний сигнал, який зручно передавати та обробляти й
використовувати в системі керування. У більшості давачів технологічних процесів таким вихідним сигналом є
напруга, пропорційна вимірюваній величині. Обробка таких сигналів здійснюється за допомогою аналоговоцифрового перетворювача (АЦП). На запропонованій платі розширення передбачена наявність потенціометра,
який імітує надходження виміряного давачем сигналу.
Окрім того, функціонал даної плати доповнений матричною клавіатурою та реле. Реалізація матричної клавіатури є одним із засобів раціонального використання ліній портів мікроконтролера при підключенні до нього
великої кількості кнопок. Контакти реле виведені на роз’єм та можуть бути, наприклад, підключені до мікроконтролера для дослідження явища брязкоту контактів або використані для комутації зовнішнього навантаження.
Підключення плати розширення до плати розробника може бути реалізоване за допомогою шлейфу або за
допомогою окремих провідників, що дає можливість працювати з будь-якою платою мікроконтролера.
Висновки. Спроектовано та виготовлено плату розширення для використання в навчальних цілях при
дослідженні периферійних пристроїв мікроконтролерів. У даній платі передбачено наяність кнопок, світлодіодів, потенціометра, матричної клавіатури та реле. Комбінація наявних апаратних засобів дає можливість реалізовувати тренувальні задачі побудови систем керування на базі мікроконтролерів, що робить даний стенд придатним для використання в навчальному процесі.
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ВИПРОБУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ
ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ДВИГУНІВ ЗМІННОГО СТРУМУ
С. В. Каленик, магістр., Н. В. Зачепа, асист.*
Кременчуцький національний университет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: stanislav_kalenik@mail.ru
Вступ. Асинхронний двигун (АД) на даний час є найпоширенішим типом електродвигуна, що застосовуються в різних галузях промисловості та сільського господарства. Економічна ситуація, що склалася в Україні в
останні роки, призвела до значного зниження темпів оновлення технологічного обладнання, тому спостерігається погіршення парку використовуваних електричних машин унаслідок їх багаторазових ремонтів. Відомо,
що вже після двох–трьох ремонтів втрати в сталі АД зростають на 200–300 % [1–3], тому для подальшої ефективної експлуатації необхідно визначення її реальних післяремонтних параметрів. Також знання параметрів АД
необхідно й для налаштування системи керування електроприводом будь-якого технологічного процесу, в якому використовується двигун.
Випробовування АД являє собою важливу й невід'ємну частину технологічного процесу виготовлення та
ремонту електричної машини. На сьогодні існують різні способи перевірки електродвигунів після ремонту, в
тому числі й випробовування зі струмовим та механічним навантаженням. У результаті проведення таких заходів можна отримати інформацію про якісні характеристики відремонтованих машин.
Зазвичай системи випробовування реалізуються за схемами з взаємним навантаженням електричних машин.
Традиційні схемні рішення випробувальних комплексів, за якими проводиться діагностика стану двигунів під
навантаженням, мають низку особливостей, що ускладнюють, а у деяких випадках й унеможливлюють реалізацію необхідних експлуатаційних режимів. Зокрема такі комплекси передбачають наявність механічно з'єднаних
електромашинних агрегатів. Це дозволяє реалізувати режими статичного навантаження, проте не враховує реальних динамічних експлуатаційних режимів. Крім того, комплекси, що побудовані за схемами з взаємним навантаженням, характеризуються значними втратами енергії на активних опорах навантаження, обмеженою кількістю режимів випробувань при різних частотах обертання ротора та одночасно випробовуваних АД.
Вказані недоліки відсутні у випробувальних комплексах, що побудовані за схемами динамічного навантаження [1, 4]. Проте вказані комплекси базуються на визначенні параметрів АД за електричними характеристиками (сигналами напруг і струмів фаз) при спеціально сформованих впливах (тестових сигналах) на двигун, що,
у свою чергу, висуває вимоги до джерела живлення для реалізації динамічних режимів.
Мета роботи. Розробка випробувального комплексу з асинхронним генератором для діагностики стану двигунів змінного струму.
Матеріал і результати досліджень. Для вирішення завдань діагностики стану АД в існуючих випробувальних комплексах як джерела живлення використовуються перетворювачі частоти (ПЧ) або тиристорні перетворювачі напруги (ТПН). Однак амплітуда гармонічних складових напруги таких джерел зменшується зі збільшенням номера гармонічної складової, а для ефективного застосування методів визначення параметрів електричних машин при полігармонічному живленні гармонічний склад напруги повинен бути сформований спеціальним чином. Тому використання ПЧ і ТПН у випробувальних комплексах для діагностики стану АД звужує
спектр необхідних технологічних випробувань.
Як джерело живлення в таких комплексах може бути використаний електромашинний перетворювач енергії,
наприклад, асинхронний (АГ) чи синхронний генератори (СГ). Проте застосування останнього з урахуванням
особливостей його збудження, аналогічно до ПЧ і ТРН, унеможливлює реалізацію широкого спектру полігармонічного складу тестових впливів та забезпечує симетричні сигнали напруг та струмів живлення випробувальної машини. У той час в АГ із конденсаторним самозбудженням шляхом регулювання ємностей збудження у
кожній фазі можна реалізувати наперед задану несиметрію струмів та напруг. Реалізація таких режимів дає можливість виконувати випробовування АД струмовим навантаженням, розширюючи діапазон діагностичних
ознак двигунів при післяремонтних випробуваннях.
Структурна схема випробувального комплексу для діагностики стану АД при післяремонтних випробуваннях з АГ як джерела полігармонічного живлення наведена на рис. 1. Ротор АГ обертається зі стабілізованою
частотою, значення якої регулюється приводним двигуном (ПД). У функції ПД можуть використовуватися вже
встановлені в таких комплексах системи ПЧ–АД. Випробувальний АД підключається (пакетний вимикач К1) до
затискачів АГ. Початкове збудження АГ здійснюється шляхом підключення (тиристорний ключ VS1–6) конденсаторів С0 ємнісної системи збудження (ЄСЗ). Значення ємності С0 розраховується для формування будьякого, в тому числі й номінального, значення симетричної фазної напруги живлення досліджуваного АД. За
такою схемною реалізацією комплекс дозволяє реалізовувати наступні режими випробувань [5]: вплив на втрати несиметрії струмів, рівня гармонік напруги, визначення струму й втрат неробочого ходу; визначення струму
й втрат короткого замикання, початкового пускового крутного моменту та початкового пускового струму; випробування на нагрівання; визначення робочих характеристик, коефіцієнта корисної дії, коефіцієнтів потужності та ковзання; визначення кривої крутного моменту, значень максимального та мінімального обертаючих моментів.
*Роботу виконано під керівництвом д.т.н., проф. Родькіна Д. Й.
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Для реалізації струмового навантаження, згідно із заданими діаграмами навантаження та тахограмами швидкості, притаманними відповідному технологічному циклу, комплекс містить блок додаткових ємностей збудження (С1–С3), підключення (тиристорні ключі VS7–8, VS9–10, VS11–12) яких регулюється системою пофазного керування (СК1 – фаза «А», СК2 – фаза «В», СК3 – фаза «С») СПК. Значення ємностей (С1, С2 і С3) кожної з фаз визначається за умови несиметричного збудження АГ, тобто реалізації джерела полігармонічного живлення з формуванням спеціального спектру гармонічних складових напруги для симуляції динамічних режимів навантаження відповідного технологічного циклу.
За допомогою пристрою збору та передачі інформації – аналого-цифрового/цифро-аналогового перетворювача АЦП/ЦАП сигнали з датчиків електричних сигналів струмів ДС1–ДС6 та напруг ДН1–ДН3 блоку контрольно-вимірювальної апаратури БКВА надходять до персонального комп’ютера ПК, де, використовуючи алгоритми обробки інформації згідно з енергетичним методом, визначаються необхідні керуючі впливи для СПК.
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Рисунок 1 – Структурна схема випробувального комплексу для діагностики стану асинхронних двигунів
Висновки. Застосування АГ з конденсаторним самозбудженням у функції джерела формування тестових
сигналів є доцільним у випробувальних комплексах для діагностики стану АД при післяремонтних випробуваннях. Використання особливостей збудження АГ дозволяє реалізовувати весь спектр існуючих режимів післяремонтних випробувань, притаманних як системам статичного навантаження, так і системам динамічного
струмового навантаження. Технічна реалізація запропонованого випробувального комплексу не потребує розробки нових діагностичних станцій при післяремонтних випробуваннях АД, а можлива за рахунок модернізації
існуючих шляхом заміни діючого джерела живлення на АГ із конденсаторним самозбудженням.
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СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГИДРОТРАНСПОРТНОЙ УСТАНОВКИ
НА БАЗЕ ВИРТУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА-ТРЕНАЖЕРА
О. С. Кирпа, магістр., А. М. Кравец, к.т.н., ст. преп., В. Г. Ковальчук, ассист., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: oleg.kirpa12.04@yandex.ru
Введение. Гидротранспортные установки (ГТУ) широко используются в различных отраслях промышленности и коммунальном секторе: в системах водоснабжения и водоотведения, в теплоснабжении, оросительных
системах и т.п. ГТУ относятся к технологическим комплексам, функционирование которых сопровождается
возникновением сложных гидродинамических процессов, которые зависят от способов запуска насосных агрегатов (НА), графика работы потребителя, методов регулирования технологических параметров, наличия кавитационных процессов в трубопроводной сети и т.п. [1–3].
В реальных условиях не всегда представляется возможным исследовать режимы работы ГТУ. Поэтому заслуживает внимания разработка виртуальних лабораторных стендов, имитирующих работу физического оборудования [1, 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 (ВКТ) 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-измерительной аппаратуры (датчиков тока, напряжения, давления и расходомера). Мелкомасштабная физическая 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,
а именно: гидроударов, кавитационных процессов, пульсаций давления и т.п.
Графический интерфейс ВКТ ГТУ создан в среде программного пакета LabVIEW на базе технологии структурного моделирования объектов и детально описан в [6].
Для исследования режимов функционирования ГТУ на базе ВКТ предложены следующие вкладки:
«Статические характеристики» – позволяет отображать напорно-расходную H(Q), мощностную P(Q), энергетическую ŋ(Q) и механическую ω(M) характеристики, где напор Н, [м]; расход Q [м3/с];
мощность P [Вт]; угловая частота ω[с-1] вращения АД;
«Динамические характеристики» – отображает изменение угловой частоты ω(t) вращения АД, момент электродвигателя M(t), тока на обмотках статора I(t), мощность АД P(t), а также отражает изменение напора H(t) и
расхода Q(t) в гидросети во времени, где приняты следующие обозначения: момент М [Нм], ток I, [А].

а)
б)
Рисунок 1 – Статические характеристики ГТУ:
а) гидравлические; б) механические
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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  p  314 с-1; напор H p  4,7 м; расход Q p  0,002 м3/с; Pp  800 Вт.
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, а расход равен нулю);
при t  6 с задвижка открывается и НА выходит на рабочие параметры напора и расхода; в момент времени
t  13 с происходит снижение частоты вращения двигателя насоса, что сопровождается снижением технологических параметров в гидросистеме.

а)

б)

в)

Рисунок 2 – Динамические характеристики ГТУ:
а) кривые изменения напора и расхода на выходе НА; б) кривые изменения частоты вращения
и момента АД; в) кривые изменения тока статора и мощности АД
Полученные результаты подтверждены экспериментальными исследованиями на базе физического лабораторного стенда ГТУ.
Выводы. Разработанный виртуальный лабораторный стенд гидротранспортной установки является набором
инструментальных средств, позволяющих имитировать как стационарные, так и нестационарные режимы работы электрогидравлического оборудования, различные способы запуска насосных агрегатов, изменять свойства
трубопроводной сети и жидкости (температуру, плотность), задавать режим работы насоса на противодавление.
Предложенный программный комплекс является базовой платформой для тренажерной подготовки персонала
промышленных и коммунальных предприятий, где используются насосные установки.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМ ДЕТЕКТУВАННЯ НУЛЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ
ІМПУЛЬСНО-ФАЗОВОГО КЕРУВАННЯ
Ю. О. Захарченко, студ., С. С. Димко, к.т.н., ст. викл.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: yurii.zakharchenko@gmail.com
Вступ. У сучасній силовій електроніці тиристорні перетворювачі мають велике використання у регульованих перетворювачах електричної енергії. Силова частина і система керування є найголовнішими частинами
перетворювача [1]. Для керування тиристорами використовуються системи імпульсно-фазового керування
(СІФК), основна роль яких полягає у формуванні імпульсів керування й регулювання відкритого стану тиристорів у функції сигналу керування. СІФК має у своїй структурі пристрої синхронізації, генератори опорних
напруг, компаратори, блок обмеження кутів, формувач імпульсів, розповсюджувач та підсилювач потужності.
При створенні даної системи виникає первинна проблема – знаходження моменту в часі, коли синусоїдальна
напруга мережі дорівнює нулю [2].
Мета роботи. Дослідження схем детектування переходу через нуль вхідної напруги з метою вибору оптимального варіанту для реалізації СІФК.
Матеріал і результати дослідження. Для дослідження було обрано два варіанти побудови схем, які зображені на рис. 1 та рис. 2. Схема № 1, яка зображена на рис. 1, формує вихідний імпульс з наростаючим фронтом
при зміні знаку вхідної синусоїдальної напруги з від`ємного на додатній. Схема № 2, яка зображена на рис. 2,
формує короткотривалий вихідний імпульс при будь-якій зміні знаку вхідної напруги. Як вхідний сигнал в обох
схемах використовується понижена напруга мережі 15 В промислової частоти 50 Гц.

