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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 16-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 Загірняк М. В. 
та доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електромеханіки Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» Шинкаренко В. Ф.. 

У цьогорічній конференції взяли участь представники 18 вищих навчальних і наукових 
закладів України та ближнього й дальнього зарубіжжя: Казахстану, Словенії, Китаю, 
Німеччини, Турції, Марокко, США та Литви. Було надано 91 роботу, присвячену 
актуальним дослідженням з електротехніки, електромеханіки, електроенергетики, 
автоматики, систем управління, питань забезпечення якості навчання та інноваційних 
технологій у вищій освіті.  

На секційних засіданнях демонструють свої роботи молоді науковці, змагаються у 
різноманітних конкурсах, престижних номінаціях: за кращу технічну розробку, високий 
рівень теоретичних досліджень, оригінальні підходи при розв’язанні прикладних задач тощо. 
Враховуючи потреби часу, підвищуються вимоги до рівня наукових результатів, до їх 
висвітлення. У цьому році ми запровадили «сліпе» рецензування надісланих матеріалів, а 
спілкування з рецензентами здійснювалось через систему easychair.org. І це тільки 
підвищило якість поданих доповідей. Цей захід із задоволенням відвідують наші потенційні 
роботодавці – представники промислових підприємств Полтавської області. 

Електронну версію збірника матеріалів конференції розміщено на наших інформаційних 
ресурсах, де можна додатково ознайомитись з Кременчуцьким національним 
університетом імені Михайла Остроградського, ІЕЕСУ та випусковими 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! 

О. П. Чорний 
Голова організаційного комітету, 
директор ІЕЕСУ  
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ МЕРТВОГО ЧАСУ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ 
АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

С. С. Димко, к.т.н., ст. викл., С. М. Ковбаса, к.т.н., доц., Г. А. Кузнецов, магістр. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
просп. Перемоги, 37, 03056, Київ, Україна, e-mail: s.dymko@kpi.ua 

Вступ. Для реалізації алгоритмів керування сучасними регульованими електроприводами змінного струму ви-
користовуються перетворювачі частоти, однією з основних складових частин яких є автономні інвертори напруги 
(АІН). З використанням методів векторної широтно-імпульсної модуляції (ВШІМ) здійснюється керування клю-
чами АІН так, щоб вектор першої гармоніки вихідної напруги інвертора з максимальною точністю відтворював 
заданий вектор напруги, що формується алгоритмом керування двигуном [1]. Однак на практиці не вдається за-
безпечити повної ідентичності заданої та реальної напруги через низку чинників, основними з яких є: введення 
«мертвого» часу при комутації ключів у плечі інвертора для уникнення короткого замикання в стійці; кінцевого 
часу включення–виключення ключів; падіння напруги на ключах у режимі провідності та інших чинників.  

На підгрунті низки публікацій, наприклад [2] та літературних джерел у ній, установлено, що неідеальності 
інвертора призводять до таких негативних наслідків, як зменшення амплітуди першої гармоніки відносно її 
заданого значення (як результат отримуємо зниження електромагнітного моменту, особливо за низькими 
швидкостями обертання); вихідна напруга і струм статора двигуна містять низькочастотні гармоніки, які 
призводять до пульсацій моменту та додаткових втрат в електричній машині; неможливість якісної реалізації 
бездавачевих алгоритмів керування електроприводами. Особливо суттєво ці впливи проявляються під час 
підвищених частот модуляції та роботи електропривода у сфері малих напруг. 

Проблемі компенсації впливу мертвого часу в АІН присвячено значну кількість досліджень, однак 
загальновизнаного її рішення досі не знайдено. 

Мета роботи. Дослідження впливу мертвого часу на показники якості частотного керування та дослідження 
стандартного методу його компенсації [3]. 

Матеріал і результати дослідження. Оскільки реальний напівпровідниковий ключ має кінцевий час 
включення ONt  і виключення OFFt , при цьому OFF ONt t , то 
миттєвий перехід інвертора з одного стану в інший фізично 
неможливий. При одночасній зміні станів імпульсів керування 
верхнім і нижнім ключем відбудеться коротке замикання, що 
призведе до виходу інвертора з ладу. Для запобігання цієї ситуації 
між вимкненням одного ключа і включенням іншого витримується 
пауза, яка і називається мертвим часом, DTt . Час паузи показано на 
рис. 1 штрихуванням, а результуючі імпульси керування – 
суцільною лінією. Як результат, уведення мертвого часу призводить 
до зменшення часу активної роботи транзистора. 

З метою дослідження впливу мертвого часу на якість вихідної напруги силового перетворювача було прове-
дено дослідження характеристики вхід/вихід перетворювача при різних частотах ШІМ. У процесі дослідження 
від перетворювача вимагалось відпрацювання напруги заданої амплітуди з частотою основної гармоніки 50 Гц. 
Результати тестування показано на рис. 2, 3 для значень частоти ШІМ PWMf 5кГц  та PWMf 10 кГц  відповід-
но. Величина мертвого часу досліджуваного інвертора встановлена на рівні 4,2 мкс. З наведених графіків вид-
но, що в зоні низьких заданих значень, за відсутності компенсації мертвого часу, вихідна напруга суттєво відрі-
зняється від заданої, причому величина похибки відпрацювання сягає 15 В. При збільшенні заданої амплітуди 
ширина імпульсу вихідної напруги зростає й суттєво перевищує інтервал мертвого часу, тому похибка відпра-
цювання зменшується. З тієї ж причини ефект мертвого часу має більший вплив у разі великих частот ШІМ.  
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Рисунок 2 – Характеристика вхід/вихід 
перетворювача при PWMf 5кГц
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Рисунок 3 – Характеристика вхід/вихід 
перетворювача при PWMf 10 кГц
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Алгоритм компенсації мертвого часу, наведений у роботі [3], що полягає у збільшенні тривалості включення 
ключів інвертора залежно від знаків вихідних фазних струмів, дозволяє суттєво наблизити вихідну характерис-
тику інвертора до ідеальної. Похибка відпрацювання напруги зменшується до 3–4 В у найгіршому випадку 
(при PWMf 10 кГц ). 

Дослідження впливу мертвого часу інвертора на процеси частотного керування координатами асинхронного 
двигуна (АД) виконано з використанням АД потужністю 2,2 кВт. Результати тестування зображено на 
рис. 4,а-в. У цих тестах АД обертається із заданою швидкістю 10 рад/с (3,4 Гц). На рисунках надано фазний 
струм двигуна без компенсації (ліва частина рисунку) та з компенсацією мертвого часу (права частина рисунку) 
для частот комутації ШІМ 10, 5, 2,5 кГц відповідно.  

Як видно з рис. 4,а, при частоті комутації 10 кГц і відсутності компенсації мертвого часу амплітуда фазного 
струму двигуна складає лише 0,8 А, у той час як за відсутності мертвого часу амплітуда струму дорівнює 3,5 А. 
При використанні алгоритму компенса-
ції мертвого часу амплітуда фазного 
струму складає 2,8 А. При цьому струм 
має викривлену форму, але вона є бли-
жчою до синусоїди, ніж для випадку, 
коли компенсація мертвого часу відсут-
ня.  

З рис. 4,б видно, що при частоті ко-
мутації 5 кГц вплив мертвого часу на 
вихідний струм інвертора зменшується. 
Однак амплітуда струму дорівнює 1,9 А, 
а форма струму все ще викривлена і да-
лека від синусоїдальної. Використання 
алгоритму компенсації мертвого часу 
дозволяє отримати вихідний струм си-
нусоїдальної форми з амплітудою 3,2 А. 

З результатів, наданих на рис. 4,в, 
випливає, що при частоті комутації
2,5 кГц алгоритм компенсації мертвого
часу забезпечує якісне відпрацювання 
вихідного струму синусоїдальної форми 
з амплітудою 3,5 А. 

Висновки. Багато алгоритмів 
компенсації мертвого часу, наведених у 
відкритій літературі, розрізняються за 
складністю, однак дозволяють лише 
частково компенсувати його негативний 
вплив і в загальному випадку призводять 
до задовільних результатів. Експери-
ментально підтверджено, що наявність 
мертвого часу призводить до зниження 
напруги та струму статора при роботі на 
низьких швидкостях, а також спотворень 
форми вихідного струму. Розглянутий 
метод компенсації мертвого часу 
забезпечує наближення характеристики 
вхід–вихід інвертора до ідеальної за 
рахунок використання простого методу корекції розрахункових значень тривалостей включення ключів в 
алгоритмах векторної широтно-імпульсної модуляції. При цьому повної компенсації не досягається, проте 
отримані характеристики не поступаються показникам, що мають пристрої провідних світових виробників.  
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Рисунок 4 –  Фазні струми двигуна при частотному керуванні, 
без компенсації і з компенсацією мертвого часу. 
 Мертвий час – 4,2 мкс: а) частота ШІМ = 10 кГц;  
б) частота ШІМ = 5 кГц; в) частота ШІМ = 2,5 кГц 
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ВПЛИВ КРИВОЇ НАМАГНІЧУВАННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ 
СИСТЕМИ БЕЗДАВАЧЕВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ В РЕЖИМІ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ 

І. І. Пушніцина, магістр., Д. С. Пушніцин, асп., 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, Київ, Україна, e-mail: s.dymko@kpi.ua 

Вступ. Більшість сучасних алгоритмів векторного керування асинхронними двигунами (АД) основані на лі-
нійному наданні кривої намагнічування двигуна, за яким індуктивність намагнічувального контуру mL  прийма-
ється незмінною, хоча насправді вона залежить від величини струму намагнічування m mL f (i )= , де im – струм 
намагнічування [1]. Такий підхід забезпечує відносно просту реалізацію алгоритмів керування і високі показ-
ники якості керування під час роботи зі сталим значенням потокозчеплення на рівні номінального значення. 
Проте для алгоритмів, які працюють зі змінним потокозчепленням, принциповою є необхідність урахування 
насичення магнітного кола АД. Нехтування цим чинником призводить до виникнення похибок регулювання 
потокозчеплення та моменту, особливо в режимі ослаблення магнітного потоку, а також в алгоритмах бездава-
чевого векторного керування швидкістю АД, що є чутливими до параметричної невизначеності [1, 2]. 

Мета роботи. Дослідження впливу кривої намагнічування на якість роботи бездавачевого алгоритму векто-
рного керування швидкістю АД у режимі ослаблення поля. 

Матеріал і результати дослідження. Розглянемо модель АД, задану рівняннями динаміки кутової швидко-
сті, струмів статора та потокозчеплень ротора в синхронній системі координат (d–q) з урахуванням кривої на-
магнічування [3, 4] 
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де T T T
1d 1q 2d 2q 1d 1qi ( i , i ) ; ( , ) ; u ( u , u )= = =ψ ψ ψ  – вектори струму статора, потокозчеплення ротора та напруги 

статора; ω  – кутова швидкість ротора; 0ε  – кутове положення системи координат (d–q) відносно стаціонарної 
системи координат (a–b), 0 (0 ) 0ε = ; 2 0ω ω ω= −  – кутова швидкість ковзання; M – електромагнітний момент 
двигуна; Mc – момент навантаження; J – повний момент інерції. Додатні коефіцієнти в (1) визначені так: 

( ) ( ) ( )
( )

( )
( )

( )
( ) ( )

2
m m m m m m -1n2

m m 1 m m m m 1 m m m m m
2 m 2 m 2 m m 2 m

L i L i L i pR 3; L i ; ; ; R L i ,
L i L i L i 2 L i J

= = + = = = +α σ β m γ σ α β
σ

 (2) 

а також 1 2R ,R  – активні опори статора і ротора відповідно; ( ) ( ) ( ) ( )1 m 1σ m m 2 m 2σ m mL i L L i , L i L L i= + = +  – індук-
тивності статора і ротора відповідно, 1σ 2σL ,L  – індуктивності розсіювання статора і ротора відповідно. 

На рис. 1 надано залежності потокозчеплення АД ψ  та індуктивності намагнічування mL  від величини 
струму намагнічування mi  для двигуна, параметри якого наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Параметри двигуна 
Опір статора, 1R 3,8 Ом Момент інерції, J 0,016 2кг м⋅
Опір ротора, 2R 2,1 Ом Число пар полюсів, np 2 
Індуктивність кола статора, 1L 0,265 Гн Потужність двигуна, Р 2,2 кВт 
Індуктивність кола ротора, 2L 0,265 Гн Номінальний момент двигуна, М 15 Нм 
Індуктивність контуру намагнічування, mL 0,257 Гн 

Відповідно до рис. 1, значення mL  відповідає 
номінальному значенню mнL  лише за номіналь-
ним струмом збудження mнi . Відповідно, у разі 
ослаблення поля на систему керування додатково 
починає діяти параметричне збурення, викликане 
відхиленням mL  від номінального значення. 
Унаслідок цього в системі векторного виникати-
муть похибки регулювання координат. Рисунок 1 – Крива намагнічування та залежність mL

від струму збудження 

0 1 2 3 4 5  
0  

0.2

0.4

0.6

0.8

1  

1.2
2

(i
m

),Вб

i
m

, A

i
mн

н

0 1 2 3 4 5  
0.1 

0.15

0.2 

0.25

0.3 

0.35

0.4 

L
m

(i
m

),Гн

L
mн

i
mн

i
m

, A

mailto:s.dymko@kpi.ua


ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

15 

Дослідження проводилось для алгоритму робастного до варіацій активного опору ротора бездавачевого ке-
рування АД на основі адаптивного спостерігача кутової швидкості без урахування кривої намагнічування, на-
даного в роботі [5]. Для врахування кривої намагнічування вищезазначений алгоритм керування було модифі-
ковано шляхом заміни констант α, β, γ, σ  їх оціненими значеннями m m m mα , β , γ , σ  , обчисленими за допомогою 

виразів (2). 
Дослідження стандартного [5] та модифікованого алгоритмів проводилось шляхом математичного моделю-

вання в пакеті програм MatLAB Simulink для моделі АД (1). 
Під час тестування для двигуна з параметрами, наведе-
ними в табл.1, використовувалась така послідовність 
операцій керування (рис. 2): на початковому інтервалі 
часу машина збуджується до номінального потокозче-
плення ротора Вб 96,0=∗ψ  (до Вб 7,0=∗ψ  у тесті при 
ослабленні магнітного потоку, на графіку надано 
штриховою лінією) за 0,45 с. Після збудження двигун 
розганяється до швидкості с/рад 50* =ω  за 1 с. У 
момент часу 2t  c=  до його валу прикладається, а 
через 0,5 с знімається, момент навантаження 

CM 15 Нм= .  
Відповідно до процедури вибору коефіцієнтів [5] для регуляторів було вибрано такі коефіцієн-

ти: 500ki = , 625004kk 2
iii == ; 100kω = ; 2 2 5000ik kω ω= = ; 100kψ = ; 2 2 5000ik kψ ψ= =  та коефіцієнти спосте-

рігачів: 500idok ;=  300iqok = ; 80000oik = . 
На рис. 3 наведено графіки перехідних процесів алгоритму бездавачевого векторного керування швидкістю 

АД при зниженому потокозчепленні ротора. З графіків можна зробити висновок про суттєвий вплив варіації 
індуктивності контуру намагнічування mL  на умови орієнтації за вектором потокозчеплення ротора. При зни-
женому потокозчепленні ротора (рис. 3,а) в алгоритмі, 
який не враховує кривої намагнічування, вже не вико-
нуються умови орієнтації за вектором потокозчеплен-
ня ротора ( ( )qt

lim ψ 0
→∞

≠ ). Кутова швидкість двигуна 

оцінюється з похибкою ( ( )
x
lim ω 0
→∞

≠ ). Урахування 

кривої намагнічування в алгоритмі керування дозволяє 
усунути вказані недоліки (рис. 3, б). У той же час, при 
номінальному потокозчепленні αm=α, βm=β, γm=γ, 
σm=σ, μm=μ, тому поведінка обох систем ідентична.  

Висновки. У результаті проведеного дослідження 
встановлено, що для алгоритму бездавачевого вектор-
ного керування, який не враховує криву намагнічуван-
ня, при регулюванні потокозчеплення стає суттєвим 
негативний вплив нелінійності контуру намагнічуван-
ня. Нехтування цим явищем при ослабленні поля, осо-
бливо в алгоритмах бездавачевого векторного керу-
вання АД, призводить до невиконання умов полеоріє-
нтування за вектором потокозчеплення ротора та погі-
ршення показників якості керування координатами 
електромеханічної системи. 
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Рисунок 2 – Траєкторії завдань потокозчеплення, 
швидкості та профіль моменту навантаження 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ КОНВЕЄРНОЇ УСТАНОВКИ 
О. А. Позігун, асист., В. К. Титюк, к.т.н., доц. 
Криворізький національний університет 
вул. Віталія Матусевича, 11, 50027, м. Кривий Ріг, Україна 

 
Вступ. Після появи конвеєрних установок важко уявити собі будь-яке велике підприємство, на якому б не ви-

користовувався цей вид безперервного транспорту. Конвеєрні установки зарекомендували себе як простий та еко-
номічний вид транспортування вантажів різних величин, властивостей та конфігурацій. Без сумнівів сьогодні ос-
новним способом визначення вагового навантаження конвеєрної установки є «конвеєрні ваги». Сучасні конвеєрні 
ваги являють собою складні та дорогі системи, які відрізняються між собою конструкцією, класом точності та ін. 
Наряду з усіма їх перевагами є деякі недоліки, які суттєво впливають на точність визначення вагового наванта-
ження конвеєрної установки, це, наприклад, зміна натягу та міцності стрічки; «схід стрічки» відносно поздовжньої 
осі  конвеєра; нерівномірність розподілу матеріалу; неправильний вибір місця установки та ін. Перераховані пи-
тання частково були вирішені в наукових працях зарубіжних та вітчизняних учених, але комплексно проблема не 
була вирішена насамперед унаслідок непередбачуваності технологічного процесу. Тому є потреба в методі визна-
чення вагового навантаження конвеєрної установки без використання конвеєрних вагів. 

Мета роботи. Створення методу визначення вагового навантаження конвеєрної установки без використання 
конвеєрних ваг. 

Матеріал і результати дослідження. Вагове навантаження конвеєрної установки складається з багатьох 
чинників [1], але в цілому його можна розділити на дві складові: так званий момент опору «холостого ходу», 
коли конвеєр працює без матеріалу на стрічці, та момент опору, що створюється матеріалом на стрічці. У свою 
чергу момент опору холостого ходу конвеєрної установки складається з багатьох чинників: момент холостого 
ходу двигуна, тертя роликів о стрічку, вага стрічки та ін. Складним є процес відділення моменту холостого хо-
ду від загального моменту опору, який створюється навантаженою конвеєрною установкою. 

Момент опору, який створює двигун конвеєрної установки, буде загальним моментом, то для визначення 
моменту опору, який створює матеріал на стрічці, потрібно знати момент холостого ходу конвеєра та його ме-
ханічні параметри: довжину, ширину стрічки, діаметри роликів та ін. В основному вимикання конвеєра відбу-
вається тільки при порожній стрічці, тому момент холостого ходу конвеєра можна визначити під час пуску дви-
гуна. Для того, щоб визначити момент опору двигуна, необхідно знати лише один параметр – це активний опір 
статора асинхронного двигуна [2]. У [2] описаний для простого визначення активного опору статора асинхрон-
ного двигуна, використовуючи лише значення фазного струму та фазної напруги.  

Перевірку методу ми проводили на конвеєрній установці ЛК–18 гірничого департаменту ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг». ЛК–18 має такі параметри: довжина конвеєра L = 108 м; ширина стрічки B = 1 м; продук-
тивність Q = 500 т/г; кут нахилу β = 0 0. Було проведено порівняння тягового розрахунку вибраної конвеєрної 
установки та моделювання її в програмному пакеті Matlab Simulink. Результати розрахунку та моделювання 
конвеєрної установки показані на рис. 1. 
 

  
 а) б) 

Рисунок 1 – Результати визначення моменту опору конвеєра ЛК–18: 
а) результати моделювання в Matlab Simulink; б) результати тягового розрахунку 

 

Як видно з графіків, похибка запропонованого методу складає не більше 3 %. 
Висновки. У роботі був висвітлений спосіб для визначення вагового навантаження конвеєрної установки. 

Метод був перевірений на реальній конвеєрній установці, похибка складає не більше 3 %. Подальший крок – 
опрацювання методу в умовах реального технологічного процесу. Розвиток цього методу дозволить визначати 
вагове навантаження конвеєрної установки без застосування допоміжного обладнання. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЗАРЕЗОНАНСНЫХ 
ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН 

В. Ю. Ноженко, соиск., М. Ю. Данечкін, магистр.* 
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Введение. Вибрационные машины (ВМ) и технологии широко применяются в различных отраслях про-
мышленности (металлургической, строительной, горнодобывающей, обогатительной, химической и др.) для 
интенсификации технологических процессов, улучшения условий труда, снижения материало- и энергоемко-
сти. Это способствовало созданию большого количества разновидностей ВМ в зависимости от назначения, 
принципа работы, конструкционного исполнения, типа вибровозбудителя и других особенностей.  

На сегодня самыми распространенными являются ВМ с дебалансными вибровозбудителями, работающие в 
зарезонансном режиме, а именно: виброгрохоты для разделения сыпучих смесей; вибропитатели для транспор-
тирования насыпных грузов; виброплощадки для объемного уплотнения бетонных смесей; виброконвейеры для 
перемещения различных материалов и изделий; вибродробилки для дробления железобетонных плит, огнеупо-
ров, ферросплавов и абразивов. Известно [1, 2], что одним с основных недостатков зарезонансных ВМ является 
значительное увеличение амплитуды колебаний рабочего органа при прохождении резонансной зоны во время 
пуска, что влечет за собой дополнительные динамические нагрузки на конструкционные элементы ВМ, увели-
чение тока в обмотках статора приводных асинхронных двигателей (АД), возможное «застревание» роторов 
АД, быстрый выход из строя оборудования. Для уменьшения резонансных колебаний и быстрого преодоления 
резонансной зоны чаще всего устанавливают приводные АД завышенной в 2–5 раз мощности. При этом в уста-
новившемся режиме приводные двигатели работают с существенной недогрузкой. Кроме того, использование 
нерегулируемого электропривода (ЭП) не позволяет управлять параметрами колебаний (частотой, амплитудой 
и направлением) ВМ в рабочем технологическом режиме. Таким образом, в настоящее время актуальной зада-
чей является создание системы ЭП зарезонансной ВМ, позволяющей устранить вышеупомянутые недостатки, 
повысить надежность, снизить энергопотребление, расширить функциональные возможности ВМ. 

Цель работы. Анализ возможных вариантов асинхронного электропривода применительно к зарезонанс-
ным вибрационным машинам с дебалансными вибровозбудителями. 

Материал и результаты исследования. Определение и выбор рациональной системы ЭП зарезонансной 
ВМ необходимо проводить в зависимости от количества включений ВМ в сутки, продолжительности непре-
рывной работы ВМ, количества дней эксплуатации ВМ в месяц, необходимости технологического управления. 
Следовательно, система ЭП зарезонансной ВМ в зависимости от указанных особенностей может быть направ-
лена на обеспечение надежного пуска при использовании АД ограниченной мощности, на регулирование тех-
нологических режимов или на пусковой и технологический режим одновременно. С учетом сказанного, можно 
выделить три возможных варианта реализации системы асинхронного ЭП зарезонансных ВМ (рис. 1), основные 
особенности которых рассмотрены ниже. 

Систему нерегулируемого ЭП с использованием приводных АД завышенной мощности (1-й вариант), необ-
ходимую для преодоления резонансной зоны при прямом пуске АД ВМ, характеризующуюся недогрузкой дви-
гателей в установившемся режиме, низким КПД и коэффициентом мощности, уместно использовать в случае 
ограниченной по времени эксплуатации ВМ и ненадобности управления параметрами виброколебаний, по-
скольку период окупаемости модернизированной системы с регулируемым ЭП будет значительным.  

Система регулируемого ЭП с использованием приводных АД завышенной мощности (2-й вариант) позволя-
ет осуществлять прямой пуск при выходе из строя системы управления, управлять энергетическими режимами, 
также в этом варианте положительным является возможность управления рабочими режимами с получением 
эффекта технологического характера. Использовать такую систему целесообразно на предприятиях, где недо-
пустимы простои ВМ, связанных с ремонтом, что может повлечь за собой нарушение выполнения технологиче-
ского процесса и приостановить производство. 

Система регулируемого ЭП с использованием приводных АД с минимальной установленной мощностью 
ВМ (3-й вариант) является наиболее современной, обеспечивающей надежный пуск ВМ при ограниченной 
мощности АД, экономию электрической энергии, контроль параметров виброколебаний, управление техноло-
гическими режимами ВМ с использование известных технических и научных подходов [3, 4]. Применение ре-
гулируемого ЭП в таком варианте в большей степени направлено на преодоление резонансной зоны в процессе 
пуска при использовании приводных двигателей меньшей мощности с целью увеличения КПД и коэффициента 
мощности АД в установившемся режиме.  

Прохождение резонансной зоны в процессе пуска зарезонансной ВМ с минимальной установленной мощно-
стью, согласно [5], могут быть реализованы двумя способами: 

– частотно-регулируемый пуск (изменение напряжения и частоты проводится) со временем изменения (раз-
верткой) частоты rt , обеспечивающий быстрое прохождение резонансной зоны без «застревания». При  
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Рисунок 1 – Возможные варианты электропривода зарезонансных вибрационных машин 

 
времени развертки приблизительно rt5,03,0 −  время частотного пуска может быть минимизированным и на 
20–50 % меньшим по сравнению со временем прямого пуска. Определение рациональной развертки частоты в 
зависимости от полной приведенной массы колебательных частей ВМ приведено в [5];  

– частотно-регулируемый пуск с рациональной разверткой частоты со скачкообразным изменение напряже-
ния питания при прохождении резонансной зоны. Такой способ пуска необходимо осуществлять, если первый 
не позволяет обеспечить прохождение резонансной зоны без «застревания». 

Систему ЭП по 3-му варианту целесообразно применять при постоянной эксплуатации и частых пусках ВМ, 
необходимости управления параметрами виброколебаний в установившемся технологическом режиме.  

Выводы. Рассмотрены возможные систем ЭП зарезонансных ВМ с дебалансными вибровозбудителями, к 
которым относятся нерегулируемый ЭП с использованием приводных АД завышенной мощности, регулируе-
мый ЭП с использованием приводных АД завышенной мощности, регулируемый ЭП с использованием привод-
ных АД ограниченной мощности. Варианты систем ЭП определялись в зависимости от количества включений 
ВМ в сутки, продолжительности непрерывной работы ВМ, количества дней эксплуатации ВМ в месяц, необхо-
димости управления параметрами виброколебаний в технологическом режиме. Анализ данных систем показал, 
что первую систему ЭП ВМ целесообразно использовать, когда не требуется управления параметрами виброко-
лебаний и в случае ограниченной по времени эксплуатации ВМ; вторую систему ЭП – в случае долгой непре-
рывной работы ВМ, когда недопустимы простои, связанных с ремонтом; третью – в случае необходимости 
обеспечения надежного пуска при использовании двигателей меньшей мощности и управления параметрами 
виброколебаний в процессе выполнения технологических операций. 
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ВИПРЯМЛЯЧЕМ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ 
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Вступ. Питання економного використання всіх видів енергії, у тому числі електричної, а також підвищення 
економічності роботи електроустановок є важливою сучасною проблемою. Підключення в мережу змінного 
струму нелінійних навантажень, наприклад, керованих електродвигунів, імпульсних джерел живлення, світиль-
ників з газорозрядними лампами, приводить до того, що струм, який споживається цими пристроями, має імпу-
льсний характер з високим відсотком вмісту вищих гармонік [1]. У світлі останніх стандартів Міжнародної 
електротехнічної комісії питання підвищення коефіцієнту потужності й електромагнітної сумісності частотно-
регульованих електроприводів є актуальним завданням. Одним з напрямів енергозбереження є покращення 
коефіцієнта потужності. При відсутності пристроїв компенсації реактивної потужності втрати можуть скласти 
від 10 до 50 % від середнього споживання. Для покращення показників якості електричної енергії використо-
вуються коректори потужності різної складності та конструкції.  

Мета роботи. Дослідження системи керування, яка є компактною, надійною, завадостійкою та дешевою, 
однофазним напівмостовим активним транзисторним випрямлячем. 

Матеріал і результати дослідження. Дослідження проводилось для системи керування напівмостового 
транзисторного випрямляча, схему якого надано на рис. 1. Система керування реалізована за допомогою опера-
ційних підсилювачів та компараторів (рис. 2, 3), що забезпечують керування транзисторами за методом допус-
тимих відхилень [2]. Така схема є дешевою порівняно зі схемами керування на базі мікроконтролерів та дозво-
ляє встановлювати цей пристрій для нелінійних споживачів, що не потребують регулювання вихідної напруги. 

 

 
Рисунок 1 – Cхема електрична принципова силової частини активного випрямляча 

 
Рисунок 2 – Cхема електрична принципова системи керування транзисторним випрямлячем 

mailto:yurii.zakharchenko@gmail.com
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Рисунок 3 – Cхема електрична принципова надання дозволу на комутацію транзисторів у конкретний момент часу 

На рис. 2 як зворотні зв’язки виступають такі сигнали: Iac – сигнал з датчика вхідного струму;  
U1 та Uin – сигнали напруг із вторинних обмоток трансформатора. Сигналами керування транзисторами  
VT1 та VT2 (рис. 1, 3) є Uкер1 та Uкер2 відповідно.  

Для оцінювання якості розробленої системи керування експериментально знято осцилограми струму, що 
споживається нелінійним активно-ємнісним навантаженням, залежно від частоти комутації транзисторів 7,5, 70 
та 150 кГц, а також за відсутності корекції коефіцієнта потужності (керування транзисторами відсутнє). 

 

  Вхідний струм, А                                                                          Вхідний струм, А 

 
а) 

  Вхідний струм, А                                                                           

 
     в) 

 
б) 

  Вхідний струм, А                                                                           

 
г) 

Рисунок 4 – Графік вхідного струму випрямляча при: а) відсутності комутації транзисторів; б) комутації  
транзисторів на частоті 7,5 кГц; в) комутації транзисторів на частоті 70 кГц; г) комутації транзисторів  

на частоті 150 кГц 
 

Порівнюючи осцилограми (рис.4а-г) при істотно різних частотах комутації можна констатувати той факт, 
що при відсутності корекції коефіцієнта потужності форма споживаного струму викривлює вхідну напругу 
мережі, що призводить до виникнення постійної складової напруги та вищих гармонік. Збільшення частоти 
комутації транзисторів зменшує амплітуду пульсацій струму, що призводить до підвищення коефіцієнта поту-
жності системи, так як форма струму несе синусоїдальний характер, що характерний лінійним споживачам. 

Висновки. На базі розроблених схем проведена практична реалізація схеми керування активним транзисто-
рним випрямлячем. На підставі досліджень можна встановити, що ця система керування дозволяє досягти під-
вищення коефіцієнта потужності у застосунках, де не потребують змін напруги в ланці постійного струму.  
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Вступ. Автоматичні системи дозування сипучих матеріалів широко застосовуються в будівельних, харчових 
і фармацевтичних галузях промисловості для приготування різних сумішей. Головний критерій оптимізації по-
дібних систем є точність дозування кожного компонента суміші, яка безпосередньо залежить від швидкості 
руху дозуючого компонента та інших технологічних чинників [1]. Технологічні вимоги до якості продукції на 
виробництві жорстко регламентують розробникам автоматизованої системи величину похибки дозування сипу-
чих матеріалів, що пов’язано також з високою вартістю окремих компонентів суміші. Забезпечення максималь-
но можливого дотримання рецепта суміші вимагає дозування кожного її компонента з високою точністю. 

З усього різноманіття електротехнічних комплексів дозування сипучих матеріалів слід виділити автоматизо-
вані системи, побудовані на базі сучасного асинхронного електроприводу з мікроконтролерним керуванням 
вагодозуючим пристроєм, що використовують принцип багатокомпонентного дозування [2]. 

Особливого значення набуває завдання підвищення ефективності керування автоматизованим електротехні-
чним комплексом дозування сипучих матеріалів, оскільки її рішення дозволить істотно збільшити його продук-
тивність і знизити неправильне дозування особливо відповідальних, невеликих за обсягом, але дорогих компо-
нентів. Необхідна в сучасних умовах якість комбікорму висуває високі вимоги до складу кожного компонента 
кормосуміші й до виконання рецепта кінцевого продукту з необхідною точністю. 

Мета роботи. Розробка системи автоматичного керування асинхронним електроприводом шнекового доза-
тора для підвищення точності вимірювання складових комбікормової суміші. 

Матеріал і результати дослідження. До процесу дозування сипучих матеріалів узагалі й компонентів ком-
бікорму зокрема ставляться такі вимоги [1, 2], недотримання яких призводить до зниження точності дозування 
й якості продукції, що випускається: 

1) забезпечення необхідної витрати за параметром – регулювання витрати; 
2) забезпечення величини витрати за параметром у межах допустимих відхилень при певній або довільній 

зміні значення параметрів матеріалу – точність дозування; 
3) забезпечення сталості витрати за параметром або заданої зміни витрати в часі – стійкість дозування. 
Слід зазначити, що кінцева суміш може складатися з декількох різних компонентів. Автоматизація техноло-

гічного процесу дозволяє керування від одного перетворювача частоти (ПЧ) декількома шнековими живильни-
ками (ШЖ), кількість яких не буде перевищувати кількість каналів блоку релейної комутації (БРК). Дозування 
суміші відбувається в загальному бункері дозатора. 

На рис. 1 надана узагальнена функціональна схема електротехнічного комплексу дозування сипучих матері-
алів, який складається з витратного бункера (ВБ), шнекового дозатора (ШД), що переміщує матеріал у бункер 
дозатора (БД). Мікропроцесорне керування ШД здійснюється від системи перетворювач частоти–асинхронний 
двигун. 

ВБ

ШД

БД

ПЧ-АД

 
Рисунок 1 – Електротехнічний комплекс дозування 

сипучих матеріалів 

Асинхронний двигун є основним елементом у  
системах дозування із шнековим дозатором, за допо-
могою якого здійснюється керування рухом шнека 
( 55,0Pн = кВт, 073,0sн = , 71,0=η , 75,0cos =ϕ ).  
Як регулювальний пристрій використовується  
перетворювач частоти Altivar31 потужністю  
0,75 кВт. 

Для дослідження характеристик системи та здійс-
нення точного дозування компонентів суміші побуду-
ємо замкнену систему автоматичного керування  
[3, 4], структурна схема якої наведена на рис. 2.  
Настройку системи здійснимо на симетричний  
оптимум. 

Для аналізу динамічних характеристик замкненої системи задамо за допомогою тахограми бажаний сигнал 
завдання (рис. 3). Сигнал завдання слід розуміти так. Напруга завдання в 10 В відповідає висипанню в бункер  
1 кг добавки.  

У зв’язку з тим, що рецептура суміші відома, тому можливо розрахувати напругу завдання для кожного еле-
ктропривода бункера, з якого висипається добавка. Для відпрацювання моделі проведемо завдання напруги, як 
показано на рис. 4. У результаті моделювання отримано залежності швидкості, моменту, ваги замкненої САК 
(рис. 3–6). 

mailto:Vita.Ogar@gmail.com
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Рисунок 2 – Структурна схема замкненої системи автоматичного керування 
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Рисунок 3 – Залежність напруги завдання 

10 20 30 40 50 600

50

100

150
( ) 1с,t −ω

с,t
 

Рисунок 4 – Залежність швидкості замкненої САК 
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Рисунок 5 – Залежність моменту замкненої САК 
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Рисунок 6 – Часова залежність ваги суміші 

 
Висновки. На базі аналізу функціональних можливостей електромеханічної системи мікродозації розробле-

но замкнену систему автоматичного керування шнекового дозатора. Аналіз отриманих математичних залежно-
стей показав, що розроблена система дозволяє уникнути пересипів добавок шляхом повільного зменшення 
швидкості асинхронного двигуна шнекового механізму наприкінці висипу необхідного компонента.  
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ОПТИМАЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ РЕГУЛЯТОР СТРУМУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА 

В. Ю. Колеснік, магістр., Д. В. Гущин, магістр., Д. О. Кальмус, ст. викладач 
Криворізький національний університет 
вул. В. Матусевича 11, 50027 , м. Кривий Ріг, Україна 
 

Вступ. Розвиток перетворювальної техніки дозволяє забезпечити надійне регулювання швидкості та струму 
тягових електричних машин із застосуванням сучасних елементів, ефективних як за своїми експлуатаційними 
так і, що важливо, конструкційними показниками. Виходячи з вимог уніфікації, система керування 
електричними двигунами повинна забезпечувати ефективну роботу в режимах тяги й гальмування, й 
відповідати конструктивним вимогам з мінімізацією елементів, що її складають. Отже, цифрові системи 
регулювання набули широкого розповсюдження, тому перспективним напрямком є дослідження таких 
структур, основу яких складає синтез регуляторів та законів керування.  

Мета роботи: синтез цифрового регулятора струму на основі методу динамічного програмування. 
Матеріал і результати дослідження. Контур регулювання струму електричного двигуна наведено на рис.1. 

Відповідно до структурної схеми внутрішній контур утворюється регулятором струму, силовим 
перетворювачем та зворотнім зв’язком за струмом через датчик струму. 

 

H(p) WPC(p)
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Рисунок 1 – Імпульсна модель контуру струму електричного двигуна: 

−)( pW рс безперервна частина передавальної функції регулятора струму;  

−)( pH передавальна функція дискретного фільтру 
 

При розрахунку регулятора струму контур струму налаштовується на модульний оптимум. Таким чином, як 
регулятор струму використовується пропорційно-інтегральний регулятор. Налаштування регулятора 
визначаються наступним чином [1]: 
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де µT
 
– стала часу контуру струму, с; пk

 
– коефіцієнт передачі силового перетворювача; дсk  – коефіцієнт 

передачі датчика струму; ,L R  – індуктивність та активний опір обмотки якоря електричного двигуна, 
відповідно. 

Для отримання дискретних моделей, як правило, використовують математичний апарат z-перетворень. 
Імпульсна передатна функція замкнутого контуру струму: 
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де T  – інтервал дискретизації сигналу. 
Для синтезу цифрового регулятора струму застосуємо теорему Ляпунова в дискретній формі: 

kk
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k
k Wx

x
V

V −=
∂
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+ ∑ 1
1

1 ,     (3) 

де V  – дискретна функція Ляпунова; x – регульована величина; W  – функція, що мінімізується, яка в цьому 
випадку буде мати вигляд: 

2
k kW Cx= .       (4) 

Це відповідає квадратичному критерію мінімуму інтегральної похибки, яка в неперервній формі має вигляд [2]: 
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2

0

I Cx dt
∞

= ∫ .       (5) 

Тоді в дискретній формі: 

2

0

m

kW Cx=∑ ,       (6) 

де C  – ваговий коефіцієнт. 
Рівняння Белмана для оптимального керування U  будуть мати вигляд [3]: 
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Функцію Белмана–Ляпунова будемо шукати у вигляді: 
2
kV xγ= .       (8) 

Оскільки керування kU  повинно входити у систему з лінійним множником [3], то вираз для функції 
керування знайдемо з (3) із урахуванням (6) та (8), тобто добуток похідної за сигналом регулювання з правою 
частиною об’єкта керування дорівнюватиме функції, що мінімізується у відповідності до коефіцієнтів при 
однакових ступенях, у такому вигляді: 
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Звідки: 
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На основі отриманих виразів у програмі MatLab була побудована імітаційна модель та досліджені 
електромагнітні процеси у контурі струму при зміні навантаження електричного двигуна з наступними 
параметрами: номінальна потужність – 45 кВт, напруга живлення – 250 В, номінальний струм якоря – 200 А, 
µT = 0,01 с. Результати математичного моделювання (рис. 2) контуру струму підтверджують зменшення часу 

перехідного процесу у системі з цифровим регулятором струму, синтезованого із застосуванням теореми 
Ляпунова у дискретній формі запису та використанням рівнянь Белмана, порівняно з роботою пропорційно-
інтегрального регулятора, налаштованого на модульний оптимум. 

 

 
Рисунок 2 – Результати математичного моделювання контуру струму:  

1 – з пропорційно-інтегральним регулятором; 2 – з цифровим регулятором  
 

Висновки. Встановлено, що оптимізація контуру струму електричного двигуна за мінімумом інтегральних 
квадратичних функціоналів дозволяє підвищити швидкодію процесу регулювання порівняно з класичними 
налаштуваннями за частотними критеріями, зокрема, за модульним оптимумом. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ В НАСОСНОМ КОМПЛЕКСЕ  
С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  

ПРИ ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ 
В. Г. Ковальчук, ассист., В. В. Скибчик, магистр.,  Д. А. Михайличенко, ст. препод., Т. В. Коренькова, к.т.н.,доц., 
Д. О. Коваленко, магистр. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: viktoriya_kovalch@ukr.net 

 
Введение. Насосные комплексы (НК) промышленного и коммунального водоснабжения и водоотведения 

характеризуются частыми прямыми пусками насосных агрегатов (НА), оказывающих нежелательное воздей-
ствие на электрический двигатель, исполнительный механизм (насос), трубопроводную сеть [1, 2]. Так, в пере-
ходных процессах при прямом пуске асинхронного двигателя (АД) пиковые броски тока в 5–6 раз больше но-
минальных, что приводит к преждевременному износу изоляции и снижению ресурса работы электродвигателя 
[3]. Наличие скачков электромагнитного момента, в 4–5 раз превышающих номинальное значение, сопровож-
дается повышенными вибрациями электромеханического оборудования. Формирование при пуске значитель-
ных волн давления (в десятки раз превышающих допустимые) в трубопроводной сети приводит к возникнове-
нию гидравлических ударов, дополнительным нагрузкам на трубы, соединения и возможным порывам трубо-
проводной магистрали [1–3].  

На характер протекания динамических процессов в НК при пуске НА существенным образом влияет конфи-
гурация трубопровода, наличие статического напора в гидросистеме, способ запуска турбомеханизма (на от-
крытую или закрытую задвижку, на заполненный или порожний трубопровод) и т.п. [3]. 

Применение частотно-регулируемого электропривода позволяет снизить динамические нагрузки в НК путем 
формирования различного темпа изменения питающего напряжения, что позволит продлить ресурс работы 
электрогидравлического оборудования. 

Цель работы. Определение влияния параметров трубопровода и времени пуска электропривода на величи-
ну динамических нагрузок в насосном комплексе.  

Материал и результаты исследования. Для исследования переходных процессов в НК предложена мате-
матическая модель, включающая устройство задания, преобразователь частоты, насосный агрегат (асинхрон-
ный двигатель и насос), трубопроводную сеть с потребителем в конце, математическое описание элементов 
которой приведено в [4]. В качестве объекта моделирования выбран НК с параметрами: двигателя 800=nP  кВт, 

6000=nU  В, 157=ωn  с-1, 594,I n =  А, 82547,M n =  Нм, насоса 750,Qp =  м3/с, 1200 =pH  м и трубопровод-

ной сети 21,d =  м, 5000=l  м, 20=stH  м, 6291,Rcon =  кг/м4с. На рис. 1, 2 приведены кривые изменения техно-
логических, механических и электромеханических параметров НК для случаев прямого и плавного запуска НА 
соответственно. 

Получено, что прямой пуск НА (рис. 1) на прикрытую задвижку у потребителя сопровождается появлением 
повышенных пусковых токов и моментов, амплитуда которых в 3,5–4 раза превышает номинальные значения. 
Пиковые броски напора на выходе насоса и в трубопроводной сети на 15 % выше допустимых значений. Не-
значительные колебания в сигналах технологических параметров затухают по мере заполнения трубопровода. 

Для предотвращения указанных недостатков прямого пуска НА необходимо осуществлять плавный разгон 
электродвигателя с заданным темпом нарастания питающего напряжения [4].  
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Рисунок 1 – Кривые изменения тока, электромагнитного момента и угловой скорости (а), напора на выходе 
насоса, в трубопроводной сети, у потребителя и расхода (б) при прямом пуске приводного двигателя 
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Рисунок 2 – Кривые изменения тока, электромагнитного момента и угловой скорости (а), напора на выходе 
насоса, в трубопроводной сети, у потребителя и расхода (б) при плавном пуске приводного двигателя 

 
Анализ полученных кривых (рис. 2) показал, что плавный 

пуск ( 20=st  с) частотно-регулируемого электропривода насоса 
по линейному закону изменения частоты питающего напряже-
ния позволил снизить динамические нагрузки в системе: устра-
нить чрезмерное повышение давления в трубопроводной сети, 
снизить ток и электромагнитный момент АД при пуске. 

На величину динамических нагрузок в насосном комплексе 
значительное влияние оказывают параметры трубопровода (дли-
на, диаметр, величина статического противодавления) и время 
пуска. Так, получено, что увеличение времени пуска частотно-
регулируемого ЭП в три раза приводит к снижению максималь-
ного значения напора в трубопроводной сети в 1,25 раз  
(рис. 3,а). Установлено, что при времени пуска st  = 20 c макси-
мальное давление maxH  в гидросети не превышает 5 % номи-
нального значения напора pH 0  на выходе насоса. 

Длина трубопроводной сети также влияет на протекание вол-
новых процессов в гидросистеме. Так, увеличение длины трубо-
провода в четыре раза приводит к росту пикового давления на 
выходе насоса в 1,5 раза и снижению бросков давления в трубо-
проводе в 1,2 раза (рис. 3,б). Сказанное объясняется изменением 
фазы Тф гидроудара, приводящей к растягиванию процесса гид-
роудара во времени (Тф = 2L/c, где L – длина трубопровода,  
с – скорость распространения звука в жидкости). 

Выводы. Установлено, что прямой пуск насосного агрегата 
сопровождается повышением динамических нагрузок, приводя-
щих к существенным броскам напора в трубопроводе. Отмечено, 
что при вариации параметров трубопроводной сети насосного 
комплекса происходит изменение волновых процессов в напор-

ном трубопроводе. Показано, что увеличение времени пуска частотно-регулируемого электропривода сопро-
вождается снижением динамических нагрузок в гидросети. Полученная зависимость максимального значения 
напора на выходе насоса от времени пуска электропривода позволила определить параметры системы, при ко-
торых максимальное давление не превышает допустимое значение. 
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Рисунок 3 – Кривая изменения  
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АДАПТИВНА МЕХАТРОННА СИСТЕМА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВОЇ ДІЇ  
НА ГІРСЬКИЙ МАСИВ  

В. М. Сліденко, к.т.н., доц., Л. К. Лістовщик, к.т.н., доц., В. О. Бут, студ. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
вул. Борщагівська, 115, м. Київ, Україна, e-mail: le_on@ukr.net  
 

Вступ. Підвищення продуктивності видобутку корисних копалин та дебіту нафтових свердловин є пробле-
мою промисловості не тільки в Україні, але й в усьому світі. Впливовим процесом на підвищення продуктивно-
сті є руйнування гірських порід та знеміцнення колекторів нафтових свердловин. Одним з ефективних способів 
підвищення енергоефективності руйнування гірських порід та знеміцнення нафтових колекторів є застосування 
керованих процесів імпульсно-хвильового впливу на гірський масив, завдяки яким досягається режим адаптації 
виконавчих органів до умов робочого середовища. Для цього в мехатронній системі, яка генерує імпульси тис-
ку, здійснюється поєднання електромеханічного пристрою із засобами комп’ютерного керування за допомогою 
програмованого логічного контролера (ПЛК). 

Мета роботи. Аналіз особливостей промислової апробації функціонування мехатронної системи імпульсно-
хвильової дії з керування ПЛК за умов руйнування гірських порід та знеміцнення колекторів нафтових сверд-
ловин.  

Матеріал і результати дослідження. Удосконалення виконавчих органів гірничих машин, які мають влас-
тивості адаптації до зовнішнього середовища в процесі імпульсно-хвильового руйнування гірських порід та 
знеміцнення нафтових колекторів, пов’язане зі створенням нових адаптивних виконавчих органів гірничих 
машин, що дозволяє розв’язати в комплексі проблему взаємодії в системі «людина–виконавчий орган–вибій»  з 
можливістю виведення людини за межі активної зони вибою, а також дистанційного керування адаптивним 
виконавчим органом з мінімізацією енерговитрат на технологічний процес [1, 2]. В основу конструкцій нових 
виконавчих органів гірничих машин та машин нафтогазових виробництв, які розробляються в Україні й за кор-
доном, покладено енергокеруючі модулі для забезпечення раціональної адаптації до змінних статистичних ха-
рактеристик вибою.  

У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського розроблені й пройшли промислову апроба-
цію імпульсно-хвильові виконавчі органи з керуванням ПЛК, які дозволяють адаптувати їх режими функціону-
вання до змінних характеристик робочого середовища.  

Так, для покращення колекторських властивостей привибійної зони нафтової свердловини шляхом очищен-
ня її від забруднювальних частинок та створенням у пласті привибійної зони мікротріщинуватості, застосована 
адаптивна мехатронна система імпульсно-хвильової діі з програмованим керуванням залежно від властивостей 
технологічного середовища. Особливістю функціонування системи є технологічні операції обробки привибій-
ної зони пласта,  які не потребують застосування будь-якої спецтехніки, крім постійно використовуваної при 
поточному і капітальному ремонтах свердловин. Запропонована технологія передбачає як репресійну, так  і 
дерепресійну дію генератора імпульсно-хвильових процесів з керуванням ПЛК режимами коливань від зовніш-
нього малогабаритного електрогідроприводу зі створенням керованих прямих та імплозійних гідроударів у 
свердловині.  

Конструкція генератора імпульсно-хвильових процесів, як виконавчого органу  адаптивної мехатронної сис-
теми, та його модифікації захищені патентами України. Генератор розташовується безпосередньо на насосному 
агрегаті (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Розташування генератора імпульсно-хвильових процесів (1) над баком   

насосного агрегату ЦА–320 (2) 
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На рис. 2 наведено обладнання керування, а на рис. 3 – осцилограма згенерованих коливань тиску в лінії на-
гнітання свердловини. Режим коливань за частотою та амплітудою регулюється ПЛК за наперед заданою про-
грамою або в ручному режимі, з урахуванням технологічних властивостей робочого середовища та за зворот-
ними зв’язками за допомогою датчика тиску, за аналізом амплітуди, частоти та форми хвилі, відбитої від вибою 
(дна) свердловини.  

Настроювання адаптивної мехатронної системи передбачає попереднє дослідження відгуку свердловини на 
пробний одиночний імпульс з метою аналізу амплітудно-частотних характеристик середовища та програмуван-
ня  параметрів генерації імпульсно-хвильових процесів. На рис. 4 наведено осцилограму процесу генерації про-
бного одиночного імпульсу з наступним затуханням відбитої хвилі від вибою свердловини. 

Запропонована імпульсно-хвильова технологія реалізується з використанням дозволених до застосування 
хімічних реагентів (розріджувачів, кислот, ПАВ та ін.), але в значно менших об’ємах, ніж при традиційній хімі-
ко-технологічній обробці привибійної зони. 

Проведена промислова апробація елементів адаптивної мехатронної системи за умов сервісних компаній 
«Азгард» (Україна), «Ilatо» (Індонезія, технологія «Pulse Jet») та «Ренфорс» (Росія) протягом 2001–2013 років 
підтверджує ефективність системи для свердловин глибиною до 3500 м з проникливістю колекторів не менше  
10 мД, густиною флюїдів 600–900 кг/м³, в’язкістю 1–5 мПа. У результаті обробки добувних малодебітних наф-
тових свердловин безпосередньо з поверхні протягом восьми годин (через затрубний простір або колону насос-
но-компресорних труб) досягалось підвищення продуктивності видобутку на 20–30 %. 

  

 
Рисунок 2 – Обладнання керування: 

1 – електрогідророзподілювач; 
2 – ПЛК; 2–датчик тиску 

 

Рисунок 3 – Осцилограма процесу генерації коливань тиску 

 
           Рисунок 4 – Осцилограма дії одиночного імпульсу з реєстрацією відбитих хвиль:  

1 – хвиля навантаження генератором; 2, 3, 4 – відбиті від дна свердловини  
затухаючі хвилі тиску; рt  – час реєстрації відбитої від вибою хвилі 

 
Висновки. Дослідженнями встановлено ефективність промислової апробації  функціонування адаптивної 

мехатронної системи в комплексі з насосним агрегатом, що розташовані на поверхні, для очищення привибій-
ної зони від кольматантів та знеміцнення колектору пластової системи. Застосування системи дозволяє без 
зупинки процесу поточного видобутку нафти підвищити продуктивність малодебітних свердловин на 20–30 % . 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗИЦИОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С НЕЛИНЕЙНЫМ ФАЗЗИ-КОНТРОЛЛЕРОМ 

А. О. Петрученко, асп., Д. Д. Мугенов, асп., А. В. Чермалых, к.т.н., доц., А. В. Босак, к.т.н., ст. преп. 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт  
имени Игоря Сикорского» 
просп. Победы, 37, 03057, г. Киев, Україна, е-mail: alla_koz@ukr.net 
 

Введение. В целях экономии электроэнергии важную роль играют микропроцессорные системы управле-
ния, в составе которых – задающие модели с выходными сигналами, изменяющимися пропорционально диа-
граммам перемещения, скорости, ускорения (тока). Для точного воспроизведения приводом управляющих сиг-
налов используются регуляторы на основе нечеткой логики. 

В [1] приведено построение структуры нелинейного фаззи-контроллера (ФК), который совместно с задаю-
щей моделью третьего порядка (ЗМ3) обеспечивает скользящий режим [2] в системе управления. ЗМ3 форми-
рует четыре управляющих воздействия, пропорциональных положению, скорости, ускорению и рывку, ограни-
чиваемые максимальные значения которых соответственно равны mП.U , mС.U , m..аU , m.U . Оптимальный 
режим обеспечивается, если в течение одного рабочего цикла в каждый момент времени хотя бы одна из пере-
менных достигает ограничения. 

Цель работы. Построение системы управления позиционным электроприводом с нелинейным фаззи-
контроллером в замкнутом контуре регулирования скорости и прямой передачей по ускорению (по току). 

Материал и результаты исследования. При исследовании позиционного электропривода с точки зрения 
минимизации энергопотребления величина рывка может быть принята равной бесконечности, тогда ЗМ3 пре-
образуется в модель второго порядка (ЗМ2), структура которой показана на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема ЗМ2 

 
Коэффициент переключающей обратной связи 

Па  равен 2 10 5 а.m, K / U K . ЗМ2 содержит два инте-
гратора и два ограничивающих релейных элемента. 
Общая функциональная схема системы управления 
представлена на рис. 2. Данная схема может быть 
использована как для управления позиционным 
электроприводом, так и при определении скорости 
регулируемого привода [3].  
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Структурная схема ФК показана на рис. 3 
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 Рисунок 3 – Структурная схема ФК 

Параллельная передача ФК и блок деления БД 
обеспечивают увеличение коэффициента усиления 
до большего значения, ограничиваемого нелиней-
ным элементом НЭ. KПU .  – сигнал прямого канала; 

dсU .  – сигнал действительной скорости. При ком-
пьютерном моделировании системы управления 
принят асинхронный двигатель (Д) 4А315S8 с пре-
образователем частоты ПЧ: 90nP кВт; 

739nN об/мин; 173nI А; 2201 фU В;
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двJJ 1 =4,9 кгм2. Момент инерции рабочей машины (конвейерной установки) 102 J  кгм2. Передаточные 
функции основных звеньев: 
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коэффициенты схемы рис. 2: 05,0ТK ; 01,0. КПK ; 127,0СK ; 0255,0. dПK ; коэффициент упругости 
250уС ; коэффициент демпфирования 50дфС .  

Существенное влияние на выбор системы управления электроприводом оказывают разного рода дестабили-
зирующие факторы. Решение задачи управления нестационарными объектами в условиях действия координат-
ных возмущений дает идея построения систем, устойчивых при неограниченном увеличении коэффициента 
усиления, реализация которых за счет использования скользящих режимов нелинейных элементов позволяет 
обеспечить нулевую чувствительность системы управления к параметрическим и координатным возмущениям. 

Компьютерное моделирование линеаризованной системы (рис. 2) выполнено с разным использованием 
внешних и внутренних связей и разным значением статической нагрузки и момента инерции.  
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Рисунок 4 – Диаграммы сигналов заданных (1) и действительных (2) скорости и перемещения без прямой 
передачи: а – без ограничения; б – с ограничением 
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Рисунок 5 – Диаграммы сигналов заданных (1) и действительных (2) скорости и перемещения с прямой  
передачей и переменным моментом инерции: а – без ограничения; б – с ограничением 

 
Выводы. 1. Применение комбинированного управления с ЗМ, ФК и прямой передачей обеспечивает точное 

воспроизведение оптимальных управляющих воздействий. 2. Изменение параметров системы и нагрузки не 
влияют на заданный динамический процесс при использовании нелинейного фаззи-контроллера в скользящем 
режиме. 
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МЕТОД ЕСТІМАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ АСИНХРОННОГО 
ДВИГУНА ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ 

ОБ’ЄКТІВ МОРСЬКОЇ РОБОТОТЕХНІКИ 
Я. Б. Волянська, к.т.н., доц. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
просп. Героїв України, 9, 54021, м. Миколаїв, Україна, е-mail: yanavolyanskaya@gmail.com 

 
Вступ. У переважній більшості випадків для трифазних асинхронних електродвигунів (АД) малої потужності 

(до 500 Вт), наприклад, що застосовуються на морських транспортних засобах, параметри схем заміщення (СЗ) 
невідомі. Це призводить до певних проблем керування такими електродвигунами, наприклад, у системі із 
перетворювачами частоти (ПЧ) різного типу, де потрібні параметри СЗ АД, ускладнення  моделювання різних 
систем керування з АД, верифікації таких моделей та ін. Якісне розв’язання таких задач можливе тільки при 
попередньому застосуванні методів естімаціі (ідентифікації) параметрів СЗ АД за умови, що необхідні 
довідникові дані часто також відсутні. У будь-якій системі керування (наприклад, електричного руху малого 
автономного плавального апарата (АПА), [1, 3]), сталі режими АД, його експлуатаційні, робочі та механічні 
характеристики залежать від параметрів СЗ: активних опорів обмотки статора і ротора, їх індуктивних опорів 
розсіювання й опору головного магнітного ланцюга. Слід зазначити, що під час керування АД малої потужності 
від серійних ПЧ, навіть незначні відхилення від дійсних параметрів СЗ, введені в ПЧ, призводять до суттєвого 
погіршення показників якості регулювання та підвищеного нагріву АД. У той же час вбудований у серійних ПЧ 
з автоматичним визначенням параметрів СЗ АД алгоритм їх ідентифікації прихований навіть для наладчиків 
ПЧ. Більш того, у різних виробників алгоритми естімаціі параметрів СЗ АД різні, а точність їх визначення 
практично неможливо оцінити. Таким чином, актуальним питанням є розробка достатньо вірогідних та простих 
у застосуванні методів ідентифікації параметрів СЗ АД. 

Мета роботи. Розробка методу визначення параметрів Т-подібної схеми заміщення АД малої потужності на 
основі мінімуму вихідної інформації про його параметри. 

Матеріал і результати дослідження.  Параметри СЗ АД можуть бути знайдені експериментально: за 
результатами проведення дослідів холостого ходу (ХХ) – при відсутності навантаження на валу і різних 
значеннях напруги та короткого замикання (КЗ) – при забезпеченні номінального, і більш ніж номінального, 
струму статора [4, 5]. Такі експерименти вимагають спеціального вимірювального, регулювального і 
навантажувального обладнання, а проведення експериментів і вимірювань безпосередньо на місці установки 
двигуна з приєднаним до нього механізмом, наприклад, у пропульсивному комплексі АПА, часто неможливо. 
Відомі методи естімаціі параметрів СЗ на основі розв’язання рівнянь стану АД та спеціальні методики 
визначення параметрів із застосуванням ітераційних методів Зазначені методи складні для практичного 
використання, оскільки вимагають застосування особливих підходів, знання обмотувальних даних, параметрів 
активної зони та іншої малодоступної для розв’язання прикладних задач інформації і не завжди дають необхідні 
результати, що піддаються верифікації [2]. 

При цьому більшість параметрів АД змінюються залежно від внутрішніх тепловиділень, частоти обертання, 
навантаження. Тому у подальших розрахунках приймаємо, що всі ідентифіковані параметри СЗ визначаються 
для номінальних умов роботи і є незмінними у робочих режимах. 

Таким чином, необхідно ідентифікувати наступні параметри СЗ: R1, R’
2 – активний опір фази статора й 

активний, приведений до статора, опір ротора; Х1, Х’
2 і Хm – індуктивні опори розсіювання фаз статора, ротора і 

гілки намагнічування. 
При  цьому досліджувані параметри СЗ АД повинні визначатись з обмеженої кількості загальнодоступних 

вихідних даних, що характеризують тільки номінальні властивості АД на робочій ділянці його механічної 
характеристики, тобто в режимах ковзань ротора, менших за критичні s <sк. Урахування зменшення 
індуктивних опорів розсіювання Х1, і Х’

2 та збільшення активного опору R’
2, пов’язаних з можливим 

насиченням шляхів розсіювання та витісненням струму в пазах ротора в режимах великих ковзань (пуско-
гальмівні режими, якщо s> sк), має проводитись окремо, і у даній постановці задачі не враховуються. 

Розглянемо можливість естімаціі параметрів СЗ АД з мінімуму апріорної інформації, обмежившись 
паспортними даними АД, наведеними на таблиці, прикріпленій до його корпусу. Вона містить наступну 
інформацію: діючі номінальні значення фазної напруги U1н і струму статора I1н, номінальна потужність Р2н, 
коефіцієнт корисної дії ηн, коефіцієнт потужності cos ϕн, номінальна частота обертання nн (номінальне ковзання 
sн), кратність максимального моменту kmах = Мmах / Мн. Крім того, іноді відомі кратності пускового моменту kп і 
пускового струму ki. 

Суть методу полягає в пошуку мінімуму цільової функції (ЦФ) Fц стосовно моделі АД, розробленої з 
використанням рівнянь Парка-Горєва. Як цільову функцію пропонується використовувати критерій якості 
ідентифікації, що являє собою суму других ступенів різниць між відомими номінальними паспортними даними 
АД, що ідентифікується, і відповідними величинами, одержуваними під час моделювання. Як параметри 
функції Fц використовуються такі паспортні дані: номінальний струм Iн, номінальна кутова швидкість ωн і 
номінальний ККД ηн, який у даному випадку обраховується без урахування зміни втрат у сталі: 
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   min])()()II([F нннц →η−ηγ+ω−ω+−= 222 βα ,    (1) 
де α, β і γ – емпіричні вагові коефіцієнти. Під час розрахунків у відносних одиницях вираз (1) зводиться до 
наступного виду: 
 

   min])()()I([F ***
ц →−ηγ+−ω+−= 222 11β1α ,    (2) 

 

а параметрами, що оптимізуються, є незалежні активні та індуктивні опори СЗ АД, а саме: R1, R’
2, Х1ϭ, Х’

2ϭ і Хm. 
При попередніх дослідженнях поведінки функції Fц відповідно до (2), особлива увага приділялась наявності у 
неї екстремумів. У результаті встановлено, що в областях варіювання параметрів, що оптимізуються, ЦФ має 
два локальних мінімуми. Наприклад, на рис. 1 показані залежності Fц = f (Xm) і Fц = f (X1σ), отримані в ході 
ідентифікації параметрів СЗ для трифазного АД фірми ЄвроМоторс Італія, потужністю 70 Вт, 60 Гц, морського 
виконання. При цьому було визначено, що дійсним значенням шуканих параметрів відповідає саме другий 
мінімум цільової функції. Для його практичного знаходження можна використовувати будь-які методи 
оптимізації, зокрема, метод Монте-Карло, який був застосований у ході досліджень. Однак при цьому 
загальний алгоритм розв’язання повинен враховувати наявність у цільової функції більш ніж одного 
екстремуму. 

  

Рисунок 1 – Графіки зміни цільової функції (2) у разі варіювання Xm і X1σ у СЗ АД 

Оцінка точності обчислень проводилась шляхом порівняння отримуваних параметрів СЗ трьома шляхами: 
через досліди ХХ і КЗ, за ітераційним методом (http://www.sibpatent.ru, код групи ГРНТИ 450181) та за 
запропонованим методом пошуку мінімуму цільової функції. Отримані результати наведено у табл.1. 
 

Таблиця 1 – Ідентифіковані параметри СЗ АД 

Назва метода R1,  
Ом 

2R′ , 
Ом 

1σX , 
Ом 

2σX ′ , 
Ом 

Xm,  
Ом ηн 

Експериментальний метод (ХХ і КЗ) 9,7 9,8 10,0 25,4 150 0,550 
Ітераційний метод 9,4 9,1 8,7 25 132 0,511 

Метод пошуку мінімуму ЦФ 12,4 10,2 10,7 24,6 107 0,498 
 

Висновки. З отриманих результатів видно, що запропонований метод оцінки параметрів схеми заміщення 
асинхронного двигуна шляхом пошуку мінімуму цільової функції забезпечує достатню для розглянутої задачі 
точність і може застосовуватися для визначення зазначених параметрів у трифазних двигунах малої 
потужності. 
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Вступ. У процесі видобутку та транспортування залізної руди для поліпшення випуску й доставки руди з рудоспу-
сків використовується вібротранспорт, а саме вібролюки АШЛ-1. Вібролюк являє собою дебалансний вібратор з при-
відним асинхронним двигуном (АД) АИР180M8 потужністю 15 кВт. Як збудник коливань застосовується тривальний 
інерційний самобалансовий вібратор. Особливістю експлуатації люка є навантаження гірської маси в шахтні вагони, 
що сполучене із частими пусками й зупинками привода – робота з підвищеним ПВ. Найбільш складним для електроп-
риводу є режим віброструсу гірської маси, коли можливе виконання декількох пусків і зупинок електроприводу без 
паузи між окремими запусками. Саме цей режим періодичних віброструсів за допомогою періодичних запусків елект-
роприводу може призводити до перегріву електродвигуна пусковими струмами та виводити електродвигун з ладу. 
Строк роботи електричного двигуна в практичних умовах знаходиться у діапазоні від 7 до 60 днів, що призводить як 
до зменшення продуктивності видобуваючої дільниці, так і до підвищення експлуатаційних втрат. 

Мета роботи. Дослідження нагрівання електродвигуна електроприводу вібролюка під час віброструсів. 
Матеріал і результати дослідження. У тепловому відношенні електрична машина – складний об’єкт: вона не-

однорідна за матеріалом, має розосереджені внутрішні джерела тепла, інтенсивність яких залежить від режиму, 
тепловіддача залежить від швидкості та ін. Для встановлення теплової потужності електродвигунів у випадкових 
режимах роботи необхідні математичні моделі, що дозволяють визначати тепловий стан двигуна із задовільною 
точністю у випадкових режимах роботи з різними імовірнісними характеристиками зміни навантаження, тривалості 
включення та ін. Для цього доцільно розглядати АД як стаціонарну динамічну систему, що перетворить випадкову 
функцію струму I ( t )  у випадкову функцію температури Θ(t), де перша є входом, а друга – виходом розглянутої 
динамічної системи. Складання математичного опису теплового стану асинхронного двигуна в повторно-
короткочасному режимі з випадковими величинами навантажень і тривалостей включення – складне завдання, тому 
що в кожній частині робочого циклу (пуск, робота під навантаженням, пауза) змінюються в часі умови охолоджен-

ня, виділювані втрати, що гріють, тривалості включень та ін. Очевидно, що різні ме-
тоди еквівалентування й спрощення завдання призводять до викривлення реальної 
картини моделюємих теплових процесів в електродвигуні й найбільш достовірні ре-
зультати досяжні при прямому моделюванні теплового стану електродвигуна в різ-
них частинах циклу з урахуванням законів зміни навантажень, тривалості включення 
(тривалості часу роботи й пауз). 

В електродвигунах вібролюків, що відносяться до закритих машин з випадковим на-
вантаженням, спостерігаються значні відхилення перевищень температури лобових 
частин обмотки статора від внутрішньопазових, що обумовлене різними ефективними 
теплоємностями й тепловіддачею цих частин обмотки. Відомі методи аналітичного ви-
значення імовірнісних характеристик нагрівання електродвигунів за тепловими схема-
ми заміщення з одного-трьох тіл [1] не дозволяють урахувати нерівномірність нагріван-
ня різних частин обмотки. Тому є доцільним моделювати АД у вигляді схеми з чоти-
рьох тіл (рис. 1), де як окреме тіло розглядається лобова частина обмотки статора. На
схемі позначено: 1, 2 – відповідно обмотка статора в пазах та лобова частина; 3 – ротор; 
4 – сталь статора і корпус; С1–С4 – відповідні теплоємності.

Система диференціальних рівнянь теплового балансу, що описує схему заміщен-
ня із чотирьох тіл, має вигляд (коефіцієнти розраховуються на половину довжини двигуна): 

1
1 11 1 12 2 14 4 1

2
2 21 1 22 2 23 3 2

3
3 32 2 33 3 34 4 3

4
4 41 1 43 3 44 4 4

dC a a a P ( t );
dt
dC a a a P ( t );
dt

d
C a a a P ( t );

dt
dC a a a P ( t ).
dt

θ + θ − θ − θ =


θ − θ + θ − θ =
 θ − θ + θ − θ =

 θ − θ − θ + θ =


(1) 

Поєднуючи систему рівнянь теплового балансу з моделлю АД [2], отримаємо математичну модель нагрівання 

 
Рисунок 1 – Теплова схема 

заміщення АД 

*Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. Чорного О. П. 
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АД у режимі віброструсів (рис. 2). 

Рисунок 2 – Математична модель нагрівання АД у режимі віброструсів 

На рис. 3 зображено часові діаграми електромеханічних змінних асинхронного двигуна та його нагрівання під 
час послідовних віброструсів. 

а)  б)  
Рисунок 3 – Часові діаграми роботи та нагрівання електроприводу вібротранспорту у режимі віброструсів: 

а) діючий струм, швидкість, електромагнітний момент АД у режимі віброструсів; 
 б) нагрівання АД у режимі віброструсів 

З аналізу отриманих результатів видно, що вже за 18 с роботи в режимі віброструсів відбувається значний нагрів 
обмоток АД – до 40 °С. Температура пазових частин обмоток за той же час у тривалому режимі роботи досягає 
значення лише 6 °С. За 40 с роботи в режимі віброструсів відбувається недопустимий перегрів пазової частини об-
моток АД на 120 °С, при цьому температура корпусу АД підвищується лише на 58 °С. 

Установлено, що використання електроприводу вібротранспорту в режимі вібропоштовхів може призводити до 
суттєвого, неприпустимого перегріву обмоток АД та призводити до його передчасного виходу з ладу. Для змен-
шення перегріву обмоток АД у режимі вібропоштовхів доцільно обмежити пускові струми двигуна шляхом вико-
ристання плавного запуску АД з регулюванням живлячої напруги статора АД. Плавний пуск АД дозволить суттєво 
зменшити перегрів обмоток двигуна в процесі роботи і сприятиме підвищенню надійності електроприводу віброт-
ранспорту, зменшенню експлуатаційних витрат на ремонт електродвигунів. 

Висновки. Шляхом математичного моделювання встановлено, що за 40 с роботи в режимі віброструсів відбува-
ється неприпустимий перегрів пазової частини обмоток АД на 120 °С, при цьому температура корпусу АД підви-
щується лише на 58 °С. Основною причиною підвищеної аварійності електродвигунів вібролюків можна вважати 
значний експлуатаційний перегрів внутрішніх частин електродвигуна при роботі в режимі віброструсів. Для змен-
шення перегріву двигуна та відповідного підвищення надійності його роботи запропоновано використовувати при-
стрій плавного запуску двигуна. За рахунок цього технічного рішення перегрів асинхронного двигуна може бути 
зменшено приблизно на 20–25 %. 
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ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ФАСУВАЛЬНОГО АВТОМАТУ  

Р. С. Шестопал, студ., А. В. Босак, к.т.н., ст. викл. 
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Вступ. Розвиток фасувальної галузі напряму пов’язано з розвитком інтеграції високотехнологічних пристро-

їв, які являють собою розвинені системи керування у сфері автоматизації технологічних процесів і виробництв. 
Під час створення фасованого продукту високої якості, без втрат продуктивності й із залученням нових техно-
логій необхідно орієнтуватись на виробничі лінії та машини з інтелектуальними технологіями [1].  

Мета роботи. Підвищення якості керування пневмомеханічної системи виконавчих органів (виконавчого 
органу протяжки плівки) фасувального автомата з комбінованою системою керування та нечітким регулятором 
положення. 

Матеріал і результати дослідження. Застосування пневмомеханічного пакувального автомата, де викорис-
товуються комбіновані приводи (протяжка плівки відбувається за допомогою електродвигуна і ременів, а стис-
кання й розтискання зварних елементів запаювального вузла – за допомогою пневматичних систем) значно збі-
льшує швидкість роботи автомата (дозволяє використовувати більш широкі пакувальні плівки), а використання 
нечіткого регулятора положення (НРП) дозволяє з точністю відпрацювати задані керуючи впливи [2]. Причому 
найбільший ефект досягнуто при сумісному використанні ступінчастої зміни струму і регулятора положення з 
нечіткою корекцією. 

Питанням використання регуляторів на основі нечіткої логіки присвячений ряд робіт [2, 3]. Вирішували в 
основному завдання зменшення динамічних навантажень в електромеханічних системах з пружними ланками з 
постійними параметрами. В даній статті запропонована комбінована система управління, яка містить задаючу 
модель, що формує ступеневу зміну рушійного моменту, і ПІ-регулятор, який виконує функції адаптивного не-
чіткого регулятора. Така система забезпечує оптимальні перехідні процеси при будь-яких змінах параметрів і 
навантаженні. Структурна схема нечіткого регулятора положення наведена на рис. 1. 

 

Kее

de
dt

Kr

0,5H

БД
U

БВМ 2L
 

Рисунок 1 – Структурна схема нечіткого регулятора положення 
 

Відповідно даній схемі, сигнал е  є помилкою регулювання за положенням, БД – блок ділення, БВМ – блок 
виділення модулю сигналу е . Завдяки цьому відбувається автоматична зміна коефіцієнта підсилення сигналу, 
причому, чим більше помилка е , тим більше коефіцієнт підсилення, а при зменшенні е  зменшується і коефіці-
єнт підсилення. Інші коефіцієнти прийнято: 10=rK , 10=eK , 15,0 =H , 12 =L . 

Схема математичної моделі виконавчого органу протяжки плівки за системою перетворювач частоти–
асинхронний двигун показано на рис. 2. Керувальні впливи формуються за допомогою задаючої моделі друго 
порядку (ЗМ2) [3]. 

 

2ЗМ

НРП

 
Рисунок 2 – Схема математичної моделі виконавчого органу протяжки плівки 
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Асинхронний двигун з коротко замкнутим ротором вибрано на 370 Вт – MD071-32. 
Еквівалентній активній опір: )33,0(tпер с= , ,64,129 Re Oм=  ОмR 37,141= – опір обмоток статора, 

ОмR 96,232' =  – опір ротора, ГнLm 525,0= , ОмX m 89,164= , ГнLL cp 532,0== . 

Еквівалентна стала часу  роторного кола: 00036,0=eT с, ккоефіцієнт за моментом: 92,1=MK . 
Стала часу 005,0=µT с  та коефіцієнт передачі тиристорного перетворювача 23=ТПK . 
Коефіцієнт передачі зворотного зв’язку за струмом: 65,7=CTK , коефіцієнт передачі зворотного зв’язку за 

швидкістю: 0677,0=ШВK . 
Перехідні процеси переміщення, лінійної швидкості та струму показано на рис. 3 при навантаженні 

MnM c 8,0= . Наведено перехідні характеристики, отримані шляхом моделювання (1 – сигнал задавального 
пристрою, 2 – сигнал спрацювання виконавчим органом протяжки плівки).  
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Рисунок 3 – Перехідні процеси виконавчого органу протяжки плівки 

Наявність невеликого пускового струму )II3,1( ПН >  дозволяє утримати систему в стійкому стані під час пус-
ку, також для коригування системи бажано використовувати задавальну модель другого порядку для забезпе-
чення більш плавного пуску, яким здійснюється захист ременів від механічних ударів. Для підвищення швид-
кодії перехідного процесу збільшують коефіцієнти регуляторів струму та швидкості, але це призводить до ко-
ливань у системі. 

Висновки. 1. Застосування комбінованого управління із ЗМ2 та нечітким регулятором положення забезпе-
чує точне відтворення оптимальних керувальних впливів. 2. Зміна параметрів системи і навантаження на вико-
навчий орган протяжки плівки не впливають на заданий режим під час використання нечіткого регулятора. 
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Вступ. Швидкий розвиток безконтактних систем регулювання асинхронного двигуна з фазним ротором (АДФР) 
призвів до зниження капітальних витрат на продукцію й підвищення енергоефективності виробничих механізмів 
[1]. Проте існують такі виробничі цикли, для яких необхідне виконання миттєвих або аварійних гальмувань АДФР. 
У цьому випадку для всіх систем асинхронно-вентильного каскаду (АВК) й імпульсного регулювання (ІР) виконан-
ня таких операцій призводить до суттєвого підвищення споживання електроенергії, а іноді й до швидкого виходу з 
ладу електроприводу. Порівняльний аналіз показав, що найбільш енергоефективною є модифікована система ІР [2]. 
Відмінною особливістю даної модифікованої системи ІР є наявність імпульсного регулятора в колі випрямленого 
струму ротора, наданого у вигляді перетворювача підвищувального типу й інвертора, який, на відміну від АВК, 
працює з постійним мінімальним кутом інвертування [3]. За рахунок цього забезпечується високий коефіцієнт по-
тужності й коефіцієнт корисної дії в широкому діапазоні ковзання АДФР [4]. Тому саме цій системі регулювання 
варто приділити увагу під час її синтезу з контакторною схемою, що реалізує режим гальмування противмиканням, 
оскільки вона дозволить підвищити енергоефективність усього електроприводу в момент гальмування унаслідок 
рекуперації енергії ковзання ротора в мережу. 

Мета роботи. Підвищення ефективності роботи й енергетичних показників АДФР з модифікованою системою 
ІР у режимі гальмування противмиканням. 

Матеріал і результати дослідження. На рис. 1 зображено модифіковану систему ІР АДФР з реалізацією режи-
му гальмування противмиканням. Пуск АДФР до заданої швидкості виконується замиканням контактів К1-К3 і Кр 
з наступною зміною скважності силового ключа К (IGBT транзистора) γ = 0…1 [7–9]. Реверс для цієї системи ІР 
АДФР виконується між контактами К1-К3 і Кр і одночасним замиканням контактів К4, К5. Розмикання ключа Кр 

забезпечує введення додаткового резистора Rp, що дозволяє уз-
годити ЕРС ротора АДФР і ЕРС відомого мережею інвертора, а 
отже, обмежити наростання випрямленого струму ротора в мо-
мент реверсу. 

Додатковий резистор Rp можна визначити за виразом: 

d

эквdIн
p I

RIcosE,)s(E,R −β−−
=

3511351 , 

де нE  – ЕРС ротора, В; IE  – ЕРС інвертора, В; эквR  – еквівале-
нтний опір роторного кола, Ом; β  – кут інвертування; s  – ков-
зання АД; dI  – випрямлений струм ротора АД, А; 

Для проведення дослідження реалізації режиму гальмування 
противмиканням АДФР з модифікованою системою ІР у середо-
вищі MatLAB, за допомогою структурних засобів Simulink, роз-
роблено імітаційну модель електромагнітних процесів асинхрон-
ного приводу. Електромагнітна модель АДФР надана у вигляді 
відомих диференціальних рівнянь із загальноприйнятими при-
пущеннями [10]. Блок кола випрямленого струму ротора надано 
у вигляді системи диференціальних рівнянь залежно від стану 
силового ключа (IGBT транзистора). 

Як об’єкт дослідження використовувався АДФР типу 
MTF-111-6 номінальною потужністю Рн = 3,5 кВт (ПВ = 0,4); 
Мн = 39 Н·м і параметрами перетворювача С = 200 мкФ; 
Lд = 35 мГн. 

На рис. 2 приведено осцилограми фазних струмів статора (Is) 
(рис. 2, а), ротора (Ir) (рис. 2,б), електромагнітного моменту (M) 
(рис. 2, в), швидкості обертання ротора (n) АДФР (рис. 2, г) у 
момент реверсу з урахуванням (крива 1) та без урахування 
(крива 2) додаткового резистора. 

Тут початковий момент часу реверса реалізується, якщо t=0,3 с, та продовжується до повної зупинки АДФР. До 
початку реверса АДФР працює на штучній характеристиці під час ковзання s=0,2. Аналіз залежностей показав, що 
за рахунок узгодження ЕРС ротора АДФР і ЕРС відомого мережею інвертора дозволить виключити наростання 

Рисунок 1 – Модифікована система ІР 
з реалізацією режиму гальмування 

противмиканням 
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струмів статора і ротора АДФР до величини його короткого замикання. У цьому разі величини фазних струмів збе-
рігаються на рівні номінальних значень, що, у свою чергу, забезпечує виключення кидка моменту АДФР у момент 
реверсу. 

а) б) 

в) г) 

Рисунок 2 – Результати моделювання процесу гальмування противмиканням для системи  
імпульсного регулювання АДФР з урахуванням (крива 1) і без урахування (крива 2) додакового резистора 

Висновки. Отримано синтез контакторної схеми, що реалізує режим гальмування противмиканням із сучасною 
системою імпульсного регулювання. Розроблено математичну модель дослідження модифікованої системи ІР 
АДФР з реалізацією гальмування противмиканням. Визначено величину додаткового опору в колі випрямленого 
струму ротора, що забезпечує узгодження ЕРС ротора АДФР і ЕРС інвертора. У цьому разі забезпечується обме-
ження наростання струму статора в три рази, струму ротора – в 3,5 рази та електромагнітного моменту – у два рази. 
Це дозволить знизити ударну складову електромагнітного моменту в період реверсу, а також виключити розсію-
вання енергії ковзання ротора в обмотках статора і ротора АДФР. При цьому енергія ковзання ротора через інвер-
тор рекуперується в мережу, що призводить до підвищення енергоефективності усього електроприводу. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Induction Motors. Analysis and Torque Control / A. Amin, D. Bahram // Series: Power Systems.

– 2001. – Iss. XV. – P. 262.
2. Сравнительный анализ энергоэффективности систем регулирования асинхронного двигателя с фазным ро-

тором / М.И. Коцур, П.Д. Андренко, И.М. Коцур // Ползуновский вестник. – 2013. – № 2–4. – С. 114–120. 
3. Коцур М.И. Повышение энергоэффективности схемы импульсного регулирования в цепи выпрямленного

тока ротора // Электромеханические и энергосберегающие системы. – 2011. – № 2 (14). – С. 86–89. 
4. Особенности режимов работы модифицированной системы импульсного регулирования асинхронного дви-

гателя с фазным ротором / М.И. Коцур, П.Д. Андриенко, И.М. Коцур // Электромеханические и энергосберегающие 
системы. – 2012. – № 3 (19). – С. 163–165. 

5. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин. – М.: Высшая школа, 2001. – 327 с.



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

39 

УЗГОДЖЕНЕ ОБЕРТАННЯ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ 
У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

Є. Д. Крючков, студ., А. С. Осініна, студ., М. І. Коцур, канд. техн. наук, доц. 
Запорізький національний технічний університет 
вул. Жуковського, 64, 69063, м. Запоріжжя, Україна, e-mail: sci.eea.zntu@gmail.com 

Вступ. Основна маса кранів, що знаходяться в експлуатації, мають електроприводи з релейно-контакторним 
керуванням, які мають низку загальновідомих недоліків: низький коефіцієнт потужності, відсутність можливості 
реалізації плавності ходу крана. Останній призводить до істотного зносу складових частин механізмів пересування, 
що обумовлено появою кривизни колісних пар і рейок крана. Наслідком цього є поява незадовільних характеристик 
для узгодженого обертання асинхронних двигунів (АД) з фазним ротором [1, 2]. 

Сучасна тенденція усунення зазначених недоліків пов’язана із застосуванням частотного регульованого 
електроприводу [3]. Проте таке рішення призводить до суттєвого ускладнення, а також подорожчання 
електроприводу. 

Для модернізації кранових механізмів запропоновано низку технічних рішень на основі параметричних джерел 
струму [4–7]. Зазначені рішення досить прості, але мають ряд недоліків, які пов’язані зі збільшенням установленої 
потужності індуктивно-ємнісного перетворювача. 

Мета роботи. Розробка та дослідження енергоефективного електроприводу, що забезпечує прийнятні статичні й 
динамічні характеристики приводу узгодженого обертання АД. 

Матеріал і результати дослідження. Принцип побудови асинхронного електроприводу заснований на 
принципі імпульсно-струмового регулювання (ІСР) у колі ротора АД. Такий спосіб дозволяє використовувати 
сучасні досягнення в силовій електроніці, а саме об’єднати переваги ІСР АТ з можливістю рекуперації енергії 
аналогічно схемам асинхронно-вентильного каскаду [5–7]. Силову схему перетворювача зображено на рис. 1. 

Рисунок 1 – Силова схема імпульсного перетворювача для асинхронних двигунів 

У процесі розгону АД перетворювач працює в імпульсному режимі із заданим пусковим струмом двох АД. 
Частота роботи ключа перетворювача визначається постійною часу роторного кола й величиною розмаху ΔI, яка 
визначається як різниця максимальної й мінімальної величини випрямленого струму випрямлячів В1 і В2. 

Для реалізації переважних швидкостей АД для ІСР уводиться зворотний зв’язок. Вид зворотного зв’язку 
залежить від вимог до жорсткості механічних характеристик. Найбільша жорсткість забезпечується за наявністю 
датчиків швидкості або ковзання. Найменша – у разі непрямої зміни напруги ротора. Зворотній зв'язок (на рис. 1 не 
зображено) застосовується тільки для одного АД (відомого), а регулювання швидкостей АД, та їх синхронізація, 
виконується за рахунок обмеження силовим ключем сумарного випрямленого струму роторів АД. 

Для проведення дослідження узгодженого обертання двох АД у середовищі MatLAB за допомогою структурних 
засобів Simulink розроблено імітаційну модель системи ІСР. Як об’єкт дослідження використовуються два АД типу 
MTF-111-6, потужністю 3,5 кВт [5, 6]. Для дослідження синхронізуючих властивостей системи неузгодженість 
зусиль опору двох плечей крана в моделі надано у вигляді динамічних моментів опору, що змінюються за 
синусоїдальним законом, у протифазі одного двигуна щодо другого для отримання максимального розкиду 
моменту. 

На рис. 2 показано залежності неузгодженості швидкостей (Δω) від моментів інерції (Jн = 0,195 кг∙м2) у процесі 
розгону двох АД у режимах прямого пуску і з обмеженням за заданим пусковим струмом для різних значень 
частоти збурювальних моментів роторів АД. Аналіз залежностей показує, що використання такого способу 
узгодження обертання двох АД забезпечує зниження неузгодженості роторів АД. Найбільше зниження 
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неузгодженості спостерігається у разі збільшення співвідношення махових мас АД і механізму, а також під час 
збільшення частоти впливаючих моментів. На рис. 2,а зображено залежності, характерні для механізму пересування 
крана (f=3 Гц.). Тут зниження неузгодженості порівняно з прямим пуском має місце більш ніж у 2, 4 рази. У разі 
зміни частоти збурювальних моментів у межах f = 3–144 Гц величина неузгодженості зменшується у 20 разів. 
Незначна неузгодженість швидкостей для прямого пуску АД і з обмеженням за заданим пусковим струмом 
спостерігається тільки при значно більших значеннях частоти збурювальних моментів, понад 100 Гц у діапазоні 
моментів інерції АД J=6–10 в.о. 

а) б) 

Рисунок 2 – Залежності неузгодженості швидкостей двох двигунів у режимах прямого пуску (1) і з обмеженням 
за заданим пусковим струмом (2): а) якщо f=3 Гц; б) якщо f =144 Гц 

Висновки. Запропоновано перетворювач, заснований на принципі імпульсно-струмового регулювання для 
узгодженого обертання двох АД з обмеженням за заданим пусковим струмом. Використання перетворювача з 
обмеженням за заданим пусковим струмом у період пуску забезпечує зменшення неузгодженості в 1,2–1,8 рази 
залежно від частоти власних коливань пружних зв’язків плечей крана. Чим менше ця частота, тим вище 
ефективність від застосування запропонованого перетворювача. 
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НОВИЙ АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ DC-DC ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НАПРУГИ. 
ЧАСТИНА I. СИНТЕЗ АЛГОРИТМУ 

Є. О. Ніконенко, магістр., С. М. Пересада, д.т.н., проф., Д. Л. Приступа, к.т.н., ст. викл. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
просп. Перемоги, 37, 03056, Київ, Україна, e-mail: sergei.peresada@gmail.com 

Вступ. Підвищувальні DC–DC перетворювачі (бустери) широко використовуються для узгодження рівнів 
напруги в технологічних об’єктах з обмеженою напругою первинного джерела живлення, а саме: в електричних 
транспортних засобах, відновлювальних джерелах тощо [1].  

У літературі надано багато методів керування бустерами, математична модель яких є нелінійною немініма-
льно-фазовою системою другого порядку. У роботах [2, 3] автори розглядають спрощену модель перетворюва-
ча, приймаючи, що динамічні процеси регулювання напруги та струму рознесені в часі. Традиційна структура 
системи керування включає зовнішній контур регулювання напруги з лінійним ПІ-регулятором, що формує 
завдання для внутрішнього контуру струму з П(І)-регулятором [4]. Недоліками такого рішення є обмежений 
діапазон регулювання вихідної напруги, що залежить від параметрів бустера, і велика ємність вихідного кон-
денсатора для забезпечення необхідної продуктивності. Авторами [5] запропоновано адаптивний регулятор для 
покращення динамічних характеристик, проте експериментальне підтвердження роботи алгоритму не надано. У 
багатьох роботах, наприклад, у [6] та посиланнях у ній використано методологію проектування регуляторів на 
підгрунті принципу пасивності для перетворювачів з використанням методу Ляпунова. Основна ідея полягає у 
властивості нелінійної системи стати пасивною за допомогою внутрішньої постійної керувальної дії, що гаран-
тує стійкість замкненої системи. Недоліками рішення в [6] є наявність чотирьох коефіцієнтів, що ускладнює 
налаштування контурів регулювання і розрахунок керувальних впливів. 

З огляду на літературні джерела встановлено, що класичні та модифіковані регулятори задовольняють базо-
вим вимогам керування DC–DC перетворювачами, проте частина рішень не має теоретичного обґрунтування. 
Більшість регуляторів розроблено на підгрунті значних спрощень, для яких стійкість замкнених нелінійних 
систем не встановлена, а налаштування регуляторів для різних рівнів вихідних напруг не обґрунтовано. 

Мета роботи. Розробка нового алгоритму керування підвищувальним DC–DC перетворювачем на підгрунті 
властивостей пасивності, за яким досягається асимптотичне регулювання напруги ланки постійного струму, для 
повної моделі перетворювача в усереднених координатах та аналіз стійкості системи. 

Матеріал і результати дослідження. Повна математична модель бустера в усереднених координатах за 
умови постійного значення вхідної напруги має вигляд [7]: 

( )
( )

2 ;
2 ,

dc sw L

sw dc

V p i i C
i Ri E p V L

= −
= − + −



 (1) 

де i – вхідний струм дроселя з індуктивністю L і внутрішнім опором R; E – ЕДС джерела живлення; C – вихідна 
ємність; iL – струм навантаження; Vdc – вихідна напруга перетворювача; psw = f(t) – функція перемикання ключів: 

{sw
Q 1;2,p 0, Q 1.
==
=

 

У моделі DC–DC перетворювача (1) регульованою координатою є вихідна 
напруга Vdc, керувальною дією є функція перемикання psw, струм iL – збурення. 
Ключі ,Q Q  перемикаються так, щоб вихідна напруга в ланці постійного струму 
Vdc регулювалась на заданому рівні *

dcV . 
Для конструювання алгоритму керування виконаємо нелінійні перетворення 

2;sw dcu p V=  L dc LR V i= . 
У нових координатах модель (1) перепишеться у вигляді 

( )
( )

2 22 / ;
.

dc dc LV ui V R C
i Ri E u L

= −
= − + −




(2) 

Функціональну схему DC–DC перетворювача зображено на рис. 1. Нехай для (2) виконуються такі припущен-
ня: напруга завдання додатна і стала, всі параметри перетворювача відомі й постійні, опір навантаження RL= const; 
струми i, iL, а також напруга Vdc доступні для вимірювання. Прийнято, що всі електричні елементи є лінійними і 
незмінними в часі, всі транзистори є ідеальними ключами. 

Необхідно синтезувати алгоритм керування, який гарантує асимптотичне регулювання напруги в ланці постій-
ного струму та вхідного струму, тобто lim 0,dct

V
→∞

=  lim 0,
t

i
→∞

=  де ( )22 *
dc dc dcV V V= −  – похибка відпрацювання квадра-

та напруги; *i i i= −  – похибка відпрацювання струму; i* – заданий струм. 
Для досягнення цілей керування розглянемо пропорційно-інтегральний регулятор напруги у вигляді 

*
1 ;

,
i v dc vi

dc

u E Ri Lk i Lk V Lk x
x V
= − + + +
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(3) 

де коефіцієнти регулятора 1 0ik > , vk 0> , 0vik > . 

Рисунок 1 – Функціональна 
схема DC–DC перетворювача 
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З (2) та (3) рівняння динаміки похибок регулювання запишуться у вигляді 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

*

2 2* * * 2 * * *
1 1

;
;

2 1 ,

i v dc vi

dc

dc i L v dc vi i v dc v dc L

i k i k V k x i
x V
V E Lk R i i R Lk i V Lk i x L k i k iV k ix R i Ei V R C

= − − − −
=
= + − − − + + + + − − +

   


     
 (4) 

де 1i ik k R L= + .  
З рівняння балансу потужностей для (4) слідує, що в статиці 
 ( ) ( )2 2* * * 0;dc LR i Ei V R− + =   (5) 

 ( )2* 2 *4 2dc Li E E R V R R = − − 
 

, (6) 

тобто i* = const, * 0i = . 
Динаміка похибок регулювання з (4), за умови (5), може бути перезаписана так: 

 
( )( ) ( ) ( )( )* * * 2

1 1
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;

2 1 .

i v dc vi

dc
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i k i k V k x
x V
V E Lk R i i R Lk i V Lk i x L k i k iV k ix C
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=
= + − − − + + + +

  


     
 (7) 

Для дослідження стійкості нелінійної системи (7) лінеаризуємо її в околі нуля шляхом нехтування квадратич-
ними складовими в правій частині. Результувальна лінеаризована система має вигляд 
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 (8) 

Стійкість лінійної системи (8) для фізично об-
ґрунтованих значень E, R, L, C, RL та *

dcV  так, що 

( )( )22 *4 0dc LE R V R− >  досягається за рахунок 

вибору коефіцієнтів регулятора ki1, kv, kvi. Як наслі-
док, вихідна нелінійна система (7) буде локально 
асимптотично стійкою. 

Структурну схему запропонованої системи зо-
бражено на рис. 2. Повний алгоритм керування 
DC–DC перетворювачем має вигляд: 
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( )
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2* 2 *

2 ;
;

4 2 .

sw i v dc vi dc

dc

dc L

p E Ri Lk i Lk V Lk x V
x V
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=
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 (9) 

Висновки. Розроблено новий теоретично обґрунтований алгоритм керування DC–DC перетворювачем, що 
забезпечує локально асимптотично стійке регулювання напруги в ланці постійного струму. Нелінійний регуля-
тор сконструйовано на підгрунті рішення рівняння балансу потужностей перетворювача, застосовуючи прин-
ципи пасивності та лінеаризації зворотним зв’язком. Завдяки цьому забезпечується часткова лінеаризація ре-
зультувальних рівнянь динаміки похибок регулювання, що дозволяє використовувати стандартні процедури 
налаштування для лінійних систем. 
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НОВИЙ АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ DC–DC ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НАПРУГИ. 
ЧАСТИНА II. ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ 

Є. О. Ніконенко, магістр., С. М. Пересада, д.т.н., проф., Д. Л. Приступа, к.т.н., ст. викл. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
просп. Перемоги, 37, 03056, Київ, Україна, e-mail: sergei.peresada@gmail.com 

Вступ. У роботі [1] запропоновано новий нелінійний алгоритм керування підвищувальним DC–DC перетво-
рювачем, який базується на принципах пасивності й лінеаризації зворотним зв’язком та забезпечує асимптоти-
чне регулювання вихідної напруги. 

Мета роботи. Теоретичне та експериментальне дослідження розробленого алгоритму [1] з точки зору його 
практичного використання в об’єктах з обмеженою напругою первинного джерела живлення. 

Матеріал і результати дослідження. Об’єктом дослідження є перехідні процеси в системі з DC–DC перет-
ворювачем, що живиться від літій-іонних акумуляторних батарей (АКБ), отримані за допомогою методів мате-
матичного моделювання та експериментального тестування. 

Умовами тесту передбачено тестування DC–DC перетворювача для 
випадків двох рівнів вхідної напруги, що еквівалентно підключенню чо-
тирьох та трьох акумуляторних батарей (АКБ) з номінальною напругою 
кожної батареї Uном  = 12 В, тобто для величин вхідної напруги Uin1 = 48 В 
та Uin2 = 36 В. При цьому завдання вихідної напруги приймалось постій-
ним і дорівнювало * 100dcV =  В. Так досягається підсилення напруги у два 
та три рази відповідно. Як навантаження використано активний опір 
RL = 100 Ом, який підключається до виходу бустера в момент часу 0,05 с, 
а в час 0,15 с навантаження знімається, як зображено на рис. 1. 

Типова структура бустера включає вхідний дросель та вихідний конден-
сатор [1]. Значення індуктивності L = 0,011 Гн і внутрішнього опору R = 0,5 Ом дроселя та ємності конденсатора 
ланки постійного струму C = 500 мкФ обрано за загальноприйнятими рекомендаціями для зазначених рівнів напруг.  

Моделювання системи проводилося у програмному середовищі Matlab за допомогою бібліотеки 
«SimPowerSystem Toolbox». Блоком «PWM Generator» забезпечувалось генерування сигналів комутації ключів, на 
вхід до якого подається функція перемикання psw. Частота ШІМ становить 10 кГц. Усі елементи схеми обрано 
ідеальними без урахування втрат, окрім внутрішнього опору дроселя. За умовами тесту в початковий момент часу 
конденсатор заряджений до заданого рівня. 

Коефіцієнти налаштування регулятора було обрано такими, щоб функція перемикання не входила до обмежень, а 
перехідний процес регулювання напруги був експоненціальним, прийнято такі величини: коефіцієнт пропорційного 
регулювання струму ki1 = 1000; коефіцієнти пропорційної та інтегральної складових регулювання напруги kv = 1 та 
kvi = 0,25 відповідно. З метою наближення умов тестування до експериментальних обрахунки виконувалися з кроком, 
що дорівнює такту квантування контролера Ts = 200 мкc. Графіки перехідних процесів, отримані методом математи-
чного моделювання, показано на рис. 3,а – якщо E = Uin1, та на рис. 4,а – якщо E = Uin2. 

Експериментальні дослідження виконано на 
станції швидкого прототипного тестування, функ-
ціональна схема якої зображена на рис. 2. Установ-
ка складається з двох частин: а) частина керування
з уніфікованим контролером; б) силова частина. 

Керувальний пристрій побудовано на базі 32-
хрозрядного цифрового сигнального процесора 
TMS320F28335 з плаваючою комою [2], в якому
реалізовано розрахунок алгоритму та функції керу-
вання елементами системи. Також у структурі уста-
новки передбачено моніторинг струмів та напруг 
вхідного кола і ланки постійного струму від давачів 
на ефекті Холла. 

Силова частина побудована на основі напівмо-
стового IGBT-перетворювача постійної напруги 
VT1-VT2 (50 А/500 В, із частотою комутації 10 
кГц), силового дроселя з індуктивністю L, конден-
сатора ланки постійного струму з ємністю C, за-
рядного кола з резистором Rch = 200 Ом, снабера з 
ємністю Csn = 0,35 мкФ, що використовуються для
фільтрування вищих гармонік струму під час пе-
ремикання ключів, кола навантаження з резисто-
ром RL і ключем VT3 та давачів електричних ве-
личин ДС1, ДС2, ДН1 і ДН2. 

Силова частина станції тестування має повну гальванічну розв’язку з колом керування, яка для цифрових сиг-
налів реалізована на базі опторозв’язаних драйверів, а для аналогових – за рахунок конструкції давачів. 

Персональний комп’ютер використовується для програмування контролера та візуалізації перехідних процесів. 
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Для автоматизації досліджень розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє знімати до 16 змінних у режимі 
реального часі та налаштовувати параметри програм керувального контролера [2]. 

Умови експериментального тестування аналогічні тим, що приймалися під час моделювання, з тією особливіс-
тю, що опір Rch, який обмежує струм у первинному колі у разі підключення живлення, шунтується контактом 
зарядного реле до моменту старту алгоритму. Далі проходить вмикання системи керування, «розкачка» вихідної 
напруги від значення E до заданого рівня та навантаження бустера. Додатково слід зазначити, що з метою попере-
дження аварійних режимів в алгоритмі генерування ШІМ передбачено мертвий час 2 мкс. 

Експериментальні графіки перехідних процесів для системи при E = Uin1 показано на рис. 3,б; при E = Uin2 – на 
рис. 4,б. На графіках приведено період часу з навантаженням та розвантаженням перетворювача без ділянки під-
вищення напруги, оскільки він є найбільш критичним та інформативним з точки зору ефективності бустера. 

Порівнюючи графіки перехідних процесів за різних значеннях вхідної напруги, встановлюємо, що експериме-
нтальні дані збігаються з моделюванням з достатньою точністю для розглянутого класу систем. Незначне роз-
ходження результатів можна пояснити тим, що в моделі не враховані втрати на елементах кола та ефекти немоде-
льованої динаміки. 

Як слідує з рис. 3, 4, розроблений алгоритм керування забезпечує асимптотичне регулювання напруги в ланці 
постійного струму при дії стрибкоподібного навантаження для різних значень вхідної напруги, а отже, різних 
значень функції перемикання. Зменшення значення цієї функції призводить до природного збільшення заданого 
струму внаслідок закону збереження потужності. Динамічна похибка напруги залежить від навантаження і стано-
вить не більше 5 В при часі перехідного процесу близько 25 мc. Разом із цим відпрацювання режиму рекуперації 
енергії, що виникає при скиданні навантаження і природному підвищенні напруги, дозволяє використати алго-
ритм у таких швидкодіючих застосуваннях з віддачею енергії, як засоби електричного транспорту. 
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Рисунок 3 – Графіки перехідних процесів при E = Uin1 = 48 В (а – моделювання, б – експериментальні) 
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Рисунок 4 – Графіки перехідних процесів у разі E = Uin2 = 36 В (а – моделювання; б – експериментальні) 

Висновки. Результати експериментального тестування та математичного моделювання розробленого алго-
ритму керування підвищувальним DC–DC перетворювачем підтверджують, що в системі досягається асимпто-
тичне регулювання напруги ланки постійного струму для різних рівнів вхідної напруги під час дії ступінчатого 
навантаження. Наданий результат свідчить про високі показники якості регулювання вихідної напруги та про 
перспективи використання синтезованого алгоритму на практиці. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ НЕЧІТКИХ РЕГУЛЯТОРІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ  
РУШІЙНИМИ ПРИСТРОЯМИ ПІДВОДНОГО ПЛАВАЛЬНОГО АПАРАТУ 

С. М. Волянський, к.т.н., Д. О. Підлубний, студ. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
просп. Героїв України, 9, 54021, м. Миколаїв, Україна, е-mail: vffogres@gmail.com 

 
Вступ. Велика кількість комплексних процесів являють собою багатопараметричні системи, є суттєво нелі-

нійними й у низці випадків змінними в часі. Просте ПІД-регулювання на базі лінійної теорії в таких системах 
не завжди дає задовільні результати. Для застосування більш складних методів керування часто бракує інфор-
мації про процес і надійних математичних моделей, що його описують. У цьому разі складні процеси досить 
успішно керуються вручну досвідченими операторами. Знання про хід процесу, на які спирається оператор, 
реалізуються ним у формі правил «ЯКЩО – ТО», що мають нечіткий інформаційний зміст. Цей же принцип 
використовується під час автоматизації керування процесами на базі фаззі-контролерів. Апарат нечіткої логіки 
наведено у [1, 2]. З розвитком теорії нечітких множин і нечіткої логіки з’явилася можливість удосконалення 
систем керування рушійними пристроями плавальних апаратів завдяки використанню нової елементної бази 
систем керування – нечітких регуляторів, які забезпечують високу швидкодію та порівняно просте програму-
вання [3]. 

Мета роботи. Розробка функціональної схеми нечіткого регулятора системи керування рушійними при-
строями підводного апарата (ПА) під час його горизонтального прямолінійного руху. 

Матеріал і результати дослідження.  На розробленій функці-
ональній схемі (рис. 1) похибка стеження в системі керування не-
чітким регулятором (НР)  , перша та друга похідні похибки ε  і 
ε , а також значення ф подаються на вхід блока нормування вхід-
них змінних. Введення значення температури робочої рідини як 
змінної, що має суттєвий вплив на якість керування обґрунтовано  
у [5]. Діапазони зміни вхідних і вихідного параметрів при відо-
браженні на єдину універсальну множину [0,1]Z  , лежать у ме-
жах [ min max,  ], [ maxmin   , ], [ min maxε ,ε  ], [ min max,  ] і [ maxmin u,u ]. 

Для спрощення нормування (перерахунку значень сигналів у 
значення елементів єдиної універсальної множини) діапазони змі-
ни вхідних і вихідного сигналів (параметрів нечіткого регулятора) 
прийняті симетричними: 

 

max min max min max min min max max min; ε ε ; ε ε ; τ ; .u u                
 

Обчислення у блоках нормування вхідних і вихідний змінних 
виконуються за рівняннями: 
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де * * * *
1 2 3, , ,z z z   – чіткі значення вхідних змінних; 

*е , 
*е , *е , *  – 

чіткі значення похибки системи, швидкості зміни (перша похідна) 
похибки, прискорення (друга похідна) похибки, температура робочої рідини; 

*
cz  – чітке значення вихідної змінної на 

єдиній універсальній множині; 
*u  – чітке значення керувальної дії. 

Сигнали з виходу блоку нормування вхідних змінних надходять на елемент обмеження, який описує універ-
сальну множину ]10[ ,Z  . 

Прийнято, що кількість термів, за допомогою яких оцінюються лінгвістичні змінні (вхідні й вихідний пара-
метри нечіткого регулятора), похибка системи  , швидкість зміни (перша похідна) похибки  , прискорення 
(друга похідна) похибки  , температура робочої рідини  , керувальна дія на об’єкт u , дорівнює 7. На множині 

]10[ ,Z   задано сім нечітких підмножин. 
Використовуючи рівняння прямої, яка проходить через точки з координатами ),z( 11 м  і ),z( 22 м , отримаємо 

такі аналітичні вирази для кожної лінгвістичної величини: 

Рисунок 1 – Функціональна схема  
нечіткого регулятора 
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У разі надходження на нечіткий регулятор значень вхідних змінних * , * , * , *  з кроком квантування h  

здійснюється обчислення величин *** z,z,z 321  за виразами (1) і ФП )u(jм , 71,j   за виразами (2). 
Сформуємо лінгвістичне правило керування нечіткого регулятора у вигляді: 
 

  * * * * *
1 2 3 4( ) ( ) ( ) ( ), ( ), 1,7j j j j j

cякщо d и d и d и d то m d j           ,   (3) 
 

де jjjj d,d,d,d 4321  – лінгвістичні оцінювання похибки, швидкості зміни (перша похідна) похибки та прискорення 
(друга похідна) похибки, температури робочої рідини, що розглядаються як нечіткі множини, визначені на універса-
льній множині 71,j  ; j

сd  – лінгвістичні оцінювання керувальної дії на об’єкт, обрані з терм-множини змінної u . 

Лінгвістичні оцінювання обираються з терм-множини лінгвістичних змінних * , * , * , *  і u : j
id {від’ємна 

(В), від’ємна середня (ВС), від’ємна мала (ВМ), близька до нуля – нульова (Н), додатна мала (ДМ), додатна середня 
(ДС), додатна (Д)}. Для визначення конкретного значення керувальної дії формується «результувальна фігура», об-
межена результувальною ФП. Здійснюється пошук абсциси «центру тяжіння» результуючої фігури за виразом 
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де N  – число вершин; kk z,м  – координати вершин результувальної фігури. 
Отримане значення *

сz  за виразом (1) перетворюється в значення керувальної дії на об’єкт керування [4, 5]. 
Проведені дослідження показали, що використання синтезованих нечітких регуляторів системи керування ру-
шійними пристроями підводного апарата при його горизонтальному прямолінійному русі замість класичних 
ПІД-регуляторів зменшує такі показники якості, як перерегулювання кутової швидкості гребного гвинта (ГГ) з 
15% до 0, упору ГГ – з 20% до 5%. Перерегулювання швидкості переміщення ПА при його горизонтальному 
прямолінійному русі не змінюється. Крім того, застосування в цих режимах нечітких регуляторів збільшує 
швидкодію системи керування у 2–3 рази, зменшує статичну помилку з 2,5% до 2%. 

Висновки. Розроблену функціональну схему покладено в основу синтезу нечітких регуляторів систем керу-
вання рушійними пристроями по стабілізації кутової швидкості гребного гвинта ПА, по стабілізації упору греб-
ного гвинта ПА та по стабілізації швидкості переміщення ПА під час його горизонтального прямолінійного 
руху. Виявлено, що застосування синтезованих регуляторів у системах керування рушійними пристроями ПА в 
порівнянні з класичними ПІД-регуляторами забезпечує чотирикратне зменшення перерегулювання при стабілі-
зації упору гребного гвинта ПА, до трьох разів збільшення швидкодії системи керування при стабілізації куто-
вої швидкості гребного гвинта та швидкості горизонтального прямолінійного переміщення підводного апарата, 
зменшення статичної помилки до 20 %. 
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ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ 
Б. Ю. Бондар, студ., А. В. Босак, к.т.н., ст. викл. 
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Вступ. Під час проектування вітроенергетичних установок (ВЕУ) виникає завдання автоматичного регулю-

вання потужності, що виробляється ВЕУ для забезпечення ефективної роботи в широкому діапазоні швидкос-
тей вітру. Як відомо, в умовах мінливої швидкості вітру ротори ВЕУ характеризуються нестійкістю по швидко-
сті обертання [1]. У разі порушення балансу між аеродинамічною потужністю ротора й електричною потужніс-
тю електрогенератора швидкість обертання або збільшується, або зменшується, відхиляючись від свого опти-
мального значення й знижуючи продуктивність ВЕУ. Порушення балансу потужності викликається нерівномі-
рністю навантаження споживача і випадковими змінами швидкості вітру. 

Мета роботи. Розробка та побудова системи керування, одним з основних завдань якої є регулювання шви-
дкості обертання ротора з метою забезпечення максимальної продуктивності ВЕУ в умовах мінливого вітру 
шляхом зміни потужності, що відводиться від електрогенератора. 

Матеріал і результати дослідження. Для підтримки балансу потужностей, необхідного з метою керування, 
потрібно правильно визначати аеродинамічну потужність ротора, залежно від швидкості вітру і швидкості обе-
ртання. Цьому сприяє й та обставина, що аеродинамічні характеристики ротора ВЕУ досить добре вивчені та 
аеродинамічна потужність ротора може бути з необхідною точністю визначена з табличних залежностей, що 
зберігаються в пам’яті системи керування [2]. 

Залежність аеродинамічної потужності PА ротора ВЕУ від швидкості обертання    для різних швидкостей 
вітру відома [1]. Обертання ротора можна описати рівнянням 

/   - ,A ЕdE dt P P       (1) 

де Е – кінетична енергія ротора; t – час; ЕP  – потужність електрогенератора. 
З (1) відомо, що для стійкого обертання ротора на рівні максимальної потужності, тобто в межах швидкості 

обертання 0 , необхідно виконувати умови 

0  ,      ;А ЕР Р за умови        (2) 

0  ,      .А ЕР Р за умови         (3) 

Умови (2), (3) може забезпечити система керування, яка, використовуючи вимірювані значення швидкості 
вітру, швидкості обертання ротора, струмів і напруги в ланцюгах електрогенератора, виробляє команди, що на-
дходять до регулятора потужності, який змінює повну потужність електрогенератора. 

Отже, в діапазоні 0    , де виконується умова (2), усувається можливість мимовільної зупинки ротора. Це 
робиться внаслідок обмеження навантаження електрогенератора. У діапазоні швидкостей обертання 0     , 
де виконується умова (3), потужність ЕР  може перевищувати потужність ротора АР . У цьому разі недолік  
аеродинамічної потужності ротора компенсується завдяки кінетичної енергії обертання ротора Е , ротор галь-
мується й аеродинамічна потужність збільшується. 

У припущенні повільної зміни швидкості вітру може бути запропонований очевидний і досить простий ал-
горитм обчислення необхідної поточної потужності генератора. Він реалізується такими обчисленнями: 

0

0 0

( , ), ( );
( , ( )), ( ),

A

A

P V за умови V
P

P V V за умови V
  

     
     (4) 

де ( , )АР V   – наявна потужність ротора ВЕУ, що обчислюється за табличною залежністю, яка зберігається в 
пам’яті системи керування; V  – швидкість вітру, яка вимірюється анемометром безпосередньо перед обчис-
ленням АР ; 0 ( )V  – оптимальна швидкість обертання ротора ВЕУ, що обчислюється за виразом 

0
0

max 0

, ;
( )

, ,
M

M M

K V за умови V V
V

V K за умови V V


    
      

де 0K  – числовий коефіцієнт; MV  – значення швидкості, за якої залежність 0 ( )V  зазнає злам; max  – макси-
мально допустиме значення кутової швидкості. 

Недоліком описуваного способу є необхідність наявності датчика швидкості вітру (анемометра) для визна-
чення наявної потужності АР , що створює певні складнощі під час конструювання ВЕУ, а також призводить до 
подорожчання всієї системи. Для усунення цих недоліків і спрощення алгоритмів керування пропонується спо-
сіб регулювання, який полягає в тому, що додатково в систему керуванняя заноситься залежність максимально 
можливої потужності ЕР  від частоти обертання ротора  , яка вибирається, виходячи з умови (2). Це призво-
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дить до обмеження сфери роботи ротора в координатах швидкість вітру – частота обертання ротора областю, де 
забезпечується стійка робота ВЕУ. 

Для дослідження поведінки ротора в умовах мінливого вітру було побудовано програмно-математичну мо-
дель ВЕУ. Модель реалізована в програмному середовищі візуального програмування Matlsb-Simulink [3]. 

На рис. 1 приведено перехідні процеси ВЕУ, які ілюструють роботу системи обмеження потужності ВЕУ. 
Тестова швидкість вітру сформована так (рис. 1,а): до 10 с BV  = 9 м/с, що нижче за номінальну, яка дорівнює  
10 м/с; у час 10 с швидкість вітру стрімко зростає до 13 м/с; якщо t  = 40 с, вона стрімко падає до 11 м/с, а у разі, 
якщо  t = 70 с, – повертається до 9 м/с. Отже, можна продемонструвати вхід ВЕУ в режим обмеження потужно-
сті та її вихід із цього режиму. Сигнал на вході РП (рис. 1,б) в усталених режимах обмеження потужності вста-
новлюється на рівні 0 завдяки інтегральній складовій регулятора.  

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Перехідні процеси ВЕУ, отримані комп’ютерним моделюванням:  
а – тестова швидкість вітру; б – сигнал на вході регулятора положення 

З результатів моделювання видно, що запропонований спосіб регулювання забезпечує досить ефективне ке-
рування потужністю ВЕУ, забезпечуючи як розкрутку ротора ВЕУ на початку роботи, так і дотримання змін 
швидкості вітру, що має забезпечити ефективну роботу ВЕУ в умовах змінної швидкості вітру 

Висновки. Результати чисельного моделювання підтверджують працездатність і ефективність запропонова-
ного алгоритму керування обертанням ВЕУ. Цей алгоритм може застосовуватися, якщо як навантаження вико-
ристовується постійно підключений накопичувач енергії, здатної сприймати всю вироблену потужність ВЕУ. У 
цьому випадку виключається робота вхолосту, коли ресурс установки виробляється без користі, та виключа-
ються простої ВЕУ за наявності вітру, зменшуючи терміни окупності вироби. 
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОДАЧИ 

СТАНКА С ОБОБЩЕННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 

С. В. Голобородько, асп., А. А. Худяев, к.т.н., доц.  

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

ул. Кирпичева, 2, 61002, г. Харьков, Украина, e-mail: dielmi125@gmail.com  
 

Введение. Итерационные многоканальные электроприводы (ЭП) механизмов подачи (МП) обладают значи-

тельными преимуществами в быстродействии и точности управления положением рабочего органа (РО) по срав-

нению с традиционными одноканальными ЭП подачи современных прецизионных станков и механизмов [1, 2]. В 

работах [3–5] предложена схема конструкции двухдвигательного МП, математическая модель движения привода 

и структурно-алгоритмическая схема построения системы управления, в том числе с учетом нелинейностей про-

цесса резания (ПР) и динамики упругой механической системы РО-резец, для итерационного двухканального ЭП 

подачи с двумя винтовыми парами (ВП) прецизионного металлорежущего станка. Вместе с тем в предложенной 

обобщенной модели ПР и полученных результатах моделирования движений не было учтено влияние динамики 

изменения коэффициента трения резания   в зависимости от изменения скорости подачи РО в процессе механо-

обработки, что не позволяло говорить о высокой степени адекватности обобщенной модели ПР. 

Цель работы. Получение уточненной структурно-алгоритмической схемы системы управления с учетом 

обобщенной динамической модели ПР (ОДМ ПР) и сравнительная оценка потенциальной эффективности при-

менения (с точки зрения повышения быстродействия) итерационного двухканального ЭП МП с двумя ВП при-

менительно к подаче РО координатного металлорежущего станка особо высокой точности модели 24К70АФ4. 

Материал и результаты исследования. В работе выполнены построение и расчет перекрестных связей, 

компенсирующих динамическое взаимовлияние каналов по нагрузке (блок КПС), и обобщенной динамической 

модели ПР (блок ОДМ ПР) применительно к структуре итерационного двухканального ЭП МП с двумя ВП 

(рис. 1). Блок ОДМ ПР учитывает динамику изменения коэффициента трения   и включает в себя модели 

окружной силы резания zF , силы подачи hF , упругой системы станка (УСС) и оператора условного компенса-

тора процесса резания (УКПР).  

В процессе компьютерных исследований получены результаты моделирования, подтверждающие преиму-

щества в быстродействии предлагаемого двухканального ЭП по сравнению с аналогичным по назначению тра-

диционным одноканальным ЭП подачи типа ШИП–ДПТ (рис. 2). Из рис. 2 видно, что при заданной подаче РО 

PO 1 ммS   сравнительное быстродействие двухканального ЭП может быть повышено в 1,15 раза. Внутри зоны 

малых и средних перемещений РО (0< POS <1 мм) этот показатель растёт. Установлено, что включение УКПР в 

сравниваемые ЭП позволяет одинаково эффективно компенсировать в электродинамических процессах измене-

ние фазовых координат приводов, негативные периодические колебания, обусловленные учетом ОДМ ПР  

(рис. 3). Из рис. 3 также видно, что динамические колебания окружной силы резания zF  не компенсируются, 

поскольку в предлагаемой структуре системы управления блоки формирования моделей сил zF , hF  и системы 

УСС непосредственно не входят в контур регулирования привода подачи (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структурно-алгоритмическая схема компенсированного двухканального ЭП МП с двумя ВП  

и учетом обобщенной динамической модели ПР применительно к подаче РО станка модели 24К70АФ4 
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Выводы. 1. Предложена модель оператора УКПР, учитывающего динамику изменения коэффициента тре-

ния резания в процессе подачи РО и обладающего свойством физической реализуемости. 2. Построена струк-

турно-алгоритмическая схема компенсированного двухканального ЭП МП с двумя ВП и СПР-настройкой кана-

лов, учитывающая влияние как основных нелинейных моментов трения в элементах МП, так и обобщенной 

динамической модели ПР. 3. Установлено, что в зоне малых и средних перемещений РО (0<SPO<1 мм) быстро-

действие двухканального ЭП подачи с ОДМ ПР при отработке небольших ступенчатых заданий по положению 

может быть повышено в 1,15–2 раза в зависимости от заданной подачи РО. Динамическая точность управления 

с помощью двухканального ЭП может быть повышена во всем диапазоне подачи РО. 

Полученные результаты позволяют создать адекватную компьютерную модель предлагаемого двухканаль-

ного ЭП подачи, учитывающую основные динамические особенности подачи РО в процессе механообработки. 
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ФОРМУЛЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВАКУУМНОЇ СУШКИ ДЕРЕВИНИ 
О. О. Захарчук, студ., А. В. Босак, к.т.н., ст. викл. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Киев, е-mail: zakharchuk.aleksandr61m@gmail.com 

 
Вступ. Сушка є найбільш енергоємною і трудомісткою операцією процесу виробництва пиломатеріалів. За-

стосування об’ємного нагріву може сприяти зниженню градієнтів температури і вологи під час сушіння та під-
вищити швидкість перенесення тепла в деревині, оскільки енергія поглинається по всьому об’єму і тепло виро-
бляється безпосередньо в середині висушуваного матеріалу. Порівняно з радіочастотою (РЧ), довжина хвилі 
мікрохвильової печі (НВЧ) коротше і його поле стає більш рівномірним та має високу щільність енергії, що 
призводить до більш швидкого процесу сушіння й до меншого споживання енергії. 

Мета роботи. Дослідити математичне моделювання процесу переносу вологи в деревині за допомогою ва-
куумної НВЧ сушки. 

Матеріал і результати дослідження. Під критичним вмістом вологи розуміють вологу, що включає сорб-
ційну воду або переривчасту вільну воду в деревині, яка випаровується до проміжку, а потім утворює об’ємний 
потік водяної пари через градієнт тиску. 

Для подальшого спрощення моделі були зроблені такі раціональні припущення. 
1. Волога деревина являє собою капілярно-пористе середовище, яке складається в основному з деревної ма-

триці, вільної води, сорбційної води і водяної пари, які вважаються безперервними фазами високого вмісту кри-
тичної вологи. 

2. Під час вакуумної НВЧ сушки розмір і внутрішня структура деревини не зміняться. 
3. Рух вологи в середині деревини може відбуватися під дією градієнта вологості (вмісту вологи), градієнта 

температури і градієнта надлишкового тиску, за рівнем вологості вона може бути з початковою вологістю ниж-
чою й вищою за межу насичення клітинних стінок. 

4. Передбачається, що швидкість міграції вільної води і водяної пари відповідає закону Дарсі. 
5. Під час СВЧ – вакуумної сушки повітряна маса незначна через безперервний вакуум; парціальний тиск 

водяної пари дорівнює загальному тиску в проміжку, і водяна пара визначається як ідеальний газ. 
6. Під час створення і вирішення моделі передбачається розгляд одномірної картини, в якій тепло і вологість 

передаються в напрямку найменшого розміру. 
7. Локальна теплова рівновага підтримується серед пару, вільної рідкої води і сорбційної води в середині де-

ревної клітини. 
Вміст вологи в деревині вище за межу насичення клітинних стінок [1]. Відповідно до рівняння збереження 

маси в процесі вакуумної НВЧ сушіння, баланс маси вільної води і водяної пари в деревині з вологістю вище за 
межу насичення клітинних стінок може бути записаний у такий спосіб: 

 

  вільна вода:  1
l

l l
dC

div( p v ) m ;
dt

+ = −    водяна пара: .)(
dt

dC
1

v mvpdiv vv =+           (1) 
 

Закон Дарсі, використовуючи відносну проникність, надає вираз для швидкостей міграції вільної води і во-
дяної пари в такий спосіб: 

  l rl
l

v

K K dPv ;
dx

=
µ

           l rv
l

v

K K dPv .
dx

=
µ

  (2)  

 

Крім того, залежність між вмістом і концентрацією вологи в деревині можемо полягає в наступному: 
 

 .MpC s=              (3) 
 

Після об’єднання і спрощення всіх цих рівнянь остаточна одномірна математична модель, виражена диференціа-
льним рівнянням з частковими похідними для опису переносу вологи в деревині, може бути встановлена як: 

 )(
dx
dPKKp

dx
dPKKp

dx
d

dt
dMp

v

rvv
v

l

l

rll
ls µµ

+= .  (4) 

Вміст вологи в деревині нижче за межу насичення клітинних стінок. Під час вакуумної НВЧ сушіння при 
критичному вмісті вологи в деревині відсутня постійна вільна вода, а сорбційна вода або переривчаста вільна 
вода в деревині випаровується до проміжку, а потім переноситься з деревини ядра до поверхні деревини у ви-
гляді водяної пари. 

Масовий баланс вологи в деревині можна записати в такий спосіб:  
безперервна вільна, або сорбційна, вода:  

 l b
l b

( C C )
( m m );

t
∂ +

= − +
∂

 (5) 

водяна пара: 
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 bvv
v mmvpdiv

t
С

+=+
∂
∂

1)( .   (6) 
 

При високій точці насичення волокна bm  дорівнює 0; при низькій – lm  дорівнює 0. 
Той же метод використовувався для об’єднання і спрощення рівнянь (5) і (6), і потім остаточна математична 

модель, виражена диференціальним рівнянням із частковими похідними для опису переносу вологи в деревині 
при вологості нижче межі насичення клітинних стінок, може бути встановлена як: 

 

 ).(
dx
dPKKp

xt
Mp

v

rvv
vs µ∂

∂
=

∂
∂   (7) 

 

Для всіх t  Lx =  (поверхня дерева) граничні умови тепло- та вологопостачання відповідають виразам: 

 ).TT(a
x
T),PP(avp ATeffAmvv 00 −=
∂
∂

λ−−=      (8) 

В формулах прийнятті позначення: M  – вологомісткість, %; ν  – швидкість, м/с; t  – час, с; T  – температу-
ра 0С ; rK  – відносна проникність; pC  – питома теплота, 101 −− ⋅ Скг ; Р  – тиск, Па; µ  – в’язкість, сПа ⋅ ; L  – 

половина товщини деревини, м; 0Т  – температура навколишнього повітря, 0С; K  – внутрішня проникність, 
2м ; q  – щільність потужності мікрохвильового випромінювання, 3−⋅ мВт ; λ  – коефіцієнт теплопровідності, 

101 −− ⋅⋅ СмВт ; m  – швидкість випаровування на одиницю об’єму середовища, 13 −− ⋅⋅ смкг ; sv pp ,  – щільність 

і основна щільність, відповідно, 3−⋅ мкг ; 0, PPA  – паровий парціальний тиск поверхні деревини та навколиш-

нього середовища, Па; Ta  – коефіцієнт теплообміну між поверхнею та повітрям, 12 −− ⋅⋅ смВт ; ma  – обмін во-
логи між поверхнею та повітрям; індекси: l  – вільна вода, v  – пара; b  – сорбційна вода; s  – матриця дереви-
ни; eff  – ефективний. 