Рисунок 1 – Cхема електрична принципова детектування нуля по наростаючому фронту синусоїди

Рисунок 2 – Cхема електрична принципова детектування нуля по обох фронтах синусоїди
Для забезпечення необхідного рівня напруги, відповідно до стандартизованих значень логічного «нуля» та
«одиниці» вихідного сигналу, у Схемі № 1, залежно від амплітудного значення вхідної напруги, підбирається
величина ємності конденсатора С1. Крім того, залежно від амплітудного значення, вибираються опори резисторів R1 та R2, на яких здійснюється падіння вхідної напруги. Оптопара U1 призначена для гальванічної розв`язки
силової та керуючої частин схеми.
Регулювання тривалості вихідного імпульсу в Схемі № 2 відбувається за рахунок зміни опору R1 подільника
напруги.
Дослідження схем проводилось шляхом математичного моделювання в програмному пакеті Proteus 7 Pro, а
також шляхом проведення експерименту. Результати моделювання надано на рис. 3,а та рис. 4,а. Експериментальні характеристики зображено на рис. 3,б та рис. 4,б.
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Рисунок 3,a – Характеристики моделювання
схеми № 1
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Рисунок 4,a – Експериментальні характеристики
схеми № 1
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Рисунок 3,б – Характеристики моделювання
схеми № 2
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Рисунок 4,б – Експериментальні характеристики
схеми № 2

З осцилограм (рис. 3,а та рис. 4,а), які є відображенням роботи схеми № 1, спостерігаємо розряд ємності,
який формує низький рівень сигналу перед виникненням фронту імпульсу при зміні знаку вхідної напруги з
від`ємного на додатній. Тобто для детектування переходу синусоїди через нуль потрібно фіксувати передній
фронт вихідного імпульсу. Тривалість імпульсу «логічного нуля» при даному налаштуванні схеми складає 4 мс.
Відповідно до наданих результатів можна виділити наступні переваги схеми № 1: дешевизна комплектуючих
елементів, компактність, оптична розв’язка від мережі вихідного каскаду схеми. До недоліків схеми № 1 можна
віднести те, що вихідний сигнал формується тільки при зміні вхідного сигналу з мінуса на плюс.
З графіків, наведених на рис. 3,б та 4,б, видно, що вихідні імпульси формуються при кожній зміні знаку вхідної синусоїди. Тривалість вихідного імпульсу з даними номіналами елементів становить 500 мкс, є достатньо
для подальшої роботи із цим сигналом. До переваги схеми № 2 відносяться: точна синхронізація системи керування з моментом зміни знаку вхідного сигналу синусоїди, оптична розв’язка керуючої системі від мережі.
Недоліками схеми № 2 є більша кількість елементів, що призводить до збільшення собівартості пристрою та
зменшення надійності його роботи.
Висновки. На основі проведеного порівняльного дослідження двох варіантів реалізації схем детектування
переходу синусоїдального сигналу через нуль, можна сказати, що обидві надані схеми вирішують поставлену
перед ними задачу. З урахуванням отриманих результатів, а також переваг і недоліків кожного з рішень для
практичної реалізації системи імпульсно-фазового керування тиристорним перетворювачем, було обрано схему, що формує вихідний імпульс при зміні знаку вхідної синусоїдальної напруги з від’ємного на додатній.
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КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
СИСТЕМИ ГЕНЕРАТОР–ДВИГУН
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. Удосконалення систем електроприводу вимагає постійно підвищувати технічний рівень навчальних
лабораторій. Теоретичне засвоєння різних процесів, що відбуваються в системах електроприводу, вимагає відповідного методичного та технічного забезпечення. Лабораторні стенди, що застосовуються на даний час,
включають у свій склад електромеханічні системи, контроль параметрів яких здійснюється аналоговими приладами, що є низькоінформативними. Спектр лабораторного устаткування, який включає різноманітні системи
електроприводу постійного й змінного струму, різнотипні перетворюючі пристрої та агрегати як нового, так і
старого покоління, релейно-контактні схеми управління дозволяють вивчати загальні принципи функціонування електромеханічних систем. Можливості, що відкриваються при дослідженні таких систем, не реалізуються
через відсутність відповідних вимірювальних пристроїв, здатних контролювати широке коло електромагнітних
і електромеханічних процесів, що протікають в них.
Вимірювання параметрів традиційними приладами дозволяє досліджувати й аналізувати статичні режими
роботи системи електроприводу. Це робить можливим дослідження статичних електромеханічних характеристик електричних машин і систем електроприводу, дозволяє отримувати низку характеристик перетворювальних
пристроїв, проте виключає можливість дослідження й аналізу динамічних режимів, а також режимів роботи систем управління [1].
Підвищення ефективності підготовки й загального інтелектуального рівня фахівців, проведення дослідницьких робіт і т.ін. встановлюють нові вимоги до лабораторного обладнання:
 обсяг досліджень, які виконуються на комплексі, повинен охоплювати більшість технічних дисциплін,
передбачених навчальним планом;
 лабораторне обладнання має бути складовою частиною дослідницького обладнання;
 обладнання повинно максимально відповідати рівню й напрямкам технічного прогресу в основних галузях промисловості;
 обладнання має сприяти підвищенню рівня технічних знань студентів;
 обладнання повинно бути доступним за ціною практично для будь-якого навчального закладу з підготовки фахівців і магістрів.
Всі вищевикладені чинники ставлять завдання створення й практичного освоєння стендового обладнання,
впровадження якого дозволить більш глибоко вивчити процеси, що відбуваються в електроприводі, та розширити спектр досліджуваних питань.
Мета роботи. Аналіз функціональних можливостей комп'ютеризованого лабораторного стенду для дослідження системи електроприводу генератор–двигун.
Матеріал і результати досліджень. Лабораторний стенд має типовий корпус з лицьовою панеллю, на якій
розташовані вимірювальні прилади й органи управління, два електромашинні агрегати “Д–НМ” и “АД 1–Г”
(рис. 1).

Рисунок 2 – Принципова схема стенда Г–Д

Рисунок 1 – Лицьова панель лабораторного стенда
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У двомашинному агрегаті АД 1–Г як приводний двигун використовується асинхронний двигун, у якого
один вихідний вал з’єднаний за допомогою муфти з вихідним валом машини постійного струму, яка є генератором Г, а інший – з тахогенератором (рис. 2).
На лабораторному стенді було проведено низку експериментальних досліджень режимів роботи системи
електропривода. Для вимірювання та фіксації сигналів струмів, напруг та частот обертання використовувався
блок датчиків струму й напруги, модуль ЦАП–АЦП mDAQ [2, 3]. Структурна схема вимірювального комплексу
показана на рис. 3.
При обробці отриманих значень на комп’ютеризованому комплексі були побудовані характеристики, що відображають перехідні процеси системи електроприводу (рис. 4, 5).

Рисунок 4 – Зміна швидкості при запуску
системи електроприводу
I, А

Рисунок 3 – Структурна схема вимірювального
комплексу: БД – блок датчиків; ДН – датчик
напруги; РДН – резистивний дільник напруги;
ПГР – підсилювач з гальванічною розв’язкою;
ДС – датчик струму; ПК – персональний комп'ютер
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Рисунок 5 – Зміна струму якоря при пуску
системи електроприводу
Висновки. Були досліджені режими роботи двигуна постійного струму незалежного збудження в системі
Г–Д в умовах навчальної лабораторії, його статичні й динамічні характеристики. Лабораторний стенд дозволяє
виконувати наступні завдання:
– зняття статичних характеристик як при зміні ЕРС генератора, так і при зміні магнітного потоку двигуна,
а також характеристики динамічного гальмування;
– зняття характеристик перехідних процесів при пуску двигуна, зміні навантаження на валу й в режимі гальмування;
– проведення лабораторних робіт.
Експериментальні характеристики перехідних процесів були отримані завдяки використанню блоку датчиків струму і напруги й перетворенню аналогового сигналу в цифровий з використанням модуля введеннявиведення аналогових і дискретних сигналів.
Отримані в результаті проведеної роботи дані дозволяють обґрунтувати доцільність і перспективи використання даної системи в навчальному процесі та наукових дослідженнях.
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ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ІЗ ДИСЦИПЛІНИ
«АВТОМАТИЗАЦІЯ ТИПОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»
М. Ю. Базишин, асист., O. O. Сердюк, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: bazyshyn.m.y@gmail.com
Вступ. Стрімкий розвиток засобів обчислювальної техніки й програмного забезпечення за останні роки привів до кардинальних змін в області автоматизації технологічних об’єктів. Створено нову парадигму сучасного
автоматичного виробництва, яка полягає у високій інформатизації всіх виробничих процесів. Для керування
технологічним процесом та інформаційним обміном даних використовуються швидкодіючі, багатофункціональні промислові контролери, які мають протоколи й інтерфейси для інформаційного обміну в структурі промислових мереж. Це дозволило перейти на якісно новий рівень побудови систем курування. З’явилися розподілені
системи керування (РСК) та SCADA-системи, створення яких базується на використанні промислових програмованих логічних контролерів (ПЛК) та реле або спеціалізованих керуючих пристроїв, виконавчих механізмів,
сенсорів, що мають той чи інший промисловий мережевий інтерфейс, та об’єднані в промислову мережу. Такий
підхід дозволяє організувати збір інформації про стан технологічного процесу з певною періодичністю до
центрального серверу [1–3].
У рамках лабораторії промислової автоматизації знаходяться лабораторні стенди, що дозволяють імітувати
певні технологічні процеси та вивчати особливості того чи іншого технологічного процесу, режими роботи технологічного обладнання тощо. Але треба відзначити, що ступінь автоматизації на існуючому лабораторному
обладнані носить локальний характер і не дозволяє віддалено керувати технологічним процесом та проводити
моніторинг. Вирішити це питання можливо за допомогою інтеграції до лабораторного устаткування телекомунікаційної мережі, складовими частинами якої будуть виступати окремі стенди, що імітують відповідний технологічний процес.
Сучасні системи автоматичного керування дозволяють значно підвищити рівень автоматизації технологічних процесів. Проте для проектування таких систем потребується цілий комплекс знань і практичних навичок,
мати чітке уявлення про функціональні можливості й обмеження об’єктів промислової автоматизації. Особливе
місце в системі підготовки фахівців займає лабораторний практикум, який призначений для вивчення різних
питань предметної області та придбання практичних навичок роботи на фізичному обладнанні. У лабораторний
практикум необхідно включати вивчення основних промислових інтерфейсів, протоколів та технологій, а також
елементарних операцій по вводу–виводу аналогових та дискретних сигналів, налаштуванню конфігурації вимірювальних каналів та вивченню різних протоколів передачі даних.
Відповідно, для цього необхідно на базі існуючого обладнання створити інформаційну мережу в рамках лабораторії промислової автоматизації та реалізувати розподілену систему керування та моніторингу декількома
лабораторними стендами.
Мета роботи. Розробка концепції лабораторної інформаційної мережі на основі промислових інтерфейсів.
Матеріал і результати дослідження. Аналіз існуючого в стендах обладнання дозволив виділити наступні
керуючі пристрої таких виробників: ОВЕН, Vipa, Mitsubishi, Relpol. Кожний локальний стенд має по одному
керуючому пристрою різних виробників, таких як програмований логічний контролер, або реле, спеціалізований контролер відповідно до типу технологічного процесу. Використання у структурі системи керування універсальних ПЛК дозволяє використати стандартні рішеня в програмному та апаратному забезпеченні, швидко й
ефективно обмінюватися інформацією між діючими рівнями системи за допомогою сучасних протоколів та
інтерфейсів.
Основні задачі керування, які повинні забезпечувати РСК, складаються з трьох рівнів:
–
диспетчерській рівень, що служить для візуалізації поточних процесів у системі та їх контролю;
–
рівень керування, на якому відбувається попередня обробка інформації й видача керуючих сигналів для
виконавчих пристроїв;
–
промисловий рівень, де відбувається збір інформації від технологічних об’єктів.
Для забезпечення процедур інформаційного обміну між рівнями РСК слід використовувати технологію
OPC-серверів [1, 2], що дозволить зв’язувати керуючий та диспетчерський рівень. OPC-сервер – це сімейство
програмних технологій, що надають єдиний інтерфейс для управління об’єктами автоматизації й технологічними процесами. Таким чином, ця технологія фактично дозволяє зв’язувати обладнання рівня керування з програмним забезпеченням диспетчерського рівня й має такі пераваги:
– дозволяє вирішити проблему сумісності інтерфейсів і протоколів обміну даними при використанні різнорідного обладнання;
– позбавляє необхідності написання додаткових бібліотек функцій та дає свободу вибору програмного забезпечення та устаткування.
Створення мережі на наявному обладнанні при використанні одного універсального інтерфейсу неможливе.
У низці устаткування є як універсальні протоколи (Ethernet, ModBus), так і фірмові інтерфейси (CC-link). Проте
не всі OPC-сервери підтримують специфічні фірмові протоколи. Відповідно є необхідність використання декількох OPC-серверів, які й обмінюються інформацією зі SCADA. Для програмування ПЛК та програмованих
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реле, а також конфігурування параметрів налаштування обладнання використовуються персональні чи промислові комп’ютери. Це відбувається через універсальну шину або специфічний протокол, розроблений фірмоювиробником, що, на жаль, не сприяє уніфікації. Відштовхуючись від цього, можна будувати загальну концепцію
лабораторного комплексу. Все обладнання, яке має промисловий інтерфейс, через перетворювачі інтерфейсів
повинно підключатися до комп’ютера з OPC-сервером. На цих комп’ютерах повинна бути можливість програмувати та конфігурувати обладнання, а також налаштовувати OPC-сервер для зв’язку з підлеглим обладнанням.
Всі ці комп’ютери повинні бути об’єднані в мережу по стандартному протоколу TCP/IP (рис. 1) через який відбуватиметься керування від SCADA–системи. Необхідно також урахувати реалізацію можливості віддаленого
керування й моніторингу через Intеrnet.
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Рисунок 1 – Структура промислової мережі
Висновки. Розроблено структуру комплексу для дослідження розподілених систем керування та мережевих
технологій, що дозволяє налаштовувати контрольно вимірювальні пристрої, програмувати програмовано логічні контролери, конфігурувати OPC-сервер, а також створювати SCADA–системи. Широке упровадження процесів інформатизації при вивченні предметної області дозволить підняти якість підготовки фахівців, пов’язаних
із промисловою автоматизацією, збільшити інформативність учбового практикуму та розширити можливості
використання лабораторного обладнання студентами. Застосування розробленої структури інформаційної мережі дозволить віддалено керувати стендами та використовувати лабораторне обладнання для проведення практикуму при дистанційній формі навчання.
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С. В. Голобородько, А. А. Худяев
Учет нелинейностей трения в двухканальном
электроприводе подачи с двумя винтовыми
парами
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 13–14.
Рассмотрены особенности моделирования нелинейностей трения, возникающих в процессе механообработки, применительно к двухканальному электроприводу подачи с двумя винтовыми парами. Учтены
возможные изменения коэффициентов трения в механизме подачи и рабочем органе, применительно к
техническим характеристикам ЭП подачи металлорежущего станка особо высокой точности модели
24К70АФ4.

S. Goloborodko, A. Khudyaev
The consideration of friction nonlinearities in twochannel electric drive of feed with two screw pairs

Є. І. Єрьоменко, А. Г. Коляска, С. М. Ковбаса
Розрахунок
параметрів
електромеханічної
системи електробусу
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 15–16.
Виконано розрахунки параметрів електромеханічної
системи для 12-метрового автобуса та виконано оцінку терміну окупності. Розрахунки базуються на інформації про маршрутний цикл руху транспортного
засобу.

Y. Yeromenko, A. Koliaska, S. Kovbasa
Calculation of electromechanical system parameters
of electric bus
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 15–16.

А. А. Мельник, Е. А. Никоненко, С. М. Пересада
К
выбору
электромеханической
части
электробуса для городских перевозок
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 17–19.
Приведена методика расчета мощности тягового электродвигателя электробуса для городских перевозок.
Определена емкость аккумуляторной батареи для
двух вариантов пробега электробуса. Проведена оценка периода окупаемости системы.

O. Melnyk, E. Nykonenko, S. Peresada
To selection of the electromechanical part of the ebus
for urban transportation
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 17–19.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 13–14.
The features of modeling the friction nonlinearities arising in the process of machining, with reference to a twochannel electric drive of feed with two screw pairs are
considered. The possible changes of friction coefficients
in the feed mechanism and the working table with
workpiece, applying to the technical characteristics of
the electric drive of feed for the high-precision metal
cutting machine 24K70AF4 are taken into account.

Calculations of electric bus electromechanical system
parameters and payback period are presented. Computations are based on electric vehicle driving cycle.

In this paper, the technique of power calculation of the
ebus traction electric motor for city transportations is
presented. The capacity of the battery for two variants of
the mileage of the electric bus is determined. The payback period of the system is estimated.
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В. В. Поленок, А. А. Худяев
Сравнительная динамическая точность трехканального дифференциально-редукторного электропривода подачи
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 20–21.
Предложен вариант обобщенной структурнофункциональной схемы итерационного трехканального дифференциально-редукторного электропривода подачи с перенастраиваемым повышающим редуктором и типовой настройкой каналов. Применительно к электроприводу механизма подачи станка модели ИР1600МФ4 приведены сравнительные результаты компьютерного моделирования переходных
процессов в предлагаемом трехканальном электроприводе и сравниваемых одноканальных электроприводах подачи.

V. Polenok, A. Khudyaev
Comparative dynamic accuracy of three-channel differential-reducer feed electric drive

О. Б. Кобильська, В. П. Ляшенко, Т. С. Бриль
Інтегральні рівняння в математичних моделях
теплообміну
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 22–23.
Розглянуто алгоритм розв’язання нелінійних крайових задач, що описують температурні розподіли у
замкненому осесиметричному середовищі з діючими
внутрішніми або зовнішніми джерелами тепла. Алгоритм грунтується на зведенні крайових задач до
еквівалентних інтегральних рівнянь типу Гаммерштейна з ядром у вигляді функції Гріна.