Математична модель для опису зміни вмісту вологи і температури, при найнижчій точці насичення волокна, 
може бути подана в рівняннях (7) і (8) відповідно. У даному дослідженні в рівняннях початкових і граничних 
умов коефіцієнт водообміну (aM), який становить 9,37 × кг / (м2 Па с) між поверхнею деревини і навколишнім 
середовищем, вимірювався експериментами. Середня проникність водяної пари деревини, висушеної за допо-
могою вакуумної НВЧ сушіння становить 0,5 Дарсі; aT дорівнює 12 Вт м2. Для чисельного обчислення також 
використовувалися такі дані: Ps = 411 кг / м3; T0 =20 C; L = 20 мм; P0 = 0,06 МПа; 3115 мкВтq ⋅=   

Процес сушіння деревини вакуумною мікрохвильовою сушаркою можна моделювати, вирішуючи чисельне 
рівняння для тепла та мас, використовуючи метод кінцевих різниць [2]. 

На рис. 1 наведено залежності енергетичних витрат на сушку від температури процесу і вологості деревини. 
Різниця енергетичних витрат процесів при температурі 40° С і 100° С, становить близько 200 кДж / кг.  
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Рисунок 1 – Залежність енергетичних витрат на сушку від температури (0С) та вологості деревини 

 
Висновки. Аналіз свідчить, що на певному етапі, тривалість якого залежить від транспортних властивостей 

матеріалу, швидкості зміни вологовмісту стають відносно постійними. При збільшенні вологості деревини різ-
ниця енергетичних витрат дещо знижується і після досягнення матеріалом межі насичення клітинних стінок, 
залишається на рівні відмінності в теплоті пароутворення, що залежить від температури. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРНОЇ УСТАНОВКИ  
З АПРОКСИМОВАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
С. О. Бур’ян, к.т.н., доц., М. В. Печеник, к.т.н., доц., Б. В. Фомін, студ., Г. Ю. Землянухіна, студ. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: sburyan18@gmail.com 
 

Вступ. Вентиляторні установки широко розповсюджені у всіх галузях промисловості та комунального гос-
подарства. Вони застосовуються в системах кондиціонування для подачі необхідної кількості повітря за одини-
цю часу. Зазвичай статичні характеристики вентилятора апроксимуються параболами, що значно спрощує їх 
математичний опис. Проте на практиці ці характеристики істотно відрізняються від параболічних функцій і 
можуть апроксимуватися поліномами високого порядку, що ускладнює завдання їх моделювання.  

Одним із засобів отримання таких характеристик є застосування штучних нейронних мереж (НМ) зі здатніс-
тю самонавчання, що не потребують повного масиву даних усіх статичних характеристик [1]. Так, зібравши 
інформацію про співвідношення певних характеристик вентилятора, можна оцінити його напір, коефіцієнт ко-
рисної дії (ККД) або будь-який інший технологічний параметр. Вентилятор характеризується такими величи-
нами, як тиск на виході вентилятора, продуктивність та момент на валу або активна потужність, що спожива-
ється з мережі. Маючи дані хоча б про дві із цих величин, можна оцінити технологічні параметри [2]. 

Мета роботи. Дослідження системи стабілізації продуктивності вентиляторної установки з апроксимовани-
ми статичними характеристиками на основі нейронних мереж. 

Матеріал і результати дослідження. Технічна реалізація нейронних мереж потребує попередню інформа-
цію про характер зміни оціненої величини від вимірюваних координат, яка буде використовуватися для трену-
вання, і визначення коефіцієнтів у рівняннях, що описують нейронну мережу [3]: 
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 /с венМ QH   , (3) 
де Q – продуктивність вентилятора; 0 нH  – номінальний тиск при нульовій подачі повітря вентилятора на номі-

нальній швидкості; н  – номінальна швидкість обертання приводного двигуна;   – стала інтегрування венти-
лятора; нa  – номінальний опір вентилятора; повa  – опір повітропроводу; вен  – ККД вентилятора; t  – час. 

Рівняння (1) – це класичне диференціальне рівняння, що описує перехідні процеси продуктивності у венти-
ляторній установці, рівняння (2) – це параболічна апроксимація статичних характеристик для визначення напо-
ру, рівняння (3) необхідне для обчислення моменту навантаження, що створює вентилятор.  

Як видно з (1)–(3), якщо характеристики не параболічні, рівняння (2) втрачає сенс, напір та момент розрахо-
вуються невірно й математична модель стає неточною. Отже, постає завдання побудови двох нейронних мереж: 
перша – для оцінювання напору, друга – ККД. 

Для оцінювання ККД (η) вентилятора та напору (H) як вхідні масиви використаємо продуктивність (Q) та 
швидкість (ω), оскільки залежність ККД та напору від цих величин можна отримати з каталожних характерис-
тик виробника [4]. Для прикладу був виділений масив із 120 робочих точок, який вміщує сім каталожних харак-
теристик: Q-H, Q-P та Q-ККД характеристик на частотах від 20 до 50 Гц із кроком 5 Гц для вентилятора потуж-
ністю 3,7 кВт, які показано на рис. 1–3. 
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Рисунок 1 – Q-H-характеристики вентилятора  Рисунок 2 – Q-Р-характеристики вентилятора 
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Рисунок 3 – Q-ККД-характеристики вентилятора 
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двох окремих нейронних мереж. Масиви даних Q та 
ω є вхідними величинами, а ККД та H – цільовими 
функціями мереж відповідно. Кожна нейронна мере-
жа складається з двох шарів з 10 нейронами та функ-
цією активації гіперболічного тангенсу (tansig) та 
одним нейроном з лінійною функцією активації 
(purelin) відповідно. Як функцію тренування вибра-
ний алгоритм Левенберга–Марквардта (trainlm), який 
застосовується для апроксимації функцій. Для ство-
рення НМ і оцінювання ККД та напору було викори-
стано пакет прикладних програм MatLab з редакто-
ром нейронних мереж (Network/Data/Manager). 

Максимальна похибка тренування становить 
3,4933, такий результат досягається за 94 епохи. Ко-
ефіцієнт регресії становить 0,9903. 

У разі такого підходу рівняння (2) і (3) перетво-
рюються до вигляду: 

 ),Q(fH  1 ; (4) 

 ),Q(fвен  2 ; (5) 

  венс /HQM , (6) 

де H , вен , сM  – оцінені значення напору, ККД та моменту навантаження відповідно. 
Структурна схема вентиляторної установки, побудована на основі рівнянь (1), (4)–(6), показана на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Структурна схема вентиляторної  
установки з оцінювачами ККД та напору на базі 

нейронної мережі 

На рис. 4 зображено: НМ1 – нейронна мережа 
для оцінювання напору та НМ2 – нейронна мережа 
для оцінювання ККД вентилятора [5]. Також модель 
містить збурювальну дію у вигляді повa , що зале-
жать від параметрів вентиляційної мережі, реакції 
споживачів, часу доби або року та ін. 

Структурна схема електромеханічної системи ав-
томатизації вентиляторної установки з оцінювачами 
напору та ККД на базі нейронних мереж зображено 
на рис. 5. На схемі прийняті наступні позначення: 
Q* – задана продуктивність; ΔQ – похибка відпра-
цювання продуктивності; ω* – задана швидкість 
обертання; U1a, U1b – компоненти векторів напруг 
статора по осі а–b; а – опір повітропроводу. 
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Рисунок 5 – Структурна схема електромеханічної системи автоматичного керування  

вентиляторною установкою 

Дослідження роботи вентиляторної установки проводились в умовах стабілізації продуктивності. Під час 
моделювання була застосована класична модель асинхронного двигуна в координатах статора а–b [6]. Перетво-
рювач частоти реалізовує квадратичний закон керування u/f2=const. Модель вентиляторної установки реалізо-
вано на основі структурної схеми, що наведена на рис. 4. 
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Під час моделювання відбувався пуск системи при деякому опорі повітропроводу з подальшою стрибкопо-
дібною його зміною в меншу (на 50-ій секунді), а потім у більшу сторону (на 100-ій секунді). Графіки перехід-
них процесів електромеханічної системи вентиляторної установки зображено на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6 – Графіки перехідних процесів замкненої системи з ПІ-регулятором продуктивності 

З графіків, зображених на рис. 6, видно, що у разі зміни опору вентиляторної системи відбувається стабілі-
зація продуктивності на рівні 1·104 м3/год. У цьому разі нейронні мережі оцінюють значення напору та ККД 
вентилятора на базі даних продуктивності та швидкості обертання приводного асинхронного двигуна. 

Висновки. У роботі було вирішене актуальне завдання розробки системи стабілізації продуктивності венти-
ляторної установки з апроксимованими статичними характеристиками на базі нейронних мереж, які врахову-
ють нелінійні залежності напору, потужності та ККД від продуктивності. Результати моделювання показали, 
що в умовах стабілізації продуктивності оцінювачі на базі нейронних мереж є працездатними та відтворюють 
залежності напору та ККД навіть у разі зміни опору повітропроводу. 

Отримані результати дозволяють проводити дослідження режимів роботи електромеханічних систем авто-
матичного керування вентиляційними комплексами для виявлення рівнів підвищення економічної ефективності 
під час використання типової системи перетворювач частоти–асинхронний двигун. 
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FEATURES WORK OF GENERATOR SET FOR TESTING INDUCTION MOTORS  
IN ASYMMETRICAL MODES 

S. Kalenyk, master, D. Marchenko, master, D. Reshetnyk, master, * 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine, e-mail: staskalenik75@gmail.com 

Introduction. Electric machines (EM) are widely used in all industrial and agricultural institutions, in automation 
and telemechanics, in computing and household appliances, in automatic lines and in robotic systems [1]. Nowadays, 
the most common type of EM is an induction motor (IM). This is due to advantages over other types of EM, namely: 
simplicity of construction, a significant range of regulation, a high power range and etc. Already, IM consume more 
than 50 % of the electric produced in Ukraine. However, with time IM is out of order, more companies due to the 
economic situation in Ukraine are not able to replace the old equipment with a new one. Therefore, IM is being 
repaired. Currently, widespread stations for testing EM, but with a wide range of repaired products, a complex test 
equipment park is required. There is no universal equipment on industrial electric workshops, suitable for testing 
machines a large and small power [2]. Therefore, is needed such system for testing IM in asymmetrical modes, which 
would allow for the implementation of as many test modes as possible in accordance with GOST 11828-86 [3].  

Aim of the research. Exploration of the work generator set for testing IM in asymmetrical modes. 
Experimental part and result obtained. As a power source is used asynchronous generator (AG). It is promising 

due to simple construction, smaller size, lower cost and higher reliability. As for the testing IM, AG with capacitive 
self-excitation by regulating excitation capacities in each phase, it is possible to implement such modes: voltage 
increase, voltage asymmetry, amplitude and phase asymmetry voltage and current. If, taking into account synchronous 
generator as a power source for testing IM, it prevents the implementation of a wide range of polyharmonic structure of 
test effects and provides symmetrical signals of voltage and current power test machines.   

A schematic diagram with an AG as a power source was developed for estimating the power modes IM which is 
presented [4]. 

IM 4А71В2YZ accepted as AG. Data AG: Рnom=1,1 kW, nnom=2810 RPM, Unom=220 V, Inom=2,9 А, η=0,77, 
cosφ=0,87, R1=11,48 Ohm, R2=5,98 Ohm, X1=4,77 Ohm, X2=7,28 Ohm. 

On fig. 1 and fig. 2, presented transients processes of asymmetrical voltage and current AG-IM when the capacities 
are switched in two phases «А» and «B» (a), transients processes voltage phases AG-IM when the capacities are 
switched on 64 μF (b) and 258 μF (c).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    a)            b)                     c) 
Figure 1 – Transients processes of asymmetrical voltage AG-IM with the inclusion of capacitors in the phases «А» 

and «В» (a), transients processes voltage phases AG-IM when the capacitance of 64 μF (b) and 258 μF (c)   
 

 
 
 
 

a)            b)                    c) 
Figure 2 – Transients processes of asymmetrical current AG-IM with the inclusion of capacitors in the phases «А» 

and «В» (a), transients processes current phases AG-IM when the capacitance of 64 μF (b) and 258 μF (c)   
 

As can be seen from fig. 1 and fig. 2, due to changes in the capacitance values, it is possible to form test signals of 
different shapes and amplitudes. By changing the capacities in the phases there is the possibility of controlling voltage 
asymmetry. When the capacities of 64 μF are measured amplitude asymmetry. When the capacities of 200 μF or more, 
it is possible to obtain phases asymmetry. On graphs from 1 to 5 seconds AG operates in the usual mode, then the load 
is connected and from 6.5 the capacitors in the stator circuit of the IM are included. This makes it possible to make 
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asymmetry of voltage and current in order to observe the behavior of the tested IM. 
The EM with non-linear volt-ampere consumes from a network non-sinusoidal current at raising to them clamps 

sinusoidal voltage. The current of higher harmonic which passes through the elements of the network, creates a voltage 
drop in the resistances of these elements and, superimposed on the main sinusoidal voltage, leads to distortions shape 
voltage curve in the nodes of the electrical network [5]. Non-sinusoidal voltage entails accelerating the aging of EM 
isolation, transformers, cables, etc.  The permissible value of the non-sinusoidal factor is 5 %, for any electric receiver. 
On the leads IM admissible more value coefficient of non-sinusoidality, if the heating of IM, determined by taking into 
account the deviation of the direct-sequence voltage and the presence of the reverse sequence voltage, will be within the 
limits established for this load factor.     

Non-sinusoidal voltage is characterized by the value of the coefficient of non-sinusoidality: 

                                               
2

2
sinus ,

v
v

non
nom

U
K

U

∞

=
− =

∑                                                                            (1) 

where Uv – active value voltage v-th harmonic; v – order harmonic component of the voltage; ∞ – order of the last from 
the accounted harmonic components voltage; Unom – nominal network voltage, V. 

In tab. 1 and tab. 2, the values coefficients of the non-sinusoidal voltage and current in three phases are presented. 
 

Table 1 – Value of coefficients of non-sinusoidal voltage in three phases 
Кnu 64 

μF 
86 
μF 

129 
μF 

151 
μF 

172 
μF 

194 
μF 

215 
μF 

237 
μF 

258 
μF 

Phase А 0.026 0.029 0.036 0.039 0.041 0.043 0.044 0.047 0.05 

Phase В 0.023 0.027 0.032 0.036 0.039 0.041 0.043 0.045 0.048 

Phase С 0.021 0.023 0.026 0.03 0.032 0.035 0.037 0.04 0.042 
 

Table 2 – Value of coefficients of non-sinusoidal current in three phases 
Кni 64 

μF 
86 
μF 

129 
μF 

151 
μF 

172 
μF 

194 
μF 

215 
μF 

237 
μF 

258 
μF 

Phase А 0.153 0.174 0.208 0.216 0.224 0.232 0.244 0.248 0.256 

Phase В 0.158 0.175 0.212 0.224 0.228 0.235 0.247 0.251 0.263 

Phase С 0.061 0.088 0.119 0.134 0.138 0.142 0.144 0.151 0.156 
 

On fig. 3, are presented graphs of dependencies coefficients of the non-sinusoidal voltage (a) and current (b) from 
capacitances. 
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             а)         б) 

Figure 3 – Graphs of dependencies of coefficients of non-sinusoidal voltage (a) and current (b) from capacitances 
 

For approximation of values «CurveExpert» program was used, and the characteristics are based on the logarithmic 
law: 

  ln .y a b x= +                                             (2) 
On fig. 4, are presented graphs of dependencies coefficients of the non-sinusoidal voltage (a) and current (b) from 

capacitances after approximation. 
           

 
 
 
                                
          
 

                          a)                                        b) 
Figure 4 – Graphs of dependencies of coefficients of non-sinusoidal voltage (a) and current (b) from capacitances 

after approximation 
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From the calculated values of the coefficients of non-sinusoidality is seen, if increase the value of capacities, 
increases the coefficient of non-sinusoidality. 

Ansymmetry of the voltage negatively affects the work of practically all electrical receivers. At work IM, under 
conditions of asymmetry of loads, the torque decreases, vibration appears. Calculate the asymmetry of coefficient 
voltage in the reserve sequence K2Ui as a percentage as the result of the i-th observation of the formula [6]: 

                                        2(1)
2

1(1)

100,i
Ui

i

U
K

U
=             (3) 

where U2(1)i  – active value voltage of the reverse sequence of the main frequency of the three-phase voltage system in 
the i-th observation, U1(1)i  – active value voltage of the direct sequence of the main frequency in the i-th observation. 

 Calculate the value of the voltage of the reverse sequence of the main frequency U2(1)i  by the formula: 

                        
2

22 2 2 2
(1) (1) (1) (1)2

2(1) (1) (1) (1)
(1) (1)

1 3 4 .
12

BC i CA i BC i CA i
i AB i BC i AB i

AB i AB i

U U U U
U U U U

U U

     − −  = − − + +               

     (4) 

In tab. 3, the values of voltage asymmetry coefficients in percentages of phase UABC are presented. 
 

Table 3 – The values asymmetry coefficients of the voltage phase UABC in percentages 
Кnu 64 

μF 
86 
μF 

129 
μF 

151 
μF 

172 
μF 

194 
μF 

215 
μF 

237 
μF 

258 
μF 

UABC 7,824 8,156 11,231 12,897 14,562 16,832 17,563 19,454 23,451 

 
In fig. 5, are presented graphs of dependencies of voltage asymmetry coefficients from capacitances to 

approximation (a), after approximation (b) are presented. 
Graph (b) was built by law: 

                                                   1 .
ln

y
a b x

=
+

        (5) 

 
 

 
 
 
    

      
 
 

   
 a)                     b) 

        Figure 5 – Graphs of dependencies of voltage asymmetry coefficients from capacitances to approximation (a), 
after approximation (b) 

 
Conclusions. To date, the development of new systems for testing of IM after repair is appropriate, since the need 

for quality characteristics of repaired machines is very important in future exploitation of the motor at the enterprise.  
The use of AG as a power source in the testing complex is promising, because it is possible to implement such modes: 
voltage increase, voltage asymmetry, amplitude and phase asymmetry. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗІМКНЕНОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ  
З ДВОМА ЗАЗОРАМИ В МЕХАНІЧНІЙ ТРАНСМІСІЇ 

А. В. Ільків, магістр., В. М. Пижов, к.т.н., доц. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
просп. Перемоги, 32, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: andrey.ilkiv@gmail.com; vpyzhov@gmail.com 
 

Вступ. Проблема врахування зазору в механічній трансмісії електроприводу достатньо відома. У відповід-
них дослідженнях механічна частина найчастіше надана двомасовою розрахунковою схемою з одним пружним 
або пружно-в’язким зв’язком із зазором [1]. Але в деяких електроприводах, зокрема групових, коли один дви-
гун рухає декілька механізмів, або багатодвигунних, коли декілька двигунів працюють на один механізм, існу-
ють принаймні два зазори (люфти), які можуть суттєво впливати на роботу електромеханічної системи. У таких 
випадках механічна частина електроприводу має бути надана більш складною тримасовою системою з двома 
пружними зв’язками та зазорами. Дослідження таких систем залишається актуальним завданням. 

Мета роботи. Розробити та протестувати математичну модель тримасової електромеханічної системи у тра-
нсмісії та дослідити динаміку системи при варіаціях різних параметрів, зокрема початкових значень зазорів. 

Матеріал і результати дослідження. Схематичний вигляд тримасової електромеханічної системи з двома 
зазорами зображено на рис. 1. У системі електродвигун працює на два виконуючі органи (механізм 1 та меха-
нізм 2). Кожен з механізмів з’єднаний з двигуном пружнім зв’язком із зазором. 

 

  

Рисунок 1 – Схематичний вигляд тримасової  
електромеханічної системи з двома зазорами 

 

Рисунок 2 – Розрахункова схема механічної частини 
електропривода з двома зазорами 

 
Відповідна розрахункова схема тримасової механічної частини електропривода з двома зазорами надана на 

рис. 2. За її допомогою складаємо рівняння руху механічної частини. Зазор подаємо як зону нечутливості. 
До маси двигуна прикладаються моменти пружного зв’язку валів першого та другого механізмів 2в1в M,M  

та момент, який створює сам електродвигун дM . Зазначимо, що в момент пружного зв’язку входять дві скла-
дові: безпосередньо пружний момент та момент внутрішнього в’язкого тертя. Координатами цієї маси є кутове 
положення д  та кутова швидкість двигуна д . Тоді для даної маси можна записати рівняння руху (1): 











,
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(1) 

де дJ  – момент інерції двигуна.  
На масу, пов’язану з першим механізмом, діють такі моменти: момент пружного зв’язку валу першого меха-

нізму 1вM  та статичний момент навантаження 1cM . Координатами цієї маси є кутове положення 1м  та кутова 
швидкість першого механізму 1м . Тож можна записати рівняння руху для даної маси (2): 
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(2) 

де м1J  – момент інерції двигуна. 
До маси другого механізму прикладаються момент пружного зв’язку валу другого механізму 2вM  та стати-

чний момент навантаження 2cM . Координатами цієї маси є кутове положення 2м  та кутова швидкість другого 
механізму 2м . Рівняння руху для даної маси мають вигляд (3): 
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(3) 

де м2J  – момент інерції другого механізму. 
Моменти пружного зв’язку визначаються рівняннями (4)–(7) [2]: 
 

 1 1 1в в вM k D c ;      (4) 

 2 2 2в в вM k D c ;      (5) 

1 1 2 2 1 1 2 2д м д м д м д м, , , ;                    (6) 

0
, ;

D , ;
, ,



   
   
    

 


 

 (7) 

 

де D  – функція зони нечутливості; вk  – коефіцієнт пружності валів; вc  – внутрішній коефіцієнт демпфування 
валів;   – половина від величини зазору; 1  – різність кутових швидкостей двигуна та першого механізму; 

2  – різність кутових швидкостей двигуна та другого механізму; 1  – різність кутів оберту валів двигуна та 
першого механізму; 2  – різність кутів оберту валів двигуна та другого механізму. 

В якості моделі двигуна оберемо нелінійну двофазну модель в координатах (a–b): (8): 
.
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 (8) 

де 1 1,a bi i  – струми статора двигуна, 1 1,a bu u  – напруги живлення статора двигуна, 2 2,a b   – потокозчеплення 

ротора двигуна, np  – кількість пар полюсів, 
'
2
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  , mL  – індуктивність намагнічування, 1R  – опір статора,  
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З урахуванням (1) - (8) рівняння динаміки трьохмасової електромеханічної системи матимуть вигляд (9) [3]: 
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Структурна схема електромеханічної системи, що відповідає рівнянням (9), представлена на рисунку 3. На 
даній структурній схемі в блоку двигун відповідають рівняння (8). 

 
Рисунок 3 – Структурна схема трьохмасової електромеханічної системи з двома зазорами 

На основі даної структурної схеми було складено модель в середовищі MATLAB Simulink, за допомогою 
якої можна досліджувати динаміку електромеханічної системи у різних режимах при різних параметрах транс-
місії та початкових умовах. Як приклад, нижче наведено результати моделювання для двох випадків: параметри 
обох механічних гілок однакові та початкові величини зазору різні. В моделі були використанні наступні пара-
метри: статичні моменти рівні 0 ( 0MM 2c1c  ), опір статора Oм,R 40171  , опір ротора Ом,R' 70552  , інду-
ктивність статора Гн,L 30601  , індуктивність ротора Гн,L 32802  , індуктивність намагнічування 

Гн,Lm 2780 , момент інерції двигуна 200890 мкг,Jд  , кількість пар полюсів 4np  , моменти інерції пер-
шого та другого механізмів дмм JJJ  21 , коефіцієнт пружності валу рад/Нмkв 100 , внутрішній коефіці-
єнт демпфування валу Нмс,cв 50 , половина від величини люфта рад,250 . 

На рисунках 4–12 представленні графіки перехідних процесів моменту двигуна та пружних моментів двох 
валів, кутових швидкостей двигуна та двох механізмів і кутових положень двигуна та двох механізмів для 
трьох випадків початкових умов: параметри двох механічних гілок рівні (рис. 4–6); перший зазор повністю за-
критий, а другий наполовину закритий (рис. 7–9); перший зазор повністю закритий, а другий повністю відкри-

тий (рис. 10–12). 

При однакових параметрах механічних гілок їх графіки перехідних процесів співпадають (рис. 4–6). Тобто 
обидва механізми починають свій рух не одразу, а тільки після повної вибірки зазору в 0,019с (рис. 6). 

Також можна побачити значне зменшення моменту та швидкості двигуна в період коли пружній момент по-
чинає наростати. Це зумовлене тим, що відразу після подачі напруги живлення двигун фізично ще не з’єднаний 
з механізмами (це видно на графіку перехідних процесів кутових положень двигуна та двох механізмів, бо ме-
ханізми починають рухаються не відразу з двигуном) і він обертається незалежно. 
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Рисунок 4 – Графіки перехідних процесів при рівних 

параметрах пружних зв’язків та зазорів 
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Рисунок 5 – Графіки перехідних процесів при рівних 

параметрах пружних зв’язків та зазорів 
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Рисунок 6 – Графіки перехідних процесів при рівних параметрах 

пружних зв’язків та зазорів (на відрізку від 0 до 0.05с) 

Після проходження ним величи-
ни люфта відбувається удар, який 
призводить до зменшення моменту 
та швидкості двигуна. Далі двигун і 
механізми обертаються разом. 

Коли в початковий момент часу 
зазори мають різні величини (пер-
ший повністю закритий, а другий на 
половину відкритий), то перший 
механізм (в якого зазор вже закри-
тий) починаю рухатися разом з дви-
гуном, а другий стоїть поки не вибе-
реться зазор. 
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Рисунок 7 – Графіки перехідних процесів при повні-
стю закритому першому та наполовину закритому 

другому зазорах 
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 Рисунок 8 – Графіки перехідних процесів при повні-
стю закритому першому та наполовину закритому 

другому зазорах 
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 Рисунок 9 – Графіки перехідних процесів при повністю закритому 

першому та наполовину закритому другому зазорах (на відрізку від 0 
до 0.05 с) 

Вибірка відбувається швидше ніж 
в попередньому випадку (0,015с). Це 
пов’язано з тим, що при наполовину 
закритому зазорі валу двигуна потрі-
бно пройти меншу відстань до 
з’єднання з валом механізму. 

Як і в попередньому випадку, піс-
ля вибірки люфтів відбувається удар, 
який відображається як на моменті та 
швидкості двигуна, так і на моменті 
та швидкості першого механізму. 

На рис. 7 та 8 видно, що через ви-
кликанні ударом коливання в момент 
часу 0,03с перший механізм перестає 
прискорюватись та  рухається  зі  ста- 

лою швидкістю. Це зумовлене тим, що в цей момент часу відбувається розмикання валів двигуна та першого 
механізму. 

Коли ж в початковий момент часу перший зазор повністю закритий, а другий повністю відкритий перехідні 
процеси моменту двигуна та пружних моментів, кутових швидкостей двигуна та механізмів і кутових положень 
двигуна та механізмів (рис. 10–12) мають схожий характер з попереднім випадком. 

Вибірка зазору в гілці другого механізму відбувається довше (0,022с) навіть в порівняні з випадком коли па-
раметри обох гілок однакові. Це пов’язано з тим, що двигун повільніше набирає швидкість через збільшений 
момент інерції (в початковий момент часу сумарний момент інерції системи дорівнює сумі моменту інерції 
двигуна та моменту інерції першого механізму).  
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Рисунок 10 – Графіки перехідних процесів при пов-
ністю закритому першому та повністю відкритому 

другому зазорах 
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Рисунок 11 – Графіки перехідних процесів при пов-
ністю закритому першому та повністю відкритому 

другому зазорах 

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
Кутове положення двигуна та двох механізмів, рад

t,c

 

 
д

в1

в2

  
Рисунок 12 – Графіки перехідних процесів при повністю закритому 

першому та повністю відкритому другому зазорах  
(на відрізку від 0 до 0,05 с) 

Також зменшення початкового 
значення другого зазору призвело до 
збільшення періоду часу коли перший 
механізм і двигун розімкнені (при 
розгоні ділянка, коли перший меха-
нізм рухається зі сталою швидкістю, 
збільшилась). 

Отримані графіки демонструють 
коливальний характер динаміки сис-
теми та її залежність від параметрів 
трансмісії з зазорами.   

Висновки: Розроблена математична модель електромеханічної системи з трьохмасовою пружно-в’язкою 
механічною частиною з двома зазорами у трансмісії та прийнятою нелінійною моделлю асинхронного двигуна. 
Вона дозволила моделювання розімкненої системи для дослідження динаміка та аналізу впливу різних факторів 
та параметрів системи. Зокрема, досліджено вплив варіацій початкових значень зазорів у трансмісії. Це дало 
можливість визначити необхідність розробки алгоритмів керування у замкнених системах, які б сприяли пок-
ращенню динамічних властивостей.  
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Вступ. Перспективним напрямом зниження енергоємності та підвищення енергетичних показників систем елект-
рифікованого транспорту є використання силових накопичувачів енергії (НЕ) [1–4]. Вони дозволяють демпфірувати 
коливання тягового навантаження транспортних засобів, підвищити ефективність використання енергії рекуперації, 
знизити втрати енергії та встановлену потужність системи тягового електропостачання. Тимчасове зберігання енергії 
рекуперації в НЕ має суттєву перевагу перед її поверненням у систему зовнішнього електропостачання, оскільки не 
залежить від режимів нетягових навантажень у вузлах приєднання тягових підстанцій (ТП). На сьогодні існує пози-
тивний досвід експлуатації НЕ на метрополітенах і міському електротранспорті. На ТП переважно використовують-
ся інерційні механічні НЕ як найбільш узгоджені з електромеханічними характеристиками транспортних наванта-
жень. Комплекс із 2–5 енергоблоків дозволяє акумулювати енергію потужністю 1,5–2,5 МВт, що дозволяє забезпе-
чувати пуск та розгін двох електропоїздів до швидкості 60 км/год [1, 3]. Використання суперконденсаторних та над-
провідних індуктивних НЕ в тягових мережах на даний час не отримало масового розповсюдження та знаходиться 
на стадії експериментальної експлуатації. 

Мета. Моделювання режимів роботи НЕ при вирівнюванні тягових навантажень та поглинанні надлишкової 
енергії рекуперації, оцінювання узгодженості енергообмінних процесів, визначення раціонального діапазону заря-
ду/розряду та їх швидкості. 

Матеріал і результати дослідження. Керування процесами енергообміну в НЕ для систем загальної енерге-
тики та електричної тяги відрізняються. У загальній електроенергетиці НЕ має забезпечувати постійний рівень 
відбору електроенергії від генеруючої системи, компенсуючи відхилення від середнього значення потужності. 
Рівень енергоспоживання, за яким НЕ перемикається із зарядного режиму на розрядний і навпаки та величина 
його енергоємності встановлюються шляхом статистичного моделювання графіків навантажень з урахуванням 
заданого значення показника, що характеризує нерівномірність споживання потужності від джерела. 

У системі електричної тяги, де наявним є як споживання, так і рекуперація енергії, керування процесом ене-
ргообміну НЕ є більш складним і потребує застосовування інших алгоритмів, які дозволяють ефективно узго-
джувати роботу НЕ в режимі демпфера пікових навантажень та буфера надлишкової енергії рекуперації. По-
перше, тут треба чітко розрізняти, коли має місце рекуперація з надлишком потужності, що віддається, порів-
няно зі споживанням. Інший режим – це коли споживана потужність перевищує ту, що віддається. У першому 
випадку алгоритм керування НЕ простий – він має поглинати всю надлишкову енергію і його параметри мають 
бути обрані саме за цим режимом. У другому випадку принцип керування енергообміном може варіюватися 
між двома крайніми випадками: реалізується алгоритм максимально швидкого розряду НЕ та віддачі накопиче-
ної енергії з метою поглинання наступної порції енергії рекуперації або процес віддачі енергії регулюють за 
принципом підтримання певного рівня споживаної від енергосистеми значення потужності або мінімально 
допустимого рівня напруги на фідерах. 

Побудова системи керування НЕ визначається наявністю датчиків для реалізації зворотних зв’язків, що ви-
мірюють для порівняння споживані потужності (струми) з 
тягової і зовнішньої мереж і датчиків напруги на шинах ТП та 
власне НЕ (рис. 1). Можливе регулювання тільки за сигнала-
ми датчика напруги на фідерах ТП, коли у разі підвищення 
напруги вище рівня холостого ходу НЕ включається в режим 
поглинання, стабілізуючи напругу на шинах у заданих межах. 

Для дослідження ефективності режиму енергообміну НЕ в 
системі з тяговим навантаженням була обрана одноколійна 
залізнична ділянка тягової мережі постійного струму (3,3 кВ), 
що включає три ТП, одна з яких (ТП 2) обладнана НЕ з енер-
гоемністю 300 кВт∙год. На розглядуваній ділянці одночасно 
рухаються два поїзди (рис. 2). Розглядається випадок прохо-
дження великовагового поїзда 1, обладнаного рекуперацією, 
за яким слідує легковаговий поїзд 2 без рекуперації. Профіль 
колії між підстанціями обрано таким, що поїзди на ділянці ТП 
1–2 знаходяться в режимі тяги та вибігу, а ТП 2-3 частково в 
режимі вибігу та гальмування. Режими руху поїздів було об-
рано такими, що процеси тягового електроспоживання і реку-

перації поїздів на суміжних ділянках не співпадають у часі, що є найбільш розповсюдженим випадком, тому 
всю надлишкову енергію рекуперації необхідно поглинати НЕ. Після виходу поїзда 1 за межі розглядуваної 
ділянки і входу поїзда 2 на ділянку ТП 2–3, на ділянку ТП 1–2 заходить великоваговий поїзд 3, що споживає 
енергію за тим же графіком, що і поїзд 1. При цьому разі він частково підживлюється від НЕ. На основі тягових 
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Рисунок 1 – Структурна схема керування 

режимом енергообміну НЕ 
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розрахунків для даної ділянки (ТП 1–3) були визначенні графіки струмів поїздів, що визначають режим елект-
роспоживання для заданих профілю і часу ходу по ділянці (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Структурна схема ділянки, що моделювалася 
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Рисунок 3 – Графіки струмів поїздів 2 (а) та 1 і 3 (б) 

У результаті моделювання було виконано порівняння витрати енергії по вводу 35 кВ ТП 2 за наявності й відсу-
тності на ній НЕ, а також розглянуто раціональні межі розряду НЕ при підживленні тягового навантаження. Зале-
жність відданої енергії НЕ в процесі його розряду на задане навантаження від залишкової напруги на його затис-

качах зU  зображено на рис. 4 та визначається виразом 
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де C ,R  – еквівалентний активний опір контуру розряду й ємність 
НЕ. Верхня межа інтегралу )U(t з  визначає час розряду НЕ до 
значення напруги зU . З рис. 4 видно, що, наприклад, при розряді 
НЕ до напруги 50 % від номінального значення його залишковий 
запас енергії складає 25 %. 

За відсутності тягового електроспоживання в зоні рекуперації 
й НЕ на ТП 2 вся енергія, що рекуперується при гальмуванні поїз-
да на ділянці ТП 2–3, буде утилізуватися в його реостатних або 
механічних гальмах поїзда. За наявності НЕ ця енергія може част-
ково або повністю поглинатися з подальшим поверненням у тяго-
ву мережу для підживлення тягових навантажень. 

Висновки. Під час використання накопичувачів енергії на тягових підстанціях і керування процесом його 
заряду–розряду за напругою на шинах постійного струму встановлено, що у цьому разі витрата електроенергії на 
вводі 35 кВ тягової підстанції знижується на 15–17 %, але енергія рекуперації внаслідок обмеженої енергоємно-
сті накопичувача ефективно використовується лише на 60–70 %. Для збільшення економічного ефекту потрібно 
або підвищувати енергоємність накопичувача, або розробляти більш раціональні режими енергобміну. 
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Рисунок 4 – Залежність залишкової 
енергії НЕ при розряді від напруги 
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Вступ. У всіх галузях сучасної промисловості застосування частотних перетворювачів на виробництві не 
тільки збільшує безпеку роботи електромеханічної частини обладнання, а й допомагає досягати 60 % зростання 
енергозбереження. Керування електродвигуном передбачає автоматизацію всієї його роботи, включаючи пуск, 
гальмування, реверс і зміну швидкості обертання електродвигуна. Частотне регулювання створює можливість 
керування швидкістю електродвигуна відповідно до характеру навантаження. Це, у свою чергу, дозволяє 
уникати складних перехідних процесів в електричних мережах, забезпечуючи роботу обладнання в найбільш 
економічному режимі. Частотне регулювання електродвигуна ефективно використовують на промислових 
підприємствах, у галузі енергетики, холодильній техніці, комунальному господарстві та інших сферах. Це 
пов’язано з тим, що частотне регулювання дозволяє автоматизувати виробничі процеси, економічно витрачати 
електроенергію та інші задіяні у виробництві ресурси, підвищувати якість продукції, що випускається, а також 
збільшувати надійність роботи всієї системи в цілому. 

Економія електроенергії при використанні регульованого електроприводу для насосів у середньому 
становить 50–75 % від потужності, споживаної насосами при дросельному регулюванні. 

Мета роботи. Дослідження та розробка автоматизованої системи керування гідротранспортним 
комплексом. 

Матеріал і результати дослідження. Лабораторний комплекс моделі гідротранспортної системи подачі 
води призначений для вивчення режимів роботи гідравлічних машин (насосів, турбін), принципів їх роботи, що 
відбуваються в трубопровідної гідромережі. Функціональна схема лабораторного стенду для дослідження 
режимів роботи насосних установок (НУ) зображена на рис. 1. Вона включає перший і другий насосні агрегати 
НА1 і НА2 відповідно, які можуть бути пов'язані і послідовно, так і паралельно. Стенд оснащений засувкою 
Z27 на всмоктуванні і засувкою Z14 в напірному патрубку НА1; засувкою Z28 на всмоктуванні і засувкою Z17 в 
напірному патрубку НА2; датчиками тиску H1-H4, призначені для визначення втрат напору в трубопровідної 
мережі і датчиками витрати Q1 і Q2. Система побудована з використанням поліпропіленових труб. Насосна 
установка працює за принципом циркуляційної системи, де приймальною та вихідною ємністю є один і той же 
резервуар Р1 з водою (об’ємом 1,08 м3). Протитиск (статичний напір) у системі створюється за рахунок 
резервуара Р2, встановленого в найвищій точці системи. У напірному трубопроводі НА2 встановлено 
зворотний клапан ЗВ для запобігання зворотного руху рідини через другий насос і захисту його від гідроудару. 

Контроль струму, напруги та споживаної потужності асинхронного двигуна АД1 здійснюється датчиками 
напруги й струму ДН1-3 і ДТ1-2 відповідно та ватметрів W1. Контроль швидкості обертання АД1 здійснюється 
за допомогою тахогенератора ТГ1, який встановлений на одному валу з АД1, і візуально за допомогою 
функціональних можливостей ПЧ. Датчики струму ДТ і датчики напруги ДН призначені для електронного 
знімання миттєвих значень струму і напруги, що діють у ланцюзі АД1. Контроль струму, напруги та 
споживаної потужності АД2 здійснюється за допомогою датчиків напруги і струму ДН4-6 і ДТ3-4 відповідно і 
ватметра W2. Датчики призначені для електронного знімання миттєвих значень струму і напруги, що діють у 
ланцюзі АД2. Контроль швидкості обертання приводного двигуна другого насоса відбувається за допомогою 
тахогенератора ТГ2, встановленого на одному валу з АД2. 

Сигнали з електронних датчиків тиску H1-H4, витрати Q1, Q2, напруги ДН1-ДН6 і струму ДТ1-ДТ4 
надходять на плату E14-440 аналогово-цифрового перетворення (АЦП), встановлену в ЕОМ.  

Як ПЧ1 використовується перетворювач частоти Lenze AC Tech серії 8200 SMD потужністю 3 кВт. Як ПЧ2 
використовується перетворювач частоти Mitsubishi FR-D740-036EC потужністю 1,5 кВт. 

Модель гідротранспортної системи дозволяє досліджувати енергетичну ефективність роботи 
гідротранспортного комплексу, що працює на реальну гідравлічну мережу з протитиском при використанні 
таких методів регулювання продуктивності: регулювання засувкою, встановленою на виході першого насоса; 
регулювання зміною частоти обертання робочого колеса турбомеханізму і регулювання подачі шляхом 
установки активного регулювального пристрою в гідромережі (турбіни); використовується лише один метод 
регулювання одночасно. 

Як OPC-клієнт обрана SCADA TraceMode 6, що дозволяє здійснювати користувачеві розробленої 
комп’ютеризованої системи доступ до Modbus змінних Lectus Modbus OPC / DDE сервера. 

На рис. 2 зображено інтерфейс комп’ютеризованої системи керування перетворювачами частоти Lenze 8200 
SMD та Mitsubishi FR-D740-036EC у складі лабораторної гідротранспортної установки, розробленої в SCADA 
TraceMode 6. 
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Рисунок 1 – Функціональна схема гідротранспортного комплексу 

 

 
Рисунок 2 – Інтерфейс автоматизованої системи керування гідротранспортним комплексом,  

розроблений у SCADA TraceMode 6 
 

Висновки. Розроблений у SCADA TraceMode 6 інтерфейс користувача дозволяє здійснювати пуск або 
зупинку насосних агрегатів, завдання необхідної частоти напруги живлення і моніторинг у режимі реального 
часу основних параметрів перетворювачів частоти. Крім цього, на панелі перетворювача частоти ПЧ1 є 
можливість вмикати або вимикати вбудований в нього ПІ-регулятор; змінювати значення його пропорційної й 
інтегральної складових, а також задавати необхідну уставку підтримуваного напору в мережі.  

Отже, функціональні можливості розробленої в SCADA TraceMode 6 програми дозволяють досліджувати 
розімкнуті й замкнуті системи регулювання тиску в насосних комплексах при груповому або одиночному 
характері роботи насосних агрегатів. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ БУРІННЯ ВЕРСТАТА СБШ–250 В УМОВАХ  
ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

М. Л. Барановська, к.т.н., доц., І. Е. Петренко, студ., В. Д. Барановський, студ. 
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» 
вул. Віталія Матусевича, 11, 50027, м. Кривий Ріг, Україна, е-mail: Mila.Baranovskaya@gmail.com 

 
Вступ. Сучасний період видобутку корисних копалин відкритим способом характеризується значним зни-

женням рівня ведення гірничих робіт та необхідністю якісних змін як у самій технології видобутку, так і в об-
ладнанні, що застосовується для цих цілей. Електрозабезпечення відкритих гірничих робіт має свої особливос-
ті: проведення підривних робіт, значна глибина та площа розробки кар’єрів, систематичне переміщення облад-
нання та транспортних засобів, роботи на відкритому повітрі тощо [1]. 

Верстати бурові шарошечні СБШ–250 широко використовуються на кар’єрах для буріння шарошечними до-
лотами вертикальних та похилих свердловин у породах різної категорії міцності. Основні переваги верстатів 
СБШ – висока продуктивність (150–200 м/зміну), неперервність процесу буріння, можливість автоматизації, 
комфортні умови праці [2].  

Усі механізми верстата мають електричний привід. Загальна встановлена потужність електродвигунів верс-
тата СБШ–250 дорівнює 386 кВт [2].  

Мета роботи. На сьогодні в умовах залізорудних кар’єрів унаслідок складних умов роботи обладнання (ни-
зькі температури та зниження напруги живлення) виникають проблеми в роботі верстата бурового шарошечно-
го СБШ–250. Пусковий струм двигуна компресорної установки ВВ-32/8М1У2 часто стає причиною виходу дви-
гуна з ладу. Це призводить до подальших простоїв бурового верстата з надмірними фінансовими втратами та 
затримкою плану буро-вибухових робіт. Мета роботи – дослідження динамічних характеристик роботи компре-
сора та рекомендації щодо оптимізації процесу буріння СБШ–250. 

Матеріал і результати дослідження. Розрахункова потужність трансформаторів, що встановлені на пере-
сувних комплексних трансформаторних підстанціях кар’єрів (ПКТП), складає, як правило, 400 кВА. Трансфор-
матор такої потужності задовольняє стабільну роботу СБШ–250, якщо до ПКТП підключений один буровий 
верстат. У кар’єрних розподільчих мережах часто до одного ПКТП підключені два СБШ–250. У такому випад-
ку виникає проблема – не запускається компресор верстата за рахунок спаду напруги на шинах. 

На верстаті СБШ–250 установлена компресорна установка ВВ-32/8М1У2В з приводним двигуном типу 
5АМ315М2У2. Для подальшої роботи виконано розрахунок параметрів двигуна. 

Для дослідження динамічних характеристик роботи компресора створимо віртуальну модель електроприво-
ду, використовуючи можливості програмного пакету Matlab/Simulink (рис. 1) [3].  

За допомогою математичного моделювання розглянуто два випадки роботи асинхронного двигуна компре-
сорної установки верстата СБШ–250:  

–  запуск компресорної установки ВВ-32/8М1У2В безпосередньо від мережі 0,4 кВ від ПКТП; 
–  запуск компресорної установки ВВ-32/8М1У2В з використанням пристрою плавного пуску (ППП). 

 
 

Рисунок 1 – Віртуальна модель для дослідження роботи компресорної станції бурового верстата 
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Результати математичного моделювання на віртуальній моделі показано на рис. 2–5. Результати моделю-
вання запуску компресорної установки ВВ-32/8М1У2В з використанням ППП такі: пусковий струм статора АД 
типу 5АМ315М2У2 зменшується; розгін двигуна до номінальної швидкості обертання відбувається за 3,5 с; 
коливання електромагнітного моменту під час пуску двигуна практично відсутні. 

Рекомендовано підвищення потужності силових трансформаторів кар’єрних ПКТП до Sн=800 кВА у разі підклю-
чення до них двох СБШ–250. 

 

  
 

Рисунок 2 – Графіки перехідних процесів струму 
статора двигуна компресора бурового верстата:  

1 – від мережі 0,4 кВ; 2 – з пристроєм плавного пуску 
 

 
Рисунок 3 – Графіки перехідних процесів швидкості 
обертання двигуна компресора бурового верстата:  

1 – від мережі 0,4 кВ; 2 – з пристроєм плавного пуску 

  
 

Рисунок 4 – Машинограми електромагнітного момен-
ту двигуна компресора бурового верстата:  

1 – від мережі 0,4 кВ; 2 – з пристроєм плавного пуску 
 

 
Рисунок 5 – Машинограми миттєвих значень фазного 
струму і напруги на виході пристрою плавного пуску 
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Відомим світовим виробником асинхронних, синхронних двигунів, пристроїв плавного пуску, перетворюва-
чів частоти тощо є компанія WEG. Пристрій плавного пуску компанії WEG Soft-Starters працює на базі  
32-розрядного RISC мікроконтролера KS32C50100 фірми Samsung [4], має вбудоване електронне теплове реле; 
функцію «Кік-старт» для використання при високих навантаженнях і при функціональних навантаженнях з ви-
соким стартовим моментом. 

Обмежити перенапруги до будь-якого заданого рівня можливо із застосуванням нелінійних обмежувачів пе-
ренапруг (ОПН). Визначальними навантажувальними впливами на ОПН є струмові навантаження й енергія, що 
виділяється на них [5]. 

На Ганівському кар’єрі ПАТ «Метінвест» м. Кривий Ріг проведено дослідження процесу буріння верстата 
СБШ–250 з використанням швидкодіючого запобіжника моделі з маркуванням «170M5113» номіналом 700 A, 
що випускається під торговою маркою «Bussman» компанією Eaton (США). 

Висновки. Аналіз та дослідження роботи кар’єрних розподільчих мереж дає можливість рекомендувати для 
стабільної їх роботи та оптимізації процесу буріння верстата СБШ застосування таких комплексних заходів. 

1. Підвищення потужності силових трансформаторів кар’єрних ПКТП до Sн=800 кВА при підключенні до 
них двох СБШ–250. 

2. Використання пристрою плавного пуску компанії WEG Soft-Starters, що працює на базі 32-розрядного 
RISC мікроконтролера KS32C50100 фірми Samsung. 

3. Використання нелінійних обмежувачів перенапруг (ОПН) для зниження рівнів перенапруг у кар’єрних ро-
зподільчих мережах. 

4. Використання швидкодіючого запобіжника Bussman 170M5113 (700 А).  
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
АРГУМЕНТОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

А. О. Ушкаренко, к.т.н., доц. 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 
просп. Центральный, 3, 54009, г. Николаев, Украина, e-mail: gyperion@mksat.net 

 
Введение. Современные системы управления и автоматизации электроэнергетических установок являются 

сложными системами и состоят из большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
подсистем. Такие подсистемы выполняют преобразование входного сигнала в выходной. Таким образом, 
описание системы можно представить в виде взаимодействующих функциональных структур, каждая из 
которых выполняет преобразование входных аргументов. В настоящее время разработаны и используются 
несколько вариантов формализованной записи логико-динамических процессов преобразования аргументов 
напряжения. К ним относится описание в виде структурных схем, принципиальных схем, дифференциальных 
уравнений [1], а также система моделирования Matlab Simulink [2], в которой исследуемые системы, а также их 
элементы представлены с использованием различных уровней абстрагирования, полученных в результате 
декомпозиции исходной системы на отдельные подсистемы [3]. Увеличение количества информации, которая 
передается между элементами системы, требует разработки новых подходов к моделированию и анализу 
процессов функционирования таких систем с целью их оптимизации и повышения эффективности. 

Цель работы. Разработка подхода к построению аналитической и графоаналитической форм записи 
процедур преобразования информационных аргументов, что даст возможность формировать математические 
модели логико-динамических процессов в различных системах контроля и управления. 

Материал и результаты исследования. В цифровых системах управления сигналы могут являться 
результатом аналого-цифрового преобразования амплитудно-модулированного (АМ) сигнала ±U(t)→±Ui(t)sinωt 
с графоаналитическим выражением, представленным на рис. 1,а, частотно-модулированного (ЧМ) сигнала 
±U(t)→±Uisinω(t)t с графоаналитическим выражением, представленным на рис. 1,б, и других типов сигналов. 

  
а)       б) 

Рисунок 1 – Графоаналитическое представление сигналов: 
а) сигнал с амплитудной модуляцией; б) сигнал с частотной модуляцией 

Информационные аргументы аналоговых сигналов напряжения ±Ui(t)sinωt и ±Uisinω(t)t являются не только 
объектом анализа, но и синтеза. Каждый из аналоговых сигналов ±Ui(t)sinωt и ±Uisinω(t)t, представленных  
рис. 1,а, представляет собой формализованную запись логико-динамического процесса изменения 
информационного аргумента напряжения в соответствие со своим технологическим циклом tU. Поэтому сигнал 
может быть функционально связан с различными аналитическими структурами конкретных процедур 
преобразования. Можно ввести функциональную структуру аналого-цифрового преобразования с входными  
аналоговыми связями (→) и выходной «цифровой» связью (=). Символом ±Ui(t) обозначается аргумент 
напряжения, подлежащий преобразованию, а запись ±[Uj] представляет собой последовательную структуру 
опорных аргументов напряжения, в интервале которой реализуется процесс преобразования. Обозначение 
±[ni]f(+/-) описывает информационную структуру аргументов напряжения. Вводя функциональную структуру 
АЦП в выражения на рис. 1,а,б, может быть получено графоаналитическое выражение (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Графоаналитическая запись процедуры аналого-цифрового преобразования сигнала с АМ 
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Из анализа этого графоаналитического выражения следует, что логико-динамический процесс 
преобразования аргумента аналогового сигнала напряжения ±Ui(t) включает последовательный контроль его 
максимальной величины в конкретные моменты времени для последующего формирования аргумента Δ[Ui]. Из 
этой процедуры следует, что функциональная структура аналого-цифрового преобразования f1(АЦП) должна 
быть выполнена с возможностью стробирования в конкретные моменты времени tn, где n→«1, 2, 3,…» с 
запоминанием результирующей структуры аргументов. Она с уточнениями может быть записана в виде 
аналитического выражения (рис. 3,а). Обозначение (=↑С) – это функциональная входная связь, которая 
активизирует преобразованный аргумент ±[ni]АЦП  функциональной структуры f1 (АЦП)RS в момент возрастания 
аргумента стробирования [mn]t. Также должны быть введены как функциональная дополнительная структура 
записи f1(RS) с аналитическим выражением (рис. 3,б), где (=↓С) обозначает функциональную входную связь, 
активизирующую преобразованный аргумент ±[ni]RS  функциональной структуры f1(RS), который соответствует 
предыдущему значению при очередном стробировании f1(АЦП)RS, так и функциональная дополнительная 
структура сумматора f1(Σ). 

           
а)       б) 

Рисунок 3 – Графоаналитическая запись подсистем преобразования сигналов 
а) процесс аналого-цифрового преобразования; б) процесс выборки и хранения 

И если ввести полученные аналитические выражения (рис. 3,а,б) в выражение (рис. 2), то его можно 
записать с уточненным информационным содержанием в виде графоаналитического выражения (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Графоаналитическая форма записи процедур преобразования аргументов 

Полученное аналитическое выражение является математической моделью логико-динамического процесса 
формирования величины изменения Δ[Ui]→Δ[ni]t2 в момент времени t2  амплитуды аргумента напряжения ±Ui(t) 
по сравнению к ее величине в момент времени t1. 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что аналитическая и 
графоаналитическая форма записи процедур преобразования информационных аргументов позволяет на 
корректном уровне формировать математические модели любых логико-динамических процессов в различных 
аналоговых и цифровых системах контроля и управления. Применение математических методов сохраняет 
возможность анализа процессов преобразования информации в модели, что дает возможность оценить ее 
адекватность. 
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МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАНЬ ПРОВОДІВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ 
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ З УРАХУВАННЯМ ОЖЕЛЕДНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

 

С. В. Казанський, к.т.н., доц., В. І. Моссаковський, асист., Р. А. Меркотан, магістр. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
просп. Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: vadim_mossakovsky@ukr.net 
 

Вступ. Експлуатаційна надійність систем передавання електричної енергії значною мірою визначається на-
дійністю роботи одного з основних її елементів – повітряних ліній електропередачі (ПЛ) [1]. Проводи ПЛ неза-
лежно від класу напруги в тій чи іншій мірі схильні до коливань, викликаних дією вітру. Коливання є причиною 
механічних (пошкодження проводів, лінійної арматури, систем підвісу) та електричних (короткі замикання) 
аварій, тобто істотного зменшення експлуатаційної надійності ПЛ. З результатів експлуатаційних спостережень 
[2] відомо, що найчастіше коливання проводів ПЛ виникають через вплив дії вітру під час однобічних відкла-
день у вигляді мокрого снігу, ожеледі або паморозі за швидкості вітру від 5 до 20 м/с і тривають від декількох 
годин до 3 діб. Додатковим чинником виникнення складних коливань проводів ПЛ з різною частотою та амплі-
тудою є налипання ожеледі, форма якої досить часто не є ідеально циліндричною й істотно вливає на зміну ко-
ливального процесу [3]. 

Мета роботи. Із застосуванням програмного пакету SolidWorks дослідити особливості моделювання виник-
нення коливань проводів ПЛ під дією вітру з урахуванням форми ожеледних навантажень. 

Матеріал і результати дослідження. Коливання проводів ПЛ, що перебувають під дією вітру, виникають 
як за відсутності, так і наявності ожеледних відкладень. Діаграми дії сил вітрового тиску, що спричиняють ко-
ливання проводу ПЛ, наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Діаграми дії сил вітрового тиску, що спричиняють коливання проводу ПЛ 

 
За відсутності ожеледі до кожної точки проводу прикладена сила тиску вітру Pw, яка має дві складових – ве-

ртикальну та повздовжню. З аналізу наведеної діаграми сил можна дійти висновку, що в разі рівномірного тис-
ку вітру на провід без ожеледі вертикальні складові сил практично компенсують одна одну, а складові по доти-
чній будуть сприяти обтіканню проводу потоком повітря, не викликаючи якихось впливів (практична відсут-
ність турбулентності потоку), що підтверджують результати моделювання у програмному середовищі 
SolidWorks, наведені на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результати моделювання обтікання потоком повітря проводу ПЛ 
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Набагато складніша картина буде спостерігатися у разі налипання ожеледі, особливо несиметричної форми. 
Найхарактерніші форми ожеледно-паморозевих відкладень та загальний вигляд проводу ПЛ з ожеледдю не-

симетричної форми наведено на рис. 3. 
 

         
 
Рисунок 3 – Найхарактерніші форми ожеледно-паморозевих відкладень та загальний вигляд проводу ПЛ 

з ожеледдю несиметричної форми 
 
Програмний пакет SolidWorks – потужний інженерний та дослідницький інструмент, за допомогою відпові-

дних бібліотек якого можна створювати складні динамічні багатовекторні моделі розподілення в часі та прос-
торі багатьох параметрів. Вбудована програма візуалізації дозволяє відслідковувати динаміку зміни контрольо-
ваних параметрів та організувати варіативне моделювання для об’єктів, які відрізняються технічними характе-
ристиками (наприклад, геометричні характеристики та просторове положення проводів ПЛ, які перебувають під 
дією вітру та ожеледних навантажень). 

Приклад моделювання проводу ПЛ з ожеледдю несиметричної форми та результати моделювання обтікання 
цього проводу потоком повітря наведено на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Приклад моделювання проводу ПЛ з ожеледдю несиметричної форми 
та результати моделювання обтікання цього проводу потоком повітря 

 
Висновки. Виникнення коливань проводів ПЛ за умови наявних ожеледних відкладень несиметричної фор-

ми потребує додаткових досліджень. Ефективним інструментом таких досліджень, крім фізичних макетів та 
натурних експериментів, є комп’ютерне моделювання, перевагами якого є можливість досліджувати стан ПЛ за 
різних метеорологічних умов. 
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Рисунок 1 – Тележка передаточная 
 

ДИНАМИКА ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАСКАТОВ  
В. П. Аксенов, асп., инж. 
Донбасская государственная машиностроительная академия 
Частное акционерное общество «Новокраматорский машиностроительный завод» 
ул. Академическая, 72, 84313, г. Краматорск, Украина, e-mail: aksvitpav@gmail.com 
 

Введение. Подъемно-транспортное оборудование в прокатном производстве при выполнении основных и 
вспомогательных операций играет значительную роль. Это оборудование обеспечивает механизацию и автома-
тизацию технологических операций, поэтому безаварийная работа этого оборудования представляет особый 
интерес как фактор для увеличения производительности прокатного стана. Перемещение данного вида транс-
портных устройств происходит по рельсам, вследствие чего одним из слабых мест этого оборудования является 
изнашивание колес из-за перекоса рамы, трения реборд о рельсы, неравномерности распределения нагрузки и 

прочих факторов [1]. Данная проблема рассматривается во многих 
работах и предполагает использование всевозможных датчиков для 
уменьшения влияния негативных факторов [2, 3]. Особый интерес 
представляет возможность построения системы управления без ис-
пользования дополнительных датчиков. Однако работы над  постро-
ением бездатчиковой системы на первоначальных этапах удобно 
проводить на математической модели транспортного устройства.  

Цель работы. Построение математической модели транспортной 
тележки в среде моделирования MATLAB Simscape Multibody.  

Материал и результаты исследования. Объектом исследования 
является транспортная тележка грузоподъемностью 30 тонн для пе-
редачи раскатов металла (рис. 1), разработанная на Новокраматор-
ском машиностроительном заводе. Привод данного транспортного 

устройства − индивидуальный для каждой стороны. Расстояние между рельсами 6440 мм. Размер площадки под 
листы – 3000х13000 мм. Система управления транспортной тележкой построена на базе электропривода пере-
менного тока SINAMICS S120 фирмы SIEMENS. Мотор-редуктор привода каждой стороны – SK6382A BGH-
100LA4 фирмы NORD. Управление приводом каждой стороны –  бездатчиковое векторное. В процессе наладки 
и экспериментальных исследований движения данной тележки были замечены частые зацепы и затирания ре-
борд колес о рельсы, особенно при неравномерной загрузке. На рис. 2 представлена математическая модель 
транспортной тележки в среде моделирования MATLAB Simscape Multibody. 

 

 
Рисунок 2 – Математическая модель транспортной тележки в MATLAB Simscape Multibody  

 

Для создания конструктива транспортной тележки в среде MATLAB Simscape Multibody была использована 
Solidworks модель механизма, что дает возможность смоделировать реальное распределение нагрузок на коле-
са. На рис. 3 изображена система сил, действующих в узле колесо-рельс.  

Основные действующие силы. 
1. Нагрузка на ось колеса (Fg) зависит от распределения груза на тележке и его центра масс. 
2. Тяговая сила асинхронного двигателя с системой векторного управления, приведенная к ободу колеса, 

имеет вид (1)  
3
2

r
mr d r r sui

k

iF p K i
r

 
= ψ  

 
,                                                               (1) 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

76 

где dp  – число пар полюсов двигателя; rK  – коэффициент магнитной связи ротора; rψ  – модуль потокосцеп-
ления ротора; suii  – составляющие тока статора двигателей; ri  – передаточное число мотор-редуктора;  

kr  – радиус приводного колеса. 
3. Сила взаимодействия между ребордами колес и головкой рельса по оси Y (2): 

smrry yycF )(= ,      (2) 

где )(yсr  – коэффициент, учитывающий жесткость взаимодействия реборд и рельс; smy  – смещение колеса по 
оси Y. 

4. Сила трения качения по оси Х имеет вид (3) 
tk g

tx
k

k F
F

r
= ,      (3) 

где tkk  – коэффициент трения качения для пары материалов металл-металл. 
5. Сила трения скольжения по оси Y имеет вид (4) 

ty ts g yF k F sign( v )= ,        (4) 
где tsk  – коэффициент трения скольжения для пары материалов металл-металл; yv  – скорость смещения колеса 
по оси Y. 

6. Сила трения скольжения по оси Х при взаимодействии реборды колеса и рельса имеет вид (5) 
rx tr ry xF k F sign( v )= ,        (5) 

где trk  – коэффициент трения скольжения для пары материалов металл-металл; xv  – скорость перемещения 
колеса по оси Х. 

 

 
Блок, реализующий описанные выше зависимо-

сти, показан на рис. 4.  
Для построения модели механизма передвиже-

ния тележки используются блоки Multibody, спе-
циально предназначенные для моделирования ма-
шин: 

– блоки тел, которые представляют компоненты 
машины и неподвижную окружающую среду; 

– блоки соединений (кинематических пар), ко-
торые представляют степени свободы одного тела 
относительно другого или относительно точки ос-
нования; 

– блоки-приводы и блоки-датчики, которые 
определяют силы или движения, прикладываемые 
к соединениям и телам. 

Кроме того, в модели Multibody, с помощью 
блоков датчиков и приводов, используются блоки 
из других библиотек Simulink. Блоки Multibody 
соединяются между собой линиями связи через 
специализированные порты. 

Дальнейшая работа заключалась в исследовании 
работы математической модели транспортной тележ-

Fg 

Fmr 
Ftx Frx 

Ysm 

 Fty Fry 

Рисунок 3 – Система сил, действующая в узле колесо-рельс 

Рисунок 4 – Блок взаимодействия пары колесо-рельс 
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ки при наличии груза весом 20 тонн по центру тележки 
и смещенном относительно центра тележки влево. Ви-
зуализация математической модели показана на  
рис. 5. Полученные результаты скоростей и моментов 
для каждого приводного колеса показаны для тележки 
при наличии груза по центру на рис. 6, а со смещенным 
грузом влево от центра тележки – на рис. 7. 

Из полученных данных видно, что при положении 
груза по центру тележки ее перемещение происходит 
без перекосов и без контакта ребордами колес голо-
вок рельс. 

Совершенно иные результаты получены при сме-
щении груза влево от центра тележки. Здесь видны 
существенные провалы по скорости и всплески кру-
тящего момента, т.к. левая сторона тележки отстает 

от правой из-за перегруженности и постоянных ударов реборд левых колес о головки рельс, что, в свою оче-
редь, приводит к обгону левой стороны правой стороной и, как следствие, к перекосу рамы и новым ударам 
реборд колес о рельсы. 

 

 
Рисунок 6 – Задание на скорость, фактическая скорость и момент приводов колес  

при расположении груза по центру 
 

 
Рисунок 7 – Задание на скорость, фактическая скорость и момент приводов колес  

при смещении груза влево от центра тележки 
 
Выводы. Перспективным направлением является дальнейшее исследование полученной математической 

модели на наличие математических зависимостей, которые позволят вычислить угол перекоса рамы и дадут 
возможность построить регулятор для его устранения. Это даст возможность улучшить технико-
эксплуатационные характеристики оборудования и повысить его надежность без удорожания комплектующих 
изделий. 

  
ЛИТЕРАТУРА 

1. Лобов Н.А. Динамика передвижения кранов по рельсовому пути: учебное пособие. – М.: МГТУ, 2003.  
– С. 91–170. 

2. Аксенов В.П., Шеремет А.И. Методы управления электроприводом транспортной тележки для уменьше-
ния перекоса рамы Электромеханические и энергетические системы, методы моделирования и оптимизации. 
Сборник научных трудов XІV Международной научно-технической конференции молодых ученых и специали-
стов в городе Кременчуг 14–15 апреля 2016 г. – Кременчуг: КрНУ, 2016. –  С. 39–40. 

3. Макурин А.В., Морозов Д.И. Динамика продольного перемещения мостового крана с учетом упругости 
элементов конструкции // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2011. – № 3 (79).– С. 167–169. 

Рисунок 5 – Визуализация модели 
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Вступ. Значна частина електроприводів (ЕП), побудованих за системою тиристорний регулятор напруги–

асинхронний двигун (ТРН–АД) використовується для здійснення плавного пуску АД. Як відомо з робіт [1–5], 
застосування замкнутих систем ТРН–АД зі зворотним зв’язком за швидкістю дозволяє не лише здійснювати ре-
гулювання швидкості, але й підвищити якість пуску АД. Автори вказаних робіт довели, що задану розгінну ха-
рактеристику електродвигуна і темп розгону, особливо зі змінним моментом інерції й навантаження на робочо-
му органі, можливо забезпечити лише в замкнутій за швидкістю системі ЕП [2].  

Актуальність дослідження обумовлена тим, що в більшості випадків у технічній літературі, присвяченій аналі-
зу електроприводів ТРН–АД, не враховується, що під час керування цими системами знижується швидкодія ЕП 
унаслідок того, що тиристори не закриваються в точці природної комутації. У цьому разі зменшується робочий ді-
апазон регулювання кутів відкривання тиристорів, який пов’язаний з min. За умови регулювання кута в інтервалі 
від 0 до min  у разі активно-індуктивного навантаження ТРН напруга на виході повторюватиме вхідну [1–2].  

Мета роботи. Розробка структури імітаційної моделі асинхронного електропривода з тиристорним регуля-
тором напруги у трифазній системі координат і дослідження перехідних процесів під час роботи електроприво-
да на типові механічні навантаження.  

Матеріал і результати дослідження. Типовими навантажувальними механічними характеристиками для 
електроприводів за системою ТРН-АД є насосна і вентиляторна. Однією з головних властивостей навантажува-
льних характеристик є зниження моменту опору зі зменшенням швидкості. 

Розробка імітаційної моделі електропривода ТРН–АД і дослідження її роботи проводилося тільки для нава-
нтаження з вентиляторною характеристикою з огляду на те, що механічні характеристики більшості насосів і 
вентиляторів мають приблизно однакові властивості [4].  

Для проведення дослідної перевірки було створено структуру імітаційної моделі системи ЕП ТРН–АД у се-
редовищі програмного пакета Matlab Simulink для АД з параметрами, наданими в табл. 1. Було проведено дос-
лідження пускових режимів електропривода як для розімкненої, так і замкнутої системи з характерним типом 
навантажень. 

 
Рисунок 1 – Імітаційна модель асинхронного електропривода за системою ТРН–АД 
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Таблиця 1 – Параметри асинхронного двигуна, використаного під час побудови імітаційної моделі 

нP , кВт f, Гц SR , Ом rR , Ом sL , Гн rL , Гн mL , Гн pz  нn , 
об/хв. 

3 50 0,078 0,053 0,0002515 0,0004138 0,007 4 1420 
 
Силова частина електроприводу ТРН–АД (блок «Thyristor Subsystem») складається з трьох пар зустрічно 

включених тиристорів (VS1 ... VS6), ключів і блоку реверса. Елементи силової частини в моделі виконані на 
основі блоків, узятих з бібліотеки SimPowerSystems. Блок реверсу змінює чередування фаз за допомогою кон-
такторів. Ключі дозволяють зашунтувати силові тиристори і підключити джерело живлення до АД безпосеред-
ньо. Імітація спотворення сигналів напруги, що подаються на обмотки АД, здійснюється за допомогою блоку 
узгодження силових сигналів, які йдуть безпосередньо з перетворювача ТРН на електродвигун. Формування 
керуючих сигналів в імітаційної моделі здійснюється за допомогою блоку управління. Даний блок складається з 
двох частин. Перша частина відповідає за синхронізацію з мережею і подачу імпульсів при переході синусоїда-
льної напруги через нуль. друга формує безпосередньо керуючі імпульси для тиристорів. Залежно від дискрет-
ності датчиків напруги формується зона від Umin до Umax. При вході напруги в цю зону компаратор спрацьовує і 
видає імпульс, що сигналізує про перехід синусоїди через нуль. Для інших фаз принцип роботи даної системи 
аналогічний. Система управління була реалізована за допомогою блоку S-function Builder програмним методом 
c кроком дискретизації 0,00001 с. 

Навантаження для ЕП за системою ТРН–АД визначалося за виразом [5, 6]: 

1

0СВ С С
н

M M M


 
    

,   (1) 

де СВM  – вентиляторний момент опору; С0M  – момент механічних втрат за рахунок сил тертя; СM  – статичний 
момент вентилятора у разі номінальної швидкості обертання ωн; α1 – коефіцієнт пропорційності, що відповідає 
вентиляторному характеру навантаження. 

Для адекватності дослідження форми розгінних характеристик як для замкнутої, так і розімкнутої системи 
були вибрані однакові. З рис. 2 видно, що для розімкнутої системи характерна помітно більша динамічна похи-
бка за швидкістю, ніж для замкнутої системи. Пусковий струм (рис. 4) і момент (рис. 3) практично у два рази 
менший порівняно із системою, де немає датчика швидкості.  

 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Перехідні процеси за швидкістю в системі ЕП ТРН–АД під час роботи на навантаження  
з вентиляторною характеристикою: а) розімкнута система; б) замкнута система 

 

  
а) б) 

Рисунок 3 – Перехідні процеси електромагнітного момента ЕП ТРН–АД під час роботи на навантаження  
з вентиляторною характеристикою: а) розімкнута система; б) замкнута система 
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а) б) 

Рисунок 4 – Перехідні процеси результувального модуля струму в ЕП ТРН–АД під час роботи  
на навантаження з вентиляторною характеристикою: а) розімкнута система; б) замкнута система 

 
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що якість пуску АД за наявності зворотного зв’язку за 

швидкістю в системі електропривода ТРН–АД підвищується. Зменшуються значення пускових струмів і моме-
нтів, розгін двигуна здійснюється за заздалегідь заданою характеристикою і забезпечується заданий темп роз-
гону. Зворотній зв’язок за швидкістю також дозволяє забезпечити необхідну жорсткість регулювальних харак-
теристик і підвищити стійкість електроприводу під час роботи на низьких швидкостях. 

Висновки. Розроблено структуру імітаційної моделі асинхронного електроприводу з тиристорним регуля-
тором напруги в програмному середовищі Matlab Simulink. Для повноцінного моделювання процесів електроп-
риводу ТРН–АД необхідно використовувати імітаційну модель АД у трифазній системі координат з огляду на 
спотворення вхідних напруг у разі зміни кута керування тиристорами.  

У результаті дослідження на розробленій імітаційній моделі асинхронного електропривода ТРН–АД було 
визначено, що з уведенням зворотного зв’язку за швидкістю підвищується не лише якість керування, але й по-
ліпшуються пускові режими АД, а саме, зменшуються пускові струми і пусковий момент. Двигун розганяється 
із заданим темпом розгону, що дозволяє контролювати пуск АД на всій ділянці перехідного процесу. 
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Вступ. Сучасні системи регульованого електроприводу містять у своїй структурі один або декілька датчиків 

механічних координат. До початку 2000-х років у більшості випадків як такі датчики використовувалися тахо-
генератори. Проте із зростанням вимог до електроприводу, а саме точності та надійності, з’явилися принципово 
нові види датчиків, які почали стрімко змінювати тахогенератори в електромеханічних системах. Серед них 
широкого поширення набули енкодери інкрементального типу [1]. 

Разом з тим у стандартних бібліотеках програмних пакетів для моделювання електромеханічних систем від-
сутній блок інкрементального енкодеру, що ускладнює дослідження електромеханічних систем керування за 
умови наявності реального давача механічних координат. Як результат створення симуляційної моделі енкоде-
ра, яка дозволить урахувати нелінійність датчика швидкості/положення та дослідити його вплив на систему 
керування, є актуальним завданням.  

Мета роботи. Розробка і тестування симуляційної моделі контура вимірювання швидкості в середовищі 
Matlab Simulink. 

Матеріал і результати дослідження. Як відомо, вихідним сигналом інкрементального енкодера є послідов-
ність імпульсів, яка пропорційна куту повороту валу [1]. Миттєву величину кута повороту розраховують, вихо-
дячи з роздільної здатності енкодера, яка є його основною робочою характеристикою, та фактичної кількості 
імпульсів від початку руху. Для визначення кутової швидкості об’єкта керуючий пристрій підраховує імпульси 
на виході енкодера за заданий проміжок часу, після чого приводить її до стандартного виду рад/с або об/хв. 
Визначення напрямку обертання реалізовано за допомогою двох імпульсних послідовностей А і В, зсунутих по 
фазі на 90 градусів. Додатково в енкодері передбачено цифровий вихід нульової відмітки Z, який дає можли-
вість визначити початкове положення валу. 

Зважаючи на вищевикладене, контур вимірювання швидкості на базі енкодера складається з декількох фун-
кціональних блоків, для якого розроблено моделюючу програму в середовищі Matlab Simulink, надану на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Модель контуру вимірювання швидкості 

 

Складовими частинами контуру вимірювання швидкості (рис. 1) є три основні блоки: 
–  блок генерації імпульсних послідовностей А, В і Z; 
–  блок підрахунку імпульсів та визначення напрямку обертання; 
–  блок безпосереднього вимірювання швидкості. 

Умову генерації імпульсів можна описати алгоритмом [2]: 
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де функція modulo x y  відповідає за визначення залишку від ділення; θ – поточне значення кутового переміщен-

ня; pθ  – дискрета переміщення, яка визначається за виразом 1
p enc2 N ;−θ = p  encN  – розрядність енкодера. 

Відповідно до виразів (1), на рис. 2 зображено реалізацію блоку в програмному середовищі Matlab Simulink. 
Робота блоку [Encoder ext] передбачає, що при надходженні на вхід аналогового сигналу переміщення викону-
ється операція знаходження залишку від ділення для визначення куту повороту енкодера в рамках повного 
оберту, що дорівнює 2p , при цьому формується послідовність Z. Потім для формування послідовностей А і B 
відбувається ділення з остачею на дискрету переміщення pθ  і порівняння результатів з положенням отворів 
диску енкодера.  

Результуючі послідовності імпульсів A і B поступають на вхід блоку підрахунку імпульсів та визначення 
напрямку переміщення. Отриманий на виході сигнал CNTR поступає на блок безпосереднього виміру швидкос-

А 

enc enc,θ ω  
Блок підрахунку      

імпульсів та   
визначення    
напрямку        
обертання 

Вимірювана 
координата 

Блок генерації 
імпульсних   

послідовностей 

Блок            
безпосереднього         

вимірювання 
швидкості 

В 

Z 

CNTR 

,θ ω  



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

82 

ті. Такий блок містить інструмент масштабування та фільтрації вхідного сигналу. Як фільтр використовується 
аперіодична ланка другого порядку. Масштабування здійснюється відповідно до виразу 12 4enc ts s enck ( N T N )−= p , 
де tsN  – кількість періодів усереднення швидкості; sТ  – такт квантування системи.  

 

 
Рисунок 2 – Блок генерації імпульсів 

 

Дослідження розробленого контуру проводилося за умови руху зі сталою швидкістю 5 рад / сω =  (рис. 3). 
При цьому параметрами системи встановлено такими: розрядність енкодера encN 1024= ; кількість періодів 
усереднення швидкості tsN 2 = ; такт квантування системи sТ 200 мкс= ; стала часу аперіодичної ланки 

1 мсτ = . Результати тесту зображено на рис. 4. 
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Рисунок 3 – Умови проведення тесту 
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Рисунок 4 – Результати тестування контуру вимірювання швидкості 

Як слідує з рис. 4, частота імпульсів енкодера становить близько 820 Гц, що відповідає заданій швидкості 
обертання та коректності формування послідовностей A і В.  

Висновки. Запропоновано модель контуру вимірювання механічних координат на базі енкодера в програм-
ному середовищі Matlab Simulink та надано результати його тестування. Розроблена модель може бути викори-
стана під час побудови моделюючих програм для дослідження електромеханічних систем з метою встановлення 
впливу нелінійностей датчика швидкості на процеси керування.  
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Вступ. Перевірка працездатності й якісного функціонування система автоматизованого керування 

підйомно-транспортних механізмів здійснюється на стадіях дослідних попередніх випробувань, які, як правило, 
виконуються на математичній моделі, а потім за необхідності на дослідницькому обладнанні. Для отримання 
реальних параметрів системи керування, що забезпечить необхідні показники якості керування, необхідно 
враховувати на математичні моделі всі особливості роботи як електричної складової, так і механічної системи 
технологічного механізму. У зв’язку із цим особливої актуальності набувають питання розробки й застосування 
математичної моделей для заміщення реального об’єкту з урахуванням усіх чинників, що впливають на 
показники роботи цього об’єкту. 

Мета роботи. Обґрунтування необхідності надання математичної моделі для дослідження перехідних 
процесів електроприводу механізму підйому з урахуванням подовження канату та властивостей відносної 
жорсткості канату при змінному моменті опору. 

Матеріал і результати дослідження. Механічна частина електроприводу є системою твердих тіл, на рух 
яких накладені обмеження, визначувані механічними зв’язками. Рівняння механічних зв’язків установлюють 
співвідношення між переміщеннями у системі, а в тих випадках, коли задаються співвідношення між 
швидкостями її елементів, відповідні рівняння зв’язків зазвичай інтегруються. У системах з такими зв’язками 
кількість незалежних змінних – узагальнених координат, що визначають положення системи, – дорівнює 
кількості ступенів свободи системи. Відомо, що найбільш загальною формою запису диференціальних рівнянь 
руху таких систем є рівняння руху в узагальнених координатах (рівняння Лагранжа). Рівняння Лагранжа дають 
єдиний і досить простий метод математичного опису динамічних процесів у механічній частині приводу; їх 
кількість визначається тільки кількістю ступенів свободи системи. 

Реальні кінематичні схеми електроприводу (ЕП) містять пружні елементи (елементи кінцевої жорсткості), 
між якими можуть існувати зазори. Так, наприклад, у механізмі підіймання таким пружним елементом є трос, 
на якому підвішується вантаж. У разі значної протяжності до пружних елементів мають бути віднесені сполучні 
вали. Зазори в цій схемі можуть існувати в сполучних муфтах, а також у шестерному зачепленні й 
підшипниках. Наявність пружних елементів і зазорів ускладнюють розрахункову схему механічної частини ЕП, 
перетворюючи її на багатомасову. Так, якщо враховується пружність одного елементу і зазори у цьому разі  
враховуються, то виконання операції приведення дозволяє надати механічну частину ЕП у вигляді так званої 
двомасової розрахункової схеми. З відомого рівняння, що описує рух двомасової системи з урахуванням 
жорсткості пружних зв’язків, надаємо передавальну функцію, що зв’язує вихідну координату зі швидкістю ω1: 
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Корені характеристичного рівняння визначають резонансну частоту двомасовой пружної системи (Ω12): 
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Для зручності аналізу введемо узагальнені параметри двомасової пружної системи: 

1 2 1 1( J J ) / J J / Jγ Σ= + =   – співвідношення мас; )/()( 21211212 JJJJc +=Ω   – резонансна частота 

системи; γ// 1221202 Ω==Ω Jc   – резонансна частота другої маси при твердому закладенні першої  
(J1→∞). 

Аналіз коренів (2) показує частоту Ω12, на якій можливий прояв механічного резонансу. Під час зміни 
моменту опору М (р) стрибком у системі можуть виникати незгасаючі коливання із частотами Ω1 і Ω2, а коли 
частота збурювальних впливів збігається з однією із цих частот, у системі розвивається недемпфірований 
резонанс, за яким амплітуди коливань теоретично можуть зростати до нескінченності. Реально в системі 
присутні дисипативні сили, які демпфують коливання, обмежуючи резонансні амплітуди великими, але 
кінцевими значеннями. Однак за певних значеннях параметрів електромеханічної системи є ймовірність 
виникнення режиму автоколивання, що негативно впливають на робочі характеристики системи.  

Крім цього, однією з основних причин динамічних навантажень, що впливають на точність роботи системи, 
є зазори в кінематичних парах, похибки у виготовленні деталей і зборці механізму, а також силові й 
температурні навантаження, які є джерелом зносу та деформації деталей. 

Погіршення працездатності зубчастих передач, крім додаткового динамічного навантаження, викликають 
нерівномірність обертання, вібрації, шум, концентрацію навантажень по довжині контактних ліній та інші 
дефекти. Урахування особливості роботи таких передач у математичній моделі підйомно-транспортного 
механізму підвищить працездатність розробленої системи автоматизованого керування. Люфти в механічних 
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передачах і зачепленнях описуються таким елементом, як зона нечутливості. 
Аналітичне вираження має таке рівняння: 
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де Хвх. – вхідний сигнал; Хвих. – вихідний сигнал; k – коефіцієнт передавання; Δx – ширина зони нечутливості.  
Динамічні навантаження механічного устаткування в реальних установках значною мірою зростають через 

удари, що виникають під час вибору зазорів у передачах і з’єднаннях робочого устаткування машин.  
Для визначення припустимих сигналів керування, які не призводять до входження системи до сфери 

автоколивань, необхідно враховувати параметри кінематичного ланцюгу, такі як люфт у зубчастих передачах та 
муфтах. Після перетворення виразу (3) отримуємо стандартну розрахункову схему, яка міститиме послідовно 
сполучені лінійну частину (ЛЧ) і нелінійний елемент (НЕ). Нелінійний елемент з характеристикою F(x1) можна 
замінити гармонічно лінеаризованою ланкою: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )sXsaqaqtxaqtxaqxF 1
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де q(a) та q’(a) – коефіцієнти гармонічної лінеаризації, які визначені за стандартними формулами. 
Дослідження були виконані для асинхронного електроприводу механізму підйому затвору зливної греблі. 

На рис. 2,а надана характеристика системи електроприводу з наведеними частотами власних коливань 
електроприводу з асинхронним двигуном серії  МТН512-8, що складають 85,1 та 141, 1 с-1  за номінальною 
частотою обертання самого ЕП – 89,5 рад/с. На рис. 2,б зображено графічний метод визначення області 
автоколивань. Точка перетину амплітудо-фазо-частотної характеристики ЕП з характеристикою нелінійного 
елементу є початок області автоколивань системи, що дорівнює частоті 85 рад/с. Точка перетину амплітудо-
фазо-частотної характеристики ЕП з характеристикою нелінійного елементу визначає область автоколивань. 
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Рисунок 1 – Результати моделювання : а) ЛЧХ двомасової пружної системи за керуючим впливом; 
 б) частотні характеристики лінійной частини системи й нелінійного елементу 

 
Висновки. Дослідження були виконані з використанням аналітичного та чисельного методів для 

електроприводу механізму підіймання затвору зливної греблі. Для реального надання фізичних процесів, що 
проходять в електромеханічній системі при динамічних і статичних режимах, проаналізовано особливості 
роботи трансмісії механізму підіймання.  Під час виконання математичного моделювання встановлено, що для 
підйомно-транспортного механізму вплив жорсткості та нелінійності типу зони нечутливості необхідно 
враховувати при формуванні системи автоматичного керування, оскільки при зміні маси вантажу змінюється 
резонансна частота системи та резонансна частота другої маси. Наявності зони нечутливості можуть значно 
спотворити  показники керування. 
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Вступ. Удосконалення процесів виробництва є першочерговим завданням сучасного виробництва в умовах 
безперервної конкурентної боротьби, складності виробничо-технічних систем та впливу сучасних інформацій-
них технологій на систему керування як виробництвом, так і технологічними процесами. Складання виробів є 
однією з важливих складових технологічного процесу виготовлення виробів. На етапі складання формується їх 
якість і конкурентоспроможність, але це пов’язано з великою трудомісткістю. Велика трудомісткість обумов-
лена невисокою продуктивністю та надійністю. Підвищення ефективності складання можна досягнути застосу-
ванням типових і групових складальних процесів та вдосконаленням наявних виробничих процесів і  
систем. 

Мета роботи. Удосконалення виробничої системи складання виробів за рахунок використання типових та 
групових технологічних процесів. 

Матеріал і результати дослідження. Поставлена мета досягається впровадженням виробничої системи 
складання виробів з блоком формування технологічних процесів за груповою та/або типовою технологією на 
основі логічних та інформаційних зв’язків елементів виробу. Запропонована система (рис.1) містить блок фор-
мування технологічного процесу виготовлення вибору, що складається з блоку вибору технологічного процесу 
складання вихід якого підключений до блоку вибору оптимального технологічного процесу. Вхід блоку форму-
вання плану складання вибору та вихід блоку формування плану складання вибору підключено до блоку вибору 
оптимального технологічного процесу, який через блок оператора підключено до бази знань. База знань, в свою 
чергу, містить блок формування технологічних процесів складання за груповою та/або типовою технологією, 
вхід якого зв’язаний з блоком набору правил вибору оптимального технологічного процесу, а другий вхід з 
блоком конструктивних рішень, а також з базою групових технологічних процесів складання. До виробничої 
системи включено блок формування технологічних процесів складання за груповою та/або типовою технологі-
єю, який підключений через блок вибору оптимального технологічного процесу до блоку оператора, та його 
вихід підключений до блоку забезпечення оптимальної послідовності складання який знаходиться в блоці фор-
мування технологічного процесу складання вибору. Вихід блоку забезпечення оптимальної послідовності скла-
дання підключений до виробничої системи, в якій знаходяться блок складання вибору вихід якого підключений 
до блоку керування технологічним процесом і з виробничої системи прямує вихід до готової продукції [1, 3]. 

Блок формування технологічних процесів за груповою або типовою технологією формує технологічний 
процес складання виробу на основі логічних та інформаційних зв’язків елементів виробів. Основою будови ін-
формаційної моделі є схема цільових функцій. Первинні області визначення цих функцій є вихідними множи-
нами інформаційної моделі. Взаємодію елементів у технологічному процесі можна описати як відношення за 
допомогою декартових добутків. Через підмножини декартових добутків послідовно відокремлюють елементи 
розглянутих множин, для яких відповідні відношення характеризують правильні з технологічного погляду вза-
ємодії [2]. 

Порядок встановлення деталей у процесі складання визначено як підмножину декартового добутку 
AATa ×⊂ , що включає елементи, в яких відношення порядку істинне і відповідає порядку деталей у процесі 

складання. Склад з’єднань визначається як підмножина деталей ASs ⊂ . Склад складальної одиниці bS  визнача-
ється як підмножина з’єднань SSb ⊂ . Порядок виконання складальних одиниць можна описати за допомогою 
підмножини декартового добутку SSb ⊂ , в якому відношення порядку відповідає можливій послідовності між 
складальними одиницями в процесі складання виробу. Він знаходиться залежно від складу складальної одиниці 

sbA , тому що обмеженням цієї послідовності є наявність одних складальних одиниць в інших, тобто має місце 
залежність ( )sbsb AfT 3= , де 3f  – функція перетворення інформації про склад складальної одиниці у вигляді по-
рядку їх виконання. 

Склад складальної одиниці sbA  залежить від можливого порядку з’єднання sT  при складанні виробу, влас-
тивостей з’єднань sP  та від організаційної форми складання orP , тобто ( )ssorsb TPPfA ,,= . Порядок операцій 
згідно з видами vT  та порядок переходів в операції pT  надано підмножиною декартового добутку vvv PPT ×⊂  
та Π×Π⊂pT , де відношення порядку відповідає послідовності виконання різних видів операцій та переходів у 
технологічному процесі складання. 

Розглянуті підмножини описують різні елементи технологічного процесу складання виробу. Загальний по-
рядок створення виробу описано за допомогою декартового добутку Π××××⊂ vbu PSSAT , де кожен елемент 
включає в себе часткові порядки та відповідає їм. 

Кількість елементів у підмножині uT  визначає кількість можливих варіантів послідовності створення виро-
бу, серед яких знаходиться оптимальний для конкретних виробничих умов з урахуванням вартісних та вироб-
ничих чинників. 
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Виробнича система складання виробів реалізується так (рис. 1). Для отримання оптимального проектного 
рішення оператор 9, який одержує виробниче завдання від блоку 10, через блок керування технологічним 
процесом 5 задає параметри виробництва, які потрапляють спочатку у блок формування ТП виготовлення  
виробу 16. За допомогою блоків 1–3 система забезпечує оптимальну послідовність складання виробу з  
метою скорочення часу вузлового складання до початку загального складання виробу і формування послідов-
ного складання виробів за груповою технологією. Потім параметри виробництва, через блок керування  
технологічним процесом 5, потрапляють у базу знань 11, яка, у свою чергу, містить блок формування техно-
логічних процесів складання за груповою технологією 12, який пов’язаний з блоком набора правил вибору 
оптимального ТП 13, блоком конструктивних рішень 14, а також з базою групових технологічних процесів 
складання 15 та за допомогою блоку вибору 8 обирає оптимальний технологічний процес (ТП) для всіх  
подібних виробів за груповою технологією. Кінцевим результатом з блоку готові вироби 7 отримуємо готову 
продукцію. 

 

 
Рисунок 1 – Схема виробничої системи складання виробів: 

1 – блок вибору технологічного процесу складання; 2 – блок формування плану складання виробу;  
3 – блок забезпечення оптимальної послідовності складання; 4 – блок складання виробу; 5 – блок керування 
технологічним процесом; 6 – виробнича система; 7 – блок готових виробів; 8 – блок вибору оптимального  

технологічного процесу; 9 – блок оператора;  10 – блок інформації про виробничі завдання; 11 – база знань;  
12 – блок формування технологічних процесів складання за груповою технологією;  

13 – набір (сукупності) правил вибору оптимального технологічного процесу;  
14 – блок конструктивних рішень; 15 – база групових (типових) технологічних процесів складання;  

16 – блок формування технологічного процесу виготовлення виробу 
 

Висновки. Запропонована система дозволяє зменшити час вибору оптимального технологічного процесу 
складання виробу за рахунок використання блоку формування технологічних процесів за груповою або типо-
вою технологією формує технологічний процес складання виробу на основі логічних та інформаційних зв’язків 
елементів виробів Тобто скорочення часу на вибір оптимального технологічного процес дозволить  скоротити 
строки, як підготовки виробництва до випуску нових виробів, так підвищити ефективність використання виро-
бничих систем. 
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РАЗРАБОТКА 3D МОДЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА 
А. Е. Нурмухамедова, студ., Е. В. Спичак, ст. препод. 
Карагандинский государственный индустриальный университет 
просп. Республики, 30, 101400, г. Темиртау, Казахстан, e-mail: nolaseren@mail.ru 
 

Введение. 3D-принтер – это специальное устройство для вывода трёхмерных данных. В отличие от 
обычного принтера, который выводит двумерную информацию на лист бумаги, 3D-принтер позволяет 
выводить трехмерную информацию, т.е. создавать определенные физические объекты. В основе технологии 
3D-печати лежит принцип послойного создания твердой модели. 

Преимуществами подобных устройств перед обычными способами создания моделей являются высокая 
скорость, простота и низкая стоимость [1]. 

Промышленный робот – предназначенный для выполнения двигательных и управляющих функций в 
производственном процессе манипуляционный робот. Промышленные роботы обычно являются одним из 
компонентов автоматизированных производственных систем, применяемых в гибком автоматизированном 
производстве, которые при неизменном уровне качества позволяют увеличить производительность труда в 
целом [2]. 

Самыми распространенными на данный момент являются роботы-манипуляторы, которые управляются 
людьми. 

Робот-манипулятор состоит из четырех основных частей: платформы, рабочего органа, механической руки и 
системы управления. Эти части, в свою очередь, состоят из набора деталей. 

Цель работы. Создание 3D моделей элементов шестиосевого робота-манипулятора в программе КОМПАС-3D. 
Материал и результаты исследования. Начинается работа с создания виртуального шаблона на 

компьютере с помощью специальной программы. Далее происходит обработка программным способом модели 
с целью ее разделения на слои. После этого в работу вступает техническая часть принтера.  

При работе с 3D-принтером используют язык STL. 
STL (от англ. stereolithography) – формат файла, широко применяемый для хранения трехмерных моделей 

объектов, использующихся в технологиях быстрого прототипирования и 3D-печати. Информация об объекте 
хранится как список треугольных граней, которые описывают его поверхность, и их нормалей [3]. 

Как и любое высокотехнологичное устройство, 3D-принтер для своей работы требует соответствующего 
программного обеспечения (ПО). Это ПО довольно специфично, т.к. в результате его работы должно быть 
получено не плоское, а трёхмерное изображение. При этом полученная модель должна полностью 
соответствовать поставленной оператором задаче [4]. 

Рассмотрим построение в КОМПАС-3D деталей шестиосевого робота-манипулятора на примере вала (нахо-
дящегося на оси движения плеча шестиосевого робота-манипулятора). 

Строим первый эскиз – окружность с диаметром 50 мм. Используем команду Операция выдавливания, на 
Панели свойств задаем расстояние 15 мм и создаем объект (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Создание первой части вала шестиосевого робота-манипулятора 

 

Выбираем верхнее основание и создаем второй эскиз – окружность с диаметром 45 мм, выдавливаем на  
65 мм и создаем объект (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Создание второй части вала шестиосевого робота-манипулятора 

 

Выбираем нижнее основание и создаем третий эскиз – окружность с диаметром 25,5 мм. Используем 
команду Вырезать выдавливанием – Через все и создаем объект (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Создание третей части вала шестиосевого робота-манипулятора 

 
На нижнем основании первой части вала создаем четвертый эскиз – четыре отверстия диаметром 5 мм на 

расстоянии 38 мм от центра. Используем команду Вырезать выдавливанием на расстояние 12,5 мм и создаем 
объект (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Создание первой группы отверстий вала шестиосевого робота-манипулятора 

 
На верхнем основании второй части вала создаем пятый эскиз – восемь отверстий диаметром 5 мм на 

расстоянии 35 мм от центра. Используем команду Вырезать выдавливанием на 8 мм и создаем объект (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Создание второй группы отверстий вала шестиосевого робота-манипулятора 

 
Деталь Вал готова. Затем файл сохраняется в STL-формате и передается на 3D печать. Все остальные детали 

шестиосевого робота-манипулятора строятся аналогично. 
Вывод. КОМПАС-3D уже много лет является эталонной системой при трёхмерном моделировании твёрдых 

тел. Эта программа открывает огромные возможности перед профессиональным пользователем для решения 
сложных задач, связанных с построением различных поверхностей. 

Программа КОМПАС-3D подходит для создания 3D моделей элементов шестиосевого робота-манипулятора 
благодаря своей простоте использования, удобному русскоязычному интерфейсу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА САМОВОЗБУЖДЕНИЯ 
 ОДНОФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА БАЗЕ  

ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ  
В. В. Ченчевой, к.т.н., ст. препод., М. И. Крыцкий, студ.* 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
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Введение. Перерывы энергоснабжения в аварийных ситуациях наносят значительный экономический 

ущерб. Особенно уязвимы к таким явлениям потребители малой мощности (сельскохозяйственные производ-
ства, фермерские и частные хозяйства, небольшие предприятия). Причем рядом с прямыми убытками могут 
иметь место экологические, эпидемиологические последствия. Для восстановления энергоснабжения часто 
применяются автономные источники электроснабжения на базе дизельных электростанций. Однако это связано 
с большими финансовыми затратами и, очевидно, в нынешних условиях состояния экономики в стране практи-
чески нереализуемо в необходимых масштабах. 

В последние годы в автономных электроустановках находят применение асинхронные машины, работаю-
щие в генераторном режиме [1, 2]. Преимуществами асинхронных генераторов по сравнению с синхронными в 
прикладном аспекте использования их для питания потребителей малых фермерских хозяйств являются про-
стота конструкции и технологии изготовления, высокая эксплуатационная надежность, значительная распро-
страненность асинхронных машин. 

В сельских и изолированных местах преобладают однофазные потребители 15 кВт, которые направлены на 
выполнение ремонтных работ, освещения, подогрев воды, электропитание насосов подачи воды и т.п. В связи с 
тем, что подавляющее большинство электрических машин, эксплуатируемых на сельскохозяйственных пред-
приятиях, составляют трехфазные асинхронные двигатели, их использование для питания однофазных потре-
бителей представляет реальный интерес [3]. Проектирование однофазной автономной асинхронной генератор-
ной установки, используя трехфазную АМ, требует детального исследования различных режимов работы.  

Цель работы. Исследование однофазной автономной асинхронной генераторной установки с использовани-
ем серийного трехфазного асинхронного двигателя для потребителей малой мощности. 

Материал и результаты исследования. Исследование однофазного автономного источника электроэнер-
гии с использованием трехфазной асинхронной машины (РН = 2,2 кВт) проведено на математической модели, 
описанной в [4, 5], в режиме самовозбуждения. Данные исследования позволяют выбрать параметры элементов 
силовой цепи, обеспечив желаемые статические и динамические характеристики однофазной автономной гене-
раторной установки. 

Для выявления закономерностей влияния параметров АГ на переходные характеристики был проведен экс-
перимент на базе математической модели АГ. С целью минимизации числа проводимых опытов при исследова-
ниях применялась методика математического планирования эксперимента по схеме ротатабельного централь-
ного композиционного планирования (РЦКП), в основе которой лежит регрессионный анализ, включающий 
метод наименьших квадратов и статистическую обработку данных. 

Перед разработкой плана эксперимента на основе априорной информации были выявлены факторы, которые 
влияют на эффективность работы АГ. К числу таких факторов относятся: 

1) С – емкость возбуждения, мкФ; 
2) ω – скорость вращения ротора, рад/с; 
3) Eост – величина остаточного намагничивания, В;  
4) Uco – величина остаточного напряжения на конденсаторах, В. 
Функцией отклика являлась величина времени самовозбуждения и выходного напряжения АГ. Для выявле-

ния влияния каждого из четырех управляемых факторов (С, ω, Eост, Uco) примем диапазоны изменений такими, 
чтобы охватить все возможные варианты. 

Математическая обработка полученных данных позволила установить совместное влияние скорости враще-
ния ротора, величины возбуждающих емкостей, величины остаточного ЭДС и величины остаточного напряже-
ния на конденсаторах на величину времени самовозбуждения процесса самовозбуждения и величину выходно-
го напряжения АГ. 

В результате расчетов были получены уравнения регрессии: 
− математическая модель зависимости величины времени самовозбуждения без учета незначимых коэф-

фициентов получена в виде: 
2 22, 40221 2,13746 1,0320,56 7 2,19294 0,8835734tв Cзб C Cо = − ω + +ω+ω− ;   (1) 

− математическая модель зависимости величины выходного напряжения АГ без учета незначимых коэф-
фициентов получена в виде: 

2 2176,13 66,4688 16,1748 1,02213 6,0785 6,35437C CUг C= + ω+ + ω − ω − .    (2) 
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Коэффициенты, стоящие перед факторами, говорят о значимости входных параметров и влиянии их на ис-
следуемые факторы, а также их парное взаимодействие на выходную величину. Работоспособность модели 
подтверждается высоким коэффициентом детерминации R2, равным 0,9591 для величины времени самовозбуж-
дения и 0,9896 – для величины выходного напряжения. О том, что регрессия высокозначимая, говорит значение 
критерия Фишера F=269,9131 (выходное напряжение) и F=11,24973 (величина времени самовозбуждения) при 
уровне значимости р<0,0000. 

Наглядное представление о влиянии входных факторов на выходную величину и их взаимодействие на 
функцию отклика дают графические зависимости, построенные по полученным моделям. Обработка получен-
ных уравнений регрессий с помощью компьютерной программы позволила представить полученные данные 
графически – получить поверхности отклика изменения исследуемых параметров от переменных факторов при 
их совместном влиянии при различном сочетании (рис. 1,а,б). 
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Рисунок 1 – Зависимость величины времени самовозбуждения (а) и выходного напряжения АГ (б) 

от скорости вращения АГ и величины возбуждающей емкости 
 
Графическая обработка математических полиномов позволяет вывести оптимальные параметры получения 

требуемой величины времени самовозбуждения и величины выходного напряжения, а также определить гра-
ничные значения параметров АГ для осуществления начального самовозбуждения. 

Модель дает возможность выбрать оптимальный режим самовозбуждения по быстродействию, а также ве-
личиной напряжения на выходе АГ. Кроме того, с помощью этой модели можно исследовать характер враща-
ющегося поля в воздушном промежутке для различных режимов работы АМ. 

Выводы. Разработана регрессионную модель АГ для оценки влияния вариации параметров генератора на 
качество процесса самовозбуждения при определении основных и предельных режимов работы однофазной 
автономной асинхронной генераторной установки с использованием серийного трехфазного асинхронного дви-
гателя. 
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ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ІНДУКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО МАГНІТНОГО 
ПОЛЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

О. А. Чорна, ст.викл, Д. В. Рєзнік, ст.викл., Н. В. Зачепа, асист., О. Ю. Кісліцин, магістр, Д. О. Кулік, магістр., 
Д. О. Прошин, асп.* 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: chiolan@ukr.net 

Вступ. У процесі експлуатації асинхронних двигунів (АД) досить часто виникає несиметрія напруги живлення, 
викликана несиметричним навантаження мережі або різними аварійним режимами (обриви, пошкодження, зами-
канням однієї або декількох фаз живлення). Її наявність є аварійним випадком, при якому АД переважно відклю-
чаються та не працюють. При розгляді впливу несиметрії на режими роботи АД, аналіз значень та діаграм розподі-
лу магнітної індукції утворюваного їм зовнішнього магнітного поля є найбільш простим та швидким методом вияв-
лення рівня несиметрії та можливих пошкоджень АД. 

На сучасному етапі наукових досліджень магнітних полів електромеханічних перетворювачів, широко викорис-
товуються чисельні методи розрахунків [1], серед яких слід окремо виділити метод скінчених елементів. Зазначе-
ний метод дозволяє врахувати складну геометрію досліджуваного об’єкту, задавати різні властивості обраним діля-
нкам. В якості програми для моделювання у даній роботі використовувався пакет FEMM. 

Мета роботи. Моделювання розподілу магнітної індукції зовнішнього магнітного поля АД для виявлення дефе-
ктів, визначення різних типів та рівня несиметрії статора й магнітної системи. 

Матеріал і результати досліджень. Моделювання виконано для АД типу на  4А71А4У3 з паспортними дани-
ми: номінальна потужність 0,55 кВт, номінальна напруга живлення 380В, номінальна швидкість  обертання ротору 
1369 об/хв., ККД 87,5%, коефіцієнт потужності 0,88. 

Для розрахунку магнітного поля АД побудовано графічну модель перерізу магнітопроводу статора за реальними 
габаритними розмірами з незначним спрощенням геометрії пазів. Відповідно до існуючої практики, прийняті при-
пущення істотно не впливають на достовірність результатів, однак, значно зменшують час виконання розрахунків. 

Графічна модель побудована для наступних вихідних даних: кількість пазів статора 24, кількість пазів ротора 
20, зовнішній діаметр статора 150 мм, внутрішній діаметр статора 90 мм, зовнішній діаметр ротора 88 мм, обмотка 
статора концентрична двохпетльова одношарова (рис. 1) з ефективним числом провідників на паз 226, переріз про-
відника 0,5 мм. Для елементів АД обрані наступні матеріали: обмотка статора виконана з матеріалу AWG20; відно-
сна магнітна проникність 9999,0=µ , електропровідність g = 0 См/м. Позитивний напрямок струму прийнято від 
кінця до початку обмотки; магнітопровід статора й ротора виконані зі сталі М19 з відносною магнітною проникніс-
тю 6,441== yx µµ  та електропровідністю g = 1,9 МСм/м. Тип шихтовки задається вибором параметрів 
Laminatedin-plane у групі властивостей SpecialAttributies: Lamination&WireType, товщина листа 0,5 мм та коефіцієнт 
заповнення сталі 0,97; повітря та ізоляція – параметрів Air: відносна магнітна проникність 1== yx µµ , електропро-
відність g = 0 См/м (див рис.2). 

Рисунок 1 – Схема укладання обмоток 

У роботі було змодельовано розподіл 
індукції зовнішнього магнітного поля при 
обриві однієї з фаз напруги живлення. 

Джерелом поля є струми у фазах, для 
завдання яких проведено моделювання 
динамічних режимів роботи АД. У резуль-
таті отримано миттєві значення струмів за 
фазами. Модель зазначеного АД створена у 
програмному пакеті Matlab (рис. 3). При 
моделюванні отримано залежності для змі-
ни параметрів АД при обриві фази. Так, на 
рис. 4 наведені отримані струми статора. 

З наведених залежностей видно що, при 
обриві однієї фази живлення АД, дві інші 
продовжують працювати, але при цьому 
спостерігається зміна фазового кута в 2-х 
цілих фазах зі 120О на 180О, тобто, вони 
знаходитимуться у противофазі. При цьому 
збільшується амплітудне значення фазних 
струмів з 2,6 А до 3,8А та з’являються 
пульсації швидкості обертання та моменті. Рисунок 2 - Геометрична модель двигуна 4АМ71А4 
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Рисунок 3 – Структурна схема моделі АД в Matlab на етапі введення початкових даних 

0,1 0,2 0,3 0,4 t , c

I, A

iA

iB iC

Рисунок 4 – Струми статора при пуску та відключенні фази АД 

Отримані результати моделювання було експортовано у програму FEMM через завдання комплексних значень 
фазних струмів статора, які відповідно дорівнюють: 0=AI A, 645,195,0 iI B −−= A, 645,195,0 iIС +−= A. Отримані 
результати розподілу магнітної індукції наведено на рис.5. 

Рисунок 5 – Розподіл магнітної індукції та картина силових ліній 
у досліджуваному АД 

Висновки. Встановлено, що магнітне 
поле АД значною мірою залежить від 
різних типів несиметрії обмоток статора 
та магнітної системи. Доведено, що різні 
види несиметрії зумовлені виникаючими 
дефектами та впливають на характер 
зовнішнього магнітного поля АД. Таким 
чином, знання реального розподілу інду-
кції магнітного поля дозволяє діагносту-
вати стан АД. На основі отриманих ре-
зультатів можлива систематизація осно-
вних принципів знаходження дефектів в 
електричних машинах та розробка мето-
ду діагностики двигуна на основі аналізу 
параметрів зовнішнього магнітного поля.  
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ МАСЛА 
ГІДРАВЛІЧНОГО ПРЕСА  

С. С. Пономаренко, студ., Н. Д. Красношапка, к.т.н., доц.  
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Вступ. Гідравлічні преси використовуються в різноманітних технологічних процесах. Одним із застосувань 
є технологічна лінія з виготовлення керамічної цегли напівсухим методом [1]. Для отримання високоякісної 
продукції в цій технології необхідно забезпечити одночасне двостороннє стискання виробу під високим тиском. 
Прес складається з цільної металевої станини, в якій встановлені три гідравлічні циліндри, два з яких, встанов-
лені вертикально, рухаючись назустріч один до одного під високим тиском, формують готовий виріб. Третій 
гідравлічний циліндр відповідає за рух дозатора, який виконує дві функції. За допомогою дозатора сипучий 
матеріал потрапляє до пресу, а також виштовхує готовий виріб [2]. 

Під час запуску преса вмикається маслостанція, вона створює великий тиск, два вертикально встановлені 
циліндри знаходяться в нульовій позиції, в цей час дозатор подає визначену кількість сипучого матеріалу до 
зони пресування і стає в нульову позицію, а вертикально встановлені циліндри починають пресування, рухаю-
чись назустріч один до одного, після пресування вони стають у нульову позицію, дозатор, завантажуючи зону 
пресування, виштовхує готовий виріб (цеглу). 

Положення гідравлічних циліндрів необхідно дуже точно контролювати, що здіснюється за допомогою маг-
нітних лінійок на двох вертикально встановлених гідравлічних циліндрах, та індуктивними сенсорами на доза-
торі. 

Великий тиск у гідроциліндрах створює маслостанція. Для підтримки заданого тиску масла використовуєть-
ся додатковий насос меншої потужності, який вмикається у разі зниження тиску нижче заданого рівня. 

Під час роботи гідравлічного обладнання температура масла поступово збільшується внаслідок тертя в про-
цесі роботи між робочою рідиною та компонентами гідравлічного приводу. Для ефективної експлуатації гідра-
влічного обладнання необхідно підтримувати оптимальні умови теплового стану, що забезпечить стабільність 
робочих характеристик гідравлічного приводу. Крім того, у разі збільшення температури зменшується в’язкість 
масла, що, у свою чергу, призводить до збільшення втрат унаслідок збільшення протікання. Також через нагрів 
робочої рідини до високої температури погіршуються умови змащення робочих поверхонь, що може призвести 
до локального інтенсивного зношування [3].  

Для інтенсивного охолодження робочої рідини та стабілізації її температури застосовуються спеціальні теп-
лообмінники. 

Мета роботи. Модернізація наявної системи повітряного охолодження масла гідравлічного пресу шляхом 
заміни нерегульованого електропривода вентилятора на частотно-регульований. 

Матеріал і результати дослідження. У пресі використовується система повітряного охолодження масла. 
Для підвищення ефективності процесу охолодження через теплообмінник примусово проходить повітря, яке 
подається вентилятором [4, 5].  У наявній установці застосований нерегульований електропривод вентилятора 
охолодження масла: двигун вмикається, коли температура масла перевищує максимально допустиме значення, і 
відмикається, коли температура стає нижчою за мінімальний рівень. Час роботи вентилятора протягом циклу та 
частота включень вентилятора визначаються як умовами роботи преса (тобто інтенсивністю нагрівання масла), 
так і температурою навколишнього середовища. Через несприятливе збігання чинників електропривод вентиля-
тора тривалий час працює в повторно короткочасному режимі із частими пусками, що несприятливо впливає на 
ресурс роботи електродвигуна вентилятора і збільшує навантаження на електричну мережу та споживання еле-
ктричної енергії. Це обумовлено значними пусковими струмами асинхронної машини [6]. Іншим негативним 
чинником є удари в механічній частині електропривода, які супроводжують прямий пуск двигуна. 

Одним із шляхів вирішення даної проблеми може бути використання регульованого електропривода венти-
лятора системи охолодження масла. Живлення асинхронного електродвигуна вентилятора від перетворювача 
частоти дозволяє реалізувати частотний пуск, що виключає перевищення струмів [7] у даному режимі й додат-
кові навантаження на мережу живлення.  

Структурна схема запропонованого автоматизованого електропривода наведена на рис. 1. На вхід системи 
надходять сигнали Uзад, пропорційний заданій температурі масла, та Uфакт від датчика температури, який пропо-
рційний фактичній температурі масла. У результаті порівняння цих напруг формується сигнал завдання Uзавд, 
який подається на вхід перетворювача частоти і відповідно до якого визначаються величини напруги U1 та час-
тоти  f1 на вході асинхронного двигуна. Електрична машина приводить в обертання із швидкістю ω вентилятор 
системи охолодження масла. На вихідному трубопроводі системи охолодження розміщується датчик темпера-
тури, який вимірює фактичну температуру масла Тфакт і перетворює її в пропорційний сигнал напруги Uфакт. 

Через перевищення максимально допустимої температури масла відбувається плавний пуск двигуна венти-
лятора і він поступово розганяється. Якщо у разі досягнення максимальної швидкості обертання температура 
масла не знижується нижче мінімального значення, то електропривод вентилятора залишається працювати в 
режимі максимальної швидкості обертання. 
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Рисунок 1 – Структурна схема автоматизованого електропривода системи охолодження масла 

Якщо температура масла в процесі охолодження досягне заданого мінімального значення, то швидкість обе-
ртання асинхронного двигуна почне плавно зменшуватись.  

У процесі розгону або сповільнення електропривода вентилятора системи охолодження, у разі досягнення 
температури масла в заданих межах, швидкість перестане змінюватись і електропривод продовжить працювати 
з усталеною швидкістю. 

Якщо під час роботи певний час з мінімальною швидкістю обертання вентилятора температура масла все ще 
буде меншою за мінімальну, то електропривод зупиниться.  

Використання частотно-регульованого електроприводу забезпечує можливість задавати потрібний час роз-
гону вентилятора до максимальної швидкості або сповільнення до мінімальної.  

Частотний пуск електродвигуна вентилятора дозволить обмежити пускові струми, що суттєво знизить нега-
тивний вплив на мережу живлення. 

Потужність, що споживатиметься з мережі частотно-регульованим електроприводом, буде приблизно про-
порційною кубу швидкості обертання, що забезпечить менше споживання електроенергії протягом циклу, ніж 
часті пуски з роботою на максимальній швидкості вентилятора.  

Залежно від конкретних вимог до системи автоматичного регулювання, вона може бути реалізована на зов-
нішньому керуючому пристрої або інтегруватися в автоматизовану систему керування всією технологічною 
установкою. У цих випадках за необхідності можна здійснити виведення інформації щодо поточної температу-
ри масла на дисплей оператору. 

Також для регулювання температури може використовуватись вбудований у більшість сучасних перетворю-
вачів ПІД-регулятор з відповідними налаштуваннями.   

Висновки. Отже, запропонована система автоматичного регулювання температури в системі охолодження 
масла дозволить підвищити точність підтримання температури масла на заданому рівні, зменшити споживання 
електричної енергії та навантаження на електричну мережу і подовжити ресурс роботи обладнання.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПУСКОВИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ  
ДВИГУНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
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Вступ. Шахтний електровоз – тяговий електротехнічний комплекс, що приводиться в рух електричними 
двигунами, які отримують енергію від зовнішнього джерела струму через контактну мережу або за рахунок 
індуктивного зв'язку, а також від власних тягових акумуляторних батарей. Крім свого прямого призначення – 
пересування вагонеток у шахтах і на руддворах, ці електровози пристосовувалися для роботи і в інших галузях 
промисловості – в основному це кар’єри, комбінати будматеріалів і цегельні заводи. Не дивлячись на модерні-
зацію енергетичної та механічної частини шахтних електровозів, актуальним залишається питання ефективнос-
ті їх експлуатації, а саме енергетичної та економічної ефективності режимів курування тягових електричних 
двигунів. Тому саме для вивчення цих питань направлена ця робота. 

Мета роботи. Дослідження електромеханічного обладнання тягового електротехнічного комплексу та ана-
ліз системи керування тягових електричних двигунів на базі транзисторного широтно-імпульсного перетворю-
вача. 

Матеріал і результати дослідження. Для дослідження була вибрана схема здвоєного тягового електропри-
воду. Враховуючи, що дослідження перехідних процесів буде проводитись для режимів пуску, обрана схема 
була спрощена (рис. 1). 

 

а) б)  
Рисунок 1 – Схема досліджуваної структури ТЕТК: а) при послідовному з’єднанні двигунів;  

б) при паралельному з’єднанні двигунів. 
 

Робота схеми буде досліджуватись при послідовно-паралельному з’єднанні тягових двигунів.  
Режим послідовно-паралельного пуску виконуватиметься так: у першу половину пуску двигуни з’єднані 

послідовно, а коли швидкість двигунів досягає половинного значення від номінального, відбувається переклю-
чення на паралельне з’єднання двигунів. 

Тягові машини з'єднують у дві незалежні групи, включені паралельно. Кожна група складається з послідов-
но включених двох тягових машин і імпульсного регулятора. Для дослідження режимів пуску рудникового еле-
ктровозу в програмному пакеті MatLab створено модель (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Модель досліджуваного тягового електроприводу рудникового електровозу  

при послідовно-паралельному з’єднанні двигунів 

mailto:bagatchenko1996@gmail.com
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Модель включає джерело живлення 250 В, два IGBT модуля типу МДТКІ-200-06, два діода типу  
ДЧЛ 233-200, два тягових двигуни ДТН45/27 та їх обмотки збудження. Керування сигналом, що подається на 
IGBT-перетворювач, здійснюється системою керування, що складається з блоків Signal Builder, де задається 
вхідний сигнал, та Repeating Sequence, які під’єднані через Relational Operator. У моделі реалізоване перемикан-
ня с послідовного з’єднання двигунів на паралельне в момент, коли швидкість розгону двигунів досягає поло-
вини від номінальної. 

Виконано моделювання за наведеною моделлю (рис. 2). Отримано графіки струму якоря, моменту та втрат 
електроенергії при плавному, прямому та оптимальному пуску, моменті 12,26 Н·м, що враховує номінальний 
момент навантаження та момент інерції електровоза з порожніми вагонетками (рис. 3–5). 
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Рисунок 3 – Графіки при плавному пуску а) струму якоря; б) зміни моментів навантаження двигунів;  

в) втрати електроенергії 
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Рисунок 4 – Графіки при прямому пуску: а) струму якоря; б) зміни моментів навантаження двигунів;  

в) втрати електроенергії 
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Рисунок 5 – Графіки при оптимальному пуску: а) струму якоря; б) зміни моментів навантаження двигунів;  

в) втрати електроенергії 
 

Висновки. Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок, що найефективнішим є плав-
ний пуск двигунів при моменті навантаження 12,26 Н·м. При використанні цього режиму спостерігаються най-
менші втрати енергії порівняно з іншими заданими сигналами, які подавались на транзистори. 

За результатами математичного моделювання було проаналізовано електромеханічні та енергетичні харак-
теристики тягового електротехнічного комплексу, отримано графіки швидкості, струму якоря, струму обмотки 
збудження, моменту та втрат електроенергії. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ВИХОДУ ПРОДУКТУ  
З УРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРАНУЛЯТУ В ПРОЦЕСІ ЕКСТРУЗІЇ 

В. В. Комольцев, студ., О. М. Халімовський, к.т.н., доц. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
просп. Перемоги, 37, 03056, Київ, Україна, e-mail: o.khalimovskyy@ukr.net  
А. А. Ніколаев, інж. 

Вступ. Як відомо, існуючі штатні системи автоматичного керування процесом екструдування біополімерів 
реалізують, як правило, тільки функцію регулювання (стабілізації) струму навантаження приводного електрод-
вигуна екструдера і температуру його головки (матриці) [1]. Практика показує, що вони не можуть забезпечити 
стійке функціонування екструдера в енергетично ефективних режимах і одночасно високі показники якості го-
тового продукту. Це обумовлює актуальність розробки систем автоматичного керування (САК) окремими па-
раметрами процесу екструзії.  

Мета роботи. Розробка та дослідження математичної моделі САК швидкості виходу екструдату при зміні  
властивостей грануляту в процесі екструзії для забезпечення високих показників якості готового продукту. 

Матеріал і результати дослідження. Вимогою технологічного процесу екструзії є забезпечення стабільної 
швидкості виходу екструдату. У процесі виготовлення виробів, при застосуванні систем стабілізації швидкості 
обертання приводного двигуна шнека, незначна зміна чисельних значень параметрів, які визначають механічні 
властивості грануляту, призводить до відхилення фізико-механічних характеристик кінцевого продукту. Це 
відбувається у зв’язку зі зміною швидкості виходу екструдату. Причиною цієї зміни є зміна тиску у формуючій 
головці екструдера внаслідок зміни властивостей грануляту. Тому для забезпечення необхідних умов процесу 
екструзії при виробництві виробів необхідно розробити САК швидкості виходу матеріалу. Функціональна схе-
ма САК швидкості виходу екструдату екструдера наведена на рис. 1, де vз(t) – завдання швидкості; е(t) – поми-
лка відпрацювання завдання; u(t) – сигнал керування; ω1(t) – швидкість обертання двигуна; f1(t) – частота обер-
тання шнеку екструдера; v(t) – лінійна швидкість виходу екструдату. 

Регулятор
Асинхронний

векторно керований
електропривод

 Екструдер
( )зv t ( )e t ( )u t

1( )t ( )v t Екструдат
Редуктор

1( )f t

 
Рисунок 1 – Функціональна схема САК швидкості виходу екструдату екструдера 

Під час виконання процедури синтезу САК, ураховуючи динаміку роботи векторно-керованого асинхронно-
го електроприводу (ВКАЕП), можна спростити вираз його передаточної функції (ПФ) у зв’язку з тим, що стала 
часу перехідних процесів екструзії набагато більше, ніж стала часу перехідних процесів регулювання коорди-
нат ВКАЕП. Характеристики перехідного процесу швидкості ВКАЕП та аперіодичної ланки 1-го порядку при 
відпрацюванні ступінчатого завдання зображено на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Характеристики: 1 – перехідного процесу швидкості ВКАЕП;  

2 – аперіодичної ланки першого порядку 

Аналіз перехідних процесів швидкості ВКАЕП та аперіодичної ланки першого порядку показує, що можли-
во прийняти для спрощеного математичного опису ВКАЕП ПФ у вигляді 
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де К1 та Т1=0.01с – коефіцієнт передачі й стала часу ВКАЕП відповідно. Числове значення сталої часу Т1 отри-
мано шляхом моделювання при мінімізації середньоквадратичної помилки в процесі апроксимації перехідного 
процесу швидкості ВКАЕП аперіодичною ланкою першого порядку. З урахуванням спрощеної передаточної 
функції ВКАЕП структурна схема САК швидкості виходу екструдату екструдера зображена на рис. 3, де  
К3 – передаточне число редуктора; Кw – коефіцієнт зворотного зв’язку за швидкістю виходу екструдату;  
К2 та Т2  – коефіцієнт передачі й стала часу екструдера відповідно. 

( )pW p 1

1 1
K

T p 
2

2 1
K

T p 3K
( )зv t ( )e t ( )u t 1 ( )t 1 ( )f t ( )v t

( )розW t
( )бажW t

Регулятор ЕП Редуктор Екструдер

wK  

Рисунок 3 – Структурна схема САК швидкості виходу екструдату екструдера 

Під час стандартного налаштування контуру регулювання швидкості САК на модульний оптимум [2] було 
отримано ПІ регулятор швидкості. Моделювання САК проводилось з використанням нелінійної моделі вектор-
но-керованого асинхронного двигуна. Результати моделювання перехідних процесів (ПП) САК зображено на 
рис. 4. 

 
З 1-ої секунди, після збудження двигуна, відбувався його розгін до номінальної швидкості ω1=ωном. На 3-ій 

секунді у формуючій головці екструдера стрибком зменшувався тиск на 20 % від його номінального значення 
(Рном). На 4-й секунді стрибком накидався момент навантаження із числовим значенням Мном, а на 4,5 секунді 
Мном стрибком скидався. При збуренні 0,2*Рном час ПП для швидкості виходу екструдату складає менше  
0,5 секунди. Такі показники якості функціонування САК задовольняють технологічні вимоги щодо забезпечен-
ня стабілізації швидкості виходу екструдату. 

Висновки. В результаті проведених досліджень визначено структуру та розроблено математичну модель 
САК. Враховуючи відомі співвідношення сталих часу перехідних процесів зміни швидкості для ВКАЕП та екс-
трудера, при синтезі системи використовувалась спрощена модель ВКАЕП у вигляді аперіодичної ланки пер-
шого порядку. Результати моделювання САК підтвердили ефективність її застосування для забезпечення в про-
цесі екструзії стабілізації швидкості виходу екструдату при можливому відхиленні числових значень фізико-
механічних параметрів грануляту від заданих. 
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Рисунок 4 – Швидкість: 1 – обертання двигуна (ω1/ωном *100), %; 2 – виходу ектрудату (v/vзад*100) 
%. 
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Вступ. У промисловості вже понад 30 років використовуються бездротові методи передачі даних. У мину-
лому ці методи являли собою технічні рішення, які могли працювати в діапазоні до 1 ГГц, в яких використову-
валася амплітудна (АМ) або частотна (ЧМ) модуляція. Хоча радіотракти для таких видів модуляції й можна 
було зібрати з невеликої кількості дискретних елементів, подібні рішення мали суттєві недоліки у вигляді об-
меженої смуги пропускання та повної відсутності захисту інформації, у тому числі й від завад. 

Будь-яка сучасна система моніторингу має відповідати певним вимогам, таким як висока стабільність робо-
ти та низьке енергоспоживання. Ці ж вимоги висуваються і до стандарту бездротової передачі даних, який має 
відношення до цієї системи. Крім цього, стандарт має забезпечувати достатню швидкість передачі даних та 
відповідний рівень захисту інформації. 

За останні 20 років було створено низку стандартів надійної бездротової передачі даних. З’явилося декілька 
нових частотних діапазонів для вільного використання, такі як 2,4 та 5 ГГц. На сьогодні впровадження та вико-
ристання стандартизованих рішень радіозв’язку стало економічно вигідним та безпечним засобом для пристро-
їв керування і моніторингу, які працюють на промислових підприємствах або у віддалених умовах. 

У зв’язку з тим, що застарілі методи не відповідають сучасним критеріям роботи, виникає питання вибору 
оптимального, сучасного стандарту бездротової передачі даних. 

Мета роботи. Унаслідок порівняння визначити оптимальний стандарт бездротової передачі даних для вико-
ристання в експериментальному комплексі моніторингу електроприводів (ЕП). 

Матеріал і результати дослідження. Найрозповсюдженішими на сьогодні стандартами бездротової пере-
дачі даних, які працюють на частоті 2,4 ГГц, є Wi-Fi, Bluetooth та ZigBee. 

Wi-Fi було створено 1991 року NCR Corporation/AT&T (згодом – Lucent Technologies і Agere Systems) у Ні-
дерландах. Wireless Fidelity – «бездротова точність» – торгова марка Wi-Fi Alliance для бездротових мереж на 
базі стандарту IEEE 802.11 [1]. Поширеним на сьогодні є протокол IEEE 802.11n. 