E. Kobilskaya, V. Lyashenko, T. Bryl
Integral equations in mathematical models of heat
transfer
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 22–23.

І. М. Задорожня, М. О. Задорожній, О. Д. Кравцов,
Є. Г. Посоха
Оптимізація параметрів систем керування електроприводів з демпфіруванням пружних коливань
за принципом електромеханічної взаємодії
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 24–25.
Розглянуто основну задачу при проектуванні сучасних
електроприводів, що полягає в забезпеченні заданої
точності й обмеженні динамічних навантажень. Електропривод має сприятливу властивість демпфірувати
пружні механічні коливання за рахунок посилення
електромеханічного зв'язку. Посилення електромеханічного зв'язку досягається вибором оптимальних параметрів за співвідношеннями, що отримані на підставі граничного випадку ефекту електромеханічної взаємодії.

І. Zadorozhnya, M. Zadorozhniy, O. Kravtsov,
Ye. Posoha
Parameter optimization of control systems of electric
drives with the damping of elastic vibrations on the
principle by electromechanical interaction
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 24–25.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017.– Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 20–21.
A variant of generalized structural-functional diagram of
the iterative three-channel differential-reducer electric
drive of feed with retuning increasing reducer and typical tuning of channels is proposed. Comparative results
of transition processes computer simulation in proposed
three-channel electric drive and compared single-channel
electric drives of feed applying to electric drive of feed
of machine-tool model ИР1600МФ4 are given.

An algorithm for solving nonlinear boundary value
problems which describe the temperature distribution in
axially symmetric closed environment with existing
internal or external heat sources are considered in the
work. The algorithm is based on the reduction of
boundary value problems for an equivalent integral
equations of Hammerstein type with the kernel in the
form of the Green's function.

It is shown that the provision of the specified accuracy
and limitations of dynamic loads is the main objective in
the design of modern electric drives. The actuator has a
favorable property dampen resilient mechanical oscillations by increasing the electromechanical coupling.
Strengthening the electromechanical coupling is
achieved by selecting the optimal parameters for the relations obtained on the basis of the limiting case of the
electromechanical interaction effect.
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A. M. Есимханова, Г. А. Сивякова
Особенности использования шаговых двигателей
в 3D-печати
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 26–27.
В ходе исследований проведена оценка особенностей
использования
шаговых
двигателей
для
3D-печати. Проведен анализ систем управления шаговыми двигателями, влияющих на качество печати,
а также рассмотрены особенности режимов работы
шаговых двигателей в 3D-принтерах.

A. Esimhcsanova, G. Sivyakova
Features of using stepper motors in 3D printing

А. О. Петрученко, Д. Д. Мугенов, А. В. Босак
Компенсация возмущающих воздействий сложных электромеханических систем
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 28–29.
Рассмотрен метод компенсации возмущающих воздействий с применением специальной компенсирующей модели, функционирующей согласно обратному динамическому алгоритму и использовании нечеткого регулятора, входными воздействиями которого
являются ошибки регулирования по скорости и
ускорению.

A. Petruchenko, D. Mugenov, A. Bosak
Compensation disturbing factors of complex
electromechanical systems
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 28–29.

Т. Ю. Бояренцева, С. С. Старостін
Аспекти реалізації поліоптимального керування
в системі позиційного електропривода
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 30–31.
Розроблено принципи формування завдання для систем електропривода на основі предикції процесу з
поліоптимальним позиціонуванням. Надано математичні залежності для реалізації предиктора. Визначено простоту трансформації поліоптимального керування для інших типів позиційних процесів.

T. Boiarentseva, S. Starostin
Aspects of the polyoptimal control implementation in
position electric drive systems
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 30–31.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 26–27.
In the course of the research, an assessment of the
features of using stepper motors for 3D printing was
carried out. The analysis of control systems of stepper
motors, affecting the print quality, and also features of
operating modes of stepper motors in 3D-printers are
considered.

The method of compensating disturbances with the use
of special compensating model, functioning according to
the inverse dynamic algorithm and using a fuzzy controller input influences which are control errors in speed and
speed-up is described above.

The principles of the references creation for electric
drive systems are developed on the basis of the prediction of process with the polyoptimal positioning. The
mathematical expressions are presented for the predictor
implementation. It is defined the simplicity of
polyoptimal control transformation for other types of
positional processes.
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Вернигора М.В., О.А. Позигун, В.К. Тытюк
Особенности режима трогания асинхронных двигателей
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 32.
Статья посвящена особенностям режима трогания
асинхронных двигателей. В работе предложена математическая модель асинхронного двигателя для
режима трогания, получены уравнения АД в классической форме пространства состояний. При их аналитическом решении получена эквивалентная матрица передаточных функций, получены выражения
для корней характеристического уравнения. Установлено, что переходная функция тока статора содержит две составляющие, с постоянными времени, которые существенно различаются по абсолютной величине.

M. Vernigora,O. Pozihun,V. Titjuk
Features of the starting mode of an induction motor

М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, О. А. Войтко
Дослідження точності позиціонування шахтної
підйомної установки з частотним керуванням
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 33–34.
Приведено результати дослідження точності позиціонування шахтної клітьової підйомної установки при
компенсації збурення від коливання величини корисного навантаження.
І. А. Козакевич, А. Л. Аміров
Оцінка можливостей ефективного використання
рекуперативного
гальмування
в
тягових
асинхронних електроприводах
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 35–36.
Наведено результати досліджень питання оптимізації
режимів рекуперативного гальмування асинхронних
електроприводів транспортних засобів. Доведено, що
можливість реалізації режиму рекуперативного гальмування залежить від величини кутової швидкості.
Визначено механізм впливу параметрів схеми заміщення двигуна на ефективність реалізації таких режимів. Запропоновано методику вибору гальмівних
режимів з точки зору максимізації обсягу повернутої
електроенергії.

M. Pechenik, S. Buryan, O. Voitko
Research precision positioning shaft lift installation
with frequency control
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 33–34.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – P. 32.
Article is devoted to features of the mode of launch of
asynchronous engines. In article the mathematical model
of the asynchronous engine for the start-up mode is offered, the equations of the asynchronous engine in the
classical form of the state space are received. In case of
their analytical decision the equivalent matrix of gear
functions is received, expressions for roots of a characteristic equation are received. It is set that the transition
function of current of the stator contains two components, with time constants which significantly differ on
absolute value.

In the article the results of research precision positioning
shaft cage hoisting plant under compensate disturbances
from fluctuations in the value of payload
I. Kozakevich, A. Amirov
Research of effective regenerative braking modes
of traction induction drives
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 35–36.
This paper presents the result of regenerative braking
research of traction induction motor drives. It is proved
that the possibility of implementing of regenerative braking depends on the angular speed of drive. The influence
of parameter of equivalent scheme of motor on the efficiency of such modes was identified. The method of
choosing the regenerative torque value for maximizing
the amount of returned electricity to the source was presented.
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Е. О. Головин, Ш. Ф. Палис
Подход согласно-параллельной компенсации
в упралении козловым краном
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 37–38.
Предложен новый подход управления скорости тележки крана, в котором для демпфирования колебаний груза нет необходимости использовать дополнительные измерения этих колебаний. Идея заключается в дополнении к классической системе управления
дополнительной согласно-параллельной связи и искусственному переназначению выхода системы. В
ходе работы были исследованы математическая модель крана с грузом и подход классического каскадного управления. Показано, что стандартные настройки коэффициентов регулятора приводят к колебательному характеру переходных процессов и что
эта проблема не может быть решена без дополнительных датчиков или пересмотра закона управления
в целом. Однако использование принципа согласнопараллельной компенсации показывает оптимистичные результаты.

I. Golovin, S. Palis
A parallel feedforward compensation approach
in control of gantry crane
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th
International conference of students and young
researchers in Kremenchuk April 11–12, 2017. –
Kremenchuk: КrNU, 2017. – PP. 37–38.

В. Ю. Ноженко
Особенности энергопроцессов в резонансном
контуре при изменении частоты питания
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 39–40.
Для упрощения анализа процессов в зарезонансной
вибрационной машине рассмотрен ее электрический
аналог – последовательный резонансный контур. С
помощью векторных диаграмм напряжения и тока
рассмотрены стационарный и нестационарный режимы, происходящие в последовательном резонансном контуре.

V. Nozhenko
Features of energy processes in the resonant circuit
when the power frequency is varied
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 39–40.

С. О. Бур’ян, В. В. Біленко, Є. Ю. Березюк
Електромеханічна система автоматизації чотириланкового маніпулятора
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 41–42.
Розроблено алгоритм керування чотириланковим
маніпулятором відповідно до його технологічних
параметрів. Приведено схему електричних з’єднань
основних елементів системи автоматизації.

S. Buryan, V. Bilenko, Y. Bereziuk
Four degrees of freedom manipulator electromechanical automation system
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 41–42.

In this contribution a new approach of trolley velocity
control is presented where no additional swing sensor for
payload damping is needed. The idea is to extent the
conventional drive control system with an additional
parallel compensator. For this purpose, a mathematical
model of a trolley-payload-system and a classical cascade drive control have been investigated. It has been
shown that using classical tuning procedures for cascade
velocity controller in this case leads to oscillating transients. This problem can not be solved without an additional sensors or redesign of feedback control law. However, utilizing the parallel feedforward compensation as
an extension for conventional control scheme gives
promising results.

To simplify the analysis of processes in a resonant vibration machine, its electrical analogue, a series resonant
circuit, is considered. With the help of vector diagrams
of voltage and current, stationary and nonstationary regimes occurring in a series resonant circuit are considered.

In this paper, the algorithm of control four degrees of
freedom manipulator has been developed according to its
technical parameters. Circuit of electrical connections of
basic elements of automation systems is also presented.

233

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

С. О. Бур’ян, Л. М. Наумчук, У Сюань
Дослідження
системи
стабілізації
тиску
нафтовидобувного комплексу
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 43–44.
Досліджено систему стабілізації тиску нафтовидобувного комплексу на основі занурюваного відцентрового електронасосу. Приведено структурну схему
електромеханічної системи нафтовидобувного комплексу. Одержано графіки роботи системи стабілізації тиску насосної установки для нафтовидобування.

S. Buryan, L. Naumchuk, Wu Xuan
Investigation of the oil complex pressure
stabilization system
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 43–44.

О. О. Закладний, Є. Г. Брижіцький
Перевірка моделі контролю енергоефективності
електромеханічних систем
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 45–46.
Наведено результати перевірки моделі контролю
енергоефективності електромеханічних систем. Перевірка та результати моделювання на ПК у середовищі MATLAB залежностей ККД, коефіцієнта потужності і робочих параметрів асинхронних двигунів
промислової серії 5А показали достатньо високу відповідність результатів розрахунків експериментальним даним виробника. Відносна похибка розрахунку
параметрів і характеристик асинхронного двигуна за
моделлю контролю енергоефективності не перевищує 7
%, що цілком достатньо для інженерної практики.

O. Zakladnyi, E. Bryzhitskyy
Check of the model control energy in the
electromechanical systems
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 45–46.

Г.О. Гаврилець, О.В. Мур
Моделювання та візуалізація віброактивності
електричних машин
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 47–48.
У роботі представлено інформаційну технологію візуалізації віброактивності електричних машин за
даними вібропараметрів. Розроблене програмне забезпечення дозволяє визначити просторовий вектор
вібпопотужності та відобразити його на трьохвимірному графіку. Таке подання дозволить аналізувати
розповсюдження вібраційної енергії у просторі.

H. Havrylets, O. Moore
Modeling and visualization of vibroactivity of electrical machines
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 47–48.

This paper was investigated the stabilization of pressure
oil complex on the basis of centrifugal submersible
electric pumps. Present the structural diagram of
electromechanical system of oil complex. The obtained
operating schedules the stabilization system pressure
pumping units for oil production.

The results of model validation control energy
electromechanical systems. Testing and simulation
results to a PC in MATLAB environment dependencies
efficiency, power factor and operating parameters of
industrial induction motors 5A series showed relatively
high compliance calculation results to experimental
data producer. The relative error of calculation
parameters and characteristics of the model of induction
motor control energy does not exceed 7 %, which is
sufficient for engineering practice.

The paper presents the information technology visualization of vibroactivity of electric machines according
vibroparametrs. The developed software allows to determine the spatial vector of vibropower and display it
on a three-dimensional graph. This representation allows to analyze the distribution of vibrational energy in
space.
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Н. В. Волянская, Р. С. Волянскиий
Синтез интервальной системы управления
двухмассовым электромеханическим объектом
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 49–50.
На основании параллельной математической модели
двухмассового электромеханического объекта с учетом рассеяния энергии при упругих деформациях
определено интервальное управляющее воздействие.
Приведены результаты математического моделирования

N. Volianskaya, R. Voliansky
Synthesis of an interval control system for a two-mass
electromechanical object
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 49–50.

В. В. Піддубний
Аналіз шляхів побудови систем керування
електротехнічними
випробувальними
комплексами
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 51–52.
Проведено аналіз шляхів побудови системи керування електротехнічним випробувальним комплексом.
Запропоновано блок–схему комплексу для випробування із застосуванням елементів інтелектуальних
технологій, призначенням яких є розрахунок гармонічних складових сигналів керування перетворювачами енергії для забезпечення формування навантажувальних режимів

V. Piddubnyi
Analysis by building control system electrotechnical
testing facility

И. А. Крамаренко, Д. Є. Чернов, А. О. Богодист,
О. А. Хребтова
Обоснование к разработке системы управления
портальным краном типа «Кировец»
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 53–54.
Проведен анализ факторов, влияющих на формирование стохастического характера момента сопротивления при выполнении перемещения груза по траектории с учетом внешних воздействий предвиденного
и не предвиденного характера. Сформированы требования к автоматической системе управления работой портального крана, и на базе требований предложено использование нечеткой логики для реализации АСУ.

I. Kramarenko,
D.
Chernov,
A.
Bogodist,
O. Khrebtova
Justification for the development of a control system
for a portal crane of the Kirovets type
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 53–54.

Based on the parallel mathematical model of a two-mass
electromechanical object and taking into account the
energy dissipation under elastic deformations, an interval
control action is determined. The results of control system simulation are shown.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 51–52.
This paper analyzes the ways of building control system
electrical testing facility. A block diagram for testing
complex components using intelligent technologies,
whose purpose is to calculate the harmonic components
of the control signals to ensure energy converters
formation stress regime.

The analysis of the factors influencing the formation of
the stochastic nature of the moment of resistance in performing the movement of cargo along the trajectory taking into account the external effects of the foreseen and
not foreseen nature is analyzed. Formed requirements for
an automatic control system for the operation of the portal crane and based on the requirements it was suggested
to use fuzzy logic for the implementation of the automated control system.
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Р. П. Яцюк, Є. В. Бурдільна
Розробка
двоконтурного
нейрорегулятора
для керування двигуном постійного струму
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 55–56.
Розроблено математичну модель двигуна постійного
струму для отримання навчальних даних, які використовуються для тренування нейронної мережі. Наведено розроблену схему нейрокерування двигуном
постійного струму. Розроблено модель нейронної
мережі, яка лежить в основі нейрорегулятора.
О. С. Карпенко, М. Ю. Юхименко
Особливості
вибору
електропривода
для
регулюючої трубопроводної арматури
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 57–58.
Розглянуто особливості експлуатації й розрахунку
електроприводів регулювальної трубопровідної арматури. Вказано недоліки використовуваних конструктивних методів вибору електроприводів. Запропоновано більш точний і економічний метод вибору
серійних електроприводів для нової регулюючої апаратури, прийнятний при розробці. Відмінність методу, порівняно з існуючими, полягає в комплексній
оцінці й урахуванні зміни моменту технологічного
опору на всіх ділянках руху в номінальному повторно-короткочасному режимі роботи, а також відкриття
та закриття регулюючої апаратури в короткочасному
режимі роботи електропривода.