Комітет, який координує цей стандарт, ставив перед собою завдання створити якомога кращу заміну провід-
ної мережі TCP/IP. Серед інших пріоритетними були параметри безпеки й швидкості передачі даних. У резуль-
таті цього пропускна здатність 802.11n більша, ніж у будь-якого іншого стандарту бездротового зв’язку ближ-
нього радіусу дії. До недоліків належить велике споживання енергії та необхідність у великих обчислювальних 
ресурсах для ефективного обслуговування стека протоколів 802.11. Ці недоліки призвели до утворення вільної 
ніші ринку. Переваги та недоліки стандарту надано у табл. 1. 

Таблиця 1 – Основні переваги та недоліки стандарту Wi-Fi 
Переваги Недоліки 

1. Найвища пропускна здатність (до 600 Мб/с) з вер-
сією протоколу 802.11n 
2. Постійна (25 МГц) або ширша смуга частот кана-
лів 
3. Підтримка каналів у діапазонах частот 2,4 та  
5 ГГц 
4. Підвищений захист 

1. Скорочення радіуса дії при підвищенні швидкості 
передачі даних або переході в діапазон роботи 5 ГГц 
2. Високе енергоспоживання 
3. Необхідність у відносно великих обчислювальних 
ресурсах 

Протокол передачі інформації за допомогою бездротової технології Bluetooth був розроблений групою  
компаній Ericsson, IBM, Intel, Toshiba і Nokia. Група розробки була створена на початку 1998 року.  
20 травня 1998 року відбулася офіційна презентація спеціальної робочої групи (SIG – Special Interest Group), 
покликаної забезпечити безперешкодне впровадження технології, що отримала назву Bluetooth [1]. Основне 
призначення Bluetooth – забезпечення економного (з точки зору споживаного струму) і дешевого радіозв’язку 
між різноманітними типами електронних пристроїв, таких як мобільні телефони та аксесуари до них, портатив-
ні та настільні комп’ютери, принтери та ін. Причому велике значення приділяється компактності електронних 
компонентів, що дає можливість застосовувати Bluetooth у малогабаритних пристроях розміром з наручний 
годинник. 

Стандарт Bluetooth призначений для організації персональної мережі (PAN), яка оточує людину або інтелек-
туальний пристрій і не вимагає значної витрати енергії. Стандарт відповідає вимогам швидкого з’єднання і 
простоти людино-машинного інтерфейсу. У персональній мережі (PAN) допускається дуже близьке взаємне 
розташування безлічі передавачів, так як у Bluetooth застосовується синхронізація всіх пристроїв, щоб уникну-
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ти накладання сигналів їх передавачів [2]. Під час розробки Bluetooth також ураховувалося забезпечення стій-
кості до перешкод від Wi-Fi пристроїв із застосуванням алгоритму стрибкоподібної перебудови частоти, щоб 
повідомлення Bluetooth пристроїв могли передаватися навіть у разі одночасної активності в декількох каналах 
Wi-Fi. Нарешті, унаслідок дуже малої потужності свого передавача зв’язок по Bluetooth менш схильний до 
впливу багатопроменевого поширення порівняно із зв’язком по Wi-Fi. Завдяки цьому для застосування 
Bluetooth не потрібно глибоке вивчення і планування радіооточення в місці експлуатації. Система дуже стійка 
до впливу сторонніх і взаємних перешкод. 

Bluetooth з низьким енергоспоживанням чи Bluetooth смарт (англ. Bluetooth low energy; скорочення BLE; та-
кож англ. Bluetooth smart) – технологія цифрової бездротової передачі даних (можливо стане відкритим станда-
ртом по бездротовому зв’язку) з наднизьким енергоспоживанням і малим радіусом передачі (10 м), заснована на 
недорогих мікросхемах у передавальних пристроях. Станом на червень 2007 Wibree, відомий як Bluetooth з 
ультранизьким енергоспоживанням (Bluetooth ultra-low power), 2008 року перейменований у Bluetooth з низь-
ким енергоспоживанням (Bluetooth low energy). 

Bluetooth із низьким енергоспоживанням (BLE) був упроваджений як оновлення звичайного Bluetooth. Ви-
користовуючи деякі методи 802.15.4, стандарт BLE дозволяв досягати навіть більш низького енергоспоживан-
ня, ніж ZigBee, і підтримувати безліч функцій, які спочатку виникли в ході розробки ZigBee. Переваги та недо-
ліки стандарту надано у табл. 2. 

Таблиця 2 – Основні переваги та недоліки стандарту Bluetooth/BLE 
Переваги Недоліки 

1. Низьке енергоспоживання 
2. Масове впровадження 
3. Відмінна працездатність в умовах інтенсивних 
сторонніх та взаємних завад 
4. Простота використання, відсутність необхідності 
приватного та територіального планування 

1. Максимальна пропускна здатність 2 Мб/с 
2. Відсутність  режиму автоматичного роумінгу 

ZigBee – це стандарт для недорогих, малопотужних бездротових мереж з комірковою топологією. Низька 
вартість дозволяє широко застосовувати цю технологію для бездротового контролю та спостереження, а завдя-
ки малій потужності сенсорні мережі здатні працювати довгий час, використовуючи автономні джерела жив-
лення [1]. У міру вдосконалення стандарту альянс публікує на своєму сайті (www.zigbee.org) специфікації стан-
дарту, опис профілів програмного забезпечення та інші нормативні документи. Мережі ZigBee є мережами із 
самоорганізовуванням та самовідновленням, оскільки ZigBee пристрої під час вмикання живлення, завдяки 
вбудованому програмному забезпеченню, вміють самі знаходити один одного й формувати мережу, а у разі 
виходу з ладу якогось із вузлів можуть установлювати нові маршрути для передачі повідомлень. 

ZigBee заснована на стандарті загального призначення по радіозв’язку малої потужності IEEE 802.15.4, що 
дозволяє налаштовувати поверх радіосигналу різні протоколи [3]. ZigBee призначався для мереж з розподіле-
них по значній площі малопотужних датчиків. Відповідно до потреб своєї ринкової ніші, ZigBee використовує 
коміркову мережеву структуру і витончені методи економії енергії. Так, у протоколі ZigBee передбачено швид-
ке включення і виключення приладу. Поверх 802.15.4 налаштовується низка інших протоколів, включаючи 
ISA100, WirelessHART і 6LoWPAN. Переваги та недоліки стандарту надано у табл. 3. 

Таблиця 3 – Основні переваги та недоліки стандарту ZigBee 
Переваги Недоліки 

1. Низьке енергоспоживання 
2. Фіксовані канали між каналами Wi-Fi у діапазоні 
2,4 ГГц 
3. Підтримка діапазонів нижче 1 ГГц 
4. Самовідновлення мережі 

1. Складна коміркова мережа 
2. Максимальна пропускна здатність 259 Кб/с 

Висновки. За результатами дослідження можна зробити висновок, що найбільш оптимальним стандартом 
бездротової передачі даних для систем та комплексів моніторингу ЕП є ZigBee. ZigBee забезпечує невисоку, 
але достатню швидкість передачі даних, завадостійкість та захист інформації, що передається, а також має ни-
зьке енергоспоживання. Крім цього, ZigBee підтримує можливість автоматичного відновлення  
мережі у випадку виходу з ладу одного або кількох її учасників, що забезпечує додаткову стабільність  
роботи.  
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Introduction. In the modern world, induction motors (IM) are widely used in various industries. This is due to the 
fact that IM are conditioned by simplicity in maintenance, operation and construction, low cost, high reliability, the 
ability to automatically change the torque in accordance with the change in the moment of resistance on the shaft, high 
efficiency and safety. But, despite the high operational and technical indicators of reliability, IM periodically breaks 
down and sent’s for repair operations to restore functionality. After the repair, electromagnetic parameters (EMP) of IM 
can differ from the original, which were installed in the production of the engine. Therefore, at present, there is a need 
to create methods for determining and identifying the parameters of electrical machines that have undergone repair 
operations. 

It should be noted that the developed modern methods for identifying the EMP of IM should take into account the 
nonlinearities inherent to the parameters of engine which determined for the respective operating modes. This is due to 
the fact that information about the nonlinear parameters of IM is necessary for the design of new electrical machines, 
control systems, the implementation of systems providing maximum starting torque, maximum overload capacity, 
minimum operating temperature for a given load, etc. 

One of the methods for identifying the parameters of IM, the mathematical apparatus of which allows to take into 
account all sorts of physical processes and phenomena that significantly affect the EMP of IM, in the form of 
nonlinearities in the equivalent circuit is the energy method [1]. Such physical phenomena are losses in the steel, 
nonlinearity of the magnetization curve, saturation effect of steel, effect of current displacement. Individual attention 
should be paid to the nonlinearity that is associated with the effect of current displacement in the rotor [2, 3], since it 
leads to a change in the resistance of the rotor when the engine starts, which affects the starting torque. 

It should be taken into account the fact that nonlinearities in IM are manifested with significant energy effects on the 
electric machine. Voltage, current and power are used as energy effects for IM [4]. That is, as a result of assignment the 
appropriate energy effects, it is possible to obtain various responses to changes in the parameters of IM. The change in 
the energy effects makes it possible to determine the electromagnetic parameters of the engine with nonlinearities, and 
subsequently to perform the identification of the parameters and the nonlinearities themselves. 

Aim of the research. Possibilities of application the energy method for identification EMP of IM in the starting 
mode of the engine operation taking into account the nonlinearity of the parameters in the substitution circuit. 

Materials and research results. Due to the fact that the effect of current displacement is manifested in the starting 
mode of the engine, in order to adequately conduct the identification of the EMP of IM with allowance for the current 
displacement in the rotor by the energy method, the energy impact on the motor must correspond to the starting mode of 
IM. This implies that the value of the current of the test signal supplied to the stator IM must be equivalent to the value 
of the starting current of the electric machine. 

There are several ways to connect the IM in such way that the energy impact on it corresponds to the starting mode 
of operation. 

The first of such ways to provide the required level of current is connect motor to a power source with a nominal 
voltage. But due to the fact that identification of EMP of IM is carried out for the starting mode of operation, and 
consequently rotor is inhibited, this method has a significant drawback – it is an increase in the engine temperature, i.e., 
overheating of the rotor windings and damage to the insulation, followed by failure of the AD due to interturn short 
circuits, as well as for shorting the windings to the motor housing. If we take into account that 90–95 % of BP damages, 
according to statistics, are associated with insulation damage, then according to its condition, it is possible to judge the 
performance of the engine as a whole [5]. Therefore, this method is expedient only for obtaining preliminary results or 
in the absence of additional equipment. 

The second way to ensure the required current level is to use power storage devices as a power source: 
– capacitive storage; 
– electric machines. 
Using first or second type of storage, transient processes can be obtained in the form of damped current and voltage 

signals. But in the first case, condenser battery is used as a power source (Fig. 1,a), and in the other, direct current (DC) 
motor with independent excitation (IE) can be used (Fig. 1,b). This method of providing the necessary current level is 
suitable for practical application to the AD, since the current received corresponds to the starting current, but the 
constant voltage is used, which reduces the risk of overheating of the rotor windings and damage to the insulation. 

A feature of the circuit (Fig. 1,a) is the use of a capacitor at the time of disconnection from an external power 
source. Using a capacitor as a power source makes it possible to obtain damping signals voltage and current required for 
identifying the changing resistance of the rotor from the beginning of engine start up to full attenuation of the stator and 
rotor currents. 

In the circuit for measuring the instantaneous values of voltage and current, a measuring module is used that 
contains a block of voltage (VS) and current (CS) sensors, an analog-to-digital converter (ADC) and a computer 
(Com.). 
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Figure 1 – The scheme of power supply from a capacitive energy storage device (a) 
and from electromechanical energy storage (b) 

At the moment when it is necessary to carry out identification of the IM parameters, the capacitor is disconnected 
from the external power source by opening the key B1 and closing the key B2. Moreover, the capacitance value is 
chosen such that the current in the circuit is provided at the level of the starting current of the stator AD.  

Voltage and current signals are considered at time intervals duration of 0.01 seconds each. In this case the interval 
from 0 to 0.01 corresponds to the first section, from 0.01 to 0.02 sec to the second, and so on. 

Shown in Fig. 1,b circuit works as follows: first starts the DC motor when powered from an external power source. 
At the moment when speed of DC motor has reached the rated speed, switch B1 opens and the switch B2 closes, 
thereby connecting DC motor’s armature with the stator phase of IM. Thus, a damped voltage signal is applied to the 
stator AD. 

Here it should be noted that the use of a capacitor battery as a storage device is associated with certain difficulties. 
This is explained by the fact that the battery used must correspond to the level of the nominal voltage of the ÌM, and in 
the case of the study of high-power engines, the cost of suitable batteries and their overall dimensions will be very high. 

The analysis shows that resistance of rotor has a nonlinear nature of the change due to the current displacement 
effect [1] and can be approximated by polynomials of even degree: 

( ) 2 4
2 2 20 2 2 4 2 2... ;R R dR

dR I R I Ik Ik k= + + + +

where 20R  – resistance of the rotor without taking into account their changes due to displacement effect; 

Rdk  – approximation coefficients of nonlinear resistance. 
To simplify the mathematical apparatus, the expression describing the nonlinear resistance can be approximated 

with sufficient accuracy by a polynomial of the second degree. Then the instantaneous power of nonlinear rotor’s 
resistance will have the following form: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )22 2
2 2 2 2 20 2 2 .R Rp t i t R i t i t R k i t= = +  

The proposed energy method for identifying EMP of IM allows to use current’s harmonics caused by the 
nonlinearity of the active resistance of rotor in the replacement circuit to form required harmonic composition of the 
instantaneous power. Thus it is not required to use polyharmonic power source. 

Conclusions. Currently, IM is regarded as the electrical machine with nonlinear properties and characteristics, and 
therefore increases the importance of acceptable, accurate description of the nonlinear characteristics of the results of 
mathematical processing of experimental data that can be obtained using methods and techniques for their 
implementation created for these purposes. Since the nonlinearities are manifested only under certain conditions of 
energy impact, the mathematical interpretation of energy processes is a natural basis for creating methods for 
identifying the parameters of IM, in particular, the energy method. 
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Introduction. Recently to diagnose leaks in the pipeline network of the pump complex (PC) the methods of 
frequency analysis based on Fourier transform is used [1, 2]. This approach allows determining the presence of an 
emergency mode by frequency characteristics of wave processes without stopping the pumping station. In this case, the 
presence of harmonic components in the pressure signal corresponds to the development of leakage, and their amplitude 
– characterizes the leakage volume. The main disadvantage of this method is the need to explore the periodic form
signal, as well as the inability to determine a location of leak and exact time of the emergency mode beginning.

In view of what has been said, the use of wavelet analysis is promising and it already successfully proved itself in 
problems of diagnosing damages of electric machines and gas turbine engines, in studying the properties of turbulent 
fields, etc. [3]. Moreover, the non-periodic function of time can be considered as the examined signal. In comparison 
with the Fourier transform, wavelet analysis allows more accurate estimation of nonstationary processes with respect to 
the analysis coefficients and traces the change in the frequency properties of the signal in time. 

Aim of the research. Research of wave processes in the pipeline network of pump complex during leak occurrence 
using wavelet analysis. 

Materials and research results. Leakage is the process of loss of the pumped liquid due to damage of the pipeline 
network. Causes of damage, as a rule, are the corrosion of the pipe walls, wave processes occurring in the pipe due to 
erroneous actions of maintenance personnel or external influences, as well as under the influence of natural forces, etc. 
The occurrence of leak is directly related to the appearance of wave processes in the pipeline network, which 
accompanied by vibrations propagating along the length of the pipeline. The leak affects the technological parameters 
of the PC: the loss of the mass of the liquid causes a drop in the pressure and, as a consequence, a moving “low-pressure 
wave” arises that moves in both directions through the pipeline at the speed of sound. The leakage is characterized by a 
change in the hydraulic resistance leakR ( t )  of the pipeline section, equivalent to the volume of the lost liquid. 

Research of leakage in the pipeline network of PC was conducted on a mathematical model of the automatic control 
system (ACS) of the frequency-regulated electric motor (FREM) of the pump with pressure stabilization function in the 
user network. A mathematical description of the PC model with a FREM of the pump, a pipeline network represented 
by 20 sections and a consumer at the end, are given in [4]. In the model, the leakage bloc is described as RLC – chain 
with parameters different from the parameters of the pipeline network and can be connected to any of its sections. 

For PC with parameters of: electrical motor 7500Pn =  W, 220Un =  V, 7,303n =ω  s-1, 15In = А, 7,24M n =  Нm;

pump 011627,0Qn = m3/s, 4,22H p = m; pipeline network 1,0d = m, 1000L =  m, 20n = , 00785,04dS 2 == π  m2,

0183,0R0 = s/m2, 7,2038C0 =  m2, 1962,0L0 =  s2/m2, 855,9Rcon =  s/m2  the pressure curves were obtained ( )tH
during leakage occurrence in the pipeline network with volume nleak Q14,0Q =  in moment of time 90t =  s, on distance 
400 m from pump station (Fig. 1,а).  

From the analysis of the obtained curves, it is demonstrable that in the presence of a leak in the pipeline network at 
time 90t =  s, the pressure drops in the consumer's network (Fig. 1,a). The ACS compensate the deviation of the 
pressure, increasing the angular frequency of rotation of the motor shaft. This leads to an increase in discharge and 
pressure at the pump outlet. 

There are exist many types of wavelets of various shapes, having high frequency or temporal resolution. For 
frequency-time analysis of wave processes in a pipeline network with leakage, the Morlet wavelet is used, which allows 
to achieve maximum spatial and spectral resolution by using a mathematical function [5]: ( ) 2ttj eet 0 −= ωψ , where
t  – time of wavelet existence; 0ω – central frequency of wavelet. 

In Fig. 1,b shown the time-frequency wavelet spectrum of the pressure signal at the pump outlet during leak 
occurrence in the pipeline network of PC at time 90t =  s. It can be seen that the largest values of the wavelet 
coefficients correspond to the nonstationary process occurring in the pipeline. This allows us to determine the exact 
time of the onset of the leakage development and the harmonic components, characterizing the nonstationary process. 

Quantitative evaluation of the wavelet analysis of wave processes in the hydrosystem during leak occurrence is 

performed by determining root-mean-square values of wavelet coefficients in the time domain: KaA
K

1k

2
kk ∑

=
= , where 

K – quantity of wavelet coefficients; k  – number of wavelet coefficient; ka  – value of k  wavelet coefficient (Fig. 1, c,d). 

mailto:2411kdu@gmail.com
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Figure 1 – Curves of pressure changes at the pump outlet ( )tH p  and at the consumer ( )tHcon  (а), 
 wavelet spectrum of the pressure signal (b) and the dependence of the amplitude of the wavelet coefficients 
from the time at the pump outlet (c) and at the consumer (d) during leak occurrence in pipeline network 

 

Analysis of obtained curves allowed us to establish the peak values of the wavelet coefficients and the time of their 
appearance: for the pressure signal at the pump outlet, the time 274,91t1 =  s, corresponds to the maximum value of 

kpA , for the signal of the pressure at consumer, the time of maximum value coefficient kconA  equal 072,91t2 =  s. This 

allows to determine the location of leakage [6]: ( ) L2ttv2LX 21leak −−+= , where SQv n= – velocity of fluid in the 
pipe, m/s; 21 t,t  – time of fixing the peak values of the wavelet coefficients corresponding to the onset of the occurrence 
of pressure waves during leakage at the pump outlet and at the consumer, respectively, s. For the case under 
consideration: 399X leak =  m (actual location of the leak: 400X fact =  m).  

Conclusions. It is shown that the use of wavelet analysis makes it possible to determine not only the fact of leak 
presence in a pipeline network, but also the exact time of the initiation of an unsteady process. The use of frequency-
time relations of wavelet coefficients provides an opportunity to perform a quantitative estimation of a non-stationary 
processes for different values of the leakage volume and the location of its localization. 
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Вступ. Метрополітен є безпечним, надійним, екологічним та економічним транспортом, який забезпечує 

значну кількість пасажирських перевезень у містах-мегаполісах. Разом з тим, з моменту виникнення 
метрополітену постійно вирішується проблема зменшення споживання електроенергії [1]. Особливо 
актуальним вирішення цієї проблеми стає останнім часом у зв’язку з поетапним підвищенням вартості 
енергоносіїв протягом 2015–2017 років. Ще одним рушійним чинником необхідності прискореного вирішення 
зазначеної проблеми є відміна пільгових тарифів на електроенергію для метрополітенів України. 

На сьогодні метрополітенами України активно ведеться пошук ефективних заходів з енергозбереження. В 
останні роки з метою скорочення витрат електроенергії на тягу потягів поступово вводиться в експлуатацію 
модернізований та новостворений рухомий склад, головними відмінностями якого є впровадження 
енергоощадних систем і технологій, насамперед систем рекуперативного гальмування. Проте з існуючих 
досліджень [1, 2] відомо, що електроенергія рекуперативного гальмування потягів реалізується далеко не в 
повному обсязі. За існуючої системи енергозабезпечення вітчизняного метрополітену величина використання 
електроенергії рекуперативного гальмування складає лише 5–10 % від об’єму спожитої електроенергії на тягу, 
у той час як існують резерви додаткового енергозбереження на рівні 20–30 % [1–4]. Отже, на сьогодні проблема 
підвищення ефективності використання електроенергії рекуперативного гальмування в метрополітені 
залишається актуальною. 

Мета роботи. Аналіз заходів щодо підвищення ефективності використання електроенергії рекуперативного 
гальмування в метрополітені та пошук серед них найбільш перспективного. 

Матеріал і результати дослідження. Основні заходи щодо підвищення ефективності використання 
електроенергії рекуперативного гальмування в метрополітені проаналізовано шляхом огляду низки досліджень 
[1–11]. За результатами їх аналізу встановлено, що для підвищення ефективності використання електроенергії  
рекуперативного гальмування в метрополітені можна впровадити такі заходи: коригувати графіки руху потягів, 
установити регулятори напруг на шинах тягових підстанцій (ТП), обладнати ТП інверторами для реверсування 
електроенергії в зовнішню систему електропостачання, упровадити системи накопичення енергії (СНЕ). З 
метою визначення переваг та недоліків застосування вищезазначених організаційних та технологічних заходів 
виконано їх порівняльний аналіз за такими показниками: термін окупності заходу, величина обсягу 
заощадженої електроенергії, обсяги робіт з упровадження. Результати порівняльного аналізу наведено в табл. 1.  

 
Таблиця 1 – Порівняльний аналіз заходів 

Найменування заходу Термін окупності 
заходу, років 

Величина об’єму 
заощадженої енергії від  

спожитої на тягу, % 

Обсяг робіт  
з упровадження  

Коригування графіка руху потягів Оцінити складно ≤ 7 Незначний 
Установлення регуляторів напруг на шинах ТП 4–8 4–5 Незначний 

Обладнання ТП інверторами 7–15 8–15 Значний 
Упровадження СНЕ 3–10 10–25 Середній 

 
Результати аналізу для кожного із зазначених заходів наведено нижче. 
Коригування графіка руху потягів. Реалізувати використання електроенергії рекуперативного гальмування в 

повному об’ємі шляхом оптимізації графіка руху потягів неможливо [6, 11]. Це пов’язано з тим, що для повного 
використання електроенергії на тягу графік руху потягів має передбачати одночасне прибуття й відправлення 
потягів на всі станції, за якими забезпечується збіг у часі споживання й рекуперації електроенергії. Однак 
частково підвищити ефективність використання електроенергії рекуперативного гальмування шляхом 
раціоналізації графіків руху потягів можливо за рахунок меншого уповільнення під час гальмування. Проте такі 
режими призводять до зростання часу ходу на перегоні та зменшення пропускної здатності. У разі 
упровадження раціональних графіків руху також виникають певні труднощі, пов’язані з організаційними 
питаннями. Перевагами коригування графіків руху потягів є незначні капіталовкладення та обсяги робіт з 
упровадження, а недоліками – незначна кількість заощадженої енергії, проблема оцінювання терміну окупності 
внаслідок впливу витрат за рахунок зменшення пропускної здатності, складність упровадження заходу. 

Установлення регуляторів напруг на шинах ТП. Одним з можливих заходів підвищення ефективності є 
розширення зони рекуперації шляхом регулювання напруги на шинах суміжних ТП. Проте перетікання 
надлишкової електроенергії рекуперативного гальмування на сусідні ТП супроводжуються збільшенням втрат 
енергії в тяговій мережі на рівні 5–10 %. З робіт [6, 11] установлено, що раціональні напруги на шинах ТП 
дозволять збільшити обсяги рекуперації енергії на 10 % і на 50 % зменшити кількість зривів рекуперативного 
гальмування, що в результаті дозволяє заощадити споживання електроенергії на тягу на рівні 4–5 %. 
Перевагами заходу є порівняно незначний термін окупності та простота впровадження порівняно з іншими 
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заходами, а недоліками – незначна кількість заощадженої енергії та значні втрати енергії в тяговій мережі під 
час її транспортування. 

Обладнання ТП інверторами. Перевагою застосування інверторів є значна кількість заощадженої 
електроенергії порівняно з вищезазначеними заходами (на рівні 10–15 % електроенергії, що споживається на 
тягу потягами). Але у цьому разі повернення енергії в первинну систему енергопостачання має низку суттєвих 
недоліків [2, 6, 9, 11]: 1) втрати енергії в тяговій мережі на рівні 10 %; 2) ускладнення обладнання ТП 
(установлення інвертора, перетворювального трансформатора, реактора, системи керування, датчиків тощо); 3) 
енергія, що передається в первинну мережу, має низьку якість; 4) погіршується режим живлення нетягових 
споживачів; 5) підвищується напруга в тяговій мережі; 6) значний термін окупності такого впровадження. 

Упровадження СНЕ. За допомогою впровадження СНЕ можна додатково скоротити близько 10–25 % 
електроенергії, що витрачається на тягу потягів [3–6, 10]. Упровадження СНЕ передбачає використання 
реверсивного перетворювача, вимірювальних датчиків у колі накопичувача, системи керування й власне 
накопичувача. Недоліком заходу є потреба в суттєвих капіталовкладеннях, серед яких витрати на 
вищезазначене обладнання та його обслуговування. У цьому разі технологічно можливо розміщення СНЕ в 
різних місцях системи енергозабезпечення метрополітену (на ТП, уздовж лінії контактної мережі, на потязі). 
Перевагою розміщення систем на ТП та вздовж лінії контактної мережі є відсутність впливу на динамічні 
характеристики потягу. Перевагою розміщення систем на потязі є найбільша енергоефективність; відсутність 
впливу на якість електроенергії контактної мережі та термін служби її елементів (проводів, шин тощо); 
можливість забезпечення автономного ведення потягу під час виникнення аварійних режимів у системі 
енергозабезпечення метрополітену. 

За результатами узагальненого аналізу робіт [1–11] установлено, що порівняно з іншими заходами 
упровадження СНЕ є найбільш перспективним та раціональним, оскільки дозволяє заощадити найбільший 
обсяг електроенергії, за умов вибору раціонального технічного рішення може мати найменший термін 
окупності та потребує проведення середнього обсягу робіт та змін у інфраструктурі системи енергозабезпечення. 

Висновки. За результатами аналізу існуючих досліджень установлено: 
– основними заходами з підвищення ефективності використання електроенергії рекуперативного 

гальмування є коригування наявних графіків руху потягів, установлення регуляторів напруг на шинах ТП, 
обладнання ТП інверторами, упровадження СНЕ; 

– найбільш перспективним та раціональним заходом з підвищення ефективності використання 
електроенергії рекуперативного гальмування є впровадження СНЕ. Їх упровадження, залежно від інтенсивності 
руху потягів на лінії, місця розміщення в системі електропостачання метрополітену, типу та параметрів 
накопичувача, дозволить заощадити 10–25 % електроенергії.  
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Introduction. Nowadays people pay a lot of attention to problems of effective using of energy resources in munici-

pal buildings. Permanent monitoring of power system parameters leads to accumulation of a large amount of infor-
mation about energy consumption. Analysis of current indicators gives us, at first, operational information about the 
actual number of consumed resources. To get more valuable data – trends, regularities and connections between param-
eters, predictive models – is available on the basis of analysis of data set of a certain period of time. Processing and vis-
ualization of large amounts of data means using of specialized algorithms and methods of intellectual analysis. Variety 
of data about energy consumption in buildings of different purposes causes the necessity of unified algorithm of the 
primary analysis.  

Aim of the research. To improve the quality of analysis of operating modes of municipal buildings by automation 
the process of primary processing the data about their energy consumption. 

Material and results of the research. Considering, that analytical processing of power consumption data is typical 
project of Data Mining, we considered the cross-industry methodology for CRISP-DM to be the basis [1]. It consists of 
description of typical project stages, tasks, connected with each stage, and explanation interconnection between them. 

To analysis of energy consumption in buildings is advisable to use the data about amount of consumed heat and 
electric energy, internal normalized temperature, area and volume of building. The data of external air temperature also 
must be saved. At the beginning are carried out procedures of receiving data from different sources, provided necessary 
level of their informativity and quality (absence of errors and missed values), conversion to a single format, in which 
they can be download in a data warehouse or analytical system (removal the possible transitive dependencies), then – 
transition to data design stage. 
For comparison analysis of operating modes in municipal buildings is appropriate to use the same indicators [4]: 

– specific heat consumption ( 3
1 m/hkW,q ⋅ ): 

V
kWh_Eq =1 , (1) 

where kWh_E  – heat consumption for a certain period, hkW ⋅ ;V  – volume of building, 3m ; 

– specific electricity consumption ( 3
2 m/hkW,q ⋅ ): 

V
kWh_Wq =2 , (2) 

where kWh_W  – electricity consumption, hkW ⋅ ;V  – volume of building, 3m ; 
– coefficient of degree-days of the heating period ( KDD ): 

adZ)C_TinC_Tk(
ndZ)aneТnT(

KDD
⋅−

⋅−
= , (3) 

where СnT °= 20  – internal normalized temperature; С.aneТ °= 80  – average normalized external temperature; 

180=ndZ  – normalized duration of the heating period; C_Tk , С°  – internal normalized temperature ; C_Tin , С°  – 

average actual external temperature; adZ  – actual duration of the heating period; 

– specific heat consumption which is given to the settlement conditions ( 3
1 m/hkW,tq ⋅ ): 

KDDqtq ⋅= 11 ; (4) 

– specific electricity consumption which is given to the settlement conditions ( 3
2 m/hkW,tq ⋅ ), 

KDDqtq ⋅= 22 . (5) 
During the next stage of analysis are determined general descriptive statistics (skewness, kurtosis, standard deviation, 
standard error of the mean), by the Shapiro-Wilk test of normality in this data is checking normal distribution. Then the 
correlation analysis is conducting. It’s goal is getting quantitative evaluation of the interconnection in data. During this 
process due to the results of the checking normal distribution is determining the method of correlation analysis: Pearson 
– for normal data distribution, Spearman correlation coefficient, which works not with initial values of variables, but 
with their ranks – for data with distribution which is differ from normal.  
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Then we build boxplot [3] or charts of kernel density estimation to compare the distribution of probabilities between 
data groups. The most important stage of analysis is aggregation. The usage of the maximum detailed data isn’t suitable 
for reliable description of subject area, that’s why the most interesting for analysis is data generalized for a certain time 
interval, appointment of buildings, climatic zones, etc. As result the huge amount of the modes of operation in munici-
pal buildings data become replaced by relatively small number of entries with aggregated values, for which the previous 
stages of analysis repeat. 

At the figure 1 you can see the matrix of correlation coefficients for the given operating modes of seven educational 
buildings of Kremenchug National University since 2012 till 2016 years. We can draw conclusions about existing of 
inverse proportional dependence of heat consumption (absolutely and specific) from temperature. Dependence of heat 
consumption from temperature is expressed much weaker, and during the transition to a specific one, which is given to 
the settlement conditions, disappears. At the figure 2 depicted boxplots of specific heat consumption in different heating 
periods. We can see the general tendency of consumption reduction, but the available outlier (significant overruns) in 
data of the heating period in firs building during 2013-2014 years. 

 

 
 

 
 

Figure 1 – Matrix of Spearman correlation coeffi-
cients 

Figure 2 – Boxplots of the specific heat con-
sumption during heating periods 

 

Conclusions. Is developed the method of primary analysis of operate modes in municipal buildings based on 
CRISP-DM method considering the features of the application area. The received results is the basis on which can be 
create a model for maintenance the making decisions of improving their energy efficiency. This basis takes into account 
the structure of informative data and goals, can solve analytical tasks, visualize the results and generate reports. 
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Introduction. Induction motors are wide used in industrial processes because of their simple and reliable construc-
tion.  

However, there happen sudden failures of IM, and they may lead to significant pecuniary losses because of repair 
operations and idle time.  Timely diagnostics of incipient IM faults is a very important task. To achieve this effect were 
developed different on-line IM diagnostic systems. 

Based on researches the most frequent IM faults are the following: the bearings defects (32–52 %), stator windings 
defects (15–47 %), rotor bars/rings (less than 5 %), shaft or coupling defects (about 2 %), defects caused by external 
devices (12–15 %), other defects (10–15 %) [1].  

For detection of these faults and diagnostic in electrical machines were developed different methods [2, 3].  
–  Time and frequency domain analysis. 
–  Time domain analysis of the electromagnetic torque and flux phasor. 
–  Temperature measurement. Infrared recognition, radio frequency (RF) emission monitoring. 
–  Motor current signature analysis (MCSA). 
–  Motor power signature analysis (MPSA). 
–  Noise and vibration monitoring. 
–  Acoustic noise measurement. 
–  Harmonic analysis of motor torque and speed. 
–  Model, artificial intelligence and neural network based techniques. 

The main problem of most methods, they can be successfully used for IM incipient faults detection in high- and av-
erage- power machines. There are some limitations to use these methods for low- and average- power machines because 
of economic reasons and sensors size. 

In case of small and average-power induction motors, cheap and reliable fault detection methods could be developed 
basing on electrical signals analysis. Among these techniques, motor current signature analysis (MCSA) and motor 
power signature analysis (MPSA) have some advantages. It allows making non-intrusive IM diagnostic, not affected by 
the type of load and other asymmetries for any kind of IM. 

Aim of the research. Comparative assessment of induction motor diagnostic methods based on current spectral 
analysis. 

Materials and research results. MCSA is a frequently used method for analyzing faults of induction motors. Most 
of three-phase induction motor faults occur in due to broken rotor stator windings short circuits and bars, air-gap anom-
alies. As a result of these faults, various magnetic flux components are produced in the magnetic circuit of the induction 
motor. This makes changes to harmonic spectrum in the line current of the stator, which can be detected by current 
transducers and spectrum analyzers. Motor current and power signature analysis has an advantage of possible online 
monitoring that can be performed without interfere in production process. It allows diagnose failures or any possible de-
fects before serious breaking.  

Fig. 1 shows an example of a current spectrum resulted by broken rotor bars. It can be defined by the frequency 
sidebands near the main harmonic. 

 
Figure 1 – Idealized current spectrum for IM with broken rotor bars 

These methods need current signals of one or two phases. For the analysis uses Fast Fourier Transform that gives a 
current spectrum for next fault detection. Electrical or mechanical damages can be detected based on presence in a mo-
tor current spectrum specific harmonics. Simplicity of this method makes it very attractive and leads to numerous diag-
nostic systems based on such analysis. In spite of all the advantages, it should be mentioned, that IM diagnostics based 
on current analysis depends on supply voltage quality, and in some cases can lead to wrong results. 
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According to the research were received next experimental results [4]. Fig. 2,a shows part of the frequency resolved 
current spectrum for the IM. The spectrum is completely free of any current components around the main supply fre-
quency, and consequently, the frequency range in which current components due to broken rotor bars are expected are 
empty. The motor thus shows no signs of broken rotor bars. On Fig. 2,b there are signs of initial rotor asymmetry, but 
yet it is a healthy motor. Fig. 2,c shows the supply frequency have a current components that can be observed beside the 
main harmonic. That is a result of damaged rotor bars. 

Different faults have different characteristics in their fault patterns, which gives rise to unique current signature pat-
terns. 

 
а)      b)  

 
Figure 2 – Motor current spectrum:  

а) motor current spectrum of a healthy motor; b) current spectrum showing signs of initial rotor asymmetry; 
c) current spectrum with a damaged rotor 

Power spectra analysis allows detecting possible faults presence and estimate damage degree by analysis of proper 
harmonic amplitude. As a result, the possibility to make the estimation of the energy of fault and the correlation of this 
energy to additional damage of IM parts under influence of vibrations caused by proper harmonic appears.  

MPSA allows analyzing IM modes under significant nonlinearity. This method needs the data of current and voltage 
measurement in two phases. It requires more sensors, but gives more reliable results [5]. 

Both considered methods allow detecting most common faults and damages of induction motor and do not require 
expensive hardware for implementation. In order to choose best solution for implementation of IM diagnostic, it de-
pends on exact situation and demands for diagnostic accuracy. 

Conclusions. The common types of faults and their diagnostic methods have been investigated. Various static fac-
tors, such as the load condition, saturation effect, imbalance of power supply, and motor misalignment can strongly af-
fect the accuracy and speed of standard motor fault diagnostics. In these circumstances motor current and power signa-
ture analysis allow to achieve good results. These methods are very commonly used in industries and laboratories and it 
is very effective and cost efficient. Both these methods can be effectively used for diagnosis but MCSA in some cases 
may lead to wrong results, because of small amplitude values of harmonics, related to damage. MPSA allows avoiding 
such mistakes, and it can be considered as more suitable and reliable method for IM fault detection. 
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Введение. Вероятностный характер водопотребления требует непрерывных изменений в режиме работы 
насосных установок (НУ). Эта задача решается с помощью систем автоматического управления (САУ) НУ, реа-
лизующих стабилизацию давления на выходе НУ или в диктующей точке гидросети [1]. Однако такие системы 
не учитывают в процессе работы изменение параметров и характеристик электропривода (ЭП), насоса, трубо-
провода, потребителя и системы в целом.  

Работа оптимальных (адаптивных) САУ НУ автоматически подстраивается на текущие изменения при из-
менении параметров и характеристик электрогидравлического оборудования, что реализуется соответствую-
щим алгоритмом управления системы, обеспечивая, тем самым, наилучшее значение критерия оптимальности. 
Так, в [2] система оптимального управления НУ с вариацией параметров гидросети при стабилизации напора на 
выходе турбомеханизма обеспечивает работу насосного комплекса в области максимальных значений КПД 
насоса. Однако для достижения максимальной энергоэффективности необходимо учитывать изменение пара-
метров и характеристик всех элементов силового канала НУ. 

Цель работы. Повышение энергоэффективности насосных комплексов водоснабжения путем разработки 
экстремальной системы автоматического управления насосной установки. 

Материал и результаты исследования. Анализ [2, 3] показал, что для энергоэффективного управления НУ при 
стабилизации давления в трубопроводной сети критерий оптимальности замкнутой САУ НУ должен иметь вид: 
 ( ) min→+= 2211 IaIaI , (1) 
где I1, I2 – показатели эффективности, характеризующие технологическую и энергетическую составляющие 
критерия оптимальности, соответственно; a1, a2 – весовые коэффициенты. 

Технологическая составляющая критерия оптимальности должна обеспечивать минимум разницы требуемо-
го Hcrec и текущего Hccur  значений напора в диктующей точке гидросети: 
 ( )( )npsnccurcrec1 HHHI −= , (2) 
где Hpsn – номинальное значение напора на выходе НУ; n – показатель степени, позволяющий получить мини-
мальное значение технологической составляющей при текущем рассогласовании напора (Hcrec – Hccur), не пре-
вышающем допустимое значение отклонения напора ∆Hp в контрольной точке трубопроводной сети. 

Анализ [4, 5] показал, что для каждого конкретного частотно-регулируемого ЭП НУ существует ограничен-
ный интервал изменения частоты вращения, на котором удельное энергопотребление Е минимальное. 

Подтверждением сказанного являются приведенные на рис. 1 зависимости удельного энергопотребления  от 
частоты вращения ЭП при разных значениях сопротивления сети потребителя, полученные для водопроводной 
насосной станции второго подъема г. Кременчуга с параметрами преобразователя частоты: fn =50 Гц; Тfc = 0,3 с; 
kfc = 1; центробежного насоса: Qn =2000 м3/с; Нn = 100 м; Р = 760 кВт; nn = 980 об/мин; Тp = 0,106 с; kp = 1; 
А2 = 118; В2 = 20,384; С2 = - 94,888; асинхронного двигателя: Р = 800 кВт; J = 7,3 кгм2; ωn = 103,254 с-1; β=2856; 
Тe=0,194  с; трубопровода и потребителя: d = 0,8 м; kе= 2 мм; Tс = 4 с; Нs = 40 м; Rсpl = 55 с2/м5; l = 20,28; 
c = 4264; r = 0,62; ∆Hp = 1,5 м.  
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Анализ полученных графиков показал, что 
наибольшую экономию электроэнергии можно полу-
чить при работе ЭП насоса на частотах 35–37 Гц при 
сопротивлении сети потребителя Rc=Rcп, Rc=2Rcп, 
Rc=3Rcп соответственно. 

С учетом вышеизложенного, энергетическая со-
ставляющая критерия оптимальности может быть 
представлена показателем удельного энергопотребле-
ния НУ: 

                                pscon2 QPI = ,                               (3) 

где Pcon – потребляемая насосным агрегатом (НА) 
мощность; Qps – подача на выходе насосной установ-
ки. 

Для рассматриваемой НУ при Hcrec= 17 м: n=6; 
a1= 80, a2= 20. 

На рис. 2 приведены графики изменения пара-
метров экстремальной САУ НУ: удельного энергопо-
требления Е(t), подачи Q(t), потребляемой Pcon(t) НА 
мощности, частоты f(t) питающей сети,    

Рисунок 1 – Зависимости удельного энергопотребления 
от частоты вращения ЭП при разных значениях  

сопротивления сети потребителя 
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напора Hcrec(t) и сопротивления Rccur(t) в гидросети потребителя. В момент времени t1=500 с уменьшается водо-
потребление, при этом система сначала стабилизирует напор в контрольной точке гидросети  
(t2-3=500-630 с), а затем осуществляет поиск частоты вращения ЭП насоса (t3-4=630-1000 с), соответствующей 
режиму НК с максимальной энергоэффективностью (t4=1000 с). Изменение H-Q характеристик насоса в процес-
се эксплуатации задается соответствующими коэффициентами аппроксимации А`2, B`2, C`2 и математической 
зависимостью для определения текущего КПД насоса: η`рi(t)= η(1–аηTty), где T – длительность эксплуатации 
насоса; ty  – количество часов эксплуатации на протяжении года; аη – параметр изменения КПД НА в результате 
коррозии и загрязнения внутренней части рабочих колес. В момент времени t5=1000 с происходит изменение 
напорно-расходной и энергетической характеристик насоса в результате износа. Анализ полученных кривых 
показал, что при эксплуатации насоса в течение T=10 лет (аη=1,5∙10-6; ty=4344 ч) энергопотребление НА возрос-
ло на 18 %, при T=30 лет – на 35 %. 
 

 
Рисунок 2 – Графики изменения параметров экстремальной САУ НУ 

 

Выводы. Обосновано, что критерий оптимальности экстремальной системы автоматического управления 
насосной установкой водоснабжения должен включать технологическую и энергетическую составляющие, что 
позволит обеспечить не только стабилизацию давления в диктующей точке, а и минимум энергопотребления 
насосной установки на транспортировку рабочего продукта. Исследование энергоэффективных режимов рабо-
ты насосной установки водоснабжения на математической модели экстремальной САУ НУ показал, что в каче-
стве энергетической составляющей целесообразно использовать удельное энергопотребление, которое в полной 
мере отражают фактическое перераспределение потерь мощности во всех элементах насосной установки с уче-
том переменного характера нагрузки, способа регулирования производительности, изменившихся в процессе 
эксплуатации характеристик технологического оборудования.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных установках. – М.: 
Энергоатомиздат, 2006. – 360 с. 

2. Бур’ян С.О., Печеник М.В., Боднар Д.О. Оптимальне керування насосною установкою з варіацією 
параметрів гідравлічної мережі // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – Вип. 12 (1121). – С. 54–59. 

3. Алексеева Ю.А., Коренькова Т.В., Конох И.С. Экстремальная система автоматического управления 
гидротранспортным комплексом при стабилизации технологического параметра // Електромеханічні і 
енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. Кременчук: КДУ, 2010. − Вип. 2/2010 
(10). – С. 34–38. 

4. Алексеева Ю.А. Оценка энергоэффективности насосных комплексов при переменном графике нагрузки 
// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації : збірник наукових праць XIІ 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів 10–11 квітня 2014 р. – Кременчук: 
КрНУ, 2014. – С. 132−133. 

5. Закладной А.Н., Праховник А.В., Соловей А.И. Энергосбережение средствами промышленного 
электропривода. − К.: ДИЯ, 2001. – 343 с. 



ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 

113 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ  
БОЛЬНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

М. Н. Волжан, главн. энергетик,  
Горишнеплавневская городская больница 
ул. Мира,10, 39800, г. Горишние Плавни, Украина, e-mail:mariya.volzhan@gmail.com 
Т. М. Реминяка, магистр., С. В. Соловей, магистр. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина 

 
Введение. Больничные учреждения являются стратегически важными социальными объектами, поэтому  к 

их энергетической безопасности  предъявляется ряд требований. Данные требования описаны в регламентиро-
ванных нормативных документах. Но в связи с недофинансированием бюджетной сферы, с морально и физиче-
ски устаревшим оборудованием, изменением требований в нормативной документации они не выполняются в 
полном объеме [1].  

Цель работы. Проанализировать энергетическое хозяйство типового больничного комплекса. Выделить 
технические решения, которые обеспечат энергетическую надежность объекта.   

Материал и результаты исследования. Типовые больничные комплексы характеризуются наличием в сво-
ем составе как основных структур, так и вспомогательных, которые позволяют обеспечивать полноценное 
функционирование предприятия. Их состав может изменяться в зависимости от назначения, места расположе-
ния, количества жителей, профиля заболеваний местного населения и прочих факторов. К основным структу-
рам относятся операционные, стационарные и поликлинические отделения разного профиля, которые занима-
ются непосредственно лечебным процессом. К вспомогательным относятся хозяйственные подразделения, та-
кие как прачка, гараж и прочие, обеспечивающие техническую поддержку основных подразделений. Соответ-
ственно, имея такую разнообразную структуру, к больничному комплексу в целом не может предъявляться 
один шаблонный перечень требований нормативной документации [1, 2]. 

Так, согласно [3], лечебно-профилактическое учреждение имеет три категории безопасности электроснаб-
жения. 

ІІІ категория реализуется от одного источника, перерыв в работе которого разрешается на время восстанов-
ления сети. К этой категории относятся вспомогательные корпуса, такие как гараж, складские помещения и 
прочие. 

ІІ категория реализуется от двух независимых взаиморезервируемых источников, в которых допускается пе-
рерыв на время, необходимое для включение резерва. К данной категории относятся палаты стационарного 
пребывания, амбулатории и прочие. 

І катерогия реализуется от двух независимых источников, включение резерва которых реализуется автома-
тически через АВР. 

Для особой группы І категории надежности электроснабжения необходимо дополнительно предусмотреть 
подключения от третьего независимого взаиморезервируемого источника, который может обеспечить электро-
снабжение определенной продолжительности. Таким источником может быть дизельная электростанция (ДЭС), 
автономное бесперебойное питания (АБП), аккумуляторные батареи. 

К І особой категории относятся операционные, родильные залы, отделения анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии и прочие, от бесперебойной работы которых непосредственно зависит жизнь больного. 

При постройке больничных комплексов эти требования выполнялись при помощи дизельных генераторов, 
которые устанавливались либо в подвальных помещениях корпусов, либо в отдельно стоящем здании. Но в свя-
зи с тем, что больницы в нашей стране эксплуатируются более 40 лет, дизельные генераторы в 90 % случаев 
вышли из строя из-за отсутствия комплектующих запчастей и изменения нормативов их эксплуатации. 

На данный момент вопрос обеспечения требований категорий больницы решен не полностью. Так, для того 
чтобы его решить, устанавливают либо новые модели ДЭС, либо аккумуляторные батареи в различной моди-
фикации. Каждый из этих методов решения имеет свои недостатки, а именно: при установке ДЭС необходимо 
предусматривать монтаж самой установки на определенном расстоянии от здания, в котором находится элек-
троприемник І особой категории. Но, как правило, если рассматривать больничный комплекс как одно пред-
приятие, потребители такой категории находятся не в одном здании. Поэтому монтаж ДЭС затрудняется и с 
точки зрения практической реализации проекта, и с точки зрения стоимости, в связи  с чем, несмотря на надеж-
ность этого метода, т.к. он обеспечивает более длительную продолжительность работы в случае аварии основ-
ной сети, чаще всего прибегают к установке аккумуляторных батарей либо АБП. Основное достоинство этого 
метода заключается в том, что это оборудование можно монтировать в пределах помещения электрощитовой. 
Поэтому реализация данного метода экономически выгодней, чем монтаж ДЭС. Но и данный метод имеет ос-
новной недостаток, который заключается в том, что аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок экс-
плуатации, в среднем от 2-х до 5-ти лет, после чего необходимо проводить их замену [5]. 

Так как бюджет больницы невелик (это не предприятие, которое приносит прибыль), то вопрос реализации 
изначальной установки АБП (приведения к І особой категории) весьма затруднителен и многие его недооцени-
вают. В целом вопрос периодичной замены батареей аккумуляторов приводит проблему в тупик. 
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Согласно [4], лечебно-профилактические учреждения по надежности теплоснабжения относятся к 1-й кате-
гории. При проектировании систем теплоснабжения потребителей 1-й категории предусматривается два ввода 
тепла от независимых источников либо от закольцованных тепловых магистралей, чтобы они могли обеспечи-
вать непрерывное теплоснабжение объекта.  

При постройке больничных комплексов, как правило, прокладывают одну магистраль от городской тепло-
вой сети, как и для всех остальных категорий потребителей. В некоторых случаях для выполнения требований 
норм прокладывают дополнительно трубы магистральной сети. Надежность теплоснабжения такая сеть обеспе-
чить не может, т.к. источник тепловой энергии в рассмотренном варианте один. И при аварии на центральной 
котельной больница останется без отопления. 

Как вариант решения, в теплоснабжении, помимо городской сети, должен быть еще независимый источник. 
Таким источником может быть источник альтернативной энергии, такой как солнечный коллектор, тепловой 
насос либо котельная на альтернативном топливе. 

Солнечные коллекторы – установка, в которой осуществляется преобразование солнечной радиации в теп-
ловую энергию и передача для нагрева воды. На данный момент это наиболее дешевый вид тепловой энергии. 
Но он имеет ряд недостатков: не может работать в минусовые температуры, при длительном отсутствии солнца. 
Для нашего региона недостаточна мощность потока солнечной энергии в отопительный период.  

Тепловые насосы – это термодинамическая установка, которая осуществляет обратный термодинамический 
цикл, в котором рабочее тело отбирает тепло от среды с низкой температурой и передает его теплоносителю с 
более высокой температурой. Они состоят из трех контуров: внешний «холодный контур» (источник низкопо-
тенциального тепла); внешний «теплый контур» (потребитель высокопотенциального тепла) и непосредственно 
сам тепловой насос. Характерной особенностью тепловых насосов является то, что чем больше размер внешне-
го «холодного контура» (источника низкопотенциального тепла), тем больше тепловой энергии может такая 
установка произвести. Но при этом стоимость такой установки значительно увеличивается. Поэтому, как пра-
вило, тепловые насосы не рассчитывают на максимальные тепловые нагрузки, а рассчитывают на номинальные. 
Но даже тепловые насосы, которые рассчитаны на номинальную нагрузку, для бюджетного предприятия очень 
дорогие и их монтаж также затруднителен из-за недостаточного количества площадей для монтажа внешнего 
«холодного контура». 

Котельные на альтернативном топливе – отопительные устройства, которые выделяют тепловую энергию в 
процессе горения альтернативного твердого топлива и передают потребителю по трубопроводам. Принцип пе-
редачи тепловой энергии потребителю, т.е. на тепловой пункт корпуса, ничем не отличается от передачи тепло-
вой энергии от котельной на традиционном топливе. Теплоноситель представляет собой нагретую до опреде-
ленной температуры теплоносителя воду. При этом температура теплоносителя напрямую зависит от темпера-
туры наружного воздуха и меняется, согласно температурному графику, в пределах 47–97ºС. 

На твердотопливных котельных используется как первичное сырье, такое как дрова и уголь, так и вторичное 
сырье, такое как отходы деревоперерабатывающей промышленности и растительные остатки сельскохозяй-
ственных культур (стебель и шелуха кукурузы, подсолнуха, пшеницы, ячменя). 

Этот метод – один из перспективных, т.к. наша страна имеет запас вторсырья. Но главным недостатком та-
кого метода является то, что затруднительно обеспечить бесперебойное теплоснабжения из-за ограничений в 
количестве хранения запаса на территории котелен, согласно требованиям норм пожаробезопасности. 

Учитывая вышеизложенное, можно отметить то, что на данный момент энергобезопасность больничных 
комплексов обеспечена не в полном объеме. Это связано с морально и физически устаревшим оборудованием 
энергетических инженерных сетей и изменением требований нормативной документации.  

Выводы. В работе проведен анализ энергетической безопасности типовых больничных комплексов. Выде-
лены основные требования нормативной документации и методы их реализации. Проведено сравнение методов 
обеспечения энергобезопасности с выделением достоинств и недостатков. Дальнейшее изучение данного во-
проса позволит найти оптимальное решение повышения энергетической безопасности в условиях нынешнего 
времени.   
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Введение. В мировой практике изготовления и проектирования крупного теплообменного оборудования для 

энергетической (блочные теплообменники, пароперегреватели, холодильные и конденсационные установки), 
металлургической (экономайзеры, агрегаты испарительного охлаждения, градирни, экономайзеры) и 
машиностроительной (газо- и воздухоохладители) отрасли используется ряд критериев оценки эффективной 
работы теплообменного оборудования и критериев оптимизации имеющегося оборудования или находящегося в 
стадии разработки. Выбор необходимых критериев осуществляется по целевому назначению. Критерии 
оптимизации теплообменного оборудования необходимы для определения пути развития имеющихся 
конструкций теплообменных аппаратов или создания будущей линейки (класса) оборудования для тех или иных 
промышленных задач [1]. 

Цель работы. В результате теоретического исследования обобщить и структурировать наиболее 
эффективные и целесообразные критерии оптимизации теплообменных аппаратов, при помощи которых 
возможно определение правильности принятых расчетных и конструкторских решений, использованных при 
разработке данного теплообменного оборудования. 

Материал и результаты исследования. По результатам анализа научно-технической литературы, 
тендерной и конструкторской документации, а также последних зарубежных и отечественных результатов 
исследований в области энергомашиностроения [2–5] современные критерии оптимизации крупного 
теплообменного оборудования разделяются на пять основных групп: 1) энергетические; 2) термодинамические; 
3) натуральные показатели; 4) экономические; 5) комбинированные (удельные). Результаты анализа 
современных критериев оптимизации представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Критерии оптимизации теплообменного оборудования 
№ п/п Наименование и запись критерия Состав критерия 

1 Энергетические критерии 
1.1 Коэффициент удержания тепла: 

max→==
пв

по

о

в
уд Q

Q
η
ηη  

Qв – тепловой поток теплоносителя воспринимающего тепло; Qо – 
тепловой поток теплоносителя отдающего тепло; ηпо – коэффициент 
потерь тепла, теплоносителя отдающего тепло; ηпв – коэффициент 
потерь тепла, теплоносителя воспринимающего тепло; 

1.2 Коэффициент использования тепла: 

max
max

→=
Q

Q
итη  

Qв – тепловой поток теплоносителя в аппарате; Qmax – максимально 
возможный тепловой поток теплоносителя в аппарате; 

1.3 
Критерий Кирпичева: max→=

AL
QЕК

 
AL – производительность (работа) нагнетательного аппарата на 
преодоление аэродинамического сопротивления в теплообменнике; 

1.4 
Критерий Глазера: max→=

N
QЕГ

 
N – мощность нагнетательного аппарата, подающего среду в 
теплообменник; 

1.5 Приведенный коэффициент мощности: 

max→
⋅∆

=
Nt

Q
пη  

Δt – средний температурный напор в теплообменнике; 

1.6 Энергетический коэффициент: 

max→=
АNэ
aη  

α – коэффициент теплоотдачи в теплообменнике; AN – 
затрачиваемая энергия на перемещение теплоносителя через 1 м2 
поверхности теплообменника; 

2 Термодинамические критерии 
2.1 Коэффициент термодинамической 

обратимости (Грассмана): 

max→
∆
∆

=
о

в
то А

Аη  

ΔАв, ΔАо – приращение работоспособности воспринятого и 
отданного тепла в аппарате; 

2.2 Термодинамический коэффициент Гюи-

Стодола: max1 →
+
∆+∆

−=
во

во
т АА

ААη  

Ао, Ав – потенциальная работоспособность отданного и 
воспринятого тепла в аппарате; 

3 Натуральные показатели 
3.1 Переданное тепло: max→Q  – 
3.2 Площадь теплопередающей поверхности в 

аппарате: min→F  
– 

3.3 Масса теплообменника: min→G  – 
3.4 Объем теплообменника: min→V  – 
3.5 Расход теплоносителя: min→q  – 
4 Экономические критерии 
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4.1 Капитальные вложения: 
min→+= нато ККК  

Кто – капитальные вложения в теплообменник; 
Кна – капитальные вложения в нагнетатель; 

4.2 Эксплуатационные затраты: 
min.. →+++= tNнартор EЕЕЕЕ  

Ер.то – амортизационные отчисления на ремонт теплообменника; 
Ер.па – амортизационные отчисления на ремонт нагнетателя; ЕN – 
стоимость энергии для привода нагнетателя; Еt – стоимость 
теплоносителя; 

4.3 Коэффициент срока окупаемости: 

min→=
эф

р Е
КТ  

Еэф – прибыль, получаемая от работы теплообменника за 
ограниченный период (год, месяц); 

4.4 Коэффициент экономической 
эффективности: 

max' →
−

=
К

СЦk с
эф

 

Ц – оптовая стоимость годового выпуска продукции 
(теплоносителя) теплообменника; Сс – себестоимость передачи 
теплоносителя, согласно технологической схемы; 

4.5 Годовой экономический эффект: 

max2
2

1
1' →








+−








+=

нн
г Т

КС
Т
КСЕ  

С1, С2 – стоимость передачи теплоносителя, согласно 
технологической схемы первого и второго сравниваемого варианта; 
К1, К2 – капитальные вложения на реализацию первого и второго 
сравниваемого варианта; 

5 Комбинированные (удельные) критерии 
5.1 Удельная материалоемкость: min→= QGGQ  – 
5.2 Стоимость единицы массы теплообменника: min→= GКС тоG  – 
5.3 Площадь единицы объема теплообменника: max→= VFFV  – 
5.5 Удельная мощность нагнетателя: min→= QNNQ  – 
5.6 Удельные капитальные вложения: min→= QККQ  – 
5.7 Удельные эксплуатационные расходы: min→= QЕЕQ  – 
 

На практике, достаточно хорошо зарекомендовал себя критерий Грассмана, который используется для 
определения степени изношенности (загрязнение рабочей поверхности теплообмена, закупорка трубок, утечка 
продукта и т.д.) теплообменника. Так, например, термодинамическая обратимость пластинчатого аппарата 
составляет 1,2…1,4 о.е., а находящегося в использовании 6 лет определено при помощи п. 2.1: 

71,1
700

1200
==

∆
∆

=
о

в
то А

Аη      (1) 

Из выражения выше следует, что теплообменник изношен на 30–40% по отношению к номинальным 
характеристикам и близок к границе неэффективных узлов всей технологической линии производства и требует 
замены или ремонта. Необходимо отметить, что экономические критерии не учитывают изменение стоимости 
денег и изменение курса валют за период работы оборудования. Кроме того, как показывает практика работы 
теплообменного оборудования в металлургической и нефтегазовой отрасли, невозможно достичь желаемых 
значений сразу по всем критериям оптимальности, но возможно максимально улучшить необходимые 
показатели работы оборудования для достижения экономических или технологических потребностей отдельно 
взятого производства. 

Выводы. 1. Приведенные критерии оптимизации теплообменного оборудования могу быть применены как 
для общепромышленных, так и бытовых теплообменных аппаратов, и, в зависимости от поставленной цели 
оптимизации, производится выбор критерия. На практике для определения возможности использования 
резервов имеющихся теплообменников (например, при модернизации технологической системы) используют 
критерий по п. 1.2. 2. Для определения степени износа теплообменника, находящегося в работе, может быть 
рекомендован критерий по п. 2.1. 3. При планировании бюджета реконструкции теплообменного блока 
целесообразно использовать критерии по п. 4.3.–4.5, а при замене теплообменника на новый – п. 4.1. 
4. Комбинированные критерии могут быть полезны при составлении отчетных ведомостей и сбора 
статистических данных для анализа работы теплообменного оборудования в разных цехах предприятия. 
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THE EDUCATIONAL CASING BUILDING SURVEY FOR THE ENERGY EFFICIENCY 
CLASS DEFINITION  

А. Matveeva, stud., V. Chorna, PhD, assoc. prof. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine, e-mail: chornajav@gmail.сom 
 

Introduction. Recently the question of energy saving is actual in all countries. Energy audit an effective method for 
the solution of this problem. The energy audit is a data collection, processing and data analysis of the usage energy 
resources of the energy usage. Energy audit allows to solve the problem of the opportunity and potential of energy 
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 energy 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. 

Purpose. The energy survey of the educational building for the detection of the energy losses level. 
Material and results of researches. Construction energy efficiency high level the energy passport of the building is 

the testifying and confirming the document. The energy passport is formed for the designed buildings, buildings 
undergoing reconstruction and also buildings after general overhaul. Passport of buildings implies assignment to the 
researched object of a concrete class of energy efficiency. According to [2, 3] there are six classes of energy efficiency 
of constructions. The class of energy efficiency is set based on indices of thermal losses level and heating of the 
building.  

Energy passport is based on use of a technique for heat technical calculation of the designed building and a 
technique for monitoring the energy parameters of the building, which is in operation. During the energy parameters 
determination of the building from systems of lighting, hot water-supply, household appliances are considered. 

The five-floor educational building No. 2 of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University was chosen 
as an object of researches, which was commissioned in 1980. 

The main indices served for definition of the buildings energy efficiency of according are  EР: 
( ) VQQQЕР ndDHWndCndH /... ++= ; 

( ) 8,9518021/7,123686,169963838,14592 =++=ЕР , 
where H .nd C .nd DHW .ndQ , Q , Q  is the annual energy demand of the building for heating, cooling and hot water supply, 

respectively, kW⋅hr [3]; fA , V  is air-conditioned (heating) area for residential, m2, and air conditioned volume for 
public building (or its parts), m3. 

Based on these values and according to the expression: 
( ) 100max maxEP Å / Å %−   ; 

( )95 8 30 30 100 22, / % %− =   , 
the class of energetic efficiency of the building was defined. 

The most admissible values of specific heat losses for heating of the building is Emax. The last is set according to [2] 
and depending on assignment of the building, number of storeys and a temperature zone of operation. 

As a result of calculations it was set that the researched building has a low class of the efficiency "D". It is caused of 
the system of heat supply of the building weren't repaired. Also the thermal networks wasn't changeover as well. 
Because of that, the state of the heating networks was seriously deteriorated during the period of operation. Also, during 
operation, the condition of the constructions that are part of fencing structure deteriorates.  

As calculations shows, there is significant difference between rated and actual values of resistance to a heat transfer 
of the external structure of windows and a roof. It is caused of the wooden window frames wearability, existence of the 
plastic windows slots and thinness’s, inadequate repair of a the roof. From this there is necessary to make to high-
quality repair work for heat supply system of the educational building, the windows changeover. Also the repeated 
energy audit of the building for the purpose of establishment the efficiency of the offered operations follows to be 
expedient. 

Conclusions. Based on carrying out energy efficiency researches of the university educational building of the class 
of it energy efficiency. It allows to determined as low indices of energy saving. Taking into account data the received, 
the reasons were established measures for increase in energy efficiency were proposed. 
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МЕТОДЫ МАКСИМИЗАЦИИ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
Д. С. Ауесжанов, студ., С. А. Орынбаев, PhD, доц. 
Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати 
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Введение. Для выработки максимально возможной мощности возобновляемыми источниками энергии 
необходимо использование метода управления, позволяющего отслеживать точку максимальной мощ- 
ности. 

Принципиальной проблемой использования солнечных панелей является их характеристика «мощность–
напряжение». Она имеет точку максимума для некоторого напряжения и освещенности, которая определяет 
оптимальный режим работы. Задача ее поиска называется «Maximum Power Point Tracking» (MPPT). Принцип 
MPPT в том, что для постоянной освещенности необходимо поддерживать постоянное напряжение, чтобы по-
лучить максимум производимой мощности для солнечной панели. Речь идет о том, чтобы установить систему 
автоматического контроля напряжения на концах панели. Контроллер MPPT позволяет управлять конвертером 
постоянного тока в постоянный (DC/DC) (прерыватель на рис. 1 и 2), связывающим панель с шиной DC так, 
чтобы поставлять постоянно максимум мощности шине DC (рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Электрическая схема сети автономного 
электроснабжения 

Рисунок 2 – Питание шины DC 
солнечной панелью через прерыватель DC/DC 

 
Цель работы. Сравнение двух основных методов решения задачи MPPT. 
Материал и результаты исследования. Рассмотрим два основных метода решения задачи MPPT. Обзор 

исследований по этой теме имеется в [2]. 
1. Метод возмущения и наблюдения (MPPT P&O) 
Этот метод наиболее часто применяется в промышленных приложениях. Возмущение вносится в ток или 

напряжение панели для того, чтобы проследить, какое изменение мощности это вызывает, – увеличение или 
уменьшение. Это возмущение вносится обычно посредством конвертора DC/DC, подключенного к панели  
(рис. 2), изменяя циклическое отношение α. Полная система MPPT включает шину DC, инвертор, батареи с их 
зарядными устройствами и две солнечных панели, соединенных с шиной DC прерывателем (рис. 1).  

Принцип этого метода может быть представлен в форме алгоритма (рис. 3), в котором X – возмущенная пе-
ременная (напряжение или ток). Алгоритм начинает искать оптимальную величину мощности пошаговыми те-
стами и оценкой ошибки.  

Сначала прилагают небольшое возмущение, затем измеряют напряжение и ток и подсчитывают мощность 
панели. Если новая мощность равна или менее предыдущего значения, то процесс начинают снова, повышая 
возмущение. Если новая величина мощности выше прежней, то понижают возмущение. Метод непрерывно 
адаптирует величину напряжения на краях солнечного генератора, подводя ее к оптимальной величине, хотя и 
никогда не достигает ее в точности. 

Таким образом, особенность этого метода заключается в том, что даже если оптимум найден, сохраняются 
осцилляции вокруг максимальной мощности. 

2 Метод инкрементальной кондуктивности  
Этот метод основан на том, что производная мощности P от напряжения U равна нулю на вершине макси-

мума кривой P(U). Тогда вытекают следующие результаты:  

mailto:seitzhan_74@mail.ru
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Рисунок 2 – Алгоритм MPPT P&O 

 
Последнее соотношение использовано в алгоритме метода. Если отношение Vl−  положительно, то надо 

увеличить напряжение. Если отношение  Vl−  отрицательно, то надо уменьшить напряжение.  
Из-за наличия шумов условие равенства производной нулю никогда не достигается точно. Поэтому в этом 

методе также сохраняются осцилляции вокруг оптимального режима.  
Сравнение методов. Метод возмущения и наблюдения и метод инкрементальной кондуктивности являются 

примерами методов «восхождения», потому что они зависят от кривой P = f(U), которые возрастают до точки 
максимальной мощности и убывают после этой точки. Они могут найти локальный максимум мощности для 
рабочего состояния массива и так обеспечить истинную точку максимальной мощности.  

Метод возмущения и наблюдения может создавать колебания выходной мощности массива фотомодулей 
даже при постоянной инсоляции. Метод возмущения и наблюдения будет высокоэффективным, если обеспе-
чить точный предсказывающий и адаптирующийся алгоритм восхождения. 

Метод инкрементальной кондуктивности имеет несколько преимуществ по сравнению с методом возмуще-
ния и наблюдения – он может определить точку максимальной мощности без колебаний мощности и в быстро 
меняющихся условиях точнее отслеживает точку максимальной мощности. Но этот метод при быстро изменя-
ющихся атмосферных условиях может работать хаотично и создавать колебания мощности. Также, по сравне-
нию с методом возмущения и наблюдения, увеличивается время вычислений из-за усложнения алгоритма.  

Выводы. Метод инкрементальной кондуктивности используется менее, чем предыдущий, несмотря на свою 
высокую эффективность в случае быстрого изменения атмосферных условий. Это связано с тем, что этот метод 
требует больше времени для вычислений, чем метод возмущений и наблюдений.   
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ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТ ПОТУЖНОСТІ ЧЕРЕЗ ОРТОГОНАЛЬНІ  
КОМПОНЕНТИ ПЕРІОДИЧНИХ СТРУМУ ТА НАПРУГИ 

В. В. Дерев’ягін, студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: DereviahinVladyslav@gmail.com 
 

Вступ. У сучасній технології виробництва більшість споживачів електричної енергії має нелінійну 
характеристику. Вони забруднюють електричну мережу вищими гармоніками струму та, відповідно, напруги. 
Виникає потреба врахування вкладу цих гармонік для отримання повної картини обсягів спожитої електричної 
енергії для розрахунку з енергопостачальними компаніями за спожиту енергію. 

Облік спожитої електричної енергії ведеться відповідними лічильниками, які проходять повірку за 
несинусоїдальних умов тільки для активної потужності, що може призвести до різних показів [1–3]. На сьогодні 
продовжуються дискусії щодо виразу для реактивної потужності в умовах гармонічного спотворення [4, 5]. 
Тому в роботі провели дослідження показників рекомендованих до розрахунку стандартом IEEE 1459-2010 [6] 
та запропонували альтернативний метод розрахунку компонент потужності. 

Мета роботи. Розробка порядку визначення компонент потужності через ортогональні компоненти струму 
та напруги та порівняння їх з аналогічними показниками, рекомендованими до розрахунку діючим стандартом. 

Матеріал і результати дослідження. Використовуючи розкладання струму та напруги на ортогональні 
компоненти, записали рівняння струму (вираз напруги аналогічний рівнянню для струму) та миттєвої потужно-
сті:  

( ) ( )( )∑
=

ω+ω=
n

h
hh thsinIbthcosIaі

0

; ( ) ( )( )∑
=

ω+ω=
m

h
hh thsinPbthcosPap

0

, (1) 

де n, m – кількість гармонік струму та потужності відповідно. 
Використовуючи тригонометричні формули та властивості тригонометричних функцій, отримали рівняння 

потужності для кожної гармоніки (n = 3): 
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У математичному пакеті Mathcad провели три досліди, метою яких було визначення виду змін неактивної 
потужності N і гармонічної активної потужності PH [6] та компонент потужності, розрахованих за альтернатив-
ним методом для однофазних несинусоїдальних систем при зміні кута між ортогональними проекціями другої 
та третьої гармоніки струму. 

Вихідні значення струму та напруги в дослідах приведені в табл. 1. Результати дослідів зображено на  

рис. 1, 2. Змінні значення струму: ( )232
2

32 ,, IbIIa −= , Ib2,3 = 3,0,5..-3 А, f = 50 Гц. 
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Таблиця 1 – Вихідні дані до розрахунку потужностей 
№ Ia0 Ia1 Ib1 Ia2 Ib2 Ia3 Ib3 Ua0 Ua1 Ub1 Ua2 Ub2 Ua3 Ub3 
1 0,001 5 3 var var 0,3 1 0,001 10 1 5 1 2 3 
2 0,001 5 3 0,3 1 var var 0,001 10 1 5 0 2 3 
3 0,001 5 3 0,3 1 var var 0,001 10 1 2 3 5 1 

Оскільки основна гармоніка струму та напруги не зазнавала змін, то у всіх дослідах основні активна, реак-
тивна та повна потужності, коефіцієнти спотворення напруги та струму й основний коефіцієнт потужності за-
лишалися константами, що дорівнюють [6]: P1 = 26,5 Вт; Q1 = 12,5 Вар; S1 = 29,3 ВA; THDU = 0,645;  
THDI = 0,645; PF1 = 0,904. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Залежності неактивної потужності N (а) та гармонічної активної потужності PH (б) від кута  
між ортогональними компонентами струму 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Залежності постійних компонентів потужності Pa0 (а) та Pb0 (б) від кута  
між ортогональними компонентами струму  

Необхідно відмітити співпадіння показників активної потужності P [6] та Pa0 (2). 
Висновки. У роботі був запропонований альтернативний метод визначення складових потужності через ор-

тогональні компоненти струму та напруги. Проведено розрахунок складових потужності за умов гармонічного 
спотворення за стандартом IEEE 1459-2010 [6] та альтернативним методом.  

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. ЕN 62053-23:2003. Electricity metering equipment (a.c.). Particular requirements. Part 23. Static meters for 
reactive energy. 

2. ЕN 62052-11:2002. Electricity metering equipment (a.c.). – General requirements – Tests and test conditions. 
– Part 11: Meters for electric energy. 

3. ЕN 62053-21. Electricity metering equipment (a.c.). – Particular requirements. – Part 21: Static meters for ac-
tive energy (classes 1 and 2). 

4. Behavior of the reactive energy meters in polluted power systems / P.V. Barbaro, A. Cataliotti, V. Cosentino, 
S. Nuccio // XVIII IMEKO World Congress, Metrology for a Sustainable Development. – 2006. 

5. Emanuel A. E. Power definitions and the physical mechanism of power flow / Alexander Eigeles Emanuel. p. 
cm. Includes index. ISBN 978-0-470-66074-4 (cloth) John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, 
West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom. 

6. IEEE Std 1459–2010, IEEE Standard definitions for the measurement of electric power quantities under sinus-
oidal, nonsinusoidal, balanced or unbalanced conditions, IEEE Power & Energy Society, New York, 2010. 

7. Мешающее энергетическое влияние в электрической цепи с несинусоидальным напряжением и током 
(к теории энергетических процессов с несинусоидальными сигналами) / А.В. Бялобржеский, А.В. Никитина,  
Д.И. Родькин, С.А. Сергиенко // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2016.  
– Вип. 2/2015 (34). – С. 110–123. 



ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 

122 
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О. О. Карпенко, асист., А. Л. Перекрест, к.т.н., доц., О. В. Герасименко, асп. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: karpenko.olya2017@gmail.com 
 

Вступ. На сьогодні глобальною проблемою для населення України є економія енергоресурсів через різке 
подорожчання енергоносіїв, тому вирішення питань енергозбереження та енергоефективності є одним з першо-
чергових в умовах енергетичної кризи в країні.  

Приватні будинки в переважній більшості випадків обігріваються водяними системами опалювання з котла-
ми, що використовують природний газ. Цей енергоресурс характеризується різними значеннями теплоти зго-
рання, що залежить від постачальника. Крім того, для приведення спожитого об’єму газу до стандартних умов, 
залежно від місця установки лічильника природного газу, введені поправочні коефіцієнти. У роботі [1] розроб-
лено структуру інформаційних потоків та порядок формування даних для реалізації завдань первинного збору 
інформації про теплоспоживання окремих помешкань. Отже, існує необхідність у розробці та апробації певної 
послідовності обробки початкових даних про енергоспоживання приватних будівель.  

Мета роботи. Розробка та апробація універсальної процедури аналізу даних про теплозабезпечення приват-
них будівель. 

Матеріал і результати дослідження. Об’єктивним та доступним джерелом для отримання початкових да-
них є рахунки на оплату комунальних послуг та показники лічильників, а саме лічильників газу. Аналіз рахун-
ків приватних будинків показав, що відомими даними є об’єм спожитого газу (𝑉𝑉г, м3), опалювальна площа  
(𝑆𝑆буд, м2) та вартість газу (𝐵𝐵гг, грн/м3). Об’єктом дослідження було обрано приватний будинок загальною пло-
щею 𝑆𝑆буд=73,1 м2, що обігрівається двоконтурним газовим котлом з вбудованим насосом потужністю 24 кВт і 
утеплений автоклавним газобетоном UDK та кам’яною ватою, що створюють надійну, економічну та енергое-
фективну теплоізоляцію приміщення. 

Для визначення показників приватних будинків з лічильником природного газу спочатку початкові дані не-
обхідно привести до стандартних умов: 

 

𝑉𝑉𝑐𝑐 = 𝑉𝑉г𝐾𝐾і , (1) 
 

де 𝑉𝑉𝑐𝑐 – об’єм газу, приведений до стандартних умов, м3; 𝑉𝑉г – об’єм газу у робочих умовах, м3; 𝐾𝐾і – коефіцієнт 
приведення газу до стандартних умов, який залежить від регіону, місця розміщення газового лічильника, відс-
тані виходу газопроводу та календарного місяця, для даного об’єкта дослідження поправочний коефіцієнт 
приймає значення від 0,99 до 1,02 [2]. 

Оскільки лічильник природного газу нараховує загальний об’єм спожитого газу абонентами, то виникає за-
вдання визначення того об’єму газу, що використовується саме на опалення будинку: 

 

𝑉𝑉𝑐𝑐і = 𝑉𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑉поб , (2) 
 

де 𝑉𝑉𝑐𝑐і – об’єм газу, використаний на теплозабезпечення, м3; 𝑉𝑉поб – об’єм газу, що використовується на побутові 
потреби: гаряче водоспоживання, приготування їжі, м3.  

На підгрунті зібраних початкових даних спожитого газу показників лічильника та перерахованих за виразом 
(1), побудовано діаграми загального споживання газу (рис. 1) та споживання за опалювальний період  
(рис. 2). Згідно із загальними даними спожитого газу, знайдено середнє значення спожитого газу в неопалюва-
льний період, яке використовували для знаходження спожитого газу на теплозабезпечення за виразом (2). 
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Рисунок 1 – Діаграма загального споживання газу Рисунок 2 – Діаграма споживання за опалювальний 

період 

Витрати теплової енергії на опалення приватного будинку (∆𝐸𝐸буд, Гкал): 
 

∆𝐸𝐸буд = 𝑇𝑇зг𝑉𝑉𝑐𝑐і
106

 , (3) 
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де 𝑇𝑇зг – теплота згорання газу (калорійність), ккал/м3, що є основним показником якості природного газу. Чим 
вища калорійність, тим менший об’єм газу необхідний для задоволення певних потреб. Установлено, що тепло-
та згорання газу (мінімальна) має становити 7600 ккал/м3. 

Якість природного газу за даними ПАТ «Укртрансгаз» [3] за 2008–2017 роки в Україні становила  
8300 ± 300 ккал/м3 та змінювалась кожного місяця. 

Питоме значення тепловитрат будинку (q, кВт ⋅год/м2): 
 

𝑞𝑞 =
∆𝐸𝐸буд

𝑆𝑆буд1163
 , (4) 

 

де 𝑆𝑆буд – опалювана площа будинку, м2. 
Використовуючи рівняння (3) та (4), розраховані та побудовані для досліджуваного об’єкта значення витрат 

теплової енергії й питоме теплоспоживання приватного будинку (рис. 3), де 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 470𝑆𝑆буд
−1/4  – максимально 

допустиме значення питомих тепловитрат на опалення досліджуваного будинку за опалювальний період, 
Emax=161 кВт·год/м2. 

Тариф на опалення (Т, грн/м2) – вартість опалення одного квадратного метра: 
 

𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝑐𝑐і𝐵𝐵г
𝑆𝑆буд

, (5) 
 

де 𝐵𝐵г – вартість газу, грн/м3. Вартість на природний газ для населення України щороку підвищується. З аналізу 
динаміки зростання цін видно, що вартість опалення газовим котлом збільшилася для власника будинку в шість 
разів. Наприклад, для досліджуваного будинку за базовимих даними за 2008 рік, при спожитому об’ємі газу на 
опалення 𝑉𝑉𝑐𝑐і=2516 м3 за нинішніми цінами на природний газ, вартість за спожитий ресурс становила  
17310,08 грн., а за 2017 рік, у разі виконання енергоефективних заходів, спожитий об’єм зменшився до 
𝑉𝑉𝑐𝑐і=1203,2 м3, тим самим вартість зменшилась удвічі і склала 8278,016 грн.  

Клас енергоефективності (Кее): 
𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑞𝑞−𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
, (6) 

де Кее – коефіцієнт енергоефективності (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Питоме тепло споживання  

приватного будинку 
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Рисунок 4 – Клас енергоефективності  
приватного будинку 

Аналіз рис. 3 і рис. 4 показав, що застосування сучасних матеріалів для утеплення приватного будинку за-
безпечує зменшення теплових витрат і теплоспоживання удвічі та відповідне покращення енергоефективності. 
На прикладі досліджуваного об’єкта за базовими даними приватного будинку клас енергоефективності – F, за 
яким енергоспоживання вище нормативного; у разі використання енергозберігаючих матеріалів коефіцієнт ене-
ргоефективності досяг класу В.   

Висновки. У роботі вдосконалено підхід до отримання універсальних інформаційних ознак процесу тепло-
забезпечення приватних будівель з індивідуальними системами опалення з використанням природного газу. 
Пояснено та перевірено на початкових даних про споживання газу послідовність отримання нових координат, 
що характеризують процес теплозабезпечення з точки зору енергоефективності. Підтверджено, що впрова-
дження енергозберігаючих технологій дозволяє знизити енергоспоживання та, відповідно, значно покращити 
клас енергоефективності приватного будинку. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ІНВЕРТОРІВ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ  
ІЗ СИСТЕМОЮ ПОЗИЦІОНУВАННЯ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ 

В. Ю. Колеснік, магістр., Д. В. Гущин, магістр., Д. О. Кальмус, ст. викл. 
Криворізький національний університет 
вул. В. Матусевича, 11, 50027 , м. Кривий Ріг, Україна 
 

Вступ. Одним з найбільш привабливих і перспективних поновлюваних джерел енергії завжди вважалася фо-
товольтаїка, тобто пряме перетворення сонячної енергії в електричну. Сонце може забезпечити зростаючі пот-
реби в енергії протягом багатьох сотень років. Загальна кількість сонячної енергії, що надходить на Землю про-
тягом години, перевищує кількість споживаної людством енергії протягом року. За останні 20–30 років темпи 
зростання сонячної енергетики становили в середньому приблизно 25 %. Один із основних напрямів прямого 
перетворення сонячної енергії в електричну реалізується у напівпровідникових фотоелементах (ФЕ). Через тео-
ретичні обмеження у перетворенні спектра в корисну енергію (близько 30 %) для фотоелементів першого і дру-
гого покоління потрібне використання великих площ землі під електростанції [1]. 

Мета роботи. Аналіз вихідних параметрів сонячної панелі на прикладі лабораторного стенду з використан-
ням інвертора. 

Матеріал і результати дослідження. Перетворення енергії у фотоелектричному елементі засновано на фо-
тоелектричному ефекті, який виникає в неоднорідних напівпровідникових структурах у разі впливу на них со-
нячного випромінювання.  

Для експериментальних досліджень в умовах лабораторії доцільно встановити штучне освітлення, яке іміту-
вало б роботу сонячного випромінювання (чотири лампи галогенного джерела світла потужністю 500 Вт). Для 
подальшої роботи та аналізу режимів роботи було обрано полікристалічні панелі типу FDS-020P-12. Вольт-
амперна характеристика та загальний вигляд сонячної панелі представлено на рис. 1.  
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Рисунок 1 – ВАХ (а) та загальний вигляд (б) сонячної панелі типу FDS-020P-12  
під час роботи з штучним освітленням 

 
Як відомо [2], ККД сонячної панелі максимальне при потраплянні на неї прямих сонячних променів, але Со-

нце постійно рухається, тому ККД сонячних панелей суттєво знижується, коли сонячні промені падають під 
кутом. Для того, щоб підвищити ККД сонячних панелей, використовують системи, що слідкують за Сонцем, та  
автоматично повертають сонячну панель для потрапляння на неї прямих сонячних променів. Система  
орієнтації сонячних панелей – це механізм, призначений для наведення сонячних панелей на Сонце.  
Наведення виконується шляхом повороту й утримання необхідної орієнтації сонячної панелі у просторі  
за допомогою системи керування переміщенням і повороту сонячних панелей електромеханічним  
приводом. 

Слід зазначити, що в слідкуючому електроприводі сонячних фотоелектричних станцій (СЕП СФЕС) не вра-
ховується зменшення чутливості системи керування до зміни її параметрів з метою стабілізації системи. У 
зв’язку із цим на базі одноконтурного СЕП геліоустановки було розроблено систему зі змінною структурою, 
яка дає можливість підвищити якість перехідних процесів і зменшення чутливості системи до зміни її парамет-
рів, функціональна схема якої представлена на рис. 2. 



ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 

125 

 
Рисунок 2 – Функціональна електромеханічна схема одноконтурної СЕП СФЕС: 

ЕП – елемент порівняння; РП – регулятор положення; КП – керований перетворювач напруги; СЗС – система  
зі змінною структурою (мікропроцесор); М – двигун постійного струму з незалежним обмоткою збудження; 

ВМ – виконавчий механізм; ДС – датчик струму зворотного зв’язку 
 

Система зі змінною структурою забезпечує високу швидкодію у відпрацюванні заданого кута повороту СЕП 
СФЕС. У результаті менше витрачається енергії на компенсацію обурюючих впливів і для роботи приводу ви-
трачається менша кількість електричної енергії [3]. 

Результати роботи інверторів фотоелектричної установки із системою позиціонування сонячних панелей зі 
змінною структурою (рис. 3) були отримані за допомогою обладнання лабораторного стенду із використанням 
програмного забезпечення Sinap&Co, яке було розроблено викладацьким складом у програмному середовищі 
С++.  

 
Рисунок 3 – Осцилограми та вихідні параметри роботи сонячних панелей 

 
Висновки. Аналіз показників роботи сонячних панелей показує, що система зі змінною структурою дає мо-

жливість зменшити споживання електричної енергії на 6,5 Вт (при загальній потужності 20 Вт), що становить 
32,5 %. Крім цього коефіцієнт потужності системи збільшився на 1,1 %, а рівень реактивної потужності змен-
шився на 48 %. Коефіцієнт гармонік струму зменшився на 8,8 %. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  
ТИРИСТОРНОГО ВИПРЯМЛЯЧА ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ СИЛОВОГО ФІЛЬТРУ 

Б. А. Теницький, студ., Р. А. Хорошко, студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: bogdan0633028766bogdan@gmail.com 
 

Вступ. Розвиток технології виробництва продукції забезпечується шляхом упровадження складних регулю-
вальних електроприводів, у тому числі постійного струму, які належать до приймачів з нелінійним характером 
навантаження [1]. 

Коли в трифазному перетворювачі наявна симетрія і несиметрія навантаження, показниками, що характери-
зують електричну енергію, є активна потужність Р, реактивна потужність Q, повна потужність, потужність спо-
творення. Окрім цього, слід ураховувати вплив режиму тиристорного випрямляча на режим системи електропо-
стачання та вплив гармонік напруги та струму [2]. 

Мета роботи. Дослідження впливу на потужність елекричної енергії тиристорного випрямляча під час за-
стосування силового фільтру. 

Матеріал і результати дослідження. Для досягнення поставленої мети були виконані такі завдання: синтез 
математичної моделі тиристорного перетворювача; дослідження тиристорного перетворювача при симетрично-
му і несиметричному режимі з фільтром вищих гармонік та без нього; розрахунок пристрою фільтрації для вуз-
ла з нелінійним навантаженням з використанням пакету Matlab.  

Об’єктом дослідження є ділянка електропостачання обпалювального цеху промислового підприємства. Осо-
бливість системи в наявності приймачів з нелінійними характеристиками – тиристорного випрямляча (трифазна 
мостова схема), яка входить до складу електричного приводу обпалювальної печі. Зазначену схему еквівален-
тизовано такими елементами: джерело живлення, понижувальний цеховий трансформатор, лінія електропере-
дач, трансформатор живлення, тиристорний перетворювач. Схему складено в пакеті візуального програмування 
для виконання експериментів з дослідження потужності електричної енергії за умов регулювання тиристорного 
випрямляча шляхом зміни кута керування α .(рис. 1.). Зважаючи на складність режиму регулювання двигуна 
постійного струму на поточному етапі дослідження навантаження тиристорного випрямляча – активний опір. 

 
 

 
Рисунок 1 – Модель системи електроспоживання цеху 

Схема (рис. 1) включає: POWER SUPPLY – джерело живлення (U=35 кВ, f=50 Гц);TRANSFORMER – транс-
форматор (ТДН – 10000/110-6 P = 10 МВА, f = 50 Гц, U1= 35 кВ, R1= 1,715 e–5 Ом, L1=7,7986 е–5 Гн, U2 = 6 кВ,  
R2= 0,918 e–5 Ом, L2= 8,9381 е–5 Гн,); POWERLINE – лінія електропередач (R = 2,9353 Ом, L = 19,77 е–4 Гн); 
WORKING LOAD– робоче навантаження (P=5219,47 e3, Q=3624,867 e3); SUBSYSTEM THIRISTOR CONVERTER 
– підсистема тиристорний перетворювач. 

Для дослідження впливу на компоненти потужності електричної енергії тиристорного випрямляча при за-
стосуванні силових фільтрів у мережевій частині, які забезпечують зниження рівня гармонік струму, виконано 
ланку дослідів. У ході дослідження необхідно отримати відомі компоненти потужності: активну, реактивну та 
повну залежно від зміни кута керування тиристорним випрямлячем. Зважаючи на наявність вищих гармонік у 
мережевому струмі випрямляча та вплив форми струму на форму напруги, виконаємо аналіз гармонічного 
складу потужності трифазної лінії в цілому. 

Дослідження виконано під час зміни кута керування тиристорним перетворювачем і вводом у схему фільтра 
вищих гармонік: у блоці Alfa задаємо кут відкривання тиристорного перетворювача. Проводимо експеримента-
льні дослідження при α = 0 ˚, 30 ˚, 60 ˚, 90 ˚, 120 ˚ з використанням фільтра вищих гармонік і без Під час дослі-
джень з використанням блоку GAGING EQUIPMENT контролюються струм та напруга за фазами. Розраховані 
наступні показники за прямою послідовністю: активна потужність (Р+), реактивна потужність (Q+), повна по-
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тужність (S+), потужність викривлення (D+) і за результатами побудовані графіки залежностей, які наведено на 
рис. 2. 

На рис. 2, в, г відзначимо, що в колі тиристорного перетворювача виникає перекомпенсація реактивної по-
тужності, і якщо кут керування 60 ˚ і вище, повна потужність зростає. 

 
+ ++ +S ,кВА;Р ,кВт;Q ,квар;D ,квар;

0 30 60 90 120
0

20
40
60
80

S+

Q+

D+

100

P+

 

P+

+ ++ +S ,кВА;Р ,кВт;Q ,квар;D ,квар;

0 30 60 90 120
0

20
40
60
80

100

Q+ S+

D+

 
а) б) 

     0 30 60 90 120

0
-40

40
80

120

D+

Q+

P+ S+

+ ++ +S ,кВА;Р ,кВт;Q ,квар;D ,квар;

     0 30 60 90 120

0
-40

40
80

120

D+

Q+

P+

S+

+ ++ +S ,кВА;Р ,кВт;Q ,квар;D ,квар;

 
в) г) 

Рисунок 2 – Графіки залежностей , , ,S P Q D+ + + + без використання фільтра вищих гармонік у разі  
симетрії (а) і несиметрії (б), з використанням фільтра вищих гармонік у разі симетрії (в) і несиметрії (г) 
 
Використання силових фільтрів гармонік призводить до підвищення якості електричної енергії, зменшення 

потужності викривлення D+, але при великих кутах керування відбувається перекомпенсація. 
Висновки. Залежність реактивної потужності від кута керування тиристорним випрямлячем має максимум 

при куті керування 45 0, саме з розрахунку на цей кут обрана потужність конденсаторних батарей. Активна по-
тужність зі збільшенням кута керування знижується, при цьому залежність є нелінійною. Повна потужність при 
збільшенні кута керування більше 60 0 при несиметрії збільшуватися, оскільки в схемі присутня перекомпенса-
ція реактивної потужності. Потужність спотворення і потужність вищих гармонік зменшується в колі тиристо-
рного перетворювача, коли використовується фільтр вищих гармонік, причому характер залежності залишаєть-
ся незмінним.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПОСЛІДОВНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА 

С. С. Бондаренко, асп., М. А. Беззуб, студ., В. О. Крутько, студ.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
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Вступ. Використання послідовного силового активного фільтра є ефективним рішенням для забезпечення 

якості електроенергії. Він є ефективним рішенням для компенсації провалів напруги, флікера, несиметрії й гар-
монічних складових у напрузі мережі. Принцип роботи пристрою полягає в тому, що спеціальний на-
півпровідниковий перетворювач, використовуючи енергію джерела напруги, формує у своїх мережних 
провідниках напругу, за гармонічним складом аналогічний напрузі навантаження (за винятком першої гар-
моніки), але протилежний за знаком. У результаті відбувається взаємна компенсація неосновних гармонік 
напруги навантаження і зазначених напівпровідникових перетворювачів. 

Мета роботи. Дослідження впливу трансформатора при реалізації послідовного силового активного  
фільтра. 

Матеріал і результати дослідження. Силові активні фільтри дозволяють здійснити: двосторонній обмін 
енергією з живлячою мережею. Для правильного визначення компенсаційних характеристик та для правильно-
го відправлення імпульсів керування, які відповідають визначеній заданій напругі компенсатора  роботи фільт-
ра,  реалізований алгоритм керування послідовним силовим активним фільтром. 

Для створення формування керуючого впливу послідовним силовим активним фільтром розроблена певна 
послідовність синтезу сигнала керування послідовним силовим активним фільтром. Визначаються миттєві зна-
чення напруги мережі: 

[ ]. . . . . . . ., , ;  [ , , ] ,T T
S abc S a S b S c S abc S a S b S cu u u u i i i i= =     (1) 

де . . ., ,S a S b S cu u u  – миттєве значення напруги мережі; . . .c, ,S a S b Si i i – миттєве значення струму мережі. 
Проводимо перетворення трифазних координат abc у координати αβ і визначаємо поточну фазу напруги 

основної частоти 1tω : 

. 1;  .abc S abc
u

u T u t arctg
u

αβ α
αβ

β

= ⋅ ω = θ =                (2) 

Проводимо перетворення миттєвої напруги мережі трифазних координат abc  в dq  координати: 

. . ,dq
S dq abc S abcu T u=            (3) 

де матриця перетворення показана в рівнянні: 

1 1 1

1 1 1

sin( )   sin( 120 )   sin( 120 )2   .
3 cos( )   cos( 120 )   cos( 120 )

ao o
dq

abc bo o

c

u
t t t

T u
t t t u

 
 ω ω − ω +  =    ω ω − ω +     

   (4) 

За допомогою перетворення Парка визначаємо незмінні складові миттєвої потужності мережі в осях d і q:  

1 1;  ,
c c

t t

d qd q
c ct T t T

u u dt u u dt
T T− −

= =∫ ∫          (5) 

де cT – інтервал усереднення. 

Визначають напругу прямої послідовності основної гармоніки 1abcu + та амплітуду вектора  напруги dqmU : 

,1
abc

d qabc dqu T u+ = ;            (6) 
2 2

.dqm d qU u u= +             (7) 
У цьому разі опорний сигнал струму, що буде дорівнювать активній потужності навантаження, тобто мати 

ту саму форму, що й напруга, по амплітуді дорівнюватиме «1»: 
1

1 .abc
abc

dqm

u
i

U
+

+ =       (9) 

Визначають миттєву потужність p  та потужність P , яка визначається як середнє значення миттєвої потуж-
ності на інтервалі усереднення cT : 

1;  .
c

t

a a b b c c
c t T

p u i u i u i P pdt
T −

= + + = ∫         (10) 
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Визначають квадрат ефективного значення струму 2
RMSI  та за теорією Фрізе визначаємо активну складову 

напруги abcu :  

2 21 (t)dt;
c

t

RMS
c t T

I i
T −

= ∫           (11) 

12 .abc abc
RMS

Pu i
I += ⋅         (12) 

Визначають амплітуду активної складової напруги amu  та активну постійну складову напруги SFu : 

2 2 22 ;
3am aa ab acu u u u= + +           (13) 

*( ) / ,SF abc Lm amu u u u= ⋅          (14) 

де , ,aa ab acu u u – відповідні значення миттєвої активної складової напруги abc , *
Lmu  – відповідна напруга нава-

нтаження. 
Визначають задану напругу компенсації послідовного силового активного фільтру: 

*
1SF abc Su u u += − .            (15) 

У програмному забезпеченні MATLAB/Simulink була синтезована модель системи визначення заданої напруги 
послідовного силового активного фільтра. Проведені дослідження роботи пристрою з такими заданими параме-
трами: P=2000 Вт, Q=2000 Вар, 220 2 sin(314 ) 40 2 sin(3 314 )AU t t= + ⋅ + ϕ , )t314sin(2220U В = , 

)t314sin(2100)t314sin(2220UС φ++= . У результаті досліджень був отриманий графік (рис. 1).  
Для оцінювання впливу трансформатора був проведений дослід зі зміною потужності 2 10P кВт= − . Результа-
ти занесені до табл. 1. 
 

US,В

 
Рисунок 1 – Результати досліджень роботи пристрою: напруга 

мережі SU ; напруга навантаження LU . 

      Таблиця 1.1 – Падіння напруги  
з підвищенням потужності 

,P
кВт

 
,SU В  ,LU В  

A B C A B C 

2 222,8 219,1 189,9 217 217 217 

4 222,5 218,9 189,7 216,7 216,7 216,6 

6 222,2 218,6 189,4 216,3 216,3 216,3 

8 222 218,4 189,2 216 216 216 

10 221,7 218,1 188,9 215,7 215,6 215,6 
 

Висновки. У роботі на підгрунті розробленої математичної моделі були досліджені особливості викорис-
тання трансформаторів для реалізації послідовного силового активного фільтра, під час збільшення потужності 
відбувається падіння напруги на виході на 0,67 %. Розроблена послідовність синтезу сигнала керування послі-
довним силовим активним фільтром дозволяє регулювати вихідну напругу фільтра та забезпечує її синусоїда-
льність та симетрію. Система потребує дослідження у випадку нелінійного навантаження.  
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Вступ. Розповсюдження розподілених систем енергопостачання на базі установок когенерації обумовлено 
можливістю спільного використання різноманітних джерел енергії, адаптованих до змін економічних та еколо-
гічних чинників і структури енергоресурсів. Важливою перевагою таких систем енергопостачання є також мо-
жливість оптимізації їх роботи інтегруванням з альтернативними джерелами енергії, тепловими насосами, ви-
користанням тригенерації тощо [1]. 

Когенерація є альтернативою крупним централізованим паротурбінним ТЕЦ та служить засобом 
децентралізації теплофікаційних систем, створення помірно-централізованих систем теплопостачання, та 
має переваги щодо використання систем глибокої утилізації (утилізація схованої теплоти пароутворення 
при спалюванні вуглеводневого палива), використання сучасного високоефективного енергетичного 
обладнання, можливості оперативного регулювання теплової й електричної потужності установки залежно 
від навантаження, часу доби, сезону, погодних умов тощо. 

Мета роботи. Формування вимог до системи керування режимом синхронного генератора 
когенеруючої установки в умовах цеху промислового підприємства. 

Матеріал і результати дослідження. Рівень поширення когенерації у світі свідчить про те, що на сьогодні 
це найбільш ефективна технологія енергозабезпечення для значної частини потенційних споживачів. Як зазна-
чено в роботі, застосування когенераційного обладнання, за рахунок високого коефіцієнта використання тепло-
ти згорання газу, дозволяє: збільшити електричне навантаження підприємства без зміни наявних кабельних вві-
дних ліній; отримати резервне джерело електроживлення, що дозволяє під час аварії в електричній мережі об-
ленерго (відключення, «провали» по напрузі) не переривати технологічні процеси виробництва; під час цілодо-
бового повного використання теплової та електричної енергії когенераційної установки значно знизити витрати 
на оплату за споживану електроенергію; паралельна робота генератора когенераційної установки з мережею дає 
можливість добирати необхідну електричну потужність, що перевищує номінальну потужність генератора, з 
мережі в години пікових навантажень. 

Для зазначених електроагрегатів базового (основного) живлення висувають певні вимоги [2]. Період між 
ремонтами, термін служби деталей і ресурс мають бути максимальними. Останнє підвищує надійність подачі 
електроенергії споживачам, зменшує кількість оглядів і ремонтів і, як наслідок, знижує вартість експлуатації. 
Величина навантаження, якої може бути одномоментно («накид») або плавно навантажений прогрітий агрегат 
відразу після досягнення нею номінальної швидкості обертання, має бути максимальною (бажано номіналь-
ною), викликано прагненням з першого моменту максимально використовувати можливості двигуна і, зокрема, 
зменшити його встановлену потужність. 

Вимоги, яким мають задовольняти пікові агрегати, близькі до агрегатів базового (основного) живлення, що 
визначає можливість використання їх як пікові. Більш жорсткими є вимоги до надійності запуску (кількість 
відмов на один запуск, що відбувся не більше 0,001–0,002), а також часу прийому навантаження. Необхідна 
потужність пікових агрегатів має визначатися з урахуванням виду навантаження, характеру навантаження (пла-
вне або миттєвий накид), відповідності базового (основного) і пікового агрегатів, а також наявності пристрою 
рівномірного (за різними потужностями базового і пікового агрегатів – пропорційного) розподілу навантажен-
ня. 

Резервні агрегати електроживлення призначені для забезпечення гарантованої роботи відповідальних спо-
живачів у разі перерв основного живлення. Такі агрегати являють собою пристрої, що використовують енергію, 
накопичену в акумуляторних батареях (статичні агрегати), а також ту, що виробляється газопоршневими, дизе-
льними електроагрегатами і газовими турбінами, що запускаються. 

Синхронний генератор є елементом сучасних електричних станцій, що служить для перетворення кінетичної 
енергії обертання турбіни (або іншого первинного двигуна) в електричну енергію. У разі постійного значення 
ЕРС (струму збудження) значення напруги СГ, що працює на ізольоване від енергосистеми навантаження, сут-
тєво залежить від абсолютного значення струму навантаження і його фази щодо напруги (коефіцієнта потужно-
сті cos ) [4]. 

Залежність напруги СГ від струму навантаження у разі постійного значення струму збудження і заданого 
значення cos  відбивається зовнішньою характеристикою. У разі активно-індуктивного характеру наванта-
ження (0 / 2)    зі збільшенням струму навантаження напруга СГ знижується тим більшою мірою, чим ни-
жче значення cos . 

Якщо СГ працює в енергетичній системі, тобто спільно з іншими генераторами, то рівень напруги на його 
висновках залежить не тільки від власного режиму роботи, а й від режиму роботи інших генераторів. Причому 
якщо сумарна потужність генераторів значно більше потужності розглянутого СГ, то у разі всіх змін режиму 
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його роботи напруга буде залишатися практично незмінною. Якщо змінити струм збудження СГ (не змінюючи 
активну потужність), то зміняться реактивна потужність, реактивний і повний струм статора, кут  . 4  При-
чому за малими значеннями струму збудження СГ споживає реактивну потужність із системи, а за великими – 
генерує. При струмі збудження менше деякого значення СГ випадає із синхронізму (порушення статичної стій-
кості). Зазначені величини будуть змінюватися й за постійним значенням струму збудження СГ, якщо буде змі-
нюватися напруга в енергетичній системі. Характер змін такий, що за при великих рівнях напруги СГ може 
споживати реактивну потужність із системи, а при зниженні напруги – генерувати тим більшу потужність, чим 
нижче напруга. Це відповідає так званому явищу саморегулювання. Однак при зниженні напруги нижче деяко-
го критичного рівня саморегулювання припиняється і СГ починає не тільки зменшувати реактивну потужність, 
що генерується, але й при малих напругах її споживати, що сприяє подальшому зниженню напруги. Зменшення 
напруги в енергетичній системі при постійному струмі збудження СГ збільшує кут  4  , що може викликати 
порушення синхронізму (при / 2   ). Такі режими вимагають використання системи автоматичного регулю-
вання [6]. 

У нормальних експлуатаційних режимах роботи СГ в електроенергетичній системі доводиться враховувати 
низку обмежень по активній і реактивній потужностях. При організації автоматичного регулювання напруги СГ 
доцільно враховувати зовнішню характеристику ( ) при ,  ,  .вU f I І const n const cos const      

Розподіл та транспорт електричної енергії на території промислових підприємств здійснюється мережами 
низької та середньої напруги. До цих мереж підключено велику кількість дрібних споживачів енергії, в тому 
числі й таких, що спотворюють потужність потоку енергії – електротранспорт, верстати з регулюванням швид-
кості обертання, тиристорно-регульовані електроприводи технологічних механізмів та інші об’єкти. Для мереж 
цього класу характерні високі рівні вищих гармонік, значна кількість навантажень і наявність пристроїв по за-
безпеченню якості електричної енергії, пов’язаних з вищими гармоніками напруги [3]. Гармонічні струми нава-
нтаження створюються всіма нелінійними навантаженнями, до яких належать: імпульсні джерела електрожив-
лення; електронні баласти флуоресцентних ламп; невеликі джерела безперебійного живлення. Також слід ура-
ховувати вплив трифазних навантажень, а саме: приводи з регульованою швидкістю; великі блоки живлення. 

Існує кілька загальновідомих груп порушень в електромережі, викликаних гармоніками: перевантаження на 
нейтральних проводах; перегрів трансформаторів; випадкові перемикання автоматичних вимикачів; переванта-
ження конденсаторів коригування коефіцієнта потужності; виникнення поверхневого ефекту. Гармонічні спо-
творення напруги збільшують втрати в електродвигунах на вихрові струми, так само як і в трансформаторах. 
Також додаткові втрати виникають у результаті утворення під впливом гармонічних струмів магнітних полів у 
статорі, кожне з яких намагається обертати ротор електродвигуна з різною швидкістю як уперед, так і назад. 
Виникаючі в роторі в результаті індукції струми високої частоти ще більше збільшують втрати. У системах, де 
присутні гармонічні струми, номінальні параметри двигуна мають бути переглянуті в бік збільшення з ураху-
ванням можливих втрат [5]. 

Висновки. Отже, враховуючи вищевикладене, необхідно доповнити перелік вимог до систем керування ре-
жимом СГ когенераційних установок. По-перше, при формування керуючих впливів за активною та реактив-
ною потужністю необхідно враховувати походження цих потужностей у мережі з гармоніками струму чи на-
пруги. По-друге, наявність силового напівпровідникового обладнання для регулювання струму ротора може 
бути використано для поліпшення якості електричної енергії в мережі, на яку працює СГ. По-третє, система 
автоматичного регулювання потребує підсистеми для компенсації складових, пов’язаних з вищими гармоніка-
ми. 
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Вступ. На сьогодні на кожному виробництві використовують різне електротехнічне обладнання, що дозво-
лило покращити техніко-економічні показники, поліпшити умови праці людей, особливо в шкідливих чи небез-
печних умовах. Але окрім корисної роботи це обладнання є джерелом електромагнітного поля (ЕМП). 

Одними з головних джерел ЕМП низьких (промислових) частот є лінії електропередач, трансформатори, 
електричні машини (ЕМ) тощо. ЕМ застосовуються у всіх галузях промисловості, на транспорті, у сільському 
господарстві та побуті. Наразі ЕМ саме змінного струму займають до 80 % від загальної сукупності промисло-
вих електродвигунів, з них левова частина – це асинхронні двигуни (АД). 

На тему негативних змін у здоров’ї людини, що виникають при тривалому перебуванні під дією ЕМП про-
мислових частот, проведено велику кількість досліджень [1]. Але й на сьогодні немає чіткого розмежування 
безпечного для здоров’я людини рівня ЕМП (табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Вплив ЕМП промислової частоти на здоров’я людини 

Рівень ІМП Наслідки для здоров’я Країна /роки дослідження 
>0,3 мкТл Дитяча лейкемія США, Європа / 1962–2010 
>0,4 мкТл Лейкемія і злоякісні лімфоми у дітей Данія /1968–2003 

>1 мкТл Деменція, зниження моторики нейронів, розсіяний  
склероз, епілепсія, хвороба Паркінсона 

Данія /1982–2010 
 

>1,4 мкТл Зміни в ДНК, зміни у складі крові Італія 
0,4 нТл… 

5 мкТл 
Рак молочної залози, легенів, товстої кишки, карциноми 

клітинної лінії 
США 

0,2–10 мкТл Бічний аміотрофічний склероз Нідерланди / 1986–2003 
0,5–10 мкТл Хвороба Альцгеймера, старече слабоумство Швейцарія / 2000–2005 

0,25–0,7 мкТл Порушення розвитку плоду у вагітних США 
>0,16 мкТл Зниження якості сперматозоїдів Китай 
>28,3 мкТл Порушення сну, зміна серцевого ритму США 

0,05–0,5 мкТл Синдром електромагнітної гіперчутливості Швеція 
 
У системі охорони праці запропоновано низку заходів, спрямованих на нормалізацію електромагнітного фо-

ну в робочій зоні виробничих приміщень. Одними з найбільш розповсюджених та дієвих є віддаленість робочих 
зон від джерел полів та їх екранування. Ефективність останнього заходу залежить від багатьох чинників – конс-
трукції та матеріалів, з яких виготовлено екран, величини магнітного поля тощо. 

Мета роботи. Дослідити зміни індукції магнітного поля асинхронного двигуна у виробничих умовах. 
Матеріал і результати дослідження. Дослідження ЕМП та зон їх максимального поширення проводилися 

для АД середньої потужності у виробничих умовах.  
На рис. 1 наведені експериментальні залежності зміни індукції магнітного поля (ІМП) від відстані до АД. 
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Рисунок 1 – Залежність зміни ІМП від відстані до АД із частотою напруги живлення: а) 50 Гц; б) 40 Гц 
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Дослідження проводилися для АД: 4А160М6 Pн=15 кВт, АИР200L6У3 Pн =30 кВт, М3ВР225SMB4  
Pн= 45 кВт, М3ВР315SMА4B3 Pн= 110 кВт; М2ВА315SMB4В3W Pн= 132 кВт; М3ВР355SMB4 Pн= 315 кВт. 

З рис. 1 видно, що безпосередньо біля корпусу АД, залежно від його потужності, рівень ІМП вимірюється 
сотнями мкТл. Однак зі збільшенням відстані від АД рівень ІМП знижується. Так, уже на відстані 0,2–0,4 м 
рівень ІМП не перевищує 10 мкТл, а на відстані 2 м – ІМП не перевищує природного фону у В = 0,2 мкТл. Ана-
логічні результати були отримані в роботах [2, 3]. 

Аналізуючи одержані результати, можна відмітити, що на рівень ІМП має вплив потужність двигуна та час-
тота напруги живлення. Безпечна відстань для працівників знаходиться в діапазоні від 0,7 м для АД потужністю 
15 кВт та понад 2 м для двигунів потужністю 250 кВт і більше. 

Отже, враховуючи рівні ІМП досліджуваних АД та дані табл. 1, можна стверджувати, що ЕМ є потужними 
джерелами ЕМП промислової частоти, які потребують додаткових заходів та технічних засобів для нормалізації 
електромагнітної обстановки в робочій зоні виробничого приміщення. 

Як вже було зазначено вище, крім віддалення ЕМ на безпечну відстань від робочої зони, що в реальних умо-
вах виробництва здебільшого неможливо, дієвим засобом нормалізації електромагнітної обстановки є екрану-
вання розповсюдження ЕМП. Найбільш поширеними у виробничих умовах є екрани з феромагнітного матеріа-
лу, зокрема, електротехнічної сталі. Конструктивні характеристики досліджуваних екранів та їх коефіцієнти 
екранування eK  наведено в табл. 2.  

Під час експериментів екрани мали однаковий розмір 0,75х1 м і були встановлені на відстані 0,15 м від АД, 
а заміри значень ІМП здійснювалися в центрі кожного з екранів. 

Залежність значень ІМП АД від типу екрану та режиму роботи наведено на рис. 2, де характеристики позна-
чені відповідно: 1 – без екрану; 2 – з екраном з металевої ізольованої сітки, 50х50 мм; 3 – з екраном з металевої 
ізольованої сітки, 25х25 мм; 4 – з екраном з металевої неізольованої заземленої сітки, 25х25 мм; 5 – з екраном з 
металевої неізольованої заземленої сітки, 12,5х12,5 мм; 6 – з екраном з металевої неізольованої заземленої сіт-
ки, 6х6 мм. 

 

Таблиця 2 – Коефіцієнт екранування різних типів екрану 

Тип екрану, розмір вічка eK  для відповідного режиму роботи АД 
неробочий хід  під навантаженням 

Ізольована металева сітка, 50х50 мм 5,58 5,25 
Ізольована металева сітка, 25х25 мм 6,18 5,98 
Заземлена неізольована металева сітка, 25х25 мм 6,53 5,32 
Заземлена неізольована металева сітка, 12,5х12,5 мм 8,66 7,44 
Заземлена неізольована металева сітка, 6х6 мм 8,84 7,66 
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Рисунок 2 – Залежність зміни ІМП після встановлення екрану для режимів:  
а) неробочий хід; б) під навантаженням 

 

Висновки. Аналіз результатів експериментальних досліджень зміни ІМП АД дозволяє сформувати рекоме-
ндації щодо застосування захисних екранів у вигляді металевої сітки різного типу для зменшення рівня ЕМП у 
робочій зоні виробничого приміщення. Установлено, що застосування захисних екранів дозволяє зменшити не 
менше ніж на 40 % рівень ІМП у робочій зоні.  
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Вступ. Відхилення показників якості електроенергії від нормованих значень у системах сільськогосподарсь-
ких споживачів викликає негативні наслідки, серед яких найбільш суттєвими є: 

− збитки від порушення нормального ходу технологічних процесів при відхиленнях і коливаннях напруги 
та інших показників якості електроенергії;  

− виникнення аварійних ситуацій, небезпечних для життя людей в приміщеннях, оснащених неавтомати-
зованими системами аспірації та вентиляції; 

− підвищення захворюваності та загибелі тварин; 
− простої підприємств та випуск бракованої продукції на підприємствах з виробництва борошна, комбі-

кормових заводах, складах мінеральних добрив, обумовлені завалами продуктопроводів у системах пневмотра-
нспорту;  

− порушення рецептурного співвідношення компонентів і погіршення (або брак) якості  продукції в по-
токових лініях комбікормових заводів, цехах приготування грубих кормосумішей; 

− порушення системи оптимальних режимів регулювання швидкісних режимів сільськогосподарських 
технологій, порушення стійкості й погіршення якості виконання технологічних процесів; 

− збільшення витрат електроенергії в елементах систем електроспоживання та електропостачання; 
− скорочення строку служби електрообладнання та ін. 
Мета роботи. Проаналізувати вплив відхилень показників якості електричної енергії на функціонування та 

роботу сільськогосподарських споживачів. 
Матеріал і результати дослідження. Необхідним є провести аналіз впливу відхилень показників якості 

електроенергії на роботу сільськогосподарських споживачів, до яких належать наступні.   
1. Асинхронні електродвигуни. Момент обертання і ковзання асинхронних електродвигунів залежить від 

напруги на їх затискачах. При зменшенні напруги затрудняється пуск двигунів і зменшується швидкість обер-
тання, що призводить до зменшення продуктивності механізмів і збільшення струму споживання, тобто до зро-
стання втрат у мережі. При підвищенні напруги збільшується споживання реактивної потужності, старіння й 
зношення ізоляції (підвищення напруги на 1 % збільшує споживання реактивної потужності на 3 %). Зменшен-
ня напруги на 10 % знижує термін служби електродвигунів у два рази [1]. 

Як у першому, так і в другому випадку тільки застосування автоматичних засобів захисту зможе захистити 
електродвигун від виходу з ладу. Але це не захищає від порушень технологічного процесу. Крім того, в цьому 
випадку потрібне втручання людини або спеціальних  автоматичних пристроїв для  відновлення  нормального 
функціонування установки.  

При несиметрії напруг в електродвигунах виникає еліптичне магнітне поле, яке можна надати у вигляді двох 
кругових полів прямого і зворотного, що створюють обертовий і гальмуючий моменти. При цьому струм в 
окремих обмотках підвищується порівняно із симетричним режимом живлення. Ці обмотки перегріваються, 
втрати у двигунах підвищуються, ККД зменшується. При несиметрії 2 % струм в обмотках підвищується на 
7 %, а при несиметрії 5 % – на 16 %. При несиметрії доводиться зменшувати допустиме навантаження електро-
двигунів. Наприклад, при несиметрії 2 % допустиме навантаження зменшується на 2 %, а при несиметрії 5 % – 
на 13 % [1, 5]. 

Поява в мережі несиметрії напруг призводить до значного збільшення втрат активної потужності в обмотках 
двигуна внаслідок низького опору зворотної послідовності і до зменшення моменту обертання електродвигуна. 
Зменшується термін служби електродвигуна. Несиметрія напруги 2 % скорочує термін на 10,8 %, при 4 % – 
термін служби скорочується у два рази.  

При 2 % несиметрії напруги струм зворотньої послідовності асинхронного двигуна зростає на 15 %, втрати у 
двигуні – на 8 %, а додаткове нагрівання обмотки – на 5 0С. Якщо несиметрія сягає 5 %, струм зворотньої пос-
лідовності асинхронного двигуна зростає до 38 %, втрати – до 50 %, перегрівання – до 30 0С. 

Більше 20 % електродвигунів виходить з ладу внаслідок роботи в несиметричних режимах [1, 3]. 
2. Відхилення напруги для теплових електроспоживачів також призводить до зміни потужності останніх 

(пропорційно квадрату відносної величини напруги), що веде до порушень технологічного процесу. І тільки 
застосування автоматичних пристроїв дозволяє відновити відповідні показники процесу.  

3. Електроосвітлювальні лампи. Відхилення напруги впливає на термін служби ламп, світловий потік і осві-
тленість. При збільшенні напруги зростає потужність ламп (отже, витрати енергії), та зменшується їх довговіч-
ність. Підвищення напруги в освітлювальних установках на 10 % зменшує термін їх служби в чотири рази. При 
зменшенні напруги на 10 % світловий потік у ламп розжарення зменшується на 40 %. Для компенсації змен-
шення освітленості потрібно збільшувати встановлену потужність ламп, що веде до збільшення капіталовкла-
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день. Застосування електронних пристроїв типу ЕОМ дозволяє обмежити максимальну напругу, але не впливає 
на роботу установки при зниженні напруги. 

Відхилення напруги в мережі також негативно впливає на люмінесцентні лампи. При її зниженні лампа або 
не загорається, або її світіння супроводжується посиленим розпилюванням оксидної речовини з катода і, як 
наслідок, скорочується термін роботи. При підвищенні напруги збільшується тиск у лампі, зменшується ефек-
тивність перетворення електроенергії у світлову і також скорочується термін її служби. 

Потрібно також відзначити, що в побуті використовують значну кількість електроспоживачів, що постійно 
приєднані до мережі: холодильники, теле- і радіоприймачі, магнітофони, комп’ютери, НВЧ-печі та ін. Відхи-
лення або несиметрія напруги, або часті відключення споживачів призводять до виходу їх з ладу. 

4. Вплив якості електроенергії на роботу систем автоматики та мікропроцесорні системи. Дослідження, про-
ведені корпорацією ІВМ, показали, що в середньому мікропроцесорні системи стикаються з проблемами елект-
роживлення більше 120 раз на місяць. Наслідки цих проблем поширюються від простого блокування пристроїв 
введення/виведення інформації і прискореного спрацювання обладнання до повної втрати даних і виходу з ладу 
електронних пристроїв [1]. 

Не дивлячись на швидке зростання можливостей сучасних мікропроцесорних систем, достатньо відключен-
ня живлення на долі секунди для втрати даних. Особливо вразливими є мережеві файл-сервери, які постійно 
виконують запис інформації. Втрати інформації, обумовлені несправностями електроживлення, складають 
45,3 % від загальних випадків (табл.1) [1]. 

 
Таблиця 1 – Показники аварійної ситуації в системі електропостачання 

Проблеми з електроживленням  45,3 % 
Гроза 9,4 % 
Пожежа або вибух  8,2 % 
Несправність обладнання/програмного забезпечення 8,2 % 
Повінь 6,7 % 
Землетрус  5,5 % 
Несправності інформаційної мережі 4,5 % 
Помилки персоналу 3,2 % 
Несправність систем контролю  2,3 % 
Інші  6,7 % 

 
Також важливою складовою параметрів електричної мережі є вплив відхилення частоти в енергосистемі. Іс-

нує електромагнітний і технологічний вплив відхилення частоти на роботу електроприймачів. Електромагнітна 
складова обумовлюється збільшенням втрат активної потужності й ростом споживання активної та реактивної 
потужностей. Можна вважати, що зниження частоти на 1 % збільшує втрати в мережах на 2 % [2]. 

Технологічна складова викликана в основному недовипуском промисловими підприємствами продукції. Згі-
дно з експертними оцінками, значення технологічного збитку на порядок вище електромагнітного [1, 2, 5].  

Аналіз роботи підприємств з беззупинним технологічним процесом показав, що більшість технологічних лі-
ній обладнано механізмами з постійним і вентиляторним моментами опорів, а їх приводами слугують асинх-
ронні двигуни. Частота обертання двигунів пропорційна зміні частоти мережі, а продуктивність технологічних 
ліній залежить від частоти обертання двигуна. При значному підвищенні частоти в енергосистемі, що може 
бути, наприклад, у випадку зменшення (скидання) навантаження, можливе ушкодження устаткування [4].  

Висновки. Отже, слід зауважити, що електроживлення та електропостачання сільськогосподарських спожи-
вачів, яке не відповідає встановленим вимогам якості, призводить до порушення алгоритмів роботи виробничих 
систем та технологій, погіршення якості виконання (або невиконання) технологічних процесів, зниження точ-
ності та чутливості роботи релейних захистів комплектних розподільних пристроїв, порушення їх стійкості 
роботи та працездатності в цілому. Крім того, знижена частота в електричній мережі впливає на термін служби 
електроустаткування, що містить елементи зі сталлю (електродвигуни, трансформатори), за рахунок збільшення 
струму намагнічування в таких апаратах і додатковому нагріванні стальних елементів. 
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Введение.  В последние годы усиливается тенденция к использованию асинхронного генератора (АГ) с кон-
денсаторным возбуждением в качестве автономных источников питания [1, 2]. Достоинства АГ – простота кон-
струкции и технического обслуживания, наилучшая эксплуатационная надежность, отсутствие щеточно-
коллекторного узла. 

Несмотря на значительное число публикаций по переходным процессам в АГ, до конца не выявлены многие 
явления и не получены количественные значения мгновенных токов и напряжений при различных степенях 
насыщения магнитной системы. Одной из основных причин является отсутствие математических моделей, учи-
тывающих особенности физических процессов, происходящих в асинхронной машине при высоком насыщении 
магнитной системы, в частности, значительный рост потерь в стали. 

Увеличение коэффициента насыщения магнитопровода асинхронного генератора увеличивает его перегру-
зочную способность и жесткость внешних характеристик. Следует, однако, иметь в виду, что с ростом насыще-
ния магнитопровода ухудшаются параметры генерированной электроэнергии. Наличие высших гармонических 
составляющих напряжения и тока асинхронного генератора с короткозамкнутой обмоткой ротора обусловлено 
несинусоидальностью распределения магнитодвижущей силы (МДС) в воздушном зазоре машины [3] вслед-
ствие конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов. Поэтому коэффициент насыщения 
магнитопровода должен выбираться также с учетом требований потребителя относительно параметров электро-
энергии. При этом необходимо как можно точнее измерять ток статора с учетом гармонических составляющих, 
поскольку длительная работа генератора с перегрузкой значительно сокращает срок эксплуатации [4]. Кроме 
этого, наличие высших гармонических составляющих в цепи АГ приводит к незатухающим колебательным 
процессам как момента на валу, так и частоты вращения ротора, а также к вибрации асинхронной машины. Од-
нако работы [5, 6], посвященные исследованию гармонических составляющих напряжения и тока, затрагивают 
невысокою степень насыщения магнитной системы.  

Цель работы. Исследование гармонического состава напряжения и тока асинхронного генератора при вы-
соком насыщении магнитной системы. 

Материал и результаты исследования. При составлении дифференциальных уравнений и рассмотрении 
переходных процессов асинхронных машин, работающих в двигательном или генераторном режиме, использу-
ют общепринятые допущения, связанные с идеализацией машины: фазные обмотки симметричны и расположе-
ны под углом в 120 градусов для трехфазных машин, отсутствуют потери в стали, воздушный зазор равноме-
рен, машина ненасыщенна, магнитодвижущие силы распределены синусоидально вдоль по окружности воз-
душного зазора. При условии обязательного учета всех особенностей и нелинейностей (насыщения магнитной 
цепи, несимметрией обмоток и т.д.) система дифференциальных уравнений значительно усложняется. При этом 
в существующих моделях АГ не учитывается факт отставания потока (индуктивности) от тока намагничивания 
вследствие свойств доменной структуры ферромагнетиков при изменяющемся во времени намагничивании. 
Это свойство можно учесть за счет соответствующего угла сдвига каждой из гармоник тока намагничивания, 
входящих в периодическую зависимость [7]. 

На рис. 1 представлена форма и спектральный анализ гармонического состава тока статора АГ. 
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Рисунок 1 – Сигнал а) и спектрограмма б) тока статора асинхронного генератора при степени насыщения 
магнитной системы kµ=1,4 
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Из спектрограмм тока статора видно, что помимо первой (основной) гармоники в гармоническом составе 
присутствуют высшие гармоники: 3-я, 5-я, 7-я (т.е. 150, 250 и 350 Гц соответственно), амплитуды которых с 
ростом номера гармоники уменьшаются. При этом коэффициент THD составляет 10,2 %. Отсутствие четных 
гармоник, а также гармоник, кратных трем, объясняется тем, что АГ является симметричной нагрузкой, вклю-
ченной по схеме «звезда». 

С увеличением степени насыщения амплитуды перечисленных высших гармоник увеличиваются, что при-
водит к увеличению коэффициента THD (рис. 2). 

Клирфактор, или коэффициент гармоник, количественно характеризует наличие высших гармоник в выход-
ном напряжении генератора. Представленные на графиках форма и спектр высших гармоник выходного напря-
жения и тока статора АГ ясно показывают значительное присутствие «мешающих частот». Стандарты допус-
кают величину клирфактора не более 15 %, что нередко наблюдается в синхронных генераторах. 
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента THD от степени насыщения магнитной системы 

 
Адекватность полученных результатов определялась по результатам сравнения экспериментальных и рас-

четных кривых тока статора. Степень совпадения оценивалась по коэффициенту детерминации 2R , который 
равен 0,992. Если учесть, что точность измерения параметров АГ не превышала 5–10 %, то данные исследова-
ния подтверждают высокую степень адекватности математической модели реальной установке. 