R. Yatsyuk, E. Burdilna
Development of the two-circuit neuro-regulator
for control direct current motor
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 55–56.

А. В. Федотьєв, І. С. Сергієнко
Особливості
математичного
моделювання
дробновимірних
інтегро-диференціальних
регуляторів
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 59–60.
Розглянуто особливості математичного моделювання
дробновимірних інтегро-диференціальних рівнянь.
Запропоновано підхід до розрахунку таких рівнянь з
урахуванням ефекту «короткої пам’яті» на основі
рівняння Грюнвальда–Лєтнікова.

A. Fedotiev, I. Serhiienko
The
mathematical
simulation
peculiarities
of fractional integral-differential controllers

In this paper developed mathematical DC motor model
for training data used to train the neural network. Submitted scheme developed neuro-control for direct current
motor. Developed the model of a neural network that
underlies neuro-regulator.
O. Karpenko, М. Yukhimenko
Features choice for electric drive regulating pipeline
valves
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 57–58.
The paper describes the features and operation of calculating electric adjusting valves. These drawbacks design
techniques used electric choice. A more accurate and
economical method of choice for the new series of electric regulating apparatus, in developing acceptable. The
difference method, compared with existing, is a comprehensive evaluation and consideration of changes since
technological support in all areas of movement in nominal repeated short-time work, as well as opening and
closing regulating equipment in short mode electric
drive.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 59–60.
The mathematical simulation peculiarities of fractional
integral-differential equations were considered. The approach to computing of these equations based on
Grünwald–Letnikov formula taking into account “short
memory” effect is proposed.
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Д. Швайнер, Д. Ковач
Вимірювання паралельного з'єднання DC/DC
перетворювачів
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 61–63
Робота описує необхідність подальших досліджень в
області DC/DC перетворювачів. Більшою мірою описано переваги паралельно з’єднаних DC/DC перетворювачів. Основною метою роботи є визначення,
шляхом вимірювань, властивостей паралельних
DC/DC перетворювачів із двома різними типами регуляторів напруги та визначення, який з них підходить для спільної паралельної роботи.

D. Schweiner, D. Kováč
Measurements of a parallel connection of the DC/DC
converters
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 61–63.

В. С. Горпиненко
Проблема моделювання синхронних двигунів
при наближеному завданні параметрів моделі
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 64–65.
Проведено дослідження розв’язків моделі СД, записаної у рівняннях Парка–Горєва. Аналіз методик розрахунку параметрів СД для моделювання показує,
що існують значні відхилення у параметрах, якщо
невідомі точні початкові значення. Це може призвести до суттєвих відмінностей у розрахункових динамічних процесах, отриманих за таких умов при невизначеності параметрів двигунів навіть при відхиленнях параметрів у межах допустимих величин.

V. Gorpynenko
The problem of simulating synchronous motors with
the approximate specification of model parameters
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 64–65.

М. А. Чижов
Электропривод ПЧ–АД при подключении двигателя к преобразователю длинным силовым кабелем
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 66–67.
Показана необходимость учета сети питания для регулируемых электроприводов, работающих от преобразователя частоты. Учет питающей сети осуществляется на основе волновых уравнений. Показан
сложный характер процессов преобразования энергии.

M. Chizhov
Electric drive IF-AD when connecting the motor
to the converter with a long power cable

The paper is describing the need of further research in the
DC/DC converters area. There are outlined benefits of
more DC/DC converters connected in parallel. The main
aim of the paper is by measurements to find out properties
of parallel DC/DC converters with two different types of
voltage regulators and determine which one is appropriate
for the parallel co-working.

The research model solutions CD recorded in Park-Gorev
equations. Analysis methods of calculation parameters for
SD modeling shows that there are significant variations in
the parameters if you do not know the exact initial values.
This can lead to significant differences in the calculation
of dynamic processes, obtained under these conditions
with uncertain parameters engines, even with deviations of
parameters within acceptable values.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 66–67.
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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М. В. Сливканич, С. С. Димко, С. М. Ковбаса
Порівняльне дослідження енергоефективності
алгоритмів керування асинхронними двигунами
в електротранспорті
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 68–69.
Проведено дослідження енергоефективності алгоритмів непрямого векторного керування та прямого
векторного керування з максимізацією співвідношення момент–струм для асинхронних двигунів при
застосуванні в електротранспорті. Дослідження проводились при відпрацюванні траєкторії руху міського циклу. Отримані результати показали, що алгоритм векторного керування з максимізацією співвідношення момент–струм доцільний для застосування
в електротранспорті з метою підвищення енергоефективності.

M. Slyvkanych, S. Dymko, S. Kovbasa
Comparative study of energy control algorithms for
induction motors in electric vehicles

А. В. Курин, Т. И. Сиверская
Модернизация систем очистки газов в конвертерах
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 70.
Рассматриваются пути модернизации систем очистки
газов в конвертерах. В последнее время конверторному газу уделяется внимание как источнику парниковых газов и монооксида углерода. Утилизация
конверторных газов как топлива направлена на защиту окружающей среды и энергосбережения, относится к первоочередным общеотраслевым мероприятиям.

A. Kurin, T. Siverskaya
Modernization of gas cleaning systems in converters

А. Л. Перекрест, Є. О. Чеботарьова, О. В. Герасименко
Інструментарій оцінки ефективності рішень
з термомодернізації цивільних будівель
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 71–72.
Проведено аналіз чинників, що впливають на оцінку
ефективності рішень з термомодернізації цивільних
будівель. На основі проведеного аналізу були висунуті вимоги та отримана структура інструментарію
оцінки, який комплексно враховує характеристики
об’єктів модернізації, капітальні та експлуатаційні
витрати рішень, удосконалений критерій беззбитковості за показником економії теплової енергії.

А. Perekrest, Ye. Chebotareva, O. Herasymenko
The tools of assess the efficiency of solutions for the
thermomodernization in public buildings
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 71–72.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 68–69.
The comparison study of energy efficiency of of indirect
vector controller and direct vector controller with torque
per Ampere maximization criterion for induction motor
used in electric vehicles. Research was performed for
standard city cycle. The direct vector controller with
torque per Ampere maximization criterion can be used in
electric transport in order to improve energy efficiency.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – P. 70.
The paper discusses ways of modernization of systems
of gas purification in the Converter. Lately, the Converter gas is paid attention as a source of greenhouse gases
and carbon monoxide. Utilization of Converter gas as
fuel is aimed at environmental protection and energy
saving, refers to industry-wide priority activities.

The paper analyzes the factors influencing the evaluation
of assess the efficiency of solutions for the
thermomodernization in civil buildings. Based on the
analysis carried out, the requirements and the structure of
the evaluation tool were put forward, taking into account
the characteristics of the modernization facilities, the
capital and operating costs of the solutions, the improved
breakeven criterion for the heat energy saving indicator.

238

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

А. О. Сулим, А. І. Ломонос
Аналіз технічних рішень щодо керування енергообміними процесами на тяговому рухомому
складі з бортовими накопичувачами енергії
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 73–74.
Виконано узагальнений аналіз існуючих технічних
рішень щодо керування енергообмінними процесами
на тяговому рухомому складі з бортовими накопичувачами енергії. Встановлено, що реверсивні за струмом широтно-імпульсні перетворювачі з індуктивними дозаторами електроенергії дозволяють підвищити ефективність енергообмінних процесів, зменшити масогабарити та величину «мертвого» об’єму
бортових накопичувачів.

A. Sulym, A. Lomonos
Analysis of technical solutions for managing energyexchanged processes on traction rolling stock
with onboard energy storages
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 73–74.

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова
Использование эквивалентных схем замещения в
задачах идентификации параметров насосного
комплекса
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 75–77.
Показано, что для исследования динамических процессов в электрогидравлическом комплексе целесообразно применять метод электрогидравлической аналогии. Установлено, что представление электрогидравлического комплекса эквивалентной электрической схемой замещения позволяет определить напор,
расход и гидравлическую мощность в любой точке
гидросети. Отмечено, что уравнения баланса гармонических составляющих гидравлической мощности
между источником и элементами гидросистемы лежат в основе метода идентификации параметров электрогидравлического комплекса.

V. Kovalchuk, T. Korenkova
Using the equivalent electrical equivalent circuits in
problems of identification of the pump complex
parameters
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 75–77.

The generalized analysis of technical solutions for managing energy-exchanged processes on traction rolling
stock with onboard energy storages is carried out. It was
established that the current reversing impulse relative
time converters with electricity inductive metering unit
improve the efficiency of energy-exchanged processes
and reduce mass-dimensional parameters and volume of
onboard storage that is not used.

It is shown that the electrohydraulic analogy method
should be used to study dynamic processes in the
electrohydraulic complex. It is established that the
representation of an electrohydraulic complex by an
equivalent electric circuit of substitution makes it
possible to determine the head, flow and hydraulic power
at any point of the hydrosystem. It is noted that the
equations of balance of the harmonic components of the
hydraulic power between the source and the elements of
the hydraulic system underlie the method of
identification the parameters of the electrohydraulic
complex.
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Р. Н. Манько, В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова
Диагностика утечек в трубопроводной сети насосного комплекса при формировании тестового
гармонического воздействия
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 78–80.
Показано, что возникновение утечек в трубопроводной сети сопровождается протеканием сложных волновых процессов в гидросистеме. Установлено, что
на характер волновых процессов в трубопроводной
сети влияют место локализации аварии, величины
утечки, конструктивные параметры трубопроводной
сети, а также свойства транспортируемой жидкости.
Определено влияние утечки на технологические и
энергетические характеристики насосного комплекса. Отмечено, что для идентификации утечки может
быть использована гидравлическая мощность, частотный анализ которой позволяет получить более широкий спектр диагностических признаков нестационарного режима.

R. Manko, V. Kovalchuk, T. Korenkova
Leaks diagnostics in the pump complex pipeline
network with formation test harmonic action

А. Г. Волочай
До ідентифікації параметрів асинхронних двигунів при синусоїдальній напрузі джерела живлення
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 81–83.
Проведено дослідження щодо підвищення ефективності використання енергетичного методу при визначенні електромеханічних параметрів АД, що досягається за рахунок уведення додаткового фіктивного
джерела синусоїдної напруги з фіксованою амплітудою й частотою, формування й рішення системи рівнянь балансу складових гармонік миттєвої потужності, при цьому похибка ідентифікації ЕМП значно
нижче, ніж у випадку використання традиційних.

A. Volochai
To identification parameters of asynchronous motors
with sinusoidal voltage power supply
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 81–83.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 78–80.
It is shown that the occurrence of leaks in the pipeline
network is accompanied by the flow of complex wave
processes in the hydraulic system. It is established that
the nature of wave processes in the pipeline network is
affected by the location of the accident, the magnitude of
the leakage, the design parameters of the pipeline
network, and the properties of the transported liquid. The
influence of leakage on technological and power
characteristics of the pumping complex is determined. 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.

The work studies on efficient use of energy method for
determining the electromechanical parameters of blood
pressure, which is achieved by the introduction of
additional fictitious sources sinusoidal voltage of fixed
amplitude and frequency, formulation and solution of
equations balance components harmonics instantaneous
power, and the error identification the electromechanical
parameters much lower than when using conventional.
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І. С. Слободянюк, В .В. Будашко
Ідентифікація маркерів деградаційних ефектів
на лініях потоків гребних гвинтів комбінованого
пропульсивного комплексу
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 84–85.
На підставі методів обчислювальної гідродинаміки, а
також заданих початкових і граничних умов диференціальних рівнянь для потоків гребних гвинтів ідентифіковані маркери енергетичного потоку, що характеризують певний експлуатаційний режим. Визначено спосіб параметризації розподілу осьових і тангенціальних сил на лініях потоків гребних гвинтів
суднової енергетичної установки комбінованого
пропульсивного комплексу. Приведені відповідні
характеристичні залежності маркерів від інтенсивності деградаційних ефектів.

I. Slobodyanyuk, V. Budashko
Identification of markers of degradation effects
on flow lines propellers for combined propulsion
complex
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 84–85.

К. О. Сорока, Д. О. Личов
Розробка регресійної моделі витрат електроенергії
підприємствами
наземного
електричного
транспорту
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 86–87.
Виконано
аналіз
витрат
електроенергії
підприємствами електротранспорту згідно зі статистичними даними результатів їх роботи. Побудовано
регресійну модель, яка описує залежність витрат
електроенергії від температури навколишнього середовища. Показано необхідність зміни системи обліку
витрат електроенергії й упровадження нової системи
на основі використання лічильників електроенергії
транспортних засобів.
Д. В. Романча, А. Л. Перекрест
Підготовка даних для системи енергетичного
моніторингу в муніципалітетах
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 88–89.
Розроблено процедури підготовки та первинної обробки даних про теплоспоживання будівель різного
призначення. Застосування єдиних критеріїв оцінки
дозволяє оцінити ефективність використання
однакової кількості енергоресурсу для теплового
забезпечення різних будівель.

K. Soroka, D. Lychov
Development regression models your electricity
company-waste-tvamy terrestrial electric transport

The paper, based on the methods of computational fluid
dynamics, and given initial and boundary conditions for
differential equations flows propellers that characterize
the operation mode markers energy flow are identified.
Way parameterization distribution of axial and tangential
forces on the lines flow propeller ship power plant combined propulsion complex is determined. Appropriate
markers characteristic depending on the degree of the
depth of degradation effects are given.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 86–87.
The paper analyzed the cost of electricity Electric companies according to the statistics of the results of their
work. Built regression model describing the dependence
of power consumption on the ambient temperature. The
necessity of changing the system of cost accounting of
electric energy and the introduction of a new system
based on the use of energy meters vehicles.

D. Romancha, A. Perekrest
Рreparing for data monitoring system power in
the municipality
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 88–89.
The procedure of preparation and processing of data on
heat consumption various buildings. The use of common
assessment criteria to evaluate the effectiveness of using
same amount of energy to provide heat various buildings.
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А. С. Блінова, В. О. Чорна
Енергетичне обстеження системи освітлення навчальних приміщень учбового корпусу
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 90.
Розглянуто питання енергетичної ефективності системи освітлення навчального корпусу. Для дослідження було застосовано: метод світлового потоку,
метод питомої потужності й точковий метод. Запропоновано методи енергозбереження та оцінена їх
економічна ефективність.

A. Blinova, V. Chorna
The energy survey of the lighting system of
educational premises in the educational institution
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – P. 90.
The paper considers the energy efficiency of the lighting
system of the educational building. For the research were
applied the light flux method, method of unit power and
point method. It was offered the methods of energy saving and an estimation of their economic efficiency.

Ж. І. Ромашихіна
Вибір оптимальної вейвлет-функції для діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних
двигунів
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 91–92.
Наведено дослідження з вибору оптимальної вейвлет-функції для діагностики пошкоджень стрижнів
ротора асинхронних двигунів. Проведено дослідження для синусоїди модульованої періодичними високочастотними коливаннями та тестового сигналу
електрорушійної сили в обмотках статора асинхронного двигуна з пошкодженнями стрижнів ротора. У
результаті встановлено, що для діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів доцільно використовувати вейвлет Симлета.

Zh. Romashykhina
Choice of the optimal wavelet-basis functions
for diagnostics of rotor broken bars of induction
motors
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 91–92.

Д. Ю. Сусік, Н. В. Зачепа, Ю. В. Зачепа
Автоматизована система моніторингу показників
перетворення електричної енергії автономного
джерела електропостачання
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 93–94.
На основі аналізу регламентованих кількісних та якісних показників перетворення енергії в енергогенеруючих пристроях розроблено автоматизовану систему моніторингу енергоефективності роботи автономного джерела електропостачання.

D. Susik, N. Zachepa, Iu. Zachepa
Automated monitoring system of indicators
converting electrical energy independent source of
electricity
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 93–94.

In this paper, presents studies on the choice of the
optimal wavelet function for the diagnostics of rotor
broken bars of induction motors. A study was made for a
sinusoid modulated by periodic high-frequency
oscillations and a test EMF signal in the stator windings
of an induction motor with the rotor broken bars. As a
result, it has been established that it is advisable to use
the Simlet wavelet to diagnostics of rotor broken bars of
induction motors.

Based on the analysis of regulated qualitative and
quantitative transformation of energy in power
generation devices developed an automated system for
monitoring energy efficiency of independent power
sources.
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В. Я. Бунько
Підвищення параметрів електричної енергії
в мережах 0,4 кВ на основі оптимальної
компенсації реактивної потужності
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 95–96.
Проведено дослідження для визначення величини
підвищення напруги за рахунок встановлення компенсуючих пристроїв для повної компенсації реактивної потужності. Запропоновано методику для визначення рівня напруги в магістральних розподільних
електричних мережах. У результаті досліджень
отримано значення рівня напруги при повній компенсації реактивної потужності, які знаходяться в межах норми, що підтверджує достовірність розрахунків рівня напруги. Проведено оцінку впливу компенсації реактивної потужності на рівень напруги, після
якої можна приймати рішення про використання
пристроїв без збудження або застосування вольтододаткових трансформаторів.

V. Bunko
Increased options of electricity networks 0,4 kV
based on optimal reactive power compensation

Ю. О. Слободенюк
Дослідження миттєвих електричних та енергетичних параметрів режиму системи тягового електропостачання постійного струму
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 97–98.
На підставі аналізу попередніх досліджень виявлені
недоліки пов’язані з роботою керованих силових перетворювачів на тяговій підстанції постійного струму та на електровозі, які створюють невластиві для
даної системи пульсації напруги та струму. Це призводить до погіршення показників якості електроенергії та до виникнення втрат електричної енергії. В
ході роботи виконано оцінку впливу гармонік, згенерованих перетворювачами електровоза в контактну
мережу, на величину втрат потужності в системі тягового електропостачання. Виконане моделювання
розрахунку системи на основі положення електровоза, що рухається на ділянці й споживаного їм струму.

Ju. Slobodeniuk
Research and instantaneous electric power mode
settings traction power supply systems of direct
current
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 97–98.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 95–96.
A study to determine the value of increasing the voltage
by installing compensating devices for full reactive
power compensation. The technique for determining the
voltage in the main distribution electrical grids.
As a result of research obtained value of voltage at full
reactive power compensation, which are in the normal
range, confirming the reliability of calculation of stress.
An assessment of the impact of reactive power
compensation for voltage level, after which you can
decide to use devices without the excitement or the use
of extra-volt transformers.

On the basis of previous studies identified deficiencies
related to work-driven power converters on DC traction
substations and the electric, creating unusual for the
system voltage and current ripple. This leads to a
deterioration in the quality of electricity and the
emergence of power loss. The work was performed
impact assessment harmonics generated by converters in
electric contact network, the value of power losses in
traction power supply system. Modelling calculation
system based on electric position, moving to the area and
consumed them current.
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Б. А. Теницький
Розподіл компонент потужностей на ділянці
електроспоживання при роботі трифазного
тиристорного регулятора
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 99–100.
Проведено дослідження параметрів електроенергії
системи електропостачання зі споживачем, що є двигуном постійного струму, який регулюється тиристорним перетворювачем. Дослідження виконувалися на
базі стандарту ІЕЕЕ 1459 – 2010. Отримані результати
наглядно показують негативний вплив роботи тиристорного перетворювача на параметри мережі.

B. Tenytskyy
The distribution component capacities in the area of
power consumption when operating phase thyristor
controller
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 99–100.

Р. А. Хорошко
Розподіл компонент потужностей на ділянці
електроспоживання при роботі трифазного
тиристорного регулятора
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 101–102.
Проведено дослідження параметрів електроенергії
системи електропостачання зі споживачем з тиристорним перетворювачем напруги на базі стандарту
ІЕЕЕ 1459 – 2010. Виконані дослідження дозволяють
достовірно оцінити негативний вплив роботи тиристорного перетворювача на систему електропостачання. Проаналізувавши отримані дані, робимо висновки, що тиристорне регулювання напруги печі опору
дає різко негативний вплив на параметри електроенергії мережі.
М. В. Даєв
Дослідження розповсюдження викривлення потужності електроенергії на ділянці електроспоживання зі зварювальною установкою
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 103–104.
Проведено дослідження показників споживання електричної енергії ділянки цеху з лінійним та нелінійним навантаженням. Проведені досліди дозволяють
зробити оцінку показників споживання електричної
енергії на підставі впливу роботи зварювального обладнання, яке генерує в мережу вищі гармоніки.

R. Horoshko
The distribution component capacities in the area
of power consumption when operating phase
thyristor controller
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 101–102.

The paper studies an electrical power supply system with
the consumer that is a DC motor which is regulated by a
thyristor converter. Research carried out based on the
standard IEEE 1459 – 2010. The results clearly show the
negative impact of thyristor converter on the network
settings

The work carried out the research of the electric power
system with the electric power supply with the thyristor
converter on the basis of the standard IEEE 1459 – 2010.
The investigations to reliably assess the negative impact
of the thyristor power converter system. After analyzing
the data make conclusions thyristor control voltage
resistance furnace enables dramatically negative impact
on the electricity network settings.

M. Daev
Studies of the spread of the distortion power
electricity on the plot of power consumption with
welding unit
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 103–104.
In the paper, a study of indicators of consumption of
electric energy section of the plant with linear and
nonlinear loads. The experiments permit an assessment
of indicators of consumption of electric energy on the
basis of the influence of welding equipment that
generates in the network of higher harmonics.
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В. С. Демків, О. В. Дозоренко
Електротехнічний комплекс електропостачання
гірничих підприємств на базі сонячних електростанцій
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 105.
У низці наукових робіт розглядається впровадження
сонячних енергетичних установок у структуру електропостачання підприємств, тому є доцільним розроблення структурної схеми електротехнічного комплексу електропостачання гірничих підприємств на
базі сонячних електростанцій з метою підвищення
надійності системи електропостачання й зменшенням споживання електричної енергії з мережі. Розроблено структурну схему електротехнічного комплексу електропостачання гірничих підприємств на базі
сонячних електростанцій.

V. Demkiv , O. Dozorenko
Electrotechnical complex of power supply of mining
companies based on solar power station

А. В. Кочаток
Вплив якості електроенергії на роботу системи
тягового електропостачання
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 106–107.
Для підвищення якості електричної енергії в тягових
системах потрібно розв’язати багато завдань, таких
як урахування обмінних процесів, що відбуваються в
системах електропостачання за наявності несинусоїдальних джерел і споживачів електричної енергії;
удосконалення методології розрахунку реактивної
потужності та розробка заходів щодо її мінімізації;
розробка та удосконалення засобів підвищення якості електричної енергії у системах тягового електропостачання.

A. Kochatok
The impact of power quality in the system
of the traction power supply
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 106–107.

А. Н. Удербаев, Е. В. Кунтуш
Модернизация
системы
электроснабжения
береговой насосной станции КарГРЭС–1
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 108–109.
Рассматриваются возможные пути модернизации
системы электроснабжения Береговой насосной
станции. Предлагаются для установки трансформаторная подстанция, компенсаторы реактивной мощности. Также для установки предлагаются вакуумные
выключатели, микропроцессорные блоки защиты.
Рассматриваются их достоинства и недостатки.

A. Uderbayev, E. Kuntush
Modernization of the power supply system
of the shore pumping station KarGRES-1
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 108–109.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – P. 105.
In number of scientific papers is considered installation
of solar power plant in the structure of power companies,
therefore it is advisable to develop the diagram of
electrotechnical complex of mining companies based on
solar power, to improve the reliability of power supply
and a decrease in electricity consumption from the grid.
The designed by structure of electrotechnical complex of
power supply mining companies based on solar power.

To improve the quality elektrychnoe yenerhiyi in traction
systems need to solve many problems such as:
сonsideration of metabolic processes occurring in power
systems for the presence of non-sinusoidal sources and
consumers of electric energy; improving the
methodology for calculation of reactive power and taking
steps to minimize it; development and improvement of
means of improving the quality of electric power systems
of traction power supply.

This paper discusses possible ways of upgrading the
power supply system of the shore pumping station.
Available to install a transformer substation, reactive
power compensators. Also available for installation vacuum switches, microprocessor-based relays. We consider their advantages and disadvantages
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А. Н. Минко
Электрогенерирующие установки малой мощности блочного исполнения
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 110–111.
Определены перспективные направления развития
электрогенерирующих установок малой мощности
блочного исполнения (в том числе автономных и
точечных) для потребления собственных нужд крупных промышленных предприятий горной, металлургической, пищевой, сельскохозяйственной и машиностроительной отрасли.

A. Minko
Electricity supply for a low power unit design

В. І. Нежурін, В. Ю. Куваєв, А. В. Дзвінчук
Визначення
втрат
у
металоконструкціях
феросплавної електропечі шляхом математичного
моделювання за методом вторинних джерел
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 112–113.
Метою даної роботи є проведення розрахунку
розподілення щільності вторинних джерел і
напруженості магнітного поля в об’ємі й на поверхні
своду ванн феросплавних печей. Основним завданням роботи є створення раціональної картини
розподілення електромагнітного поля у феросплавній
електропечі, доцільної на етапі проектування та
вирішення питання енергозбереження при їх
експлуатації з використанням математичного моделювання.

V. Nezhurin, V. Kuvaiev, A. Dzvinchuk
Losses definition in metal structures of ferroalloy
electric furnace by mathematical simulation metod
of secondary sources
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 112–113.

О. В. Дозоренко, В. С. Демків
Електротехнічний комплекс електропостачання
гірничих підприємств на базі вітроенергетичних
установок
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 114.
Якщо
розглядати
ідею
застосування
вітроенергетичних установок в умовах кар’єрів як
результат розвитку науково-технічної та економічної
думки, то це дозволить покласти початок
модернізації живлячої мережі та системи електропостачання гірничих підприємств.
У даній роботі пропонується використання
вітроенергетичного комплексу в умовах гірничих
підприємств для електропостачання відповідальних
споживачів електроенергії. Це дозволить підвищити
надійність
електропостачання
відповідальних
споживачів, а також зекономити кошти, що витрачаються на сплату за електроенергію.

O. Dozorenko, V. Demkiv
Electrotechnical complex of power consumption mining companies base on the wind power plant

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 110–111.
Perspective directions of development of low-power
electricity generating plants block execution (including
stand-alone and point) for the consumption of their own
needs of large industrial enterprises in mining, metallurgy, food, agricultural and engineering industry.

The aim of this work is to calculate the density distribution of secondary sources and the magnetic field in the
volume and surface redd baths ferroalloy furnaces main
objective is the creation of a rational picture of the distribution of the electromagnetic field in the ferroalloy electric furnace expedient at the design stage and the issue of
energy saving in their operation using mathematical
modeling.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – P. 114.
If we consider the idea of the use of wind turbines in
terms of career as a result of scientific, technical and
economic thought, it will initiate the modernization of
the supply network and power supply system of mining
companies.
This paper proposes the use of wind power complex in
terms of mining companies responsible for electricity
consumers. This will increase the reliability of power
responsible consumers, but also save money spent on
paying for electricity.
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А. В. Рухлов
Про сучасні виклики для енергетичної системи
України
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 115–116.
Наведено та проаналізовано добовий графік електричних навантажень та поточний стан енергосистеми України з точки зору нерівномірності електроспоживання. Визначено, що наявні генеруючі джерела
знаходяться на стадії вичерпання фізичних можливостей для забезпечення добового регулювання навантаження
та
раціональних
режимів
роботи
електростанцій. Запропоновано модернізацію теплових
енергоблоків
та
впровадження
децентралізованих високоманеврених потужностей у
регіональних центрах електричних навантажень.

A. Rukhlov
About the modern challenges for Ukraine's power
system
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 115–116.

Р. В. Сєров
Комплекс
регулювання
рівня
неактивної
потужності у вузлі мережі з асинхронним
генератором з фазним ротором
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 117–118.
Розроблено комплекс керування неактивною потужністю мережі з асинхронним генератором з фазним
ротором та схемне рішення до нього. Обґрунтовано
роботу комплексу. Даний комплекс дає можливість
управляти активною та реактивною потужністю мережі.

R. Sierov
Regulation of complex inactive power in network
nodes with asynchronous generator with slip-ring
motors
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 117–118.

Т. В. Землянська
Удосконалення системи компенсації негативного
впливу на мережу живлення роботи індукційної
печі опору в умовах ливарного цеху ПАТ «Авто
КрАЗ»
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 119–120.
Надано аналітичне дослідження процесів компенсації систем електропостачання з використанням кросвекторної теорії у частотній області. Розроблено метод компенсації вищих гармонік струму із сепарацією гармонік напруги, викликаних гармонічними спотвореннями напруги мережі живлення. Запропоновано шляхи вдосконалення системи компенсації неактивних складових струмів, що генеруються роботою
індукційних
печей
у
ливарному
цеху
ПАТ «АвтоКрАЗ».

T. Zemlianska
Improving
the
system
of
compensation
for the negative impact of a power of resistance induction furnace under conditions of foundry PJSC
"AvtoKrAZ"
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 119–120.

The day's electric loading diagram and current state of
Ukraine's power system in the view of electroconsumption unevenness are resulted and analyzed. It is
definite, that present generating sources are on the stage
of exhausting of physical possibilities for providing of
day's loading adjusting and rational operating modes of
power-stations. The modernization of thermal power
units and introduction of the decentralized highmanoeuvre powers in the regional centers of electric
loading is offered.

The complex management of inactive power network
with asynchronous generator with a phase rotor and
circuitry solutions to it. Substantiates job complex. This
set makes it possible to control the active reactive power
network.

The paper presents an analytical study of the compensation process using electricity cross-vector theory in the
frequency domain. The method of compensation of higher harmonics current separation of harmonic voltage distortion caused by harmonic voltage supply. Ways of improving the system of compensation inactive components
of currents generated by the work of induction furnaces
in the foundry PJSC "AvtoKrAZ".
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В.В. Дерев’ягін
Вплив зварювальної установки постійного струму
на показники споживання електричної енергії
ділянки цеху
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 121–122.
Проведено дослідження показників споживання
електричної енергії ділянки механічного цеху з
нелінійним навантаженням у вигляді зварювальної
установки постійного струму. Виконаний комплекс
досліджень
дозволяє
оцінити
спотворення
параметрів мережі, а також розподіл повної
потужності між основною та вищими гармоніками
при наявності в складі ділянки електроспоживання
зварювальної установки постійного струму.

V. Dereviahin
The influence of DC welding machine on the electrical energy consumption of the shop area

А. Матвєєва, В. О. Чорна
Обстеження будівлі навчального корпусу з метою
визначення класу його енергетичної ефективності

A. Matveeva, V. Chorna
Survey of the building of the educational casing
for the purpose of class definition of its energetic
efficiency
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 123–124.
In the work the considered questions of relevance of carrying out power inspection and certification of buildings
and constructions. The presented results of inspection of
the educational casing regarding power efficiency. It is
established that the studied object has a low class of energy efficiency. The established reasons of low indicators and the offered options of their increase.

Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 123–124.
Розглянуто питання актуальності проведення енергетичного обстеження та паспортизації будівель та
споруд. Представлено результати обстеження навчального
корпусу
на
предмет
енергетичної
ефективності. Встановлено, що досліджуваний
об’єкт має низький клас енергоефективності. Встановлено причини низьких показників та запропоновано варіанти їх підвищення.
А. В. Бялобржеский, В. В. Прус, А. В. Никитина,
Е. А. Никитина
Определение
и
использование
мощности
искажения при полигармоническом характере
мгновенной мощности.
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 125–126.
Получена зависимость для определения мощности
искажения, исключающая ее некорректную оценку
через полную мощность на основании анализа составляющих мгновенной мощности при ее полигармоническом характере изменения.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 121–122.
This paper investigates electrical energy consumption of
the mechanical shop area with a nonlinear load as DC
welding machine. Research results allows to evaluate the
distortion of the network parameters and the distribution
of apparent power between fundamental and other harmonics in the presence of DC welding machine in the
part of power consumption area.

A.
Bialobrzheskyi,
V.
Prus,
A.
Nikitina,a,
E. Nikitina
Determination and use of distortion power
for a polyharmonic character of instantaneous power
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 125–126.
A dependence is obtained for determining the distortion
power, excluding its incorrect estimate through the total
power on the basis of the analysis of the instantaneous
power components at its polygameric character of the
change.
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В. О. Гайдук,, О. М. Кравець, В. В. Ястребов
Система позиціювання рухомої ланки роботаманіпулятора PM-01 в умовах навчальної
лабораторії
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 127–128.
Розроблена цифрова система керування положенням
рухомої ланки промислового маніпулятора РМ-01
забезпечує точне його позиціонування (до 0,1 мм) за
сигналами інкрементального енкодера сервоприводу.
Запропонована структура цифрової системи позиціонування рухомої ланки промислового маніпулятора
РМ-01, спільно з розробленим апаратним і програмним забезпеченням, дозволить побудувати єдину систему позиціонування для всіх суглобів робота з керуванням від персонального комп'ютера (або ІЧ пульта).

V. Haiduk, O. Kravets, V. Yastrebov
Positioning system for the robot-manipulator PM-01
movable unit in educational laboratory conditions

В. О. Гайдук, О. М. Кравець
Бездротова система керування мобільним роботом
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 129.
Розроблена система керування мобільним роботом є
досить гнучною й може бути легко адаптована для
виконання різного роду завдань. Завдяки будові гусениць платформи робот може долати такі перешкоди,
як сходинки, нерівності, пагорби та інші невеликі перешкоди. Головний модуль керування роботом характеризується своєю низькою собівартістю, надійністю,
швидкодією та наявністю бездротової технології WiFi.

V. Haiduk, O. Kravets
Wireless robotics control system
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – P. 129.

О. В. Зеленская, В. А. Огарь
Автоматизированная система диспетчерского
управления
коммутационной
аппаратурой
трансформаторной подстанцией
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 130–131.
Обоснована необходимость создания АСДУ на примере ГПП Еристовского горно-обогатительного комбината. Показано, что управление трансформаторной
подстанцией с помощью АСДУ позволяет обеспечить контроль и учет параметров технологических
процес сов, оптимизировать управление технологическими процессами, провести экономию эксплуатационных расходов и сокращение численности обслуживающего персонала, а также обеспечить надежность и безопасность управления технологическими процессами и повышение на этой основе надежности электроснабжения потребителей.

O. Zelenskaja, V. Ogar
Automated system of dispatching control of switching
equipment by a transformer substation

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 127–128.
Digital control system for position of the movable unit of
the industrial manipulator PM-01 provides its accurate
positioning (up to 0.1 mm) according to signals of the
servo incremental encoder. The proposed structure of the
digital positioning system of the movable unit of the
industrial manipulator PM-01 together with the
developed hardware and software will allow to build a
single system by positioning for all joints work with
control from a personal computer (or IR remote).

Robots control system is quite flexible and can be easily
adapted to perform different kinds of tasks. Due to the
structure of the tracks the robot can overpass barriers
such as steps, bumps, hills and others. The main control
module robot is characterized by its low cost, reliability,
performance and equipped with WiFi wireless technology.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 130–131.
The necessity of creating an automated remote control
system based on the example of the main reducing substation of the Yeristovskiy ore mining and processing
enterprise is substantiated in the work. It is shown that
the control of the transformer substation with the help of
the automated dispatch control system allows to provide
control and accounting of the parameters of technological processes, to optimize the management of technological processes, to save operating costs and reduce the
number of maintenance personnel, and to ensure the reliability and safety of managing technological processes
and increasing on this basis the reliability of electricity
supply consumers.
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В. М. Соколенко, М. О. Демченко М. В. Філіппова
Алгоритм класифікації виробів
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 132.
Наведено алгоритм класифікації виробів, який
враховує їх конструктивно-технологічні властивості
та методи їх складання. Отримана за допомогою даного алгоритму класифікація виробів дозволяє розробляти груповий технологічний процес складання
без значних відхилень від загальної технологічної
схеми складання.

V. Sokolenko, M. Demchenko, M. Filippovа
Algorithm for classification of products
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – P. 132.

С. С. Гусач
Scada-система керування роботою тельфера
з функцією гасіння коливань вантажу
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 133–134.
Проведено дослідження та розробку системи автоматизованого віддаленого керування роботою лабораторного стенду «Тельфер». Застосований алгоритм
пуску та зупинки вантажу дозволяє забезпечити автоматизовану роботу стенду, відпрацювання заданого циклу та подолання коливань, що виникають при
переміщенні вантажу.
С. В. Ільчук, Ю. Ф. Лазарєв, П. С. Мироненко
Алгоритми безплатформних інерціальних систем
орієнтації на основі рівняння Пуассона
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 135–136.
Проведено синтез та дослідження точності
алгоритмів роботи безплатформних інерціальних
систем орієнтації. У середовищі Matlab проведено
дослідження системи, що імітує рух основи. Розроблено алгоритми інтегрування рівняння Пуассона, що
можуть бути використані при проектуванні безплатформних інерціальних систем орієнтації, які
побудовані на основі інтегрувальних гіротахометрів.

S. Husach
SCADA-system for Telpher Control with Oscillation
Suppression
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 133–134.

This paper investigate the algorithm for classifying
products, taking into account their structural and technological properties and methods of manufacturing them.
Obtained with this algorithm classification of products
allows us to develop the group process assembly without
significant deviations from the general assembly of the
technological scheme.

This paper investigates automated remote control of the
laboratory stand. Algorithm applied for starting and
stopping cargo allows to operate with stand in automated
mode, working a definite cycle and oscillation suppression that occur when cargo is moving.

S. Ilchuk, Yu. Lazarev, P. Myronenko
Strapdown inertial orientation systems algorithms
based on Poisson's equation
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 135–136.
In this paper were done the synthesis and investigation of
strapdown algorithms accuracy. In the Matlab environment simulation of system that imitates the movement of
the base. This algorithms based on the Poisson equation
can be used in the inertial strapdown design, that are
based on integrable gyrotachometer.
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М. В. Лазаренко, М. Ю. Юхименко
Система
вiзуалiзацiї
та
диспетчерського
контролю технологiчного процесу виготовлення
склопластикових труб
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових
праць
XV
Міжнародної
науково-технічної
конференції молодих учених і спеціалістів у місті
Кременчук 11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ,
2017. – С. 137–138.
Розглянуто питання розробки електромеханiчної
системи механiзму лабораторної установки iз заданими параметрами швидкостi пересування нитковкладальника, а також система управлiння. Були
дослiдженi основнi характеристики технологічнозв’язаного електроприводу змiнного струму, що
дозволило вибрати оптимальнi режими роботи.
Створено систему автоматизованого керування технологічним процесом, а також систему диспетчерського керування й візуалізації з використанням
SCADA-системи Zenon.

M. Lazarenko, M. Yukhimenko
The system visualization and supervisory control of the
technological process of manufacturing fiberglass pipes

В. Ю. Петіченко, І. О. Нєстєров
Система комп’ютерного бачення на базі
одноплатного мікрокомп’ютера Raspberry PI
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових
праць
XV
Міжнародної
науково-технічної
конференції молодих учених і спеціалістів у місті
Кременчук 11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ,
2017. – С. 139–140.
Описано
принципи
побудови
систем
комп’ютерного зору на прикладі модуля керування
рухом моделі електромобіля. Розроблено відповідне програмне забезпечення, тестування якого показало ефективність застосованих алгоритмів розпізнавання примітивних образів.

V. Petichenko, I. Nesterov
Computer vision system based on single-board
microcomputer Raspberry Pi
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 139–140.

К. О. Сорока, Д. О. Личов
Розробка проекту системи диспетчерського
контролю витрат електроенергії в наземному
електричному транспорті
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових
праць
XV
Міжнародної
науково-технічної
конференції молодих учених і спеціалістів у місті
Кременчук 11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ,
2017. – С. 141–142.
Розроблено математичну модель динаміки тролейбуса і трамвая та розрахунку витрат електроенергії на
їх рух. Досліджено вплив режимів руху на витрати
електроенергії та показано, що вибір економного
режиму може призвести до зменшення витрат електроенергії на 10–45 %. Запропоновано проект автоматизованої системи обліку витрат електроенергії на
основі диспетчерської системи керуванням рухом та
CAN-мережі транспортних засобів.

K. Soroka, D. Lychov
Development regression models your electricity
company-waste-tvamy terrestrial electric transport

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 137–138.
In the paper questions electromechanical systems development laboratory setting mechanism with given parameters of the velocity of movement of the process equipment
and control system. Were investigated basic characteristics
of technology-linked AC electric drive, allowing to select
optimal modes. A system of automated process control
and system supervisory control and visualization using
SCADA Zenon.

The principles of creation computer vision system were
shown basing on subsystem for motion control of RC car
model. It was developed related software. Its testing
showed effectiveness of used algorithms for shape recognition.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 141–142.
The mathematical model of the trolleybus and tram and
settlement costs of electricity on their movement. The
influence of modes of traffic on power consumption and
shows that choosing economical mode-m may lead to
reduction of power consumption by 10% – 45%. A project
of automated system of electricity consumption based
control systems and traffic control networks CAN
vehicles.
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Р. Н. Хайруллин, Е. В. Спичак
Модернизация
автоматической
системы
пожаротушения
в
серверном
помещении
административно-бытового корпуса листопрокатного цеха № 1 Акционерного общества «Арселор Миттал Темиртау»
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 143–144.
Рассматривается модернизация системы автоматического пожаротушения в серверном помещении.
Система автоматического пожаротушения является
одним из надёжных средств пожаротушения, приводится в действие пожарной автоматикой по
объективным
показаниям
и
обеспечивает
оперативное тушение очага возгорания без участия
человека. В результате установки автоматической
системы пожаротушения в серверном помещении
объект будет обеспечиваться средствами охраннопожарной сигнализации, что позволит обеспечить
сохранность товарно-материальных ценностей цеха.
С. В. Шевчук
Аналіз підходів до оптимізації режиму руху
електропотягів методом генетичних алгоритмів
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 145–146.
Виконано аналіз підходів до оптимізації режиму руху електропотягів з використанням методу генетичних алгоритмів. Проведений аналіз демонструє
доцільність використання методу генетичних
алгоритмів у проблемі мінімізації споживаної енергії
на тягу електропотягів.
Г. О. Гаврилець, М. В. Федоренко
Використання
інтелектуальних
технологій
у задачах автоматизації
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 147.
Проведено
дослідження
використання
інтелектуальної технології кластерного аналізу. Показано її ефективність під час дослідження об’єктів
керування якістю технологічних процесів та систем
автоматизації.
Результати
дослідження
обґрунтовують актуальність детального вивчення
алгоритмів кластеризації та розширення їх можливостей при розробці сучасних систем керування.

R. Hairullin, Y. Spichak
Modernisation
of
the
automatic
system
of extinguishing of fire in the server apartment
of administratively-domestic corps of the SRW-1 JSC
«Arselor Mittal Temirtau»
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 143–144.
In the paper modernisation of the system of automatic of
extinguishing of fire is examined in a server apartment.
The system of automatic of extinguishing of fire is one
of reliable facilities of extinguishing of fire, started going
by fire automation on objective testimonies and provides
the operative extinguishing of hearth of ignition without
participation of man. As a result of setting of the automatic system of extinguishing of fire in a server apartment an object will be provided by facilities of the
guard-fire signaling, what safety of commodity-material
values of workshop will allow to provide.
S. Shevchuk
Analysis of different approaches for train driving
strategy optimization by using the method of genetic
algorithms
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 145–146.
In this paper was analyzed different approaches for train
driving strategy optimization by using the method of
genetic algorithms. The analysis demonstrates the feasibility of using the method of genetic algorithms in the
problem of minimizing energy consumption for train
traction.
H. Havrylets, M. Fedorenko
Using intelligent technologies in automation problems
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – P. 147.
This paper conducted research which allows using
of technology of cluster analysis. The efficiency of this
technology is shown in this paper during control objects,
quality processes and automation system researches.
The results show the relevance of a detailed study of
clustering algorithms and their empowerment in the development of modern control systems.

252

АНОТАЦІЇ

ABSTRACTS

М. О. Кущ-Жирко, А. Л. Перекрест
Програмне забезпечення системи диспетчеризації
індивідуального теплового пункту громадської
будівлі
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 148–149.
Проведено аналіз основних вимог до автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями й
розроблено програмне забезпечення для системи
диспетчеризації індивідуального теплового пункту,
що реалізує функції обміну даними з контролером і
тепловим лічильником, графічного відображення та
архівації даних у вигляді звітів, а також контролю та
управління параметрами системи опалення.

M. Kushch-Zhyrko, A. Perekrest
Software for individual heating management system
of public building

Б. С. Неживий
Програмний комплекс для системи керування
кроковим двигуном на базі платформи ARDUINO
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 150–151.
Проаналізовано існуючі рішення для керування кроковим двигуном, були складена його математична
модель, а також розроблені програмні та апаратні
рішення для побудови лабораторного стенду. При
впровадженні такої системи підвищується точність,
продуктивність і якість обробки деталей та знижуються витрати на ремонт та експлуатацію устаткування.
І. І. Головатчук, Л. С. Колодійчук
Автоматизована
система
підтримування
мікроклімату
в
сільськогосподарському
приміщенні на базі мікроконтролера
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 152–153.
Розроблено
й
досліджено
етапи
роботи
автоматизованої системи підтримання мікроклімату
сільськогосподарського приміщення на прикладі
теплиці. Запропонована система мікроклімату
дозволяє регулювати температуру повітря й
освітленість з метою забезпечення оптимальних умов
росту й підвищення якості врожаю з мінімальним
втручанням людини.

B. Nezhyvyi
Software for stepper motor control system, based
on platform ARDUINO
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 150–151.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 148–149.
This research is about the analysis of main requirements
for automated monitoring and management systems and
the development of software for individual heating management system which performs functions of data exchange with controller and heat counter, displaying retrieved data in graphical forms and its archiving in form
of reports; controlling and managing individual heating
system parameters.

Existing solutions for control stepper motor were
analized. Mathematical model, software and hardware
solutions for the laboratory stand were compiled. After
the implementation of this system its accuracy, productivity and quality of parts processing increased and costs
for repairs and equipment operation were reduced.