Выводы. Математическая модель, разработанная с учетом физических процессов при высоком насыщения 
магнитной системы, обеспечивает высокую степень адекватности по сравнению со стандартными моделями 
автономного АГ с конденсаторным возбуждением, хотя максимальная погрешность несовпадения некоторых 
параметров переходных процессов составляет до 6 %. Несовпадение связано с изменением теплового состояние 
асинхронной машины и изменением вследствие этого ее параметров. 

Коэффициент гармоник кривой выходного напряжения АГ при высоком насыщении магнитной системы 
превышает предельно допустимое значение 15 % и ограничивает его применение в составе автономных устано-
вок. Следовательно, при использовании АГ в качестве источника электроэнергии для достижения высокой пе-
регрузочной способности целесообразно преобразовывать его выходное напряжение в постоянное, а затем в 
переменное требуемой частоты. Также возможным является применение полосовых фильтров, ограничиваю-
щих пропускание сигналов определенной частоты. 
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Введение. Энергетический метод идентификации параметров электротехнических устройств и систем нахо-
дится в стадии интенсивного развития, в особенности в применении его к электромеханическим и электротех-
ническим системам [1]. Метод базируется на теореме Телледжена, которая соответствует закону сохранения и 
непосредственно связана с законами Ома и Кирхгофа: мощность на выходе источника питания равна сумме 
мощностей потребителей, подключенных к нему [2]. Равенство, или баланс мощностей потребителей и источ-
ника, вполне очевидно включает, например, равенство активных или реактивных мощностей, т.е. составляемых 
мощности, входящих в произведение меняющихся во времени напряжения ( )u t  и тока ( )i t , т.к. 

( ) ( ) ( )p t u t i t= . Принято считать, что в простейшем случае при синусоидальных сигналах составляющие ( )p t  

включают постоянную составляющую 0P  и знакопеременные косинусную активную ( )ap t  и синусную состав-

ляющие мощности ( )bp t : 

( ) ( ) ( )0 .c a bp t P p t p t= + +  
При несинусоидальных сигналах зависимость носит существенно более сложный характер. Независимо от 

сложности входящих в ( )p t  сигналов, спектр мгновенной мощности определяется произведением рядов 
напряжения и тока. Это приводит к достаточно сложным частотным преобразованиям, которые связаны с воз-
можностью определения составляющих энергетического процесса. Очевидно, что гармоники мгновенной мощ-
ности источника и потребителей совпадают по величине и частоте. Теорема Телледжена описывает проходя-
щий энергетический процесс только в этом случае. Из этого вытекает вывод о том, что существует баланс мощ-
ностей источника и потребителя по всем гармоникам, входящим в спектр мгновенной мощности.  

Цель работы. Оценка возможности использования энергетического метода в идентификационных задачах с 
учетом особенностей преобразования энергии. 

Материал и результаты исследования. Как известно, из уравнений баланса составляющих мгновенной 
мощности составляется система идентификационных уравнений, решение которой, как правило, относится к 
числу достаточно сложных. Отсюда следует, что для идентификации параметров электрической цепи большой 
сложности необходимо большее число уравнений энергетического баланса. Увеличение числа уравнений, как 
показывают исследования, может быть достигнуто посредством декомпозиции сигнала мгновенной мощности 
как по частоте, так и по некоторым другим признакам. Декомпозиция по частоте достигается разложением за-
висимости ( )p t  в ряд Фурье, декомпозиция по признакам – это разделение компонент мгновенной мощности 
на постоянную составляющую и знакопеременные: канонические и неканонические. При этом канонические – 
это результат произведения одночастотных компонент напряжения и тока; неканонические являются результа-
том произведения гармоник напряжения и тока разной частоты [1].  

Вопросы, связанные с операцией декомпозиции рассматриваются в литературе [1] без достаточного акцента 
на возможности использования получаемого результата в задачах идентификации. Этот важный момент следу-
ет рассматривать с позиции универсальности теоремы Телледжена. Особенность заключается в том, что для 
каждой из компонент мгновенной мощности, полученных в результате операции декомпозиции, составляются 
уравнения энергетического баланса, что существенно увеличивает их количество. Вследствие этого повышает-
ся возможность идентификации более сложных электротехнических устройств. Это обусловлено тем, что осу-
ществляется учет тех компонент энергопреобразования, которые непосредственно не присутствуют в конечных 
результатах – в уравнениях энергетического равновесия, полученных традиционным путем.  

Декомпозиция мгновенной мощности на составляющие даёт: 
– канонические компоненты мгновенной мощности, которые получаются в результате умножения одноча-

стотных одноименных и разноименных составляющих напряжения тока:  

0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

( ) ;
N M N M N M N M K K

c na ma nb mb na mb nb ma kac kbc
n m n m n m n m k km n m n m n m n

p t U I U I U I U I P P PΣ
= = = = = = = = = == = = =

= + + + = + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  

– неканонические компоненты мгновенной мощности как результат умножения разночастотных одноимен-
ных и разноименных компонент напряжения и тока: 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
( ) ,

N M N M N M N M K K K K
s na ma nb mb na mb nb ma kacs kbcs kas kbs

n m n m n m n m k k k km n m n m n m n
p t U I U I U I U I P P P P

= = = = = = = = = = = =≠ ≠ ≠ ≠
= + + + = + + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  
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где 0P Σ  – сумма постоянных составляющих (активной) мощности; kacP  – косинусные составляющие мгновен-
ной мощности при 2 2 cn m k= = ; kbcP  – синусные составляющие мгновенной мощностипри 2 2 cn m k= = ;  

kacsP  – косинусные псевдоканонические составляющие мгновенной мощности, полученные из произведений 
разночастотных одноименных гармоник напряжения и тока при c sm n k k± = = ; kbcsP  – синусные псевдокано-
нические составляющие мгновенной мощности, полученные из произведений разночастотных одноименных 
гармоник напряжения и тока при c sm n k k± = = ; kasP  – косинусные составляющие мгновенной мощности, по-
лученные из разночастотных гармоник напряжения и тока при ck m n k= ± ≠ ; kbsP  – синусные составляющие 
мгновенной мощности, полученные из разноименных, разночастотных гармоник напряжения и тока при 

ck m n k= ± ≠ . 
Общая форма записи в результате будет иметь вид: 

0
1 1 1 1

( ) ( ) ( ) .
K K K K

kac kacs kbc kbcs kas kbs
k k k k

p t P P P P P P PΣ
= = = =

= + + + + + +∑ ∑ ∑ ∑  

Формально можно считать, что 0P Σ  содержит столько составляющих, сколько имеется пар одночастотных, 
одноименных гармоник напряжения и тока. Исходя из сказанного, можно формировать систему уравнений 
энергобаланса: 

0
1 1 1 1

( ) .
K K K K

kac kbc kas kbs
k k k k

p t P P P P PΣ
= = = =

= + + + +∑ ∑ ∑ ∑  

Эта форма записи одинакова как для источника питания, так и для элементов потребителя. При анализе это-
го можно учесть принадлежность элемента цепи к источнику или потребителю энергии. Обозначив принадлеж-
ность к источнику питания через «i», а к потребителю «j», можно записать общее уравнение энергобаланса в 
виде: ( ) ( ).i jp t p t=∑ ∑

 
Здесь предполагается наличие нескольких источников, работающих на потребителей, 

состоящих из нескольких элементов (сопротивлений, индуктивностей, емкостей). 
При одном источнике и нескольких элементах потребителя имеем 

0 0
1 1 1 1 1 1 1 1

.
K K K K K K K K

i kaci kbci kasi kbsi j kacj kbcj kasj kbsj
k k k k k k k k

P P P P P P P P P PΣ Σ
= = = = = = = =

+ + + + = + + + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  

Отсюда получаем следующие равенства и, соответственно, следующее количество уравнений: 0 0i jP PΣ Σ=   

( oK  уравнений); 
1 1

K K
kaci kacj

k k
P P

= =
=∑ ∑  ( acK Σ  уравнений); 

1 1

K K
kbci kbcj

k k
P P

= =
=∑ ∑  ( bcK Σ  уравнений); 

1 1

K K
kasi kasj

k k
P P

= =
=∑ ∑   

( asK Σ  уравнений); 
1 1

K K
kbsi kbsj

k k
P P

= =
=∑ ∑  ( bsK Σ  уравнений). 

Каждое из приведенных равенств разбивается на соответствующее число уравнений баланса, разделенных 
друг от друга по частотному признаку. Общее число уравнений баланса будет иметь вид: 

.o ac bc as bsK K K K K KΣ Σ Σ Σ Σ= + + + +  
Из вышеизложенного следует, что ΣK  определяет число уравнений, входящих в идентификационную си-

стему. Существенное увеличение числа идентификационных уравнений без увеличения числа анализируемых 
гармоник напряжения и тока может быть достигнуто в том случае, если отдельно учитываются канонические и 
псевдоканонические знакопеременные составляющие мгновенной мощности. Тогда общее число идентифика-
ционных уравнений: 

.o ac acs bc bcs as bsK K K K K K K KΣ Σ Σ Σ Σ Σ Σ= + + + + + +  
Равенства мгновенных мощностей при этом разделении не меняются, т.к. эта операция осуществляется 

независимо для левой и правой частей общего уравнения баланса.  
Выводы. Множество гармоник мгновенной мощности несинусоидальных сигналов напряжения и тока мо-

жет быть разбито на подмножества как по частотному признаку (канонические, неканонические, псевдоканони-
ческие), так и по принадлежности к виду сомножителей (одноименных и разноименных). Упомянутые подмно-
жества составляют систему полных идентификационных уравнений. Так как соответствующие компоненты 
мгновенной мощности со стороны источника и элементов потребителя в соответствии с законом сохранения 
равны, то их можно использовать в качестве дополнительных уравнений в системе полных идентификацион-
ных уравнений с целью увеличения х числа. Это позволяет увеличить число идентифицируемых параметров 
при меньшем числе гармоник напряжения и тока. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОТУЖНОСТІ  
В АСИНХРОННОМУ ГЕНЕРАТОРІ З ФАЗНИМ РОТОРОМ  

ЗА УМОВИ ЗМІНИ МОМЕНТУ ТА НАВАНТАЖЕННЯ МАШИНИ 
М. В. Даєв, студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: saue1@kdu.edu.ua 
 

Вступ. Останнім часом більшого використання набувають машини подвійного живлення (МДП), що широко 
застосовуються у виробництві електроенергії з відновлюваних джерел, прикладом яких можуть слугувати віто-
рогенератори. Використання МДП забезпечує низку переваг щодо операцій зі змінною швидкістю обертання 
машини, контролю та регулювання активної й реактивної потужностей. У роботі проведено дослідження мит-
тєвих складових потужності машини.  

Мета роботи. Дослідження режиму роботи асинхронного генератора з фазним ротором (АГФР) за умови 
зміни моменту машини, активного та реактивного навантаження. 

Матеріал і результати дослідження. За допомогою математичного опису асинхронного генератора з фаз-
ним ротором у пакеті візуального програмування створено дослідницьку модель (рис. 1) [1–5]. Генератор має 
номінальні параметри: Uн = 220 В, Рн = 4 кВт, f = 50 Гц, ω = 80 рад/с, Мн = 25 Н/м.  

 
Рисунок 1 – Модель асинхронного генератора з фазним ротором  

 

З використанням математичної моделі АГФР, складеної в пакеті візуального програмування, проведено 
п’ять експериментів. Дані експерименти базувалися на зміні напруги збудження генератора (Uзбуд), активного 
(Rн) та ємнісного навантаження машини (Сн), умови для яких зведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Умови експериментів 
Експеримент 1 2 3 4 5 

Uзбуд,В 1–5 1–5 1–5 1–5 1–5 
Rн, Ом 36,85 55,275 18,425 36,85 36,85 
Сн,мкФ 5 5 5 7,5 2,5 

Під час проведення досліджень отримано значення миттєвих потужностей машини: 
– активна та реактивна потужності взаємоіндукції статора з ротором та ротора зі статором ( )sr sr rs rsp , q , p , qψ ψ ψ ψ ; 

– активна та реактивна потужності самоіндукції статора та ротора ( )rrrrssss q,p,q,p ψψψψ ; 
– втрати активної та реактивної потужностей на активному опорі статора та ротора ( )rrrrrsrs q,p,q,p ; 
– сумарна активна та реактивна потужності статора та ротора ( )rotrotstatstat q,p,q,p . 
На підгрунті отриманих числових значень миттєвих потужностей АГФР побудовано графіки залежності: 
– механічної потужності генератора (pmech) від напруги збудження (Uзбуд.) (рис. 2); 
– реактивної потужності самоіндукції статора ( ssqψ ) від напруги збудження (Uзбуд.) (рис. 3); 

– активної та реактивної потужностей взаємоіндукції статора з ротором ( srsr q,p ψψ ) від напруги збудження 
(Uзбуд.) (рис. 4,а,б); 

– залежність активної та реактивної потужності статора ( statstat q,p ) від напруги збудження (Uзбуд.)  
(рис. 5,а,б). 

mailto:saue1@kdu.edu.ua
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Рисунок 2 – Залежність механічної потужності 

( )mehp  від напруги ротора ( )збудU  

 
Рисунок 3 – Залежність реактивної потужності самоіндукції 

статора ( )ssqψ  від напруги збудження ( )збудU  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Залежність активної (а) та реактивної (б) потужностей взаємоіндукції статора з ротором   
від напруги збудження ( )збудU  

 
а)  

б) 
Рисунок 5 – Залежність активної (а) та реактивної (б) потужностей статора від напруги збудження ( )збудU  
Висновки. У пакеті візуального програмування розроблено та досліджено математичну модель асинхронно-

го генератора з фазним ротором за умови зміни напруги збудження, активного та реактивного навантаження. 
Зроблено оцінювання показників миттєвих потужностей асинхронного генератора.  

Встановлено, що залежності зазначених потужностей відносно напруги збудження генератора є нелінійними 
характеристиками. Встановлено, що за певної умови експерименту значення певних потужностей різняться між 
собою, наприклад, на рис. 3 реактивна потужність самоіндукції статора, для другої умови, є значно меншою 
порівняно з реактивною потужністю взаємоіндукції статора з ротором для тієї ж постановки експерименту  
(рис 4,б). Ця зміна значень потужності спостерігається і під час проведення інших умов експерименту.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЛІНІЯМИ  
«ДВА ПРОВОДИ–РЕЙКА»  

Д. Р. Земський, асп. 
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Вступ. На залізницях України поширена практика приєднання нетягових споживачів електричної енергії до 
системи тягового електропостачання [1, 2]. Це здійснюються від спеціальних повітряних ліній, які живляться 
від вторинних обмоток трансформатора тягової підстанції. З метою зменшення витрат на будівництво лінії 
електропостачання для нетягових споживачів, що розташовані у близькості до залізниці, її зазвичай монтують 
на опорах контактної мережі. На залізницях змінного струму, де контактна мережа та рейкова колія перебува-
ють безпосередньо під фазною напругою трансформатора, функцію третього проводу лінії нетягового електро-
постачання виконують рейки, що загалом спрощує конструкцію та зменшує витрати на будівництво лінії  та 
отримало відображення в її назві – «два проводи–рейка», або ДПР. Реалізація електропостачання нетягових 
споживачів від ліній «два проводи–рейка» супроводжується істотним погіршенням якості електричної енергії, 
яке викликано сукупною дією низки чинників, пов’язаних з її конструкцією та рухом поїздів з електричною 
тягою [3-5]. Дослідження, направлене на підвищення ефективності передачі електричної енергії, потребує роз-
робки математичної моделі лінії «два проводи–рейка» з можливістю імітації впливу системи тягового електро-
постачання. 

Мета роботи. Провести дослідження процесу передачі електричної енергії лініями ДПР з урахуванням 
впливу системи тягового електропостачання шляхом математичного моделювання 

Матеріал і результати дослідження. Модель побудована у фазних координатах та описує вплив системи 
тягового електропостачання змінного струму 25 кВ, що включає в себе міжпідстанційну зону, яка живиться від 
вторинних обмоток тягових трансформаторів суміжних підстанцій, та власне саму досліджувану лінію. Остан-
ня, у зв’язку з особливістю підключення підстанцій до системи зовнішнього електропостачання, має односто-
роннє живлення. Електрорухомий склад задається джерелом струму, нетягове навантаження – внесеним опо-
ром. Електрорухомий склад та споживач розташовані у серединній міжпідстанційній зоні. Моделювання прове-
дено у середовищі MathCAD за умов, що система тягового електропостачання перебуває у нормальному режимі 
роботи, нетягове навантаження – симетричне, параметри всіх елементів моделі лінійні, провідністю ізоляції 
трансформатора та втратами від активного опору у магнітопроводі знехтувано. 

Граф заступної схеми системи тягового електропостачання зображено на рис. 1.  

  

Рисунок 1 – Граф схеми заміщення системи тягового електропостачання та лінії ДПР 
 

В основу моделі взяті узагальнені рівняння стану електричного кола в матричній формі [6]:  
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де M  – перша матриця з’єднань, N  – друга матриця з’єднань, vZ  – матриця опорів. Ом, vI  – вектор струмів у 
вітках, А, J  – вектор вузлових струмів, А, E  – вектор електрорухомих сил у вітках, В. 

За наведеним графом схеми  сформовані 
матриці з’єднань та опорів відповідних віток. 
Параметри тягового трансформатора потужні-
стю 25 МВА розраховані за паспортними да-
ними. Для визначення власних та взаємних 
опорів використані формули Поллячека-
Карсона при питомому опорі землі 100 Ом∙м. В 
якості проводу лінії ДПР використано сталеа-
люмінєвий перерізом 50 мм2.  Контактна підві-
ска типу М120+МФ100 зведена до еквівалент-
ного проводу. Опір еквівалентної рейки з ура-
хуванням шунтуючої дії землі прирівняне до 
рекомендованих у [2] середнього значення 
відповідно до типу рейки Р75.  

Отримані у результаті моделювання зна-
чення лінійних напруг вторинної обмотки тра-
нсформатора та на нетяговому навантаженні 
зображені у вигляді векторної діаграми 
(рис. 2).  

В результаті аналізу отриманих результатів, 
оцінено ступінь несиметрії у споживача за 
допомогою коефіцієнта несиметрії напруги по 
зворотній послідовності за формулою  

 
2(1)

2
1(1)

100 %U
U

K
U

= ⋅ , 

де 2(1)U  – коефіцієнт несиметрії напруги по зворотній послідовності, 1(1)U  – діюче значення напруги зворотної 
послідовності основної частоти живлячої мережі, В. 

Цей коефіцієнт на виводах трансформатора становить 2,8 %, а на приєднанні споживача – 5,8 %. Зважаючи 
на те, що гранично допустиме значення для коефіцієнта несиметрії напруги по зворотній послідовності стано-
вить 4 %, то якість електричної енергії, яку отримує споживач, не відповідає встановленим вимогам [7].  

Висновок 
1. На залізницях України лінії ДПР отримали широке розповсюдження через простоту конструкції та менші 

капітальні витрати на їх будівництво. 
2. Використана модель дозволяє провести розрахунок складних систем, враховуючи власні та взаємні опори 

кожної фази лінії, та дає можливість імітувати вплив системи тягового електропостачання на процес передачі 
електроенергії до споживача. 

3. Моделювання процесу передачі електричної енергії лініями «два проводи-рейка» показує, що за умови 
нормальної роботи системи тягового електропостачання та симетричного нетягового навантаження, якість еле-
ктричної енергії на приєднані споживача знаходиться у незадовільному стані. 

4. Модель системи тягового електропостачання у фазних координатах дозволяє проводити подальші дослі-
дження стосовно режиму роботи тягових підстанцій та, у тому числі, з перспективою застосування пристроїв 
поліпшення якості електроенергії. 
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Рисунок 2 – Векторна діаграма лінійних напруг у 
вторинній обмотці трансформатора та на приєднанні 

нетягового споживача  
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СИНХРОНИЗАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ 

О. И. Дорогань, к.т.н., ассист., А. О. Ушкаренко, к.т.н., доц. 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 
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Введение. Система синхронизации генераторов (ССГ) является одной из важнейших систем автономной 

электроэнергетики и используется для обеспечения стабильной работы электрической сети. При этом 
актуальным является вопрос выбора метода проектирования программного обеспечения для систем 
автоматизации. Автоматное программирование позволяет решать практически любые сложные циклические 
задачи с минимальными затратами на отладку. Такой подход может эффективно применяться при разработке 
программного обеспечения для контроллеров, предназначенных для управления различными технологическими 
процессами [1]. В основу проектирования программы закладывается алгоритм – конечный автомат в виде 
диаграммы состояний или таблицы последовательных переходов и выходов, предназначенный для 
формального описания логики программ. С появлением достаточно сложных программируемых логических 
интегральных схем появилась возможность эффективной реализации систем синхронизации на одном из 
языков описания цифровой аппаратуры [2]. Однако при этом остался открытым вопрос формализации 
алгоритма синхронизации генераторов, который можно было бы эффективно реализовать с использованием 
различных аппаратных решений. Построение систем автоматизации с использованием теории автоматов при 
небольшом числе внутренних состояний имеет ряд преимуществ, например, при их реализации на базе 
микропроцессорной техники и моделировании. С одной стороны, микроконтроллер представляет собой 
сложный автомат, смена состояний которого определяется выполняемой программой. С другой стороны, 
реализация систем управления в виде набора конечных синхронных автоматов позволяет организовать 
обработку параллельных потоков информации в режиме реального времени и обеспечить строго 
детерминированную задержку при доставке информации к пунктам назначения. Автоматный подход к 
разработке программного обеспечения также позволяет провести моделирование работы алгоритма в среде 
Matlab [3]. Это создает предпосылки использования теории автоматов как языка спецификации алгоритмов 
работы систем автоматизации, языка моделирования систем автоматизации и проектирования программного 
обеспечения. 

Цель работы. Исследование особенностей применения теории цифровых автоматов в проектировании 
системы синхронизации генераторов судовой электростанции и разработка графа переходов системы 
синхронизации, который может быть реализован на базе микропроцессорной техники путем кодирования 
состояний с использованием языка программирования высокого уровня. 

Материал и результаты исследования. Задачей программного обеспечения является дистанционный 
контроль и управление судовой электроэнергетической системой. Синхронизация дизель-генераторных 
агрегатов (ДГА) с шинами главного распределительного щита (ГРЩ) должна быть представлена в 
программном обеспечении отдельным компонентом, который содержит средства для инициирования процесса 
автоматической точной синхронизации запущенного ДГА с сетью на аппаратном уровне; отображения текущих 
значений напряжений и частот ДГА и сети, угла фазового сдвига между напряжениями; отображения и 
возможности изменения уставок синхронизации и параметров дискретных сигналов управления системами 
возбуждения генератора и регулирования частоты вращения дизеля. Результатом окончания процесса 
синхронизации является изменение состояния генераторного выключателя, что на программном уровне также 
должно быть отображено. Кроме того, компонент «Система синхронизации» должен иметь средства для 
прерывания начатого процесса синхронизации. 

Алгоритм поведения компонента «Система синхронизации» можно представить в виде автомата  
A15={Q, X, E, Z, f, g}, где Q={q0–q9} − множество состояний автомата: q0 − начальное состояние; q1 − ожидание 
данных; q2 − проверка пакета данных; q3 − отсутствие связи со средствами автоматизации; q4 − проверка 
состояния генераторного выключателя; q5 − синхронизация завершена; q6 − ожидание приема значений 
напряжений, частот и угла сдвига; q7 − проверка пакета данных; q8 − ожидание срабатывания обратной связи 
от генераторного выключателя; q9 − отсутствие связи со средствами автоматизации; q10 − ожидание изменения 
уставок синхронизации; q11 − ожидание данных про результат изменения уставок; q12 − проверка пакета 
данных с результатом выполнения команды на изменение уставок синхронизации; q13 − ожидание изменения 
параметров управляющих воздействий; q14 − ожидание данных про результат изменения параметров;  
q15 − проверка пакета данных с результатом выполнения команды на изменение параметров управляющих 
воздействий; q16 − отсутствие связи со средствами автоматизации; q17 − ожидание цикла обмена данными;  
q18 − ожидание ответа на запрос; f и g − функции состояний и выходных символов, представленные в виде 
графа на рис. 1.  

При открытии диалогового окна автомат переходит в состояния q1–q3, соответствующие опросу значений 
уставок синхронизации, параметров управляющих воздействий для коррекции частоты вращения дизеля и 
возбуждения генератора. Далее в состоянии q4 производится опрос состояния генераторного выключателя: 
если он замкнут (ДГА включен на параллельную работу с шинами ГРЩ), система синхронизации отображает 
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эту ситуацию и переходит в состояние q5, ожидая дальнейших действий пользователя. В противном случае 
появляется возможность нажатием на соответствующую кнопку диалогового окна инициировать процесс 
синхронизации на аппаратном уровне, после чего процессы в компоненте «Система синхронизации» 
разделяются на три составляющих: обмен данными с аппаратными средствами (q17–q18), изменение уставок 
синхронизации или параметров управляющих воздействий (q10–q16), формирование запросов и отображение 
текущих значений разницы частот и напряжений, фазового угла между векторами напряжений шины ГРЩ и 
генератора (q6–q8). Перечисленные подпроцессы выполняются до тех пор, пока не произойдет одно из 
событий: прерывание пользователем процесса синхронизации либо успешное подключение ДГА к шинам ГРЩ. 
В первом случае автомат вернется в начальное состояние (q0), во втором – перейдет в состояние, 
индицирующее окончание синхронизации (q5).  

 
Рисунок 1 – Диаграмма состояний компонента «Система синхронизации» в режиме мониторинга  

и управления электростанцией 
 
Выводы. С помощью теории автоматов разработан алгоритм поведения компонента программного 

обеспечения, выполняющий синхронизацию генераторов. Особенность использования теории цифровых 
автоматов в качестве языка спецификаций состоит в том, что она позволяет формально и изоморфно перейти от 
требований к системе автоматизации к алгоритмам поведения компонентов и соответствующему 
программному коду. Полученный алгоритм поведения системы синхронизации генераторов обладает 
наглядностью, компактностью, вложенностью, иерархичностью и наблюдаемостью, что позволяет 
формализовать верификацию программного обеспечения на этапе модульного тестирования системы. 
Автоматный подход может эффективно применяться при разработке программного обеспечения 
программируемых логических контроллеров, предназначенных для автоматизации процессов управления. 
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Введение. В настоящее время в горнодобывающей промышленности для управления технологическими 
процессами используются программируемые логические контроллеры (ПЛК). В комплекте с 
преобразователями частоты для регулирования скорости электродвигателей различных механизмов они 
позволяют обеспечить очень хорошие показатели производительности оборудования. Так, например, для 
конвейерного транспорта ПЛК обеспечивают порядок включения и выключения электродвигателей, реализуют 
передачу данных на верхний уровень автоматизации, обеспечивают аварийное отключение механизмов.  

Особенностью работы ПЛК в конвейерном транспорте является обеспечение максимальной 
производительности линии. При этом ставится задача стабилизации нагрузки на двигатель конвейера, которую 
решает как преобразователь частоты [1], так и внешний ПЛК. При этом качество стабилизации нагрузки 
существенно зависит от человеческого фактора, а именно правильной настройки наладчиком ПИД-регулятора 
технологического процесса. Для конвейерных установок блоки автоматической настройки ПИД-регуляторов, 
реализованные в ПЛК, оказываются малоэффективными, поскольку модель процесса загрузки конвейера 
существенно отличается от существующих эталонных моделей. Так, например, в ОВЕН ПЛК 160 в качестве 
эталонных моделей используются лишь модель печи и модель обогревателя с аналоговой задвижкой для подачи 
теплоносителя.  

Цель работы. На практике в процессе пусконаладки инженеры зачастую могут настроить ПИД-регулятор лишь 
в узком диапазоне изменения загрузки конвейера вследствие ограничения по времени и затратам на пустой прогон 
оборудования. При неудачной настройке параметров регулятора и больших колебаниях подачи породы в системе 
могут возникать автоколебания по скорости, вплоть до остановки конвейера. Поэтому целью работы является 
разработка программного блока, реализованного на одном из языков стандарта МЭК61131-3 и обеспечивающего 
возможность настройки ПИД-регулятора для широкого диапазона изменения возмущающих воздействий. 

Материал и результаты исследования. Существует несколько подходов к решению задачи выбора 
параметров регулятора. Помимо перебора коэффициентов эмпирическим методом, наиболее часто 
используемым на практике, применение находят метод Циглера–Николза [2] и Тиреса–Любена [3]. Они 
сводятся к определению параметров ПИД-регулятора, в зависимости от параметров собственных колебаний 
системы. Помимо этого используется метод последовательного выбора коэффициентов, исходя из общих 
правил ручной настройки системы [4]. Особенностью последнего является возможность последовательного 
определения параметров без перевода системы привода в длительный режим автоколебаний.  

При использовании такого метода актуальной становится необходимость проверки реакции системы на 
случайное изменение возмущения в широком диапазоне. На практике такое решение является 
труднореализуемым, поскольку в широких пределах изменение количества подаваемой породы на работающем 
предприятии по просьбе инженера-наладчика будет экономически нецелесообразным. Альтернативным 
решением является использование в программе ПЛК функционального блока, формирующего возмущающие 
воздействия на ПИД-регулятор технологического процесса в процессе наладки. При этом сигнал с выхода 
такого функционального блока суммируется с сигналом загрузки реального конвейера, подаваемого от 
внешних датчиков либо преобразователя частоты. 

Важной особенностью реализации такого блока является необходимость подачи случайного возмущающего 
воздействия в заданном диапазоне. При этом должна реализовываться именно случайная функция, а не 
циклическое повторение последовательности. Так, например, популярный среди инженеров по автоматизации 
метод умножения на число с плавающей точной и взятия i-го разряда полученного результата приводит к 
цикличному изменению возмущения и не может в полной мере использоваться для исследования 
стохастических процессов. Аналогичная проблема возникает при использовании функциональных блоков 
OSCAT RDM, OSCAT RDMDW, принцип работы которых рассмотрен в [5]. 

В то же время в большинстве ПЛК, например ОВЕН, Lenze, Xinje, отсутствует функция random(), либо аналогичная 
ей. Это обусловлено тем, что большинство алгоритмов, реализующих генератор случайных чисел, работают с 64-
битными либо 128-битными переменными. В то же время большинство ПЛК предназначены для работы с 32-битными 
переменными, для которых количество алгоритмов генераторов случайных чисел весьма ограничено. 

Наиболее популярным является алгоритм Xorshift32, являющийся одним из разновидностей алгоритмов 
Xorshift RNGs, предложенных в [6]. 

Предложенный алгоритм позволяет работать с типами данных REAL либо DWORD, используемым в ПЛК. 
НА языке ST (structured text) программа, реализующая выбранный алгоритм, имеет вид: 

All:=2147483647; 
State[0]:=X; 
FOR I:=1 TO 5 DO 
x:= State[I-1]; 
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Y:=SHL(X,12); 
X:=X XOR Y; 
Z:=SHR(X,25); 
X:=X XOR Z; 
M:=SHL(X,27); 
X:=X XOR M; 
State[I]:=X; 
END_FOR 
I:=0. 

Исследование работоспособности программного блока формирования случайного возмущения было 
проведено с помощью симулятора работы ПЛК, реализованного в программном обеспечении Codesys v.2.3, в 
котором функциональные блоки пользователя могут быть реализованы на любом из языков МЭК61131-3. Для 
визуализации технологических параметров использовался программный блок визуализации трендов. Период 
импульсов подачи внешнего возмущающего воздействия составил 20 секунд. Графики переходных процессов 
по нагрузке представлены на рис. 1, загрузка по оси ординат отображается в процентах. Для эмуляции процесса 
загрузки конвейера использовалась простейшая модель на основе апериодического звена. Такая модель в 
достаточной мере показывает возможность отработки ПИД-регулятором случайных воздействий в 
инерционной системе. Использование более сложной модели, описывающей динамику конвейера, в данном 
случае нецелесообразно, поскольку это не приведет к изменению общего характера отклонений загрузки. 

 

 
 

Рисунок 1 – График переходных процессов по нагрузке при воздействии широкополосных возмущений 
случайного характера 

 
На рис. 1 кривая 1 показывает заданное значение нагрузки с учетом неравномерности количества породы по 

всей длине конвейера, а кривая 2 – реальное значение с учетом возмущающего воздействия, формируемого 
предложенным блоком.  

Выводы. 1. Для проверки корректности выбранных параметров ПИД-регулятора нагрузки конвейера 
рекомендуется использовать настройку системы при воздействии широкополосных возмущений.  

2. В случае невозможности получения реальных широкополосных возмущений случайного характера 
целесообразно применять моделирование возмущения в самом ПЛК, поддерживающего язык 
программирования ST. 

3. Рекомендуется использовать метод Xorshift32 для расчета амплитуды возмущающего воздействия 
случайного характера при анализе работы ПИД-регулятора конвейера. 
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Вступ. Муфельна піч – нагрівальний пристрій, призначений для нагрівання різноманітних матеріалів до 

певної температури. Головною особливістю цієї печі є наявність так званого муфеля, що захищає матеріал, який 
обробляють, і є головним робочим простором муфельної печі (муфель оберігає матеріал або виріб від контакту 
з нагрівальним елементом або паливом і продуктами його згорання, в тому числі газами) [1].  

До недоліків систем керування нагрівом муфельних печей можна віднести використання реле в силовій 
частині системи керування, що, у разі використання обмеження температури за принципом «Ввімк./Вимк.», 
може призвести до «залипання» контактів реле, а це, у свою чергу, може призвести до перегріву печі й виходу її 
з ладу. Використання ПІД-регулятора ускладнює виготовлення системи керування, внаслідок чого збільшується 
її вартість і складність в обслуговуванні [1]. 

Мета роботи. Підвищення ефективності експлуатації муфельної печі шляхом розробки автоматизованої 
системи керування процесом її нагріву. 

Матеріал і результати дослідження. Об’єктом дослідження є електрична муфельна піч зі стаціонарним 
муфелем горизонтального завантаження з нагріванням у повітряному середовищі. Як нагрівальний елемент 
використовується фехралева проволока Х27Ю5Т. Температура плавлення 1450 0C, а робоча температура – до 
1350 0C. 

Для досягнення поставленої мети розроблено блок-схему комплексу (рис. 1), яка складається з трьох 
основних блоків: блок живлення, мікроконтролерна система керування та силова частина. 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема комплексу 
 

Силова частина складається з двох оптронних тиристорів [2] та їх системи керування, а також нагрівального 
елемента. Мікроконтролерна частина складається з мікроконтролера ATmega16 [3] та його обв’язки, клавіатури 
для введення даних та LCD-монітора для виведення даних. 

За допомогою LCD-монітора та клавіатури обирається режим нагрівання. Далі із сенсора температури, через 
операційний підсилювач, на мікроконтроллер поступає сигнал, який обробляється вбудованим аналого-
цифровим перетворювачем [4]. Мікроконтролер, порівнюючи дійсну температуру муфельної печі із заданою 
температурою режиму, здійснює керування станом оптронних тиристорів, які обмежують протікання струму 
через нагрівальний елемент. 

Також для виконання поставленого завдання побудовано алгоритм роботи системи керування та реалізовано 
програмний код, який базується на принципі «Ввімк./Вимк.». Тобто у разі досягнення певного рівня 
температури напруга з нагрівального елемента вимикається й вмикається, за умови зниження температури, 
нижче заданого рівня. 

Регулювання температури виконується контролером за допомогою двох оптронних тиристорів, з’єднаних 
зустрічно-паралельно, в релейному режимі. Така заміна реле дозволить уникнути можливості «залипання», а 
також гальванічно розв’яже силовий та мікроконтролерний блоки, що у випадку пробою зменшить ризик 
виходу з ладу всієї системи керування. 

У пакеті програм для автоматизованого проектування електронних схем Proteus 8.1 Professional створено 
імітаційну модель системи керування. Після моделювання електричної схеми, за допомогою симуляції процесу, 
було перевірено правильність роботи електричної схеми системи керування (рис. 2) нагрівом муфельної печі.  
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По закінченню симуляції програмою автоматично складено звіт щодо наявності похибок у роботі системи 
(рис. 3). Система працює стабільно, оскільки похибок не виявлено.  

 

 
Рисунок 2 – Результат перевірки електричної схеми шляхом симуляції 

 
Рисунок 3 – Звіт щодо наявності похибок у роботі системи 

 
Висновки. Проведено розробку апаратної й програмної частини системи керування нагріванням муфельної 

печі. Розроблено апаратну реалізацію автоматизованої системи керування нагріванням муфельної печі з 
використанням оптотиристорів, що дозволяє підвищити стійкість роботи системи керування. Завдяки 
імітаційному моделюванню перевірено працездатність запропонованої системи керування. 

Перевагою цієї системи керування є те, що з використанням мікроконтролера оператору залишається лише 
задати потрібний для роботи режим і спостерігати за ходом процесу. Також перевагою є візуалізація процесу за 
допомогою LED-монітора. На відміну від семисегментних індикаторів, LED-монітор може відобразити більше 
інформації, займаючи меншу кількість виведень контролера. 

Недоліком є те, що в основі силового блоку використано два оптотиристори, а точніше їх відносно висока 
вартість і необхідність у радіаторі, що збільшує габарити конструкції системи керування, але основні функції 
пристрою повністю реалізовано. 
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Вступ. Зазвичай для отримання коефіцієнтів ПІД-регулятора застосовують такі методи, як емпіричний ме-

тод Циглера–Нікольса, метод Коена Куна, метод CHR або інші методи. У роботі розглянуто метод гібридного 
керування, а саме ПІД-керування з використання нейронної мережі для адаптивного налаштування контролера 
в режимі online, що забезпечує високу якість керування об’єктом. Нейронні мережі володіють набором важли-
вих властивостей для використання при створенні систем керування: можливість адаптації до зміни властивос-
тей об’єкта керування та зовнішнього впливу, здатність до навчання на прикладах і узагальнення даних [1]. У 
цьому випадку нейронна мережа використовується як непряма структура керування.  

Мета роботи. Розробка структури системи керування асинхронним двигуном за допомогою ПІД-контролера 
з використанням нейронної мережі для його налаштування. 

 

 
 

Рисунок 1 – Об’єднання нейронних мереж  
і ПІД-регулювання: а) пряме адаптивне  

ПІД-нейрокерування; б) непряме керування 
 

Матеріал і результати дослідження. Для реаліза-
ції моделювання роботи ПІД-нейроконтролера як 
об’єкта керування був обраний трифазний асинхрон-
ний двигун з такими параметрами: потужність  
Р = 22 кВт; номінальний струм при 380 В = 41,5 А; 
номінальна частота обертання n = 2930 об/хв;  
ККД ηн = 90,5 %; коефіцієнт потужності cosφ = 0,89. 
Для перевірки роботи контролера виконувалось моде-
лювання у середовищі MATLAB/Simulink. Об’єкт ке-
рування було реалізовано нелінеаризованою моделлю, 
побудованою в ортогональній системі координат «d, q, 
0» Ця система найчастіше застосовується для аналізу 
синхронних і асинхронних машин при несиметрії ро-
тора. Зручність цієї системи полягає в тому, що елект-
рична машина, у магнітному відношенні, є симетрич-
ною незалежно від кутового положення ротора. 

Є декілька методів керування за допомогою вклю-
чення нейронних мереж до системи керування з ПІД-
контролером. Перший метод – пряме адаптивне ПІД-
нейрокерування (рис. 1,а), другий метод – непряме 
керування (рис. 2,б) [2]. 

ПІД-коефіцієнти закладені в нейронні структури як ваги, так що вони можуть бути скориговані в процесі 
навчання. Правило навчання засноване на помилці між фактичним і розрахунковим значеннями. Для налашту-
вання ПІД-контролера можна використовувати як нейронні мережі прямого поширення (персептрон), так і 
більш складні типи, такі як мережі на базі радіальнобазисних функцій або мережі з хвильовими функціями. 

За основу був взятий метод прямого адаптивного ПІД-нейрокерування, за винятком того, що нейронна ме-
режа отримує не тільки значення сигналу розузгодження, але й значення уставки. У подальшому можлива реа-
лізація, де мережа отримує ще й значення поточного керуючого сигналу ПІД регулятора, щоб мережа мала 
більше інформації для більш коректного підбору значень коефіцієнтів. Система з ПІД-нейрокеруванням зобра-
жена на рис. 2. У даній системі навчена нейронна мережа отримує значення сигналу розузгодження від сенсору 
і значення уставки та генерує значення коефіцієнтів, які надходять до контролера, що також отримує значення 
по ланцюгу зворотного зв’язку, значення коефіцієнтів, які генерує нейронна мережа для контролера, наведено 
на рис. 3. Навчання мережі можна виконувати в режимі online або в режимі offline на підгрунті записаних трає-
кторій об’єкта керування. 

Створення та налаштування мережі виконано за допомогою програмного пакета Matlab NeuralNet-
workToolbox. Так розроблено нейронну мережу прямого поширення (типу feed forward), яка приймає на вхід 
значення уставки та сигнал розузгодження від сенсорів. Тренування мережі виконувалось з такими параметра-
ми: функція похибки – середньоквадратична похибка (mse); кількість циклів навчання – 2000; умова зупинки за 
відхиленням від еталону – 0,01; функція тренування – алгоритм пружного зворотного поширення trainrp [4], 
така 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 – 100, кількість ней-
ронів вихідного шару – 3, це обумовлено тим, що вихідний результат містить значення трьох коефіцієнтів для 
регулятора. Підбір основних параметрів виконувався експериментально для одержання більш задовільних ре-
зультатів. Навчання мережі виконується за допомогою алгоритму зворотного поширення, який описується ви-
разом: 
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де ( ) ( ) ( ) ( )tKtKtKtK 321=  – вихідний вектор нейронної мережі, який поступає на ПІД-контролер [3]. Перевагами 
використання такого підходу є спрощення експлуатації внаслідок спрощення процедури налаштування ПІД-
контролера. Крім того, унаслідок застосування нейронної мережі з нелінійними функціями активації, ПІД-
контролер перетворюється в нелінійний контролер, що забезпечує більш високу якість керування нелінійними 
динамічними об’єктами. Недоліком є складність оцінювання стійкості отриманого нелінійного контролера. 
 

 
Рисунок 2 – Модель для перевірки роботи ПІД-нейрорегулятора 

 

 
Рисунок 3 – Значення коефіцієнтів, які генерує нейронна мережа 

 
Висновки. Розроблено структуру гібридного керування асинхронним двигуном з короткозамкнутим рото-

ром. В основу керування системи покладено адаптивний ПІД-нейроконролер, який використовує багатошарову 
нейронну мережу прямого поширення для отримання значень коефіцієнтів регулятора в процесі роботи. Гібри-
дне керування являє собою рішення для впровадження нейроконтролера в промисловість та переходу від зви-
чайних контролерів до нейромережевих. Недоліком такого методу є необхідність додаткового розрахунку кла-
сичного контролера, відсутність універсальних процедур аналізу стійкості нелінійних контролерів, за винятком 
окремих випадків, та складність процедури навчання нейронних мереж, покладених у їх основу. 
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Вступ. Для контролю витрат енергоресурсів та раціонального їх використання на рівні муніципалітетів за-
стосовують системи енергомоніторингу [1]. Важливою складовою частиною таких систем є інформаційні засо-
би, що реалізують функції збору, обробки, архівації та аналізу даних про витрату енергетичних ресурсів. Для 
того, щоб ефективно виконувати вищезазначені завдання, таке програмне забезпечення має містити певні фун-
кції та відповідати визначеним вимогам. 

Мета роботи. Порівняльний аналіз інформаційних засобів для моніторингу споживання енергетичних ресу-
рсів у муніципалітетах. 

Матеріал і результати дослідження. Функціонування муніципальної системи енергетичного менеджменту 
(МСЕМ) базується на використанні великої кількості інформації, включно з показами лічильників енергоресур-
сів. Необхідна щоденна обробка такої інформації за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, 
яке має виконувати такі основні функції: збір інформації та формування баз даних показів лічильників, показ-
ників енергоефективності, якості енергопостачання, нормативних показників тощо; збір інформації та форму-
вання баз даних документів, як то: форми звітності, накази, рішення тощо; моніторинг показників енергоефек-
тивності; моніторинг викидів CO2; автоматизація процесу документообігу між усіма ланками МСЕМ; автома-
тизація розрахунків при проведенні енергетичних аудитів; візуалізація накопичених результатів; інші функції, 
що виникають у процесі функціонування МСЕМ [1]. До завдань інформаційного забезпечення МСЕМ нале-
жать:  

– збір та формування баз даних зчитаних показників (показники лічильників теплової енергії та/або газу; 
температуру в подавальному та зворотному трубопроводах (для закладів із централізованим теплопостачан-
ням); витрату в подавальному та зворотному трубопроводах (для закладів із централізованим теплопостачан-
ням); показники лічильників електричної енергії; показники лічильників холодної та гарячої води; показники 
температури в середині приміщень; показники зовнішньої температури) [2];  

– аналіз отриманих даних (порівняння даних енергоспоживання для закладу за різні періоди; порівняння фа-
ктичного споживання з базовим рівнем та лімітами (за наявності їх установлення); порівняння закладів між 
собою, особливо для однотипних будівель; перевірка кореляції між споживанням різних видів енергоресурсів 
та зовнішніми/внутрішніми умовами; виявлення «проблемних» закладів, що могли б відображатися в головно-
му вікні та показувати найбільш критичні будівлі без входження безпосередньо в заклад; наявність підказок про 
основні причини несправностей, щоб користувач початкового рівня міг користуватися системою; формування 
звітів у форматі PDF та експорт даних у форматі XLS) [2];  

– візуалізація процесів (мнемосхема об’єкта з поточними зчитаними та розрахованими показниками, спові-
щення про надзвичайні ситуації та перевищення значень контрольованих параметрів); 

– захист даних (захист інформації від несанкціонованого втручання; контроль доступу до даних – розмежу-
вання доступу до функцій програмного забезпечення залежно від прав користувача); 

– доступ з мережі Інтернет; 
– контроль параметрів роботи ПЗ (можливість налаштовувати функціонування програмного забезпечення 

залежно від об’єкта моніторингу). 
У роботі порівнюються наявні інформаційні рішення систем моніторингу (табл. 1): автоматизована система 

енергомоніторингу комунального підприємства «КИЇВЕСКО» (I), «Єдина інформаційна система  
е-моніторингу споживання енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної сфери» – «Фіату» (II), cистема моніто-
рингу споживання енергоносіїв «Енергобаланс» (III), система аналізу та оптимізації витрат на енергетичні ре-
сурси «uMuni» (IV).  

Табл. 1 дозволяє оцінити результати порівняння функціоналу розглянутого програмного забезпечення. У ре-
зультаті аналізу було виявлено, що «Єдина інформаційна система е-моніторингу споживання  
енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної сфери» не має таких функцій: візуалізація процесів, сповіщення 
про надзвичайні ситуації, відображення параметрів мікроклімату; система моніторингу споживання  
енергоносіїв «Енергобаланс» не включає в себе функцій – автоматичного збору даних, візуалізації процесів, 
відображення поточних показів з пристроїв, сповіщення про надзвичайні ситуації, відображення параметрів 
мікроклімату; система аналізу та оптимізації витрат на енергетичні ресурси «uMuni» не має в наявності  
таких функцій: візуалізація процесів, контроль параметрів роботи програмного забезпечення, формування  
звітів. 
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Таблиця 1 – Порівняння функцій програмного забезпечення для енергомоніторингу 

Тип ПЗ 
Функції I II III IV 

Автоматичний збір даних так так ні так 
Порівняльний аналіз даних так так так так 

Графічний вигляд даних так так так так 
Візуалізація процесів так ні ні ні 

Доступ з мережі Інтернет так так так так 
Захист даних так так так так 

Контроль параметрів роботи ПЗ так ні ні ні 
Формування звітів так так так ні 

 

 
I                                                                                    II 

 
III                                                                             IV 

Рисунок 1 – Приклади інтерфейсів програмного забезпечення яке розглядається 
 

Висновки. У результаті роботи було проведено аналіз програмного забезпечення для муніципального моні-
торингу енергетичних ресурсів. Відповідно до проведеного дослідження можна виділити такі загальні недоліки: 
відсутність опису процесу зв’язку між програмним забезпеченням та пристроями обліку енергоресурсів, обме-
жений набір функцій необхідних для аналізу даних, недостатній функціонал для ефективного керування пара-
метрами програмного забезпечення. 
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Вступ. У сучасному виробництві для підвищення ефективності виконання технологічних операцій викорис-
товують напрацювання вітчизняної науки в галузі вдосконалення металоконструкцій кранів, конструкцій меха-
нізмів і систем керування підйомно-транспортними машинами. Однак далеко не всі питання коректного керу-
вання, а саме проблема оптимальних режимів роботи систем керування електроприводу, залежать від конструк-
ції технологічного механізму. Підйомно-транспортні механізми характеризуються досить складною трансмісі-
єю, що, у свою чергу, поділяється на лінійні та нелінійні елементи зі змінними параметрами, які залежать від 
виду вантажу та умов експлуатації технологічного обладнання. Залежно від конкретних умов експлуатації та 
вимог якості виконання технологічної операції, може бути ефективним механізм з електромеханічним плавно-
регульованим, частотно-регульованим електроприводом з тією або іншою системою керування. Проте навіть 
застосування частотно-регульованого електроприводу, як одного з найперспективніших, може не забезпечити 
необхідні вимоги щодо виконання технологічних операції. До недавнього часу одним з прикладів вирішення 
цього завдання було застосування електроприводу підвищеної потужності для забезпечення перевантажуваль-
ної здатності електроприводу в тяжких умовах роботи. Але, з урахуванням напряму на енергоресурсозбережен-
ня, в сучасному виробництві такій підхід не застосовують. Тому виникає питання забезпечення ефективної ро-
боти системи електроприводу підйомно-транспортних механізмів, як одних із самих складних, сучасними засо-
бами мікропроцесорної техніки, теорії керування та побудови інтелектуальних систем керування із застосуван-
ням теорії випадкових множин.  

Мета роботи. Обґрунтувати застосування теорії нечітких множин для розробки систем автоматичного керу-
вання електроприводами підйомно-транспортних механізмів 

Матеріал і результати дослідження. Розвиток та застосування сучасних інформаційних та наноелект-
ронних технологій, наявність на ринку електронних приладів на одному кристалі (SOC і NOC), потужних за 
обчислювальними можливостями ПЛІС типу FPGA та ін., визначають можливість створення інформаційно-
керувальних комп’ютерних і телекомунікаційних систем, що мають принципово нові функціональні характери-
стики: робастність, самоорганізацію, штучний інтелект. Зростання складності завдань, необхідність підвищення 
продуктивності інформаційно-керувальних, комп’ютерних систем і наноелектронних компонент є підгрунтям 
для розвитку теорії нечітких множин, введеної професором Лотфі Заде в шістдесятих роках XX століття. На 
сьогодні нейро-нечіткі моделі, нечітка логіка та м’які обчислення (Soft Computing) стали основним математич-
ним інструментом при створенні складних систем та пристроїв з інтелектуальними властивостями, моделі яких 
неможливо адекватно формалізувати апаратом класичної математики.  

Теорія нечіткої логіки, яка надана у роботах таких учених, як К. А. Пупков, Л. Г. Раскін, А. О. Каргін, 
А. Г. Корченко, С. Д. Штовба, Н. П. Деменков, E. H Mamdani, M. Sugeno, T. Takagi, A. Pegat, K. S. Lee, J. Jansen 
та інш., знаходить широке застосування в системах керування промисловими об’єктами, роботами, поїздами 
метрополітену, підйомними кранами, в приладах побутової техніки та багатьох інших.  

Прийняття рішень у складних системах зі змінними параметрами, до яких належить система підйомно-
транспортного механізму, здійснюється в умовах невизначеності деяких параметрів, обумовлених неточністю 
або неповнотою вхідних даних, стохастичною природою зовнішніх впливів, відсутністю адекватної математич-
ної моделі функціонування, нечіткістю мети, людським фактором [1] та ін.  

Змінність та невизначеність системи технологічного механізму може призвести до зростання ризиків виник-
нення аварійних ситуацій від прийняття неефективних рішень і, як наслідок, негативні економічні, технічні та 
соціальні наслідки. Невизначеності в інтелектуальних системах при прийнятті рішень компенсують під час за-
стосування різноманітних методів штучного інтелекту. Для ефективного прийняття рішень при невизначеності 
умов функціонування системи застосовують методи на основі правил нечіткої логіки.  

Такі методи ґрунтуються на нечітких множинах і використовують лінгвістичні величини і правила для опи-
су умов прийняття рішень [2]. Методи визначення параметрів керування на базі нечітких множин особливо ко-
рисні за відсутності точної математичної моделі електромеханічної системи технологічного механізму та сере-
довища його роботи. 

Теорія нечітких множин при прийнятті рішень дає можливість застосувати експертні знання стохастичного 
характеру щодо параметрів предметного керування без формалізації їх у вигляді традиційних математичних 
моделей. З використанням теорії нечітких множин вирішуються питання узгодження суперечливих критеріїв 
прийняття рішень при створенні систем керування. Нечіткі множини дають змогу надати складні процеси  лінг-
вістичним описом, установлювати нечіткі відношення між змінними та статичними параметрами, прогнозувати 
поведінку електромеханічної системи технологічного механізму, формувати множину альтернативних опера-
цій, виконувати формальний опис нечітких правил прийняття рішень.  



АВТОМАТИЗАЦІЯ 

155 

На основі нечіткого логічного формування сигналів завдання будуються системи керування, подання знань, 
підтримки прийняття рішень, структурної та параметричної ідентифікації, розпізнавання чинників впливу, па-
раметрів оптимізації. Інструментарієм теорії нечітких множин є контролери нечіткої логіки, програмне забезпе-
чення програмованого логічного контролеру (ПЛК), блоки нечіткої логікі в математичних редакторах, що до-
зволяють сформувати програмний продукт та використовувати в різноманітних системах керування, зокрема в 
підйомно-транспортному механізмі. Замість математичної моделі для опису електромеханічної системи техно-
логічного механізму такі контролери використовують інтегровані знання експертів, які за структурою та видом 
подання наближаються до розмовної мови й описуються за допомогою лінгвістичних змінних, а саме встанов-
лених слів та нечітких множин [3]. Математичне та програмне подання нечіткої логіки в математичних редак-
торах реалізовано у fuzzi-блоках. Загальна структура fuzzi-контролера містить у своєму складі такі складові: 
блок фазифікації; база знань; блок рішень; блок дефазифікації.  

Блок фазифікації перетворює чіткі величини, виміряні на виході об’єкта керування, або ті, що задані зазда-
легідь для опису об’єкта керування, на нечіткі величини, описані лінгвістичними змінними в базі знань. Блок 
рішень використовує нечіткі умовні (if–then) правила, що прописані та закладені в базі знань, для перетворення 
нечітких вхідних даних на необхідні керуючі сигнали, що мають також нечіткий характер.  

Блок дефазифікації перетворює нечіткі дані з виходу блоку рішень на чітку величину, яка подається на ви-
конавчий пристрій для керування об’єктом та залежить від вагового значення вхідних сигналів, що беруть 
участь у її формуванні. Структуру системи нечіткої логіки зображено на рис. 1. 

Рисунок 1 – Структура нечіткої логіки 

Входи х = хі, де і = 1…n (наприклад, вага, жорст-
кість з’єднань, зазор зубчастих передач) та вихід ∑y 
(наприклад, час прискорення, напруга живлення, закон 
керування) є чіткими контрольованими величинами. 
Кожен параметр хі, де і = 1…n, має нечіткий відповід-
ник у вигляді лінгвістичної змінної  Xi = {Ai,j де j = 
1…m}. Лінгвістична змінна Xi складається з mi термів 
Ai,j, кожен з яких є нечіткою множиною. Правила Rk, де 
k = 1.. N, перевіряють значення кожної лінгвістичної 
змінної, тому максимально можлива кількість правил 
дорівнює Nmax = і=1 n mі. Реальну кількість правил 
позначимо через N ≤ Nmax. Вихід правила – це лінгвіс-
тична змінна Y = {Bj де j = 1…m}, яка набуває значення 
одного із термів Bj. Для узагальнення правил відбува-
ється агрегування їх нечітких виходів в одну нечітку 
множину з її подальшим перетворенням на чітке вихі-
дне значення y. 

З огляду на широке поширення систем штучного інтелекту з інтегрованою нечіткою логікою, розроблення 
ефективних систем прийняття рішень на їх основі є перспективною методикою побудови системи керування 
для технологічних механізмів зі змінними параметрами електромеханічної системи. Перспектива застосування 
нечіткої логіки полягає у розробленні гібридних методів штучного інтелекту, до яких можна віднести нечіткі 
штучні нейронні мережі, адаптивне поповнення баз нечітких правил, підтримка нечітких запитів до баз даних, 
побудова нечітких когнітивних карт, нечіткі графи, нечіткі мережі Петрі, нечіткі дерева прийняття рішень, не-
чітка кластеризація та ін. [4]. Отже, теорія нечітких множин якнайкраще задовольняє необхідність забезпечення 
параметрів якості керування при розробці та створенні автоматизованої системи керування для підйомно-
транспортних механізмів, що працюють у тяжких умовах та характеризуються параметрами електромеханічної 
системи, які важко визначаються в процесі виконання технологічної операції та експлуатації в цілому. 

Висновки. Для розробки та впровадження систем керування в умовах невизначеності параметрів електро-
механічної системи технологічного механізму на сьогодні самим перспективним напрямом є застосування апа-
рату нечіткої логікі. Тому розроблення та впровадження методів керування вбудованими системами на основі 
правил нечіткої логіки є актуальним науково- практичним завданням. Для ефективного використання нечітких 
систем необхідно адекватно визначити нечіткі множини величин, побудувати правила виведення, правила агре-
гування виходів, здійснити перетворення чітких входів у нечіткі й нечітких виходів у чіткі. Якість прийняття 
рішень в основному визначається базою нечітких правил. Такі правила визначаються експертним методом на 
базі експериментальних або емпіричних досліджень, які в процесі роботи, що сприймається системою як процес 
навчання, підвищують інтелектуальний рівень системи, поповненням і вдосконаленням бази правил.  
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Введение. Надежная и безопасная работа турбогенератора (ТГ) в значительной степени зависит от 

технического состояния сердечника статора. Одним из наиболее сложных конструктивных узлов ТГ является 
система крепления сердечника к корпусу статора. Она обеспечивает необходимый уровень жесткости 
сердечника, виброизоляцию корпуса и фундамента от вибраций, вызванных электромагнитными силами, а 
также изоляцию сердечника от вибраций, передаваемых от опор ротора через фундамент на корпус статора. 

Как показывает опыт эксплуатации крупных ТГ, длительное время находящихся в работе, часто имеют 
место случаи повреждений узлов подвески сердечника в корпусе статора, вызванных механическим износом 
сопрягаемых поверхностей активной стали и несущих элементов подвески (стяжных призм) и, как следствие, 
вызывающих нарушение связи элементов системы крепления с шихтованным сердечником; появление трещин 
в сварных швах; отвинчивание гаек и обрывы шеек стяжных призм; засорение внутреннего объема генератора 
продуктами износа, что приводит к снижению прочности изоляции обмоток статора и ротора, к возникновению 
витковых замыканий в роторе. Как правило, все вышеизложенное является результатом воздействия 
электромагнитных сил, действующих на стяжные призмы сердечника статора и на всю систему подвески 
статора в целом [1]. 

Цель работы. Составить математическую модель нагрузок в ТГ от электромагнитных сил, действующих на 
стяжные призмы сердечника статора, для оценки механико-вибрационного состояния подвески. 

Материал и результаты исследования. В работе представлена пространственная векторная модель 
распределения ЭДС, токов и магнитных потоков для двухполюсного турбогенератора (рис. 1). Составленная 
картина распределения магнитных полей, в частности, распределение полей рассеяния в спинке сердечника 
статора, подтверждается данными измерений магнитных потоков, полученных автором при обследовании ТГ в 
процессе проведения ремонтов, выполнения восстановительных работ и после модернизации конструкций как в 
Украине, так и за ее пределами, а также в научно-технической литературе в области электромашиностроения 
[2–4]. 

Как видно из рис. 1, в зоне стяжных призм находится поток (Фпр) – поток рассеяния в спинке сердечника 
статора (показан пунктиром), который равен разности неполного потока Фr и его части, замыкающейся через 
ярмо сердечника. Анализ характера электромагнитных сил (ЭМС) проводился без учета: а) токов смещения, 
вихревых токов в листах активной стали сердечника статора; б) температурного влияния на сопротивления 
постоянному току меди и стали; в) тепловых расширений и деформаций активных и конструктивных элементов 
машины. При этом рассматривается наиболее распространенная система крепления сердечника статора к его 
корпусу с помощью призм (рис. 2). Схема замещения полного, комплексного сопротивления контура одной 
призмы (Zk), по которому протекает индуцированный ток, изображена на рис. 3 и может быть определена 
следующим образом: 

 

 

а 
 

б 
 

Рисунок 2 – Геометрия стяжных призм сердечника статора ТГ: 
а) производства ГПЗ «Электротяжмаш», г. Харьков; 

б) производства ПАО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург 
 

 

Рисунок 1 – Электромагнитное поле ТГ, 
находящегося под нагрузкой:  
Фr – электромагнитный поток 

взаимоиндукции между обмотками статора и 
ротора, Фпр – поток, проходящий по контуру 
стяжных призм статора, Епр – ЭДС стяжной 

призмы, Iпр – ток стяжной призмы,  
d – продольная ось, Р1–Р2 – ось 

результирующего поля,  
Н1–Н2 – нейтральная линия 

 

Рисунок 3 – Электрическая схема контура стяжных призм статора 
ТГ, находящегося под нагрузкой 
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где Zпр, Zпл, Zп, Zэ – комплексные сопротивления стяжной призмы, нажимной плиты, экрана (если имеется) и 
крайнего пакета активной стали сердечника статора, Ом. 

В массивном ферромагнитном теле призмы поперечное сечение, через которое протекает переменный ток, 
определяется произведением полной длины периметра поверхности тела, по которому протекает ток, на 
глубину проникновения магнитного поля в данное тело ∆, которая зависит от циклической частоты поля ω, 
удельной электрической проводимости материала σ, магнитной проницаемости материала µ. Исходя из 
различности геометрии стяжных призм (рис. 2,а, рис. 2,б), имеем следующие сопротивления стяжных призм: 

– для рис. 2,а:   
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где п0 – количество прорезей по длине призмы; l0 – длина прорези, мм; П'пр и П"пр – периметр поперечного 
сечения призмы, сплошной и с прорезью, соответственно, мм; lδ – расчетная длина сердечника статора, мм; σпр 
– удельная электрическая проводимость стяжной призмы, См/м. 

В начальный момент отсчета времени пространственное положения оси результирующего потока ТГ 
определяется углом θ0 (рис. 1), при этом комплексная функция магнитного потока Фпр, который вытесняется из 
ярма статора и, как очевидно, совпадает по фазе с результирующим потоком Фr, предлагается определить как 

  02 
 tj

т.прпр elфФ , (3) 

где тпрф .  – удельный магнитный поток (на единицу длины сердечника ТГ), проходящий между спинкой статора 
и обшивкой корпуса статора, Вб; t – время, с. 

Комплексная функция ЭДС, индуцируемой в стяжной призме потоком прФ , составляет: 
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т.прпр eЕЕ , (4) 
где Епр.т – значение ЭДС в стяжной призме. функция которого имеет вид: 
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т.прпр eII , (5) 
где Iпр.т – значение силы тока в стяжной призме, А;  kk RXarctg  – аргумент комплексного сопротивления 
контура стяжных призм.  
Под действием этой ЭДС возникает ток, комплексная 

Объединив выражения (2)–(5), получим систему уравнений электромагнитных сил, действующих на 
стяжные призмы сердечника статора турбогенераторов (Zпр определяется в зависимости от геометрии стяжной 
призмы по выражению (2) в каждом отдельном случае): 
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Выводы. 1. Построена векторная диаграмма воздействия электромагнитных нагрузок турбогенератора на 
стяжные призмы сердечника статора, которая качественно отражает характер взаимодействия 
электромагнитных сил в стяжных призмах. 2. Предложенная математическая модель комплекса 
электромагнитных сил (6), действующих на стяжные призмы сердечника статора, учитывает основные 
показатели взаимодействия стяжной призмы с электромагнитными нагрузками турбогенератора ( прФ , прЕ , прI , 
Zпр,) и позволяет оценить их влияние на механико-вибрационное состояние системы подвески статора в 
турбогенераторе. 
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Вcтуп. Нагрівом крайніх пакетів осердя статора турбогенератора (ТГ) обмежуються рівень споживання реа-
ктивної потужності під час експлуатації в режимі недозбудження, а також граничне значення активної потуж-
ності та припустима тривалість асинхронного режиму у разі втрати збудження. Окрім того, локальні перегріви 
торцевої зони (ТЗ) знижують надійність ТГ у цілому. Використання відомих на сьогодні конструкцій екранів не 
вирішує проблему нагрівання зубцевої зони крайніх пакетів, із цієї причини 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 [1]. 

Автори роботи [2] пропонують конструктивне рішення, яке розв’язує проблему нагрівання зубців крайніх па-
кетів без застосування скосу і суть якого полягає в розміщенні електропровідних екранів зубцево-пазової конфігу-
рації, що набиралися, як і залізо статора, з окремих сегментів та повторювали геометрію сегментів заліза.  

У роботі [3] експериментальним шляхом було показано можливість розташування таких екранів у масиві 
крайніх пакетів ТГ, що зміцнить механічну міцність крайніх пакетів з екранами, але у цьому разі знижується 
ефективність екранування (до 15 % залежно від товщини екрана). Дослідження [4] обґрунтовують ідею струк-
турного електромагнітного екранування, у підгрунті якої є застосування феромагнітних (залізо статора) й елек-
тропровідних елементів рівної товщини. Для будь-яких інших відношень товщини елементів екранування ста-
ють менш ефективними.  

Мета роботи. Дослідити зміну максимальної температури крайнього пакета осердя статора ТГ під час внут-
рішнього екранування сегментами зубцево-пазової конфігурації.  

Матеріал і результати дослідження. За допомогою чисельних методів математичного моделювання, в ос-
нову яких покладено розрахунок диференціальних рівнянь за допомогою метода скінченних елементів, було 
розглянуто зміну максимальної температури крайнього пакету осердя статора ТГ за різними варіантами внут-
рішнього екранування. Дослідження проводилися на прикладі серійного ТГ типу ТГВ-500, що має такі параме-
три: номінальна активна потужність Рн=500 МВт; номінальний струм статора Isн=17000 А; номінальна напруга 
Usн=20000 В; номінальний струм збудження ifн=5120 А; номінальний коефіцієнт потужності cosφн =0,85 (перезбу-
дження); частота обертання ротора n=3000 об/хв; число пар полюсів p=1; діаметр ротора D2=1,12 м; діаметр роз-
точки статора D1=1,32 м; повна довжина осердя статора ls=6,2 м; повітряний проміжок між статором і ротором 
δ=100 мм.  

У аксіальному напрямку ТГ складається з трьох частин – центральної та двох кінцевих. Осердя статора, ши-
хтоване з високолегованої холоднокатаної електротехнічної сталі завтовшки 0,5 мм марки Е330, набране зі  
138 пакетів. Два крайніх пакети, завтовшки 20 мм кожний, розділені п’ятиміліметровими радіальними вентиля-
ційними каналами. Пакети, починаючи з третього, мають товщину 40 мм. Зубці двох крайніх пакетів виконані 
скороченими. На першому ступені скорочення зубців складає 24 мм, на другому пакет виконаний у вигляді 
двох сходинок скорочення: перша – на 16 мм, друга – на 8 мм. Тобто зубцева зона на торці має три сходинки. 
Натискні фланці виготовлено з поковок немагнітної сталі й за геометрією є плоскими кільцями. Під натискними 
фланцями встановлено мідні екрани та немагнітні пальці, а в самому фланці для охолодження передбачено два 
кільцеві канали із циркулювальною водою. 

Модель розроблено з урахуванням реальних габаритних розмірів елементів і вузлів ТЗ ТГ типу ТГВ-500 та 
матеріалів, що в них застосовані. Для феромагнетиків задані нелінійні інтерполяційні криві намагнічування. 

Магнітне поле розраховується для всієї ТЗ генератора, включаючи крайні та основні пакети осердя. У цьому 
разі враховується її реальна геометрія, анізотропія властивостей конструкційних матеріалів, дискретність зуб-
цево-пазової структури та насичення осердя статора і ротора.  

З метою перевірки достовірності розрахунку температурного поля за допомогою розробленої математичної 
моделі, яка реалізується у програмному середовищі Comsol Multiphusics 3.5a, було виконано перевірний розра-
хунок температурного поля ТГ типу ТГВ-500 у режимі короткого замикання у разі Is = 0,6Isн, для якого є експе-
риментальні дані з температурного поля крайнього пакета та коефіцієнтом тепловіддачі [5]. Було отримано 
задовільний для інженерних цілей збіг досліду та розрахунку (< 7 %).   

У даній роботі розрахунок температурного поля ТЗ виконано під час номінального навантаження ТГ для 
трьох варіантів конструкції крайнього пакета: без внутрішнього екрана (конструкція 1); у разі розміщення в 
середині крайнього пакета мідного екрана завтовшки 6 мм (конструкція 2) та структурного екрана  
(конструкція 3). У структурному екрані для підвищення механічної міцності осердя статора мідні елементи 
встановлено за феромагнітними, товщина всіх елементів становить 4 мм, тобто у крайньому пакеті товщиною 
20 мм розміщено два мідних елемента і три феромагнітних. 
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За результатами проведених чисельних розрахунків 
отримано такі результати. 

На рис. 1 показано розподіл температурного поля в ТЗ ТГ 
конструкції 1. З рис. 1 видно, що максимальна температура 
(97,3 оС) має місце в зубцевій зоні крайнього пакета (корінь 
зубця). Це пояснюється тим, що окрім радіального поля зуб-
цева зона навантажена аксіальним потоком, створеним магні-
торушійною силою лобових частин обмотки статора, розсію-
ванням лобових частин обмотки ротора, а також «витискан-
ням» частини основного потоку з повітряного проміжку. 
Ефект екранування поля натискною плитою є причиною його 
локальної концентрації саме в корні зубців.  

На рис. 2 показано температурне поле в ТЗ ТГ конструкції 
2. Для цієї конструкції максимальна температура має місце у 
внутрішньому мідному екрані також у зоні кореня зубця і 
становить 89,4 оС. Тобто така конструкція крайнього пакета 
ТГ дозволяє зменшити його максимальний нагрів на 8,12 %. 

На рис. 3 надано розподіл температурного поля  в ТЗ ТГ 
конструкції 3. З рис. 3 видно, що максимальна температура 
має місце у середньому феромагнітному елементі й стано-
вить 87,8 оС. Така конструкція крайнього пакета дозволяє 
зменшити його нагрів на 9,8 %, але у разі дещо більшої ви-
трати міді порівняно з конструкцією 2.  

Конструкція крайнього пакета ТГ з розміщенням струк-
турного екрана є найбільш ефективною. Це пояснюється тим, 
що магнітний потік обмоток ухиляється в магнітні листи 
заліза і майже повністю замикається в них. Струми в екрані 
більш рівномірно розподіляються та підвищуються у верхній 
його частині. Лінійні теплові розширення електропровідних 
елементів системи, а отже і внутрішні механічні напруження 
зменшуються внаслідок зменшення їх нагрівання. Зниження 
температури крайнього пакета дозволяє наблизити її до тем-
ператури середніх пакетів. Вирівнювання температури осер-
дя статора в аксіальному напрямку підвищує його механічну 
міцність, особливо в динамічних натисках. 

Застосування структурної системи екранування у ТЗ ТГ 
не тільки зменшує струми та електродинамічні зусилля і тим 
самим збільшує навантажувальну здатність та його механіч-
ну міцність, але й збільшує ефективність екранування неза-
мкненими електропровідними екранами. Усе це відкриває 
нові можливості по розширенню верхньої межі потужності 
ТГ та можливості роботи в непроектних режимах, яких вима-
гає сучасна енергосистема. 

Висновки. На підгрунті виконаних досліджень можна зробити висновок, що внутрішнє екранування ТЗ 
осердя статора ТГ електропровідними екранами, які повторюють геометрію сегментів заліза статора, ефективно 
захищає зубцеву зону осердя статора від полів розсіяння, дозволяє знизити максимальну температуру крайньо-
го пакета, а їх застосування суттєво підвищить механічну міцність осердя статора. Структурне електромагнітне 
екранування у разі рівності товщини феромагнітних та мідних елементів є найбільш ефективним. 
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Рисунок 1 – Розподіл температури в ТЗ ТГ 
конструкції 1 

Рисунок 2 – Розподіл температури в ТЗ ТГ 
конструкції 2  

 

Рисунок 1 – Розподіл температури в ТЗ ТГ 
конструкції 3 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЇ СИЛИ ТЯЖІННЯ  
НА ТЕНЗОР МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ У РОТОРІ ТУРБОГЕНЕРАТОРА  
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Вступ. Турбогенератори мають велике значення в процесі генерування електричної енергії на електричних 

станціях (ЕС) різного типу. В анормальних режимах роботи на ротор турбогенератора (ТГ) діють підвищені 
значення механічних напружень, що можуть створювати тріщини [1]. Зазвичай ротор ТГ досліджується на ная-
вність тріщин у процесі планово-попереджувальних ремонтів, які потребують простою блоків ЕС, що супрово-
джується значними збитками. Тому актуальною є проблема дослідження механічних напружень у роторі ТГ із 
застосуванням польових підходів. Це дозволяє оцінити області в роторі ТГ, які є найбільш напруженими і в 
яких можуть утворюватися тріщини ротора внаслідок дії періодичних зусиль. 

Мета роботи. Дослідження методами математичного моделювання особливостей розподілу тензора механі-
чного напруження (ТМН) у роторі ТГ. 

Матеріал і результати дослідження. У роботі досліджувався турбогенератор ТГВ-200 потужністю  
200 МВт з водно-водневим охолодженням, що має параметри: діаметр бочки ротора – 1075 мм; довжина бочки 
ротора – 5100 мм; кількість зубців на роторі – Z2=36; частота обертання ротора – n=3000 об/хв; матеріал обмот-
ки ротора – мідь. 

Результати моделювання впливу дії сили тяжіння на ТМН у роторі ТГ показано на рис. 1 у площині ротора 
YZ. Вектор сили тяжіння направлений у протилежному напрямку відносно вісі OY.  

 

 
З аналізу результатів моделювання можна зробити такі висновки. 
Максимальне значення механічних зусиль, що діють в номінальному режимі роботи на ротор ТГ, становить 

203 МПа. Максимальне значення ТМН від впливу дії сили тяжіння на ротор ТГ припадає на область цапф під-
шипників і становить 20,3 МПа. Також порівняно великі значення ТМН спостерігаються в поковці ротора біля 
лобових частин його обмотки (12 МПа) і в центрі ротора (4 МПа). Ці значення є значно меншими від межі плин-
ності матеріалу ротора (541 МПа). За результатами розподілу ТМН можна визначити області в роторі ТГ, де до 
метала ротора ТГ можуть прикладатися значні механічні зусилля, особливо в анормальних режимах роботи.  

Висновки. Методами математичного моделювання досліджено особливості розподілу тензора механічного 
напруження в роторі ТГ і визначено області, яким необхідно приділяти більшу увагу в процесі діагностики 
ушкоджень ротора при виконанні планово-попереджувальних ремонтних робіт ТГ. 
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Рисунок 1 – Розподіл тензора механічного напруження в роторі ТГ від впливу дії сили тяжіння (МПа) 
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Вступ. Асинхронні двигуни (АД) типу АТД широко використовуються для електроприводу механізмів вла-
сних потреб електростанцій. Ушкодження таких АД можуть призвести до значних матеріальних збитків. Тому 
для забезпечення їх надійної роботи постійно проводяться планово-попереджувальні ремонти та регулярні діа-
гностики технічного стану двигунів. Одним з характерних 
ушкоджень, що можуть виникнути в роторі АД, є ушко-
дження короткозамкненої обмотки ротора (КЗОР): обрив 
стрижнів або сегментів короткозамикаючих кілець (СКК). 
Такі ушкодження АД можуть не тільки погіршити енергети-
чні показники АД: зменшення ККД, збільшення часу пуску 
АД, а й вивести АД з ладу.  

Мета роботи. Проаналізувати зміну розподілу струмів в 
обмотці ротора АД  у разі ушкодження сегментів коротко-
замикаючих кілець. 

Матеріал і результати дослідження. Розрахунки про-
водилися на прикладі АД типу АТД, що працює в номіналь-
ному режимі й параметри якого такі: номінальна потужність 
2500 кВт; коефіцієнт потужності 0,905; ККД 0,964; частота 
обертання 2980 об/хв; номінальна напруга статора 6 кВ; но-
мінальний струм статора 280 А; число пазів статора 48; схе-
ма з’єднання фаз обмотки статора – трикутник; стрижнів 
ротора 38; довжина стрижня ротора – 0,85 м. 

З метою спрощення розрахунку моделі АД у тривимірній 
постановці використовується підхід, алгоритм якого полягає 
в наступному: 

1) розраховується електромагнітне поле в нешкодженому 
АД;  

2) визначається розподіл струмів у роторі нешкодженого 
АД; 

3) розраховується електрична схема ротора ушкодженого АД у програмі National Instruments Multisim  
(рис. 1); 

4) визначається відносна зміна струмів у стри-
жнях ротора для різних комбінацій ушкоджень 
СКК ротора (рис. 2); 

5) розраховується електромагнітне поле в 
ушкодженому АД. 

Ушкодження СКК, які знаходяться поза двови-
мірною областю розрахунку електромагнітного 
поля АД, будуть визначати зміни струмів у стриж-
нях ротора. 

Математична модель для розрахунку електро-
магнітного поля в АД надана в [1]. Зміна струмів у 
стрижнях ротора АД у розрахунку електромагніт-
ного поля у разі ушкоджень СКК моделюється 
пропорційною зміною електропровідності. Дослі-
дження виконувались для різної кількості поряд 
розташованих СКК: від однієї до п’яти ушкодже-
них СКК. Результати розрахунків зображено на 
рис. 2. 

Висновки. Ушкодження обмотки ротора АД призводить до перерозподілу струмів у стрижнях ротора, пере-
вантаження за струмом неушкоджених стрижнів ротора, до яких прикладаються термомеханічні напруження. 
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Рисунок 1 – Фрагмент електричного кола  

ротора АД у програмі Multisim 

 

Рисунок 2 – Розподіл струмів у роторі неушкодженого 
АД і в разі ушкоджень СКК 
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Вступ. Під час експлуатації й роботи турбогенератора (ТГ) існує термомеханічна проблема нерівномірності 

нагріву стяжних призм його статора. Ця проблема створює додаткові механічні, термомеханічні й вібромехані-
чні ефекти та напруження під час експлуатації ТГ. А саме нерівномірність нагріву стяжних призм створює пе-
ренапруження і поломки (механічні, термомеханічні, вібромеханічні) у призмах, зубцях активного заліза, нати-
скних призмах, натискних пальцях, системи кріплення призм (підвіски сердечника в корпусі статора, зварю-
вання кріплення, пружні ребра, пластини), натискних плит та інших частинах системи закріплення статора  
турбогенератора. 

Мета роботи. Аналіз та розрахунок впливу перегріву однієї або декількох стяжних призм на перерозподіл 
механічних сил,  механічних і сумарних напружень та видовжень у системі кріплення осердя статора ТГ. Розра-
хунок являє собою теоретичне обґрунтування введення необхідних конструкційних змін в елементи стяжних 
призм з метою зменшення різниці температур між різними стяжними призмами в системі кріплення статора 
турбогенератора. 

Матеріал та результати дослідження. Під час перегріву однієї або декількох стяжних призм виникають ві-
дповідні їх термомеханічні видовження. При цьому повинний детально враховуватись вплив найменших дета-
лей в системі кріплення статора ТГ, що передбачає врахування внутрішньої структури стяжних призм [1, 2]. 
При перегріві декількох стяжних призм порушується їх статична рівновага [3] та виникають аксіальні механічні 
деформації поступальної дії та переміщення стяжних призм відносно осі ротора.  

Загальне рівняння для розрахунку сил, що діють на всі стяжні призми: 
 

       cos cos ... cos cos 0;1 1 2 2 1 1
... P/K,1 2 1

Lмех Lмех Lмех LмехN NN N
Lмех Lмех Lмех LмехNN

             
       

 (1) 

де iLмех  –  числове значення механічного видовження для і-ї стяжної призми, і=1, 2, … , 30. Розв’язком сис-
теми рівнянь є система рівнянь (2): 

 
2 sin( / )

;
sin( / )

/ ( ) / .T

L m NTCR
N N

L P NK m L N

 


   

      (2) 

Числові значення із системи рівнянь (2) підставлюяться в рівняння (3) й (4) для знаходження числових зна-
чень сумарного iL  та механічного видовження iLмех  для кожної стяжної призми: 

cos( )L L CRi i            (3) 

iL  – сумарне значення видовження (сума механічного та теплового) для і-ї стяжної призми. 

 cos( ) ,i i TLмех L CR L             (4) 

де R – радіус кола,  яке проводиться навколо отворів у стяжних призм; N – кількість стяжних призм; K – коефі-
цієнт пружності в стяжних призмах. 

Важливо відмітити, що механічне iLмех та сумарне ,iL  видовження неперегрітих призм співпадає. 
На базі рівнянь (3), (4) будуються графіки сумарного ,iL  та механічного iLмех  видовжень для кожної 

стяжної призми під час нагріву всієї стяжної призми на T =5 0С (рис. 1). Тут довжина видовжень вимірюється 
в міліметрах (мм). 
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Рисунок 1 – а) лінії сумарних видовжень ,iL  для кожної стяжної призми у разі перегріву однієї, трьох,  
п’яти, дев’яти, одинадцяти, тринадцятим або п’ятнадцяти стяжних призм на T =5 0С відповідно; 

б) лінії механічних видовжень iLмех  для кожної стяжної призми у разі перегріву однієї, трьох або п’яти 
стяжних призм на T =5 0С  відповідно 

 
Висновки. На базі методу абсолютно твердого тіла [4] була розроблена механіко-математична методика, 

модель та програму розрахунку перерозподілу механічних сил після перегріву однієї або декілька стяжних 
призм статора ТГ. За допомогою цієї моделі знайдено механічні та термомеханічні видовження під дією пере-
гріву  стяжних призм. Цю методику можливо вдосконалити з урахуванням інших дефектів системи кріплення 
(натискних пальцях, стяжних призм, дефектів у зварних з’єднаннях) та іншої фізичної природи (температурних, 
електрохімічних коливань). 
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Вступ. На сьогодні електромашинобудівні заводи під час проектування серій та окремих електричних ма-
шин користуються системами автоматизованого проектування електричних машин (САПР), що дозволяють 
знаходити оптимальні рішення під час проектування. Використовування в цьому процесі тривимірного моде-
лювання і, як результат, побудована тривимірна модель надають можливість достеменно й якнайширше дослі-
джувати та вивчати процеси різного характеру, що можуть відбуватися у проектованій електричній машині. 
Також надається можливість вносити необхідні корективи у структуру та розрахунки розроблюваної машини 
під час її проектування, тим самим зменшити затрати сировинних, економічних та фізичних ресурсів. Саме то-
му питання з використання тривимірного моделювання у процесі проектування електричних машин є важли-
вим. 

Мета роботи. Аналіз і дослідження актуальності та необхідності використання тривимірного моделювання 
під час проектування електричних машин. 

Матеріал і результати дослідження. Аналізуючи процес проектування електричної машини (ЕМ), можна 
виділити чотири етапи проектування. Завданням першого етапу є розрахунок основних параметрів машини, 
таких як машинні постійні, параметри обмоток ротора і статора, вибір робочих частот, числа полюсів, їх тип 
тощо.  Другий етап – створення CAD моделі електричної машини і окремих її частин з різною деталізацією. 
Також до цього етапу входить моделювання різних процесів ЕМ, електромагнітних полів, розрахунок розподілу 
тепла з метою оптимізації окремих показників. Оскільки не всі елементи електричної машини можна вибрати 
або розрахувати без отримання сторонніх програмних засобів, використання спеціальних програм і баз даних 
для вибору і розрахунку додаткових компонентів можна відокремити як третій етап проектування. Останнім 
етапом проектування є віртуальна експлуатація. На цьому етапі проводиться моделювання готового виробу в 
передбачуваних умовах роботи. Тобто віртуальна експлуатація дозволяє налагодити керуючі програми, системи 
захисту, узгодити умови обслуговування та ін. Виявлені конфлікти усуваються ще на етапі проектування, отже, 
при виготовленні дорогих прототипів скорочується час на пошук і усунення неполадок, скорочується кількість 
відмов і поломок устаткування, прискорюється процес пошуку програмних і конструктивних рішень [1]. 

З огляду на сказане можна дійти до висновку, що використовування тривимірного моделювання має свою 
необхідність та актуальність. Технології тривимірного моделювання стрімко завойовують ринок, неабияк поті-
снивши звичну двовимірну графіку. Вони мають багато переваг перед двовимірним проектуванням. Основний 
недолік двомірної графіки в тому, що за ескізами та кресленням буває складно уявити, як буде виглядати елект-
рична машина в дійсності. Саме тому часто до креслень надають реальну модель майбутнього проекту: пробну 
деталь, макет та ін. Отже, помилки в розрахунках доводиться виправляти на вже готовому виробі, що значно 
гальмує процес його реалізації. Використовування тривимірної графіки дозволяє змоделювати машину ще до 
випуску пробних зразків, завдяки чому з’являється можливість побачити помилки і нестиковки проекту та оці-
нити ступінь відповідності вихідного задуму [2]. 

Другою, але не менш важливою перевагою тривимірного моделювання є високий рівень переконливості й 
наочності тривимірних моделей. Невелика кількість людей володіє достатнім просторовим уявленням, що до-
зволяє зрозуміти конструкційні особливості проектованої ЕМ. Використовування технологій тривимірної гра-
фіки в такому випадку буде набагато ефективніше – отримується можливість побачити кінцевий результат про-
екту ще до початку виробництва.    

Висновки. У результаті проведеного дослідження та аналізу спеціалізованого матеріалу були знайдені й 
оцінені переваги тривимірного моделювання та його використовування в процесі проектування електричних 
машин. 
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Вступ. На надійність роботи асинхронного двигуна (АД) впливають різні чинники конструкторського та 

експлуатаційного характеру. Відхилення параметрів двигуна від номінальних може бути викликано неправиль-
ними режимами експлуатації, зносом під час роботи, похибкою виготовлення. Досвід експлуатації й виробниц-
тва АД показує, що досить серйозним чинником під час експлуатації електричних машин є несиметрія ротора, 
викликана пошкодженням стрижнів або ексцентриситетом. Експлуатація електродвигуна з несиметрією ротора 
знижує надійність роботи, довговічність та інші техніко-економічні показники. 

Дослідження роботи електропривода зручно проводити шляхом математичного моделювання процесів в 
електричній машині (ЕМ). Важливою умовою при цьому є достовірність результатів моделювання, оскільки під 
час моделювання роблять низку певних припущень [1]. 

Мета роботи. Дослідження впливу несиметрії ротора на електромагнітні та електромеханічні 
характеристики АД з використанням математичного моделювання. 

Матеріал і результати дослідження. У роботі [2] надано модель АД у трифазній системі координат, яка 
дозволяє аналізувати перехідні процеси у двигуні, припускаючи, що як на статорі, так і на роторі маємо по три 
фази. Модель АД у трифазній системі координат дозволяє зімітувати пошкодження стрижнів ротора шляхом 
збільшення опору однієї фази ротора на певний відсоток, який відповідає кількості обірваних стрижнів. Однак у 
ході досліджень такої моделі було з’ясовано, що вона не дозволяє досліджувати роботу АД з різним ступенем 
пошкодження ротора.  

Пропонована у роботі математична модель асинхронного двигуна базується на відомій математичній моделі, 
однак удосконалена за рахунок надання у вигляді розподіленої системи короткозамкнених стрижнів на роторі. 
Математична модель є досить об’ємною, однак вона має низку переваг:  можливість дослідження режимів ро-
боти АД з будь-якою кількістю пошкоджених стрижнів ротора;  можливість дослідження режимів роботи АД з 
урахуванням місця пошкодження стрижня ротора; дозволяє аналізувати та досліджувати будь-які режими робо-
ти двигуна, такі як неробочий хід, режим навантаження, режим відключення двигуна від мережі живлення та 
аварійні режими роботи АД, викликані значною кількістю пошкоджених стрижнів ротора. Як відомо, за наяв-
ності пошкодженого стрижня на роторі струм у цьому стрижні дорівнює нулю. Математична модель дозволяє 
імітувати пошкодження стрижня обмотки ротора за допомогою прирівнювання до нуля струму, що протікає 
через цей стрижень. 

Оскільки пошкодження стрижнів на роторі АД призводить до несиметрії струмів статора, несинусоїдності 
струмів ротора та викликає додаткові втрати потужності двигуна та появу змінної складової електромагнітного 
моменту, то запропоновано виконувати аналіз за такими показниками. 

1. Відношення гріючих втрат двигуна до номінальних сумарних втрат потужності гр

н

P
P




. 

Гріючі втрати двигуна були отримані з моделі та складаються із втрат у міді статора та втрат у сталі АД: 
 1гр м стP P Р    . (1) 
2. Відношення змінної складової електромагнітного моменту до номінального значення 

моменту двигуна 
н

M
M
 . 

Основні результати моделювання для АД типу АИР80В4У2 ( 1,5нP   кВт, 1395нn   об/хв, 0 77н ,  , 
0 81нcos ,  ), отримані для пуску двигуна на неробочому ході та накиді навантаження для різного ступеня неси-

метрії ротора, зображено на рис. 1–6. 
Результати оцінювання впливу ступеня несиметрії ротора АД для непошкодженого ротора та за наявності 

пошкоджень стрижнів у режимі неробочого ходу та режимі навантаження наведено у табл. 1. 

 
Рисунок 1 – Кутова швидкість та електромагнітний 

момент АД 

 
Рисунок 2 – Обвідні струмів статора 

непошкодженого АД та з пошкодженнями 

3 % несиметрії 
3 % несиметрії 
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Таблиця 1 – Результати моделювання перехідних процесів  

в АД за наявності пошкоджень стрижнів ротора 
Як видно з табл. 1, для різного 

ступеню несиметрії ротора відношен-
ня змінної складової електромагніт-
ного моменту до номінального зна-
чення моменту двигуна не є суттєвим. 
Але в режимі навантаження збіль-
шення гріючих втрат при пошко-
дженні 9% стрижнів ротора сягає бі-
льше 20 % від номінального значен-
ня, що може викликати значний пере-
грів обмоток статора, і в подальшому 
неминуче призвести до зменшення 
строку служби двигуна. 

№ 
з/п 

Режим роботи 
АД Ступінь пошкодження 

гр

н

P
P




, 

в.о. 
н

M
M
 , 

в.о. 

1. Неробочий хід 

Непошкоджений АД 0,2 2,7∙10-4 

3 % несиметрії ротора 0,198 6,7∙10-4 
6 % несиметрії ротора 0,186 1,48∙10-3 
9 % несиметрії ротора 0,275 1,74∙10-4 

2. Режим наван-
таження 

Непошкоджений АД 0,565 2,2∙10-4 
3 % несиметрії ротора 0,651 7,55∙10-3 
6 % несиметрії ротора 0,625 0,05 
9 % несиметрії ротора 0,725 0,045 

 

значний перегрів обмоток статора і в подальшому неминуче призвести до зменшення терміну служби двигуна. 
Результати оцінювання впливу ступеня ексцентриситету ротора АД наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 – Результати моделювання АД з ексцентриситетом ротора 

Ступінь ексцентриситету ротора Pспож., Вт стP , Вт 
НM

M , в.о. 
η, % 

Непошкоджений АД 1916,9 191,8 – 74,7 
10 % ексцентриситету ротора 1946,4 192 0,73∙10-3 74,4 
50 % ексцентриситету ротора 1946 194 0,018 74,25 
100 % ексцентриситету ротора 1958,5 204 0,082 73,5 

 

Аналіз даних показав, 
що для досліджуваного 
АД з ексцентриситетом 
ротора ε=100 % магнітні 
втрати збільшилися на 
6,4 %, сумарні втрати збі-
льшилися на 11,1 %, кое-
фіцієнт корисної дії змен-
шився на 1,2 %, а спожи-
вана потужність збільши-
лася на 41,6 Вт. 

 
Висновки. Розвинута математична модель АД в трифазній системі координат для задач діагностики пошко-

джень обмоток ротора АД дозволяє досліджувати перехідні процеси за наявності пошкоджень обмоток ротора з 
різним ступенем несиметрії та будь-яким місцем розташування пошкодження. В роботі досліджено вплив пош-
кодження обмоток ротора на збільшення гріючих втрат в АД та на змінну складову електромагнітного моменту 
та вплив ексцентриситету ротора на величину споживаної потужності, втрат в сталі та коефіцієнт корисної дії. 
Встановлено, що несиметрія ротора АД може призвести до суттєвого перегріву обмоток статора. 
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Рисунок 3 – Кутова швидкість та електромагнітний 

момент АД 

 
Рисунок 4 – Обвідні струмів статора 

непошкодженого АД та з пошкодженнями 

 
Рисунок 5 – Кутова швидкість та електромагнітний 

момент АД 

 
Рисунок 6 –  Обвідні струмів статора 

непошкодженого АД та з пошкодженнями 

9 % несиметрії 
9 % несиметрії 

6 % несиметрії 
6 % несиметрії 
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Вступ. На сьогодні асинхронний частотно-регульований електропривод (ЧРП) є найбільш теоретично роз-
робленим і широко поширеним засобом приведення в рух виконавчих механізмів. Використання ЧРП дозволяє 
забезпечувати високу точність керування, широкий діапазон регулювання АД, плавний пуск двигуна, що знач-
но зменшує його зношення. Частотне керування асинхронними електродвигунами в наші дні є найбільш при-
вабливим і визнаним у всьому технічному світі способом керування швидкістю обертання двигуна. Однак, слід 
зазначити, лабораторна база ВНЗ не завжди відповідає сучасним тенденціям у галузі автоматизації. З метою 
модернізації лабораторного обладнання, в умовах Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем 
управління КрНУ, було розроблено “Лабораторний стенд для вивчення програмних засобів систем керування 
на базі обладнання фірми Kinco”. Використання обладнання фірми Kinco зумовлено відносно невисокою варті-
стю в порівнянні з аналогами всесвітньо відомих виробників Siemens, Mitsubishi, Schneider Electrics та ін. При 
цьому апаратні можливості обраного обладнання не поступаються відомим аналогам. До того ж, суттєвою пе-
ревагою є можливість безкоштовного використання середовища програмування Kinco Builder та Kinco 
HMIWare для програмування контролерів та панелей оператора даного виробника.  

Мета роботи. Створення програмних та алгоритмічних рішень на базі лабораторного стенду з вивчення 
програмних засобів систем керування для підвищення якості підготовки студентів спеціальності «Автоматиза-
ція та комп’ютерно-інтегровані технології». 

Матеріал і результати дослідження. Для реалізації лабораторного стенду було вибрано таке обладнання: 
− ПЧ серії INVT GD 10 (2R2−2.2кВт); 
− програмований логічний контролер (ПЛК) Kinco K5 CPU (14 цифрових входів, 10 цифрових виходів,  

24 V); 
− панель оперативного контролю (HMI) і керування Kinco HMI MT4200T; 
− додаткове обладнання (датчики, вимірювальні прилади). 
Система керування перетворювачем частоти побудована так,  що дозволяє здійснювати завдання як у руч-

ному режимі, так і в автоматичному.  У ручному режимі за допомогою виносної панелі керування, зовнішнього 
потенціометру та групи тумблерів можна задавати частоту, напрямок обертання, також реалізацію гальмівного 
режиму залежно від налаштувань ПЧ.  Керування ПЧ можна здійснювати  в автономному режимі за допомогою 
НМІ  панелі.  НМІ – панель людино-машинного інтерфейсу,  яка зв’язується з програмованим логічним контро-
лером (ПЛК). ПЛК через  дискретні виходи та релейний блок дозволяє керувати дискретними входами перетво-
рювача частоти. 

Суть роботи зі стендом полягає у виконанні лабораторних робіт для закріплення теоретичних і набуття 
практичних  навичок: 

− вивчення технічних характеристик і основ програмування промислового контролера; 
− вивчення технічних характеристик і основ програмування сенсорної панелі оператора; 
− вивчення автоматизації технологічних процесів; 
− вивчення технічних характеристик і основ програмування перетворювача частоти; 
− вивчення промислової мережі MODBUS. 
Функціональна схема у спрощеному варіанті зображена на рис. 1, де пунктирною лінією виділено електрич-

ний блок до якого входять: 
1  − HMI панель оператора, яка забезпечує візуалізацію роботи стенда, вивід вимірюваною інформації, вибір 

режимів роботи ЕП; 
2  − ПЛК, виконує функції системи керування стенда, збір даних від усіх елементів системи, виробку керую-

чих команд для ПЧ і забезпечення керування роботою стенда; 
3  − ПЧ, відіграє роль перетворювача конфігурації (налаштування) ЕП. 
На рис. 1 показано електромеханічний блок, який складається з АД (4) з датчиком швидкості обертання (5) 

для визначення швидкості обертання АД. 
Персональний комп’ютер (ПК) призначений для виконання основної роботи зі стендом. За допомогою ПК 

відбувається конфігурування і налаштування ПЧ, програмування ПЛК і панелі оператора. 
ПЧ (INVT GD10) має стандартний набір функцій, яких зазвичай достатньо для ЕП багатьох механізмів, не 

потребуючих діапазону регулювання швидкості більш ніж 1:100 і точного позиціювання. 
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Рисунок 1 − Функціональна схема лабораторного стенду 

Для вирішення завдань регулювання швидкості й моменту в сучасному електроприводі застосовують два 
основні методи частотного керування:  

− скалярне керування; 
− векторне керування. 
У будь-якому випадку система має бути замкненою за відхиленням для контролю миттєвого значення шви-

дкості або кутового положення валу АД. 
Можливості ПЧ, що використовується в стенді, дозволяють реалізувати ці два способи. 
З урахуванням сказаного, було розроблено алгоритмічні та програмні рішення, що дозволяють вивчати фун-

кціонування протоколу зв’язку Modbus, основи програмування промислового контролера, сенсорної панелі 
оператора, перетворювача частоти, роботу з цифровим датчиком швидкості (енкодер), а саме: 

− програмування контролера Kinco мовою сходових діаграм (LD); 
− програмування контролера Kinco мовою інструкцій (IL); 
− програмування сенсорної панелі оператора Kinco MT4210T; 
− програмування перетворювача частоти за допомогою спеціального програмного забезпечення на ПЕОМ; 
− управління перетворювачем частоти від ПЛК по мережі MODBUS; 
− обмін інформацією між перетворювачем частоти і сенсорною панеллю оператора по мережі MODBUS. 
Висновки. Концепція побудови стенда, конфігурація обладнання, функціональна структура системи керу-

вання враховують тенденції розвитку сучасних ЕП промислових установок. Лабораторний стенд може викорис-
товуватися для навчання студентів за відповідним розділом різних спеціальностей середніх спеціальних і ви-
щих навчальних закладів, які вивчають дисципліни, пов’язані з автоматизацією різних галузей промисловості й 
програмуванням промислових засобів автоматизації. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Новиков Г.В. Частотное управление асинхронными электродвигателями. − М.: Издательство МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, 2016. − 498 с. 

2. Белов М.П., Новиков А.Д., Рассудов Л.Н. Автоматизированный электропривод типовых производст-
венных механизмов и технологических комплексов: учебник для высших учебных заведений. – М.: Академия, 
2007. – 576 с. 

3. Козярук А.Е., Рудаков В.В. Современные частотно-регулируемые электроприводы. Часть 1. − СПб: 
Санкт–Петербургская электротехническая компания, 2005. – 88 с.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, 
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 

*Роботу виконано під керівництвом ас. Лещука О. Ю.

169 

О. О. Смірнов, студ.* 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: ks111.smirnovoleksandr@gmail.com 

Вступ. Контроль температури є невід’ємною частиною промисловості, яка використовується в різних галу-
зях народного господарства. Так, в енергетиці необхідно контролювати температури вібрувальних і оберталь-
них механізмів (підшипників, валів, турбін та ін.), характерні критичні точки, які пов’язані з порушенням екс-
плуатації різного електроустаткування й енергоустаткування: моторів, двигунів, компресорів, трансформаторів, 
генераторів. У сільському господарстві необхідно визначати температуру грунту на різних глибинах, вести кон-
троль якості матеріалу при штучному заплідненні, зберігання й транспортування насіння, моніторинг темпера-
турного режиму теплиць, оранжерей, зерносховищ, елеваторів та ін. У комунальному господарстві важливим є 
спостереження за об’єктами теплопостачання й контролю системи опалювання будівель, мікроклімату в житло-
вих приміщеннях і т. п. Вирішення перелічених завдань потребує синтезу вимірювальної системи, що повинна 
забезпечувати якісний збір, обробку та передачу інформації про температурні режими на верхній рівень керу-
вання. При цьому затрати на реалізацію та супроводження таких систем мають бути мінімальними. Виконання 
цього можливе на базі сучасних засобів, а також за наявності висококваліфікованих спеціалістів. 

Мета роботи. Розробка лабораторного комплексу для підвищення рівня підготовки фахівців у галузі авто-
матизації процесів терморегулювання. 

Матеріал і результати дослідження. На етапі планування розробки сучасного устаткування в першу чергу 
було здійснено аналіз існуючих рішень, що дає можливість ознайомитися з уже існуючим діючим обладнанням. 
А саме, проаналізовано їх функції та функціональні можливості, переваги та недоліки таких систем. Провівши 
аналіз наявних зразків лабораторного обладнання, було висунуто основні вимоги до сучасного лабораторного 
комплексу: лабораторний стенд має містити мікропроцесорні пристрої, призначені для вимірювання та автома-
тичного регулювання температури, а також інших фізичних параметрів; лабораторний стенд має мати можли-
вість підключення та роботи з різними типами датчиків; забезпечити зв’язок приладів з комп’ютером; наявність 
SCADA-системи для архівації параметрів технологічного процесу і віддаленого керування обладнанням; забез-
печити наявність та роботу реального технологічного об’єкту; лабораторний стенд має передбачати різноманіт-
ні варіанти функціонування, які дозволяють відпрацювати різні ситуації, що виникають у реальних технологіч-
них процесах. 

Технологічний об’єкт терморегулювання складається з чотирьох основних вузлів: 
− регулювання температури води в резервуарі (перший вузол);
− регулювання температури води в системі (другий вузол);
− регулювання температури зворотної води, приточного повітря (третій вузол);
− розрахунок витрати води в системі та вимір електричних параметрів мережі (четвертий вузол).
За допомогою аналізу технічних особливостей створення лабораторного стенду на основі фізичного об’єкту

було розроблено функціональну схему лабораторного стенду (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Функціональна схема лабораторного стенду 

Для реалізації лабораторного стенду було вибрано наступне обладнання: цифровий мультиметр DMK32 фі-
рми LOVATO; терморегулятори ТРМ-101, ТРМ-500, ТРМ-33; перетворювач частоти INVTGD10; електричний 
привід EVA1M; насос SPRUTGPD 25-4S; асинхронний трифазний електродвигун АВЕ-041-4МУ3; лічильник 

РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ З ДОСЛІДЖЕННЯ АПАРАТНИХ І 
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ТЕРМОРЕГУЛЮВАННЯ 
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імпульсів СИ-8; датчики температури ТСМ 2-8А 100М та ТСМ2-10М 100М-В3; датчик витрати води YF-S201; 
нагрівальний елемент ТЕН водяний U-подібний 1,0 кВт оцинкований. 

Зв’язок терморегуляторів, лічильника імпульсів і перетворювача частоти з персональним комп’ютером, на 
якому встановлена SCADA-система, здійснюється за допомогою інтерфейсу зв’язку RS-485. Передача даних 
здійснюється за протоколом Овен через адаптер мережі ОВЕН АС4 з використанням програмного забезпечення 
SCADA-системи Zenon 6.55. Вибір зупинено на SCADA-системі Zenon тому, що вона повністю вирішує всі 
можливі завдання, які ставляться перед HMI / SCADA-системами, дозволяє здійснювати зручне і наочне ке-
рування, чітку взаємодію всіх інженерних комплексів, автоматичну адаптацію, інтелектуалізацію режимів ро-
боти підсистем.  

Створений проект являє собою екрани, що є інтерфейсом взаємодії оператора з процесом. Це мнемосхеми 
відображення об’єкта автоматизації, які містять елементи керування та інформування оператора. Керування 
екранами здійснюється через функції, прив’язку яких виконано до кнопок. Оскільки наша система має отри-
мувати та відсилати дані до різних приладів, було вибрано драйвер OPC Client V2-0 та налаштовано ко-
мунікаційні параметри. На базі вибраного драйвера створено змінні параметрів системи керування. Для показу 
та налаштування параметрів терморегуляторів та інших приладів було створено елементи відображення, а саме, 
цифрові покажчики для різних змінних. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс взаємодії оперіатора з процесом дося-
гли за рахунок динамізації об’єктів. Оскільки наша система працює з різними мікропроцесорними пристроями, 
було розроблено інтерфейси для таких приладів: ТРМ-500, ТРМ-101, ТРМ-33, ПЧ, СИ-8, DMK-32. Інтерфейс 
включає в себе оболонку приладу, ряд параметрів для їх задання та відображення, а також можливість налаш-
тування та перегляду поглиблених параметрів приладів. Після остаточного розміщення елементів відображення 
та багатократного редагування було відлагоджено роботу цієї системи та завершено її розробку. Отриманий 
інтерфейс програми управління та диспетчеризації системи керування лабораторного стенду зображено  
на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Інтерфейс програми управління та диспетчеризації системи керування лабораторного стенду 
 

Результатом створення робочого проекту програми управління та диспетчеризації системи керування лабо-
раторного стенду є вікно реалізації мнемосхеми автоматизованої системи з терморегулювання. 

Висновки. Результатом роботи є розроблений сучасний навчальний лабораторний стенд, який є одним із 
варіантів якісної підготовки спеціалістів високого рівня. Це досягається тим, що лабораторний стенд передба-
чає різноманітні варіанти функціонування, які дозволяють відпрацювати різні ситуації, що виникають у реаль-
них технологічних процесах. 
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Вступ. Асинхронні двигуни є основними перетворювачами електричної енергії в механічну і складають ос-
нову електроприводу більшості механізмів, які використовуються в усіх галузях народного господарства. А 
розвиток перетворювальної техніки та електроніки підвищило керованість двигунів змінного струму, що до-
зволяє їм бути більш економічними та зменшує ризики виникнення пошкоджень під час роботи.  

Під час проектування та побудови сучасних частотних електроприводів часто виникає необхідність у ви-
значенні параметрів асинхронних двигунів, яких немає ні в паспортних даних, ні в каталогах, і які не наводять-
ся в довідковій літературі, особливо це актуально, коли електродвигун після ремонту і необхідно точно знати 
його параметри. За допомогою розвитку комп’ютерної техніки стало можливим застосування комп’ютерних 
програм для діагностування та визначення параметрів асинхронних двигунів. 

Мета роботи. Визначення еквівалентних параметрів асинхронного двигуна на основі аналізу змінних стану 
в динамічних режимах шляхом використання комп’ютерної програми LabVIEW. 

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання: 
1) аналіз методів визначення параметрів АД; 
2) аналіз методик розрахунку параметрів АД за параметрами змінних стану в динамічних режимах; 
3) розрахунок еквівалентних параметрів; 
4) розроблення програмного забезпечення. 
Матеріал та результати дослідження. Існує багато методів діагностики асинхронних двигунів, але вони є 

складними у розрахунках і потребують додаткового обладнання для діагностування [1]. За даними аналізу ме-
тодів визначення параметрів асинхронних двигунів можна сказати, що на сьогодні не існує оптимальних та 
зручних методів експрес-діагностики електричних машин, які могли б бути впроваджені й застосовувались під 
час післяремонтної діагностики або налаштування систем керування та захисту [2, 3].  

За допомогою програмного пакета LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) було ро-
зроблено віртуальний комплекс для моніторингу поведінки асинхронних двигунів та визначення параметрів 
електричної машини на основі аналізу пускових струмів. На (рис. 1) приведене головне діалогове вікно лабо-
раторного комплексу, в якому користувач має задати відомі параметри асинхронного двигуна: активні опори 
статорної та роторної обмоток Rs та Rr, індуктивності статорної та роторної обмоток Ls та Lr, індуктивність кон-
туру намагнічування Lµ, кількість пар полюсів р, момент інерції двигуна j,  частоту мережі та точність дифере-
нціювання.  

Рисунок 1 – Головне вікно «Визначення параметрів асинхронного двигуна на основі аналізу пускових струмів» 
 

Створений програмний модуль (ПМ) включає: 
− візуальну і поведінкову імітацію проведення дослідів на подібному стенді для визначення параметрів АД; 
− фізичну імітацію віртуального об’єкта керування; 
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− визначення аперіодичних складових струму статора під час пуску; 
− дослідження статичних і динамічних режимів роботи електродвигуна. 
Визначення параметрів АД відповідним методом здійснюється на основі даних струму на одній з фаз обмо-

тки статора. Для цього було виведено діалогове вікно, в якому користувач може вибрати одну з фаз обмотки 
статора двигуна для відображення графіка струму в момент пуску двигуна. 

Максимальне значення аперіодичного струму в момент пуску двигуна визначається через середні значення 
аперіодичного струму на перших чотирьох напівперіодах струму по одній з фаз статора двигуна. 

Для вирішення завдань керування сучасними системами електроприводу в статичних та динамічних режи-
мах роботи, а також визначення параметрів асинхронних двигунів може бути застосований метод визначення 
параметрів асинхронної машини під час пуску за фазовим портретом сигналів струму та напруги [4].  

Запропонований спосіб визначення еквівалентних параметрів електроприводу змінного струму під час його 
пуску за фазовим портретом сигналів струму і напруги є одним з найпростіших і не потребують складних ма-
тематичних виразів. Отримані рівняння можуть бути легко внесені в програмне забезпечення мікроконтролерів 
в системах захисту та моніторингу асинхронних двигунів. 

Суть методу полягає у визначенні еквівалентних параметрів електропривода для моменту пуску АД, що 
значно спрощує розв’язання завдань. Як допущення було прийнято, що 

–  напруга живлення двигуна синусоїдальна, вищі гармоніки відсутні; 
–  повне затухання вільних складових струмів статора, обумовлених підключенням фаз до мережі; 
–  ротор АД нерухомий. 
Математична модель асинхронного двигуна реалізована у трифазній системі координат. На рис. 2 зображе-

но програмну частину лабораторного комплексу «Визначення параметрів асинхронного двигуна на основі ана-
лізу пускових струмів», реалізовану засобами програмного пакета LAbVIEW, що дозволяє досліджувати стати-
чні й динамічні режими асинхронного двигуна. Також можливо використовувати програму для лабораторних 
практикумів з відповідних дисциплін під час навчання студентів. 

 

 
Рисунок 2 – Математичний опис розрахунку максимального значення аперіодичної складової струму  

по кожній фазі двигуна 
 

Висновки: Розвиток комп’ютерної техніки дозволив відмовитись від діагностування асинхронних двигунів 
на лабораторних стендах, та перенести все до комп’ютерної програми. Лабораторний комплекс «Визначення 
параметрів асинхронного двигуна на основі аналізу пускових струмів» дозволяє проводити післяремонтну діаг-
ностику асинхронних двигунів без застосування громіздкого та не економічного обладнання. Розрахунок елект-
ромеханічних параметрів асинхронної машини побудований на основі методу розрахунку за даними аналізу 
пускових струмів.Такий метод має малу похибку у розрахунках та не потребує додаткового обладнання.  
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Вступ. Для асинхронних двигунів одним з видів випробувань є випробування під навантаженням [1, 2]. На 
відміну від непрямих методів визначення енергетичних характеристик та навантажувальної здатності, випробу-
вання під навантаженням максимально наближено до реальних умов експлуатації асинхронних двигунів [2]. У 
деяких технологічних механізмах за технічними умовами заміна електродвигуна є дуже трудомісткою. Тому 
дуже важливо, щоб асинхронний двигун відповідав номінальним показникам і вимогам надійності, які будуть 
гарантувати певний проміжок безвідмовної роботи. 

Існує метод визначення потужності на валу й енергетичних характеристик АД [3]. Він полягає у використанні 
режиму роботи без навантаження для визначення постійних втрат двигуна без їх поділу на втрати в сталі й втрати 
в механічних вузлах. Визначені таким методом постійні втрати використовуються в подальшому при розрахунку 
потужності на валу асинхронного двигуна під час роботи під навантаженням. Цей метод використовує низку при-
пущень, обґрунтованість яких вимагає експериментального підтвердження на лабораторному стенді. 

Мета роботи. Розробка комп’ютеризованого лабораторного стенду для випробувань асинхронних двигунів 
під навантаженням з рекуперацією енергії в ланку постійного струму перетворювача частоти. 

Матеріал і результати дослідження. Для експериментальних досліджень режимів роботи системи наван-
таження з рекуперацією енергії у коло постійного струму ПЧ з використанням навантажувального АД було 
розроблено лабораторний дослідницький стенд (рис. 1). 

Стенд включає в себе два однакових АД типу АИР80В4У2 (1,5 кВт; 6,3/3,6 А; 77 %;í =η 1395 /ín î á õâ= ; 
cos 0,81;í =φ режим роботи – S1; номінальні сумарні втрати 448нР ВтΣ∆ = ). АД з’єднуються через датчик динамі-
чного моменту ESMNJ01 (діапазон крутного моменту – 50 Нм, вихідна частота – 5–15 kHz, точність – ± 0,5 %). 
Для контролю частоти обертання використовується інкрементний енкодер типу E40S8-100-3-T-24 (100 імп/об). 

Для живлення навантажуваного та навантажувального двигунів використовувалися відповідно ПЧ Tоshiba 
VFS11 (UZ1) і INVTGD100 (UZ2). ПЧ UZ1 працює в режимі скалярного частотного управління, а ПЧ UZ2 пра-
цює в режимі векторного керування зі стабілізацією електромагнітного моменту. Двигун АД1 працює у двигу-
нному режимі, а АД2 – в генераторному з постійним моментом на валу, створюючи необхідний момент наван-
таження для двигуна АД1. Об’єднання ПЧ за шиною постійного струму дозволяє передавати енергію, що реку-
перується двигуном АД2, через інвертор ПЧ UZ1 на двигун АД1. Отже, основний потік енергії циркулює по 
каналу UZ1-АД1-ДМ1-АД2-UZ2-UZ1. У цьому разі з мережі живлення споживається тільки потужність втрат у 
перетворювачах частоти та двигунах.  

Для фільтрації напруги на виході ПЧ UZ1 використо-
вується LC-фільтр (L1, C1-C3). Використання  
LС-фільтра забезпечує на частоті 50 Гц коефіцієнт неси-
нусоїдальності кривої напруги менше за 4 % при частоті 
ШІМ, що дорівнює 8 кГц. Струми і напруги у колах АД1 
контролювалися датчиками струму ДС1-ДС3 і датчиками 
напруги ДН1-ДН3 відповідно. Сигнали з датчиків струму 
(ДС1-ДС3), напруги (ДН1-ДН3), моменту (ДМ1) і швид-
кості (ДШ1) передавалися на аналого-цифровий перетво-
рювач (АЦП) для перетворення сигналу в цифровий і 
подальшої обробки на комп’ютері. 

Як АЦП був використаний USB-модуль LCard  
E14-440 (14 біта, 400 кГц, 32 канали). Як датчики струму 
– датчики LA25-NP (вхід – 25 A, вихід – 25 мА). Датчики 
напруги реалізовувалися на базі прецизійних дільників 
напруги з гальванічною розв’язкою на основі підсилюва-
чів ISO124P. 

Сигнали з виходів датчиків швидкості (ДШ1) і моменту 
(ДМ1) є імпульсними частотними сигналами з максималь-
ними частотами відповідно 2,5 і 15 кГц. Модуль АЦП на-
лаштовувався на частоту 40 кГц на канал. Перерахунок 
імпульсного сигналу в безперервний здійснювався програ-
мно з використанням математичного пакета Mathcad, від-
повідно до алгоритму (рис. 2), де М – кількість періодів 
усереднення імпульсного сигналу. Перерахунок сигналу 
моменту здійснювався аналогічно. 

На рис. 3, 4 показано результати експериментів під час 
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Рисунок 1 – Схема комп’ютеризованого лабораторного 

стенду для випробувань АД під навантаженням  
із використанням навантажувального АД та рекуперацією 

енергії у коло постійного струму ПЧ 
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частотного пуску АД1 з часом пуску 0,2 с. 
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Рисунок 2 – Алгоритм перерахунку імпульсного  
сигналу частоти обертання в безперервний 

Рисунок 3 – Момент на валу і частота обертання АД  
під час частотного пуску 

 
Ґрунтуючись на виміряних сигналах струму і напруги (рис. 4), розраховувалися миттєві активна ( )1p t , реак-

тивна ( )1q t  споживані потужності, а також потужність ( )2cp t  на валу АД (рис. 5).  
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Рисунок 4 – Вектори струму статора і напруги АД  

під час частотного пуску 
Рисунок 5 – Миттєві активна й реактивна потужності, 

а також потужність на валу під час частотного пуску 
 

Висновки. Комп’ютеризований лабораторний стенд для випробувань асинхронних двигунів під наванта-
женням з використанням навантажувального асинхронного двигуна та рекуперацією енергії в коло постійного 
струму перетворювачів частоти дає можливість прямого виміру потужності й кутової швидкості на валу асинх-
ронного двигуна, а також сигналів струму і напруги. Використання перетворювачів частоти значно розширює 
можливості під час випробувань асинхронних двигунів у ремонтний та післяремонтний періоди. Рекуперація 
енергії через ланку постійного струму дозволяє споживати лише потужність втрат у перетворювачах частоти і 
асинхронних двигунах. 
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Вступ. Сучасна система вищої освіти є одним з найголовніших чинників динамічного розвитку суспільства. 

Для ефективного виконання цих завдань, з урахуванням актуальних світових тенденцій, необхідна комплексна 
автоматизація та комп’ютеризація вищої освіти, включаючи інформаційне забезпечення навчального процесу. 
Забезпечення спеціальною літературою та методичними вказівками не завжди є достатнім, потребує часу на його 
пошук та обробку. Це завдання полегшують електронні навчально-методичні комплекси дисциплін, що безпосе-
редньо впливає на ефективність освітнього процесу [1]. 

Мета роботи. Підвищення якості навчального процесу завдяки розробці інформаційного комплексу дисци-
пліни. 

Матеріал і результати дослідження. Вимоги до електронних інформаційних комплексів суттєво відрізня-
ються від вимог до друкованих методичних указівок. Інформаційний комплекс створюється з використанням 
технологій гіперпосилань для створення швидких і зручних переходів від тематики до безпосереднього опису, 
від списку літератури до обраної книги в електронному варіанті, можливістю використати в комплексі динамі-
чних моделей, відео- й аудіо-матеріалів. У вигляді таких посилань можна організувати список контрольних за-
питань. У такий же спосіб організується зв’язок між робочою навчальною програмою й конспектом лекцій, ме-
тодичними вказівками та ін. 

Основним елементом структурної схеми інформаційного комплексу навчальної дисципліни є робоча навча-
льна програма (РНП), в яку входять: дані робочого навчального плану, погодинний обсяг навчального курсу, 
тематика лекцій, тематика лабораторних робіт, тематика практичних занять, зміст самостійної роботи, тематика 
курсової роботи, список літератури. 

Навчальна дисципліна «Проектування комп’ютеризованих систем управління технологічним процесом» 
(ПКСУТП) є однією із завершальних дисциплін підготовки спеціалістів з комп’ютеризованих систем управлін-
ня технологічним обладнанням та процесами виробництва. У дисципліні розглядаються принципи та методи 
проектування вбудованих систем управління; архітектурні особливості вбудованих систем різного рівня; архі-
тектура комп’ютеризованих систем управління на основі однокристальних, одноплатних ЕОМ та промислових 
контролерів; серійні уніфіковані засоби контролю та управління технологічних процесів; уніфіковані модулі 
перетворення сигналів у системах управління; інтегровані системи програмного управління технологічними 
процесами гнучкого виробництва; програмні засоби систем управління вбудованих систем [2]. 

Мета навчальної дисципліни – сформувати у магістрів з автоматизації та компютерно-інтегрованих техноло-
гій чітке уявлення про структурні, технічні й програмні комп’ютерні засоби управління виробничих процесів, 
дати практичні знання та навички побудови систем, їх технічного комплектування та програмування. Навчаль-
ний курс ПКСУТП складається з таких структурних підрозділів: теоретичний курс, практичні заняття, лабора-
торні роботи, курсова робота, самостійна робота. 

Алгоритм вивчення дисципліни може бути наданий у такий спосіб. Приступаючи до вивчення курсу 
ПКСУТП, студент ознайомиться за допомогою РНП з графіком, обсягом і видами майбутньої навчальної робо-
ти, а також формами контролю знань. Ознайомившись з першою темою лекційного курсу, студент переходить 
до відповідного розділу електронного навчального посібника (ЕНП). У разі потреби одержання додаткової тео-
ретичної інформації із зазначеного в посібнику посилання здійснюється перехід до електронної бібліотеки кур-
су. Після вивчення матеріалу першої теми студент має можливість відповісти на контрольні питання й одержа-
ти оцінку. Якщо по даній темі передбачена лабораторна робота, здійснюється перехід до методичних вказівок 
по виконанню відповідного завдання. Використовуючи ці вказівки, а також необхідну довідкову літературу з 
бібліотеки, студент виконує завдання, оформляє звіт відповідно до вимог і, відповівши на контрольні питання, 
оцінює ступінь засвоєння матеріалу заняття. Вивчивши необхідну кількість тем лекційного курсу, студент може 
приступати до виконання курсової роботи, використовуючи для цього відповідні методичні вказівки. Під час 
роботи над КР використовуються всі необхідні розділи комплексу. 

Після вивчення всіх тем, виконання практичних та лабораторних робіт, що належать до першого модуля дисцип-
ліни, студент вивчає питання модульного контролю, здає необхідні тести та одержує оцінку по першому модулю. 
Потім можна приступати до вивчення наступного модуля. Виконавши весь обсяг навчальної роботи за семестр і зда-
вши два модулі, студент готується до здачі підсумкового екзамену з дисципліни. 

Для створення електронного навчального посібника був обраний пакет програм SunRav BookOffice. Про-
грама SunRav BookEditor призначена для створення й редагування різноманітних електронних книг і підручни-
ків. Будь-яка книга може складатися з необмеженої кількості розділів і підрозділів. Однією з особливостей про-
грами є інтеграція з пакетом SunRav TestOfficePro. Можливий швидкий перегляд створеної книги в програмі 
SunRav BookReader. При цьому створений інформаційний комплекс має мінімальний розмір, зручний в експлу-
атації. На рис. 1 надано інтерфейс програми SunRav BookEditor для вивчення дисципліни ПКСК. 
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Після запуску програми відкривається вікно із змістом навчального комплексу, де потрібно обрати курс, що 
цікавить. Згідно з алгоритмом роботи з програмою спочатку треба ознайомитися з робочою навчальною програ-
мою, а потім, згідно з її планом, переходити до вивчення основного матеріалу дисципліни.  

Для практичного засвоєння теоретичного матеріалу створено віртуальний лабораторний стенд компресорної 
установки (рис. 2). Алгоритм роботи лабораторного стенду пояснює послідовність дій під час реалізації різних 
способів регулювання параметрів: ступінчатого, частотного й активного. 

Інтерфейс стенду – це принципова схема, графічно зображена за допомогою ліній – живильний ланцюг, ти-
ристорний перетворювач ТП1, що керує напругою якірного ланцюга двигуна М1, пов’язаного з компресором, 
що нагнітає тиск у ресивері; ТП2, що подає живлення ланцюга збудження генератора М2, на валу якого жорст-
ко насаджена відцентрова пневмотурбіна ПТ1; релейно-контакторна схема з кнопками SB1–SB7 [4]. 

Для візуального контролю над поточними параметрами на зовнішній вигляд стенда нанесені прилади інди-
кації – KW1, A1, V1, що контролюють потужність, струм і напругу мережі відповідно; A2, A3, V3, що відобра-
жають струми якоря, збудження й напругу якоря двигуна М1; A4, A5, V5, V6, що контролюють струми й на-
пруги якоря, збудження генератора М2; V2, V4, керуючі напруги, що відображають, ТП1 і ТП2 відповідно; та-
хометри PS1 і PS2, що вимірюють швидкості обертання двигуна й генератора; манометр, що відображає нагні-
чений тиск у ресивері. 

 

 

 

Рисунок 1 – Інтерфейс програми  
SunRav BookEditor 

 

Рисунок2 –Інтерфейс навчального  
лабораторного стенду 

 
На розробленому стенді можлива реалізація таких завдань: 
– дослідження механічних і електромеханічних характеристик системи електропривода компресора за 

схемою тиристорний перетворювач–двигун (ТП–Д); 
– дослідження навантажувальних характеристик механізму за різними параметрами мережі пневмозабез-

печення; 
– вивчення напірно-видаткових і енергетичних характеристик за різними варіантами регулювання пара-

метрів; 
– аналіз роботи комп’ютеризованої системи автоматичного регулювання, замкнутої за технологічними 

параметрами; 
– збереження результатів моделювання за різними способами керування у файл для подальшого аналізу 

або використання в інших програмах, наприклад MathCad. 
Висновки. Розроблено інформаційне забезпечення комп’ютеризованого навчально-методичного комплексу 

підготовки спеціалістів з курсу «Проектування комп’ютеризованих систем управління технологічним проце-
сом», який можна застосовувати для студентів заочної, дистанційної форм навчання, а також як додатковий 
матеріал для студентів денної форми навчання. Комплекс зручний і простий у використанні, дозволяє підвищи-
ти якість навчального процесу. 
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Вступ. Самостійна робота є одним з найважливіших компонентів освітнього процесу, що передбачає 
інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час 
аудиторних, позааудиторних занять, без участі викладача, так і під його безпосереднім керівництвом. 
Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів – це перший крок до творчої роботи особистості