I. Golovatchuk, L. Kolodiichuk
Automated system for maintaining microclimate
in agricultural premises based microcontroller
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 152–153.
Developed and researched the steps of an automated system to maintain microclimate agricultural greenhouse
facilities on the example of. The proposed system allows
to regulate the microclimate temperature and illumination to ensure optimal conditions for growth and improve
the quality of the crop with minimal human intervention.
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П. Ячко, Д. Ковач
Перетворювачі та вимірювання часу перетворення мікроконтролера STM32F446RE
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 154–155.
Проведено дослідження роботи та часу перетворення
аналого-цифрових перетворювачів, що використовуються у мікроконтролері STM32F446RE. Результати дослідження показали, що одне перетворення аналого-цифрового перетворювача здійснюється протягом лише 227,7 нс, що є достатньо високою швидкодією.
А. Ходулікова
Автоматизація рослинного господарства
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 156–157.
Розглянуто можливі шляхи автоматизації рослинного
господарства з метою автоматичного керування й
регулювання мікрокліматом середовища для найкращого вирощування рослин. Запропоновано створити автоматизовану систему керування ділянкою
вирощування на основі одноплатного мікрокомп’ютера Raspberry Pi.

P. Jacko, D. Kováč
Converters and time conversion measurement
of STM32f446RE microcontroller
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 154–155.

Р. Бучко
Простий велосипедний комп’ютер
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 158–159.
Роботу присвячено питанням розробки простого велосипедного комп’ютера на основі платформи
Arduino. Показано апаратні та програмні рішення
щодо функції обліку пройденої дистанції та кількості
тактів.
М. Ю. Базишин, O. O. Сердюк
Структура апарату RF-ліфтинга з можливістю
непрямого визначення температури ділянки
шкіри на основі електричних сигналів

R. Bučko
Simple bike computer
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk
April
11–12,
2017.
– Kremenchuk: КrNU, 2017. – PP. 158–159.

Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 160.
Приведена структура апарату для RF-ліфтингу, що
дозволяє визначати температуру ділянки потрібного
шарового слою тканини, що нагрівається радіочастотною хвилею відомої частоти та амплітуди.

In this paper the operation and conversion time of the
converters used in STM32F446RE microcontroller is
studied. Research results showed, that one conversion of
AD converter takes only 227,7 ns what is great speed.

A. Hodulíková
Automation of plant factories
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk
April
11–12,
2017.
– Kremenchuk: КrNU, 2017. – PP. 156–157.
The paper deals with possible ways of automation plant
factories in order to automatically control and regulation
optional environmental microclimate for the best plants
grow. In this work it was proposed to create automation
system of grow box with computer component Raspberry
Pi.

The paper describes simple bike computer based on the
Arduino platform. It shows both hardware and software
solutions to count distance and cadence.

M. Bazyshyn, O. Serdyuk
The structure of the RF-lelting equipment
is the possibility of an indirect identification
of the temperature at a distance on the basis
of electric signals
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk
April
11–12,
2017.
– Kremenchuk: КrNU, 2017. – P. 160.
The structure of the device for RF-lefting is given, but it
is permissible to specify the temperature of the layer of
the potassium spherical layer of tissue, but to load it with
a frequency and frequency in the frequency of the
ampplication.
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И. С. Сергиенко, В. В. Поддубный
Анализ автоматизированого процесса принятия
решений по закупке и продаже молочных
продуктов
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 161–162.
Проведен анализ основных аспектов торговли молочными продуктами в молочном холдинге на украинском молочном рынке как надсистеме, и определено состояние и особенности процесса принятия
решений по закупке и продаже молочных продуктов.
Данные исследования будут использованы для написания программы автоматизированной системы поддержки принятия решений.

I. Serhiienko, V. Piddubnyi
Analysis of the automated decision-making process
for the purchase and sale of dairy products

Ю. В. Ромашихин, Н. А. Руденко
Идентификация нелинейного активного сопротивления ротора асинхронного двигателя в пусковых режимах работы
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 163–164.
Предложен метод идентификации параметров асинхронных двигателей с использованием уравнений
баланса составляющих мгновенной мощности. Получена зависимость для нелинейного активного сопротивления в функции тока ротора.
Д. І. Хвалін
Екрани зубцево-пазової конструкції в потужних
синхронних генраторах
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 165–166.
На основі проведених експериментів на фізичній
моделі турбогенератора показано, що електропровідні екрани, які повторюють геометрію сегментів заліза
статора, ефективно захищають всю область осердя
статора від полів розсіяння. Також показано, що розташування екранів зубцево-пазової конструкції у
глибині шихтованого осердя дозволяє відмовитися
від скосу й ступінчатої форми зубців крайніх пакетів,
що підвищує його механічну міцність. Все це підвищує безпеку, надійність, навантажувальну здатність
та ефективність експлуатації потужного синхронного генератора.

Iu. Romashihin, N. Rudenko
Identification of nonlinear rotor’s resistance of induction motor in the starting operation modes

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk
April
11–12,
2017.
– Kremenchuk: КrNU, 2017. – PP. 161–162.
The paper analyzed the main aspects of dairy products
trade in a dairy holding in the Ukrainian dairy market as
a super-system, and the status and features of the decision-making process for the purchase and sale of dairy
products. These studies will be used to write the program
of an automated decision support system.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk
April
11–12,
2017.
– Kremenchuk: КrNU, 2017. – PP. 163–164.
A method for identification of induction motor parameters with the use of instantaneous power components
balance equations is proposed in the paper. A
dependence for nonlinear resistance in the rotor current
function is obtained.
D. Hvalіn
The tooth-slot design screens in the powerful
synchronous generators
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017.– Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 165–166.
This paper shown on the basis of experiments performed
at a physical model of Turbo generator that conductive
screens being repeat geometry of the stator iron segments
are effectively protect against of scattering fields the
entire area of the stator core. Shown also the arrangement of tooth-slot design screens in a depth of lamination core allows eliminating from bevel and stepped
forms teeth of the front packages that increase its mechanical strength. All of this improves the safety, reliability, loading capacity and operation efficiency of a
powerful synchronous generator.
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В. В. Ченчевой
Особенность тепловых процессов в автономном
асинхронном генераторе при высоком насыщении
магнитной системы
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 167–169.
Предложенное выражение для определения потерь в
стали в режиме высокого насыщения может быть
использовано для определения допустимого времени
работы генератора при перегрузке, что позволит избежать повреждения изоляции обмоток и в полном
объеме использовать перегрузочную способность
генератора, что снизит возможный из-за преждевременного отключения генератора недоотпуск электрической энергии.

V. Chenchevoi
The peculiarity of thermal processes in an
autonomous asynchronous generator with a high saturation of the magnetic system
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 167–169.

Д. А. Кавінський, Дубаз Файсал
Аналіз роботи тягових двигунів постійного
струму
з
послідовним
збудженням
при
імпульсному регулюванні напруги живлення
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 170–171.
З урахуванням кривої намагнічення було отримано
структурну
схему
тягового
електродвигуна
постійного струму з послідовним збудженням з урахуванням вихрових струмів та її модель у середовищі
Matlab. Також був досліджений вплив вихрового
контуру на двигун. Отримані результати дозволили
побачити, за якими значеннями частоти перемикання
ключів
вплив
вихрового
контуру
суттєво
зменшується.

D. Kavinsky, Doubaz Faycal
Analysis of the work of traction series wound DC
motors with pulse regulation of supply voltage

О. А. Позігун, В. К. Титюк
Особливості визначення активного опору статора
по пусковим характеристикам асинхронного двигуна
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 172–173.
Визначено активний опір статора за допомогою пускових параметрів. Розглянуто існуючі методи визначення активного опору статора АД. Вибраний метод,
який базується на визначенні та інтегруванні сигналів фазних струмів і напруг. Роботоспроможність
методу перевірено за допомогою математичного моделювання. Показано можливість використання аперіодичної ланки для інтегрування синусоїдальних
сигналів. Визначено, що для отримання коректних
результатів при інтегруванні струму необхідно розділити пусковий струм на аперіодичну та синусоїдальну складові та окремо їх інтегрувати.

O. Pozihun, V. Titjuk
Specifics of determination of the active resistance of
the stator according to starting characteristics of the
asynchronous engine
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 172–173.

The proposed expression for determining the loss in steel
in high saturation mode can be used to determine the
permissible operating time of the generator during
overload, which will allow to avoid damage to the
insulation of the windings and to fully utilize the
overload capacity of the generator, which will reduce the
possible Premature disconnection of the generator.
Underutilization of electrical energy.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 170–171.
In the work with considering of magnetization curve was
received the structural scheme of traction series wound
DC motor with considering of eddy currents and its
model in Matlab environment. Also was explored influence of vortical circuit on the engine. The obtained results allowed to see for what values of switching frequency of switches influence of vortical circuit is significantly reduced.

Article is devoted to determination of the active resistance of the stator by means of starting parameters. In
this paper, the existing methods of determination of the
active resistance of the stator of the asynchronous engine
are considered. Was elected a method that is based on
identifying and integrating signal phase currents and
voltages Operability of a method is checked by means of
mathematical simulation. The possibility of use of an
aperiodic link for integration of sine signals. Determined
that to obtain correct results when integrating the current
signal it should be divided into aperiodic and sinusoidal
components and separate their integration.
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Ж. І. Ромашихіна, М. О. Глансков
Особливості використання вейвлет-перетворення
при діагностиці пошкоджень стрижнів ротора
асинхронних двигунів
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 174–175.
Наведено дослідження особливостей використання
вейвлет-перетворення при діагностиці пошкоджень
стрижнів ротора АД у режимі самовибігу. Показано,
що врахування таких чинників, як тип діагностичного сигналу, особливості його структури та сигнальноперешкодових умов, дозволяє вибрати оптимальну
базисну вейвлет-функцію, що дає змогу визначити
кількість та взаємне розташування пошкоджених
стрижнів ротора АД.

Zh. Romashykhina, M. Glanskov
Features of the using of wavelet transform in
the diagnostics of the rotor broken bars of induction
motors
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 174–175.

Д. С. Авраменко, М. А. Руденко, Ю. В. Ромашихін
Ідентифікація параметрів асинхронного двигуна
з урахуванням витиснення струму ротора
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 176–178.
Показано, що у пусковому режимі асинхронного
двигуна ефект витиснення струму ротора суттєво
впливає на його електромагнітні параметри. Запропоновано математичну модель комплексу для
ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронного двигуна з урахуванням ефекту витиснення
струму ротора.

D. Avramenko, M. Rudenko, Iu. Romashykhin
Parameter
identification
induction
motor
displacement current based rotor
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017.– Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 176–178.

О. А. Гераскін, І. П. Скуратовський, О. О. Кречик,
А. А. Татевосян
Градієнт температури в склотекстолітовій ізоляції
ротора при зміні струму збудження турбогенератора
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 179.
Методами математичного моделювання досліджено
зміну температурного градієнту в активній зоні турбогенератора при збільшенні струму збудження.
Встановлено, що градієнт температури зростає через
те, що значне збільшення температури обмотки ротора при збільшенні струму збудження випереджає
нагрів заліза ротора.

O. Geraskin, I. Skuratovsky, O. Krechyk, A. Tatevosyan

In this paper, studies are given of the peculiarities of the
use of wavelet transformations in the diagnosis of
damages of the rotor IM rods in the self-running mode. It
is shown that taking into account such factors as the type
of the diagnostic signal, the peculiarities of its structure
and the signal-noise conditions, it is possible to select the
optimal basic wavelet function, which allows to
determine the number and relative position of the broken
rotor bars of IM.

It is shown that in the starting mode, the induction motor
rotor current displacement effect greatly affects its electromagnetic parameters. The mathematical model to
identify complex electromagnetic parameters of induction motor displacement current based rotor.

Temperature gradient in glass fiber isolation
at changing turbogenerator rotor excitation current
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – P. 179.
Change of the temperature gradient in the turbogenerator
core while increasing excitation current by methods of
mathematical modeling researched. Installed that the
temperature gradient increases due to a significant increase in temperature with increasing rotor winding excitation current advances in warming of rotor iron.
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С. В. Майборода
Експрес-методи
визначення
параметрів
асинхронних двигунів у динамічних режимах
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 180–181.
Розглянуто існуючи методи експрес-діагностики
асинхронних двигунів та запропоновано актуальний
спосіб визначення еквівалентних параметрів електропривода змінного струму при його пуску по процесам змінних стану – сигналів струму й напруги.
Даний метод дозволяє визначити параметри асинхронного двигуна з малою похибкою при розрахунках, що є важливим при налаштуванні обладнання,
після ремонтів електричних машин змінного струму.

S. Maiboroda
Express mathods of determining the parameters
of induction motors in dynamic mode
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 180–181.

А. О. Богодист, Д. Є. Чернов, І. А. Крамаренко,
О. А. Хребтова
Експериментальні дослідження асинхронного
двигуна при рушанні на лабораторному стенді
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 182–183.
Отримано умови та розроблено алгоритм для формування максимально допустимого пускового моменту
при
мінімумі
пускового
струму
частотнорегульованого
електроприводу
технологічних
механізмів з важкими умовами рушання й пуску.
Наведені дані отримані під час проведення
експериментів при різних значеннях бусту напруги
та частот.

A. Bohodyst, D. Chernov, I. Kramarenko, O. Khrebtova

Д. Є. Чернов, А. О. Богодист, І. А. Крамаренко,
О. А. Хребтова.
Визначення втрат у сталі при рушанні
асинхронного двигуна у важких умовах
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових
праць
XV
Міжнародної
науково-технічної
конференції молодих учених і спеціалістів у місті
Кременчук 11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ,
2017. – С. 184–185.
Застосування запропонованого методу дозволить
знизити відсоток аварійних ситуацій при пуску асинхронного електроприводу під навантаженням як електромеханічної частини, так і механічної складової
технологічного механізму. При визначенні параметрів джерела живлення для отримання пускового моменту з мінімальним значенням допустимого струму
є можливість недопущення перегріву обмоток двигуна при пуску під навантаженням.

D. Chernov, A. Bohodyst, I. Kramarenko, O. Khrebtova

In this work existing methods for express diagnosis of
induction motors are examined and offered actual method for determining the equivalent parameters of the electric alternating current drive at its start on the process of
state variables - current and voltage signals. This method
allows to define the parameters of asynchronous motor
with a high accuracy, which is important for setting up
the equipment after repairs of electrical alternating current machines.

Experimental study of induction motor at start
on the laboratory bench
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 182–183.
.
In this work, we obtain conditions and the algorithm to
create maximum – permissible starting torque with
minimum inrush current frequency-controlled electric
technological mechanisms severe conditions start. These
data obtained during the experiments for different boost
values of voltage and frequency.

Determination of losses in steel at moving induction
motor in difficult conditions
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 184–185.
Application of the proposed method will reduce the percentage of emergency situations during the start-up of
the asynchronous electric drive under load as electromechanical and mechanical component of the technology
mechanism. In determining the parameters of the power
source for obtaining a starting torque with the minimum
value of allowable current, it is possible not assumptions
overheating of the motor winding at start-up under load.
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О. А. Гераскін, І. П. Скуратовський, О. О. Кречик,
А. А. Татевосян
Дослідження зміни індукції у двигуні постійного
струму при короткому замиканні витків обмотки
збудження
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 186.
Методами математичного моделювання досліджено
вплив величини короткого замикання паралельної
обмотки збудження головного полюса двигуна
постійного струму на нормальну складову індукції в
його повітряному проміжку. Встановлено, що
кількісною діагностичною ознакою для визначення
величини ушкодження обмотки збудження одного
полюса у двигуні постійного струму є амплітуда
обертової гармоніки.

O. Geraskin, I. Skuratovsky, O. Krechyk, A. Tatevosyan

А. М. Олійник
Задачі
дослідження
процесів
старіння
трансформаторів
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 187–188.
Обумовлено особливості врахування процесів старіння у трансформаторах через зміну стану їх основних конструктивних вузлів, обґрунтовано вплив старіння на параметри й характеристики, а також електромагнітні, енергетичні та теплові режими у трансформаторах при зміні їх напрацювання на відмову,
зазначено про необхідність введення відносного економічного показника, що враховує додаткові приведені втрати у трансформаторах.

A. Oliinyk
Research
problems
of
aging
processes
of the transformers
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 187–188.

М. Т. Шокенов, Е. В. Кунтуш
Применение виртуальных лабораторных работ
в образовательном процессе
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 189–190.
Рассматривается возможность применения виртуальных лабораторных работ в учебном процессе, а также достоинства данного вида занятий. Приведены
имитационная модель двигателя постоянного тока и
его характеристики.

M. Schockenov, E. Kuntush
The use of virtual labs in the educational process

Research induction change in the DC motor
excitation winding short circuit turns
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – P. 186.
The influence of the short-circuited parallel excitation
winding of main pole DC motor on the normal component of induction in the air gap of DC motor researched
by the methods of mathematical modeling. Defined that
quantitative diagnostic feature to determine the magnitude of excitation winding damage of one pole in DC
motor is rotating harmonic amplitude.

The features of taking into account the aging processes
in the transformers through the change of the condition
of their main constructive units are determined, the aging
influence on the parameters and characteristics and also
on the electromagnetic, power and thermal modes in the
transformers at the change of their time between failures
is substantiated, the need for introduction of a relative
economic factor which considers the additional reduced
losses in the transformers is indicated.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 189–190.
The paper discusses the possibility of using virtual labs
in the learning process. Consider the advantages of this
type of training. Presents a simulation model of the DC
motor and its characteristics.
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О. К. Пак, Т. И. Сиверская
Онлайн курсы как один из инновационных путей
получения непрерывного образования
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 191–192.
Pассматривается один из путей получения непрерывного образования. Идея массовых открытых онлайн
курсов состоит в том, что качественное высшее образование становится бесплатным и общедоступным.
Вы как участник имеете возможность самостоятельно регулировать свое получение знаний и самостоятельно ставить достигаемую цель обучения.

O. Pak, T. Siverskaya
Online courses as one of the innovative ways
of continuing education
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 191–192.

С. С. Романенко
Ефективність
підходів
щодо
організації
винахідницької
діяльності
як
системи
підготовки магістрів електромеханіків
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 193–194.
Запропоновано
підходи
до
організації
винахідницької діяльності при підготовці магістрів
електромеханіків.

S. Romanenko
Organization methods in inventive
in preparation of the Electrician Master

Д. Л. Приступа, Є. С. Терлецький
Концепція
лабораторного
практикуму
по дослідженню багатоосьових електромеханічних
систем
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 195–196.
Розглянуто питання актуальності використання систем з багатоосьовим рухом. Приведено концепцію
лабораторного практикуму, який сприятиме формуванню у студентів необхідних професійних умінь та
навичок при роботі з реальними автоматизованими
електромеханічними системами.

D. Prystupa, Y. Terletskyi
The concept of laboratory work for researching
of multi-axis electromechanical systems

Л. Г. Бойко
Про роль Асоціації інженерів-електриків України
в
підготовці
студентів
електротехнічних
спеціальностей
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 197–198.
Показана діяльність членів Асоціації інженерівелектриків України на кафедрі систем автоматичного
управління та електроприводу КрНУ.

L. Boyko
On the role of the Association of electrical engineers
of Ukraine in the training of students of electrical
engineering specialties
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 197–198.

The paper discusses one of the ways continuing education. The idea of massive open online courses is that
quality higher education is becoming free and accessible.
You as a participant have the ability to self-regulate their
learning, and themselves to put the achieved learning
objective.

activity

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 193–194.
Offered organization methods in inventive activity in
preparation of the Electrician Master.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 195–196.
In this paper was considered the relevance of using multi-axis motion systems. Presented concept of laboratory
work, which will contribute in forming necessary professional skills and knowledge by students when dealing
with real automated electromechanical systems.

Shows the activity of members of Association of electrical engineers of Ukraine at the Department of automatic
control systems and electric drive КrNU.
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Дж. Дзяк, М. Береш
Дослідження сучасних методів моделювання
електричних та електронних кіл з використанням
MATLAB та MATLAB Graphical User Interface
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 199–200.
Робота присвячена створенню простих засобів для
отримання інформації про маловідомі кроки процесу
моделювання електричних кіл. Розроблено відповідне
програмне забезпечення. Створений додаток призначений для використання при вивченні сучасних методів моделювання електричних кіл за допомогою
комп’ютера студентами у галузі електромеханіки. Основна задача – допомога у розумінні принципів складання систем рівнянь електричного кола з використанням підсистем MNA та STA. Інші задачі й можливі
застосування – перевірка результатів обчислень з використанням сучасних методів моделювання.
П. Р. Чистяков
Сучасні інформаційні технології у створенні
віртуального
інформаційно-освітнього
середовища віддаленого доступу в інженерній
підготовці та науковій діяльності
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 201–202.
Розроблено структуру, технічну документацію та
віртуальну модель програмно-апаратного комплексу
в середовищі LabVIEW для проведення віддалених
досліджень перехідних процесів електропривода Перетворювач
частоти/Асинхронний
двигун–
Тиристорний
перетворювач/Двигун
постійного
струму з керуванням через мережу Internet.

J. Dziak, M. Bereš
The study of modern methods for electrical
and electronic circuit simulation using MATLAB
and MATLAB Graphical User Interface
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 199–200.

А. О. Романчук, О. І. Толочко
Розробка
віртуальної
моделі
сукупності
механізмів мостового крану
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 203–204.
Запропоновано віртуальну фізичну модель пересування вантажу механізмами мостового крану з використанням блоків бібліотеки SimMechanics пакета
MATLAB-Simulink. Виконано дослідження перехідних
процесів рухів візка, моста, підіймального пристрою
та коливань вантажу. Отримані перехідні процеси
свідчать про адекватність моделі.

A. Romanchuk, O. Tolochko
Development of overhead crane mechanism virtual
model
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 203–204.

This paper deals with simple possibility to improve process of obtaining information about lesser known circuit
simulation steps. Appropriate software was developed.
This application has to serve as an educational aid for
teaching of modern method of circuit simulation using
computer for students in field of electrical engineering.
Its main task is to assist to understanding of creating
circuit equations system using MNA and STA. Other
tasks and also field of application is verification of results of the computing tasks using modern simulation
methods.
P. Chystiakov
Modern information technology in creation
of the virtual information-educational remote access
environment in engineering preparation and
scientific activity
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th
International conference of students and young
researchers in Kremenchuk April 11–12, 2017. –
Kremenchuk: КrNU, 2017. – PP. 201–202.
The structure, technical documentation and virtual model
of the hardware and software complex in the LabVIEW
environment have been developed, for remote studies of
transients of the electric drive. Frequency converter/Asynchronous motor–thyristor converter/DC motor
with control over the Internet.

This paper investigates virtual physical model of overhead crane payload movement using SimMechanics library blocks. Investigation of payload, bridge, lifting
mechanism movement transients and load oscillations
carried out. Results obtained indicate the adequacy of the
model.
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З. Е. Арапова, Г. А. Сивякова
Преобразование двухмерных объектов в модели
для 3D-печати с использованием САПР
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 205–206.
В ходе исследований были проанализированы наиболее распространенные системы автоматизированного проектирования (КОМПАС 3D, SolidWorks,
AutoCAD) с целью их использования для получения
моделей для 3D-печати. Рассмотрена последовательность преобразования двухмерного чертежа детали в
трехмерную модель, и далее преобразование трехмерной модели с помощью программы-слайсера в
модель для 3D-печати.

Z. Arapova, G. Sivyakova
Conversion of two-dimensional objects in a model
for 3D-printing using CADS
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 205–206.

В. В. Сабадаш, С. М. Ігначук
Лабораторне обладнання для дослідження сучасних систем вентиляції та опалення в житловокомунальному секторі
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 207–208.
Проведено дослідження системи автоматизованих
процесів вентиляції та опалення. Розроблено лабораторний стенд. При вирішенні поставлених задач використовувались загальні методи теорії електропривода,
електромеханіки та математичного моделювання.

V. Sabadash, S. Ignachuk
Laboratory equipment for research modern ventilation and heating systems in the residential sector

О. С. Кирпа, А. М. Кравець, Т. В. Коренькова
Структура віртуального комплексу-тренажера
гідротранспортної установки
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 209–210.
Розглянуто принципи створення комп’ютеризованих
тренажерів залежно від рівня складності. Обгрунтовано структуру віртуального комплексу-тренажера
гідротранспортної установки, що дозволяє імітувати
режими роботи електрогідравлічного обладнання з
різними методами регулювання технологічних параметрів.

О. Kyrpa, A. Kravets, T. Korenkova
Structure
virtual
complex-simulator
of
hydrotransport unit
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 209–210.

During the research there were analyzed the most common computer-aided design systems (KOMPAS 3D,
SolidWorks, AutoCAD) with the purpose of using them
to obtain models for 3D printing. The sequence of transformation of a two-dimensional drawing of a detail into a
three-dimensional model is considered, and then the
transformation of the three-dimensional model using the
program-slicer in the model for 3D printing.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 207–208.
The paper research the system of automated processes
ventilation and heating. The laboratory stand was designed. When solving the assigned problems been used
common methods of electric theory, electrical engineering and mathematical modeling.

Principles of creating computerized simulatorsdepending
on the complexity. Substantiated structure virtual complex-simulator of hydrotransport unit, that allows to
simulate operating modes of electro-machinery with
different methods regulation of process parameters.
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І. І. Коваленко, Є. С. Біднов
Розробка лабораторного обладнання з тяговим
двигуном
постійного
струму
послідовного
збудження
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 211–212.
Описано розробку лабораторного обладнання з тяговим двигуном постійного струму послідовного збудження. Показано схему лабораторного стенда та
фотографії лабораторного обладнання. Виконано
комутацію елементів силової частини та системи
керування, були зняті осцилограми струмів та напруг
на силовому ключі та діоді.

I. Kovalenko, І. Bidnov
Development of laboratory equipment traction motor
DC series excitation

А. В. Сергієнко, О. М. Кравець, Т. В. Коренькова
Розробка комп’ютеризованої системи керування
електроприводом трубопровідної арматури
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 213–214.
Розроблено комп’ютеризовану систему керування
електроприводом трубопровідної арматури, яка дозволяє досліджувати динамічні процеси, що відбуваються в насосних комплексах з можливістю завдання
параметрів арматури та виводом її динамічних характеристик у реальному часі.

A. Sergienko, O. Kravets, T. Korenkova
Development computerized systems motor control
of pipeline armature
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 213–214.

Г. О. Богачов, Ю. М. Зайченко
Лабораторний
стенд
для
дослідження
периферійних пристроїв мікроконтролерів
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 215.
Надано лабораторний стенд для дослідження
периферійних пристроїв мікроконтролерів на базі
універсальної плати розширення. Плата розширення
містить на собі необхідні апаратні засоби для
реалізації тренувальних завдань з побудови
мікроконтролерних пристроїв та відрізняється невисокою вартістю.

G. Bogachov, Yu. Zaichenko
Laboratory tool for microcontrollers peripheral
devices investigation
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – P. 215.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 211–212.
This paper describes the development of laboratory
equipment traction motor DC series excitation. Shown
principle circuit laboratory stand and photography laboratory equipment. Made switching elements of the power
and control systems were removed waveforms currents
and voltages in power switches and diodes.

Computerized systems motor control of pipeline armature was developed, which allows to explore dynamic
processes in pumping complexes with ability to set the
parameters armature and output dynamic characteristics
in real time.

This paper presents laboratory tool for microcontrollers
peripheral devices investigation based on the universal
expansion board. Expansion board includes hardware
needed to implement training tasks to create microcontrollers devices and has low price.
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С. В. Каленик, Н. В. Зачепа
Випробувальний комплекс з асинхронним
генератором для діагностики стану двигунів
змінного струму
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 216–217.
Розглянуто можливість використання асинхронного
генератора з його особливостями при конденсаторному самозбудженні як джерела полігармонічного
живлення у випробувальних комплексах для діагностики стану асинхронних двигунів, що дозволить реалізовувати весь спектр існуючих режимів післяремонтних випробувань.
О. С. Кирпа, А. М. Кравец, В. Г. Ковальчук,
Т. В. Коренькова
Статические и динамические характеристики
гидротранспортной установки на базе виртуального комплекса-тренажера
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 218–219.
Разработан виртуальный комплекс-тренажер гидротранспортной установки как эффективный инструмент тренажерной подготовки персонала по изучению режимов работы электрогидравлического оборудования. Получены статические и динамические
характеристики виртуального комплекса-тренажера в
режиме запуска и регулирования технологических
параметров насосного агрегата, которые полностью
подтверждают работу реального физического оборудования.

S. Kalenyk, N. Zachepa
The test complex asynchronous generator for
diagnostics of AC motors

Ю. О. Захарченко, С. С. Димко
Дослідження
схем
детектування
нуля
для створення системи імпульсно-фазового
керування
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 220–221.
Проведено дослідження двох варіантів реалізації
схем детектування переходу через нуль вхідної синусоїдальної напруги для реалізації системи імпульснофазового керування тиристорного перетворювача.
Виконані дослідження дозволяють обрати певний
тип схеми залежно від критеріїв, що ставляться до
системи керування.

Y. Zakharchenko, S. Dymko
The research of zero-crossing detection for pulse
phase control systems.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 216–217.
The possibility of using asynchronous generator with its
features with condenser self-excitation as the source of
power in polyharmonious feed testing facility for
diagnostics of the state of induction motors, which will
implement the entire range of existing modes of testing
after repair.
О. Kyrpa, A. Kravets, V. Kovalchuk, T. Korenkova
Static and dynamic characteristics of the
hydrotransport unit based on the virtual complexsimulator
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 218–219.
Developed virtual complex-simulator as an effective tool
of personnel training on the operation modes of electrohydraulic equipment. Obtained static and dynamic characteristics of virtual complex-simulator in run mode and
regulation of technological parameters of pumping unit,
which fully confirm the real physical hardware.

Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 220–221.
The investigation of two variants of zero-crossing detection devices is presented. They can be used for pulsephase control systems development. Experimental results
allows to choose a certain type of scheme according to
the accuracy requirements control thyristor converters.
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А. В. Реуцька, А. М. Артеменко
Комп'ютеризований
лабораторний
стенд
для дослідження системи генератор-двигун
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 222–223.
Були досліджені режими роботи двигуна постійного
струму незалежного збудження в системі генератор–
двигун в умовах навчальної лабораторії, його
статичні й динамічні характеристики. Отримані в
результаті проведеної роботи дані дозволяють
обґрунтувати доцільність і перспективи використання даної системи в навчальному процесі та наукових
дослідженнях.

А. Reutska, A. Artemenko
Computerized laboratory stand for the study of the
system generator-motor
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 222–223.

М. Ю. Базишин, O. O. Сердюк
Лабораторний
комплекс
з
дисципліни
«Автоматизація типових технологічних процесів»
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць
XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
11–12 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017.
– С. 224–225.
Розглянуто можливість та перспектива створення
промислової мережі в рамках наявного лабораторного обладнання й використання її в рамках підготовки
фахівців з промислової автоматизації.

M. Bazyshyn, O. Serdyuk
Laboratory complex on discipline "Automation
of typical technological processes"
Electromechanical and energy systems. Modelling and
optimization methods. Proceedings of the 15th International conference of students and young researchers in
Kremenchuk April 11–12, 2017. – Kremenchuk: КrNU,
2017. – PP. 224–225.
.
We consider the possibility and prospect of industrial
network within the existing laboratory equipment and its
use in preparation of specialists in industrial automation.

In this paper were investigated modes DC motor with
separate excitation system generator-motor in terms of
educational laboratory, its static and dynamic characteristics. The resulting data allow the work to prove the
feasibility and prospects of the system in the educational
process and scientific research.
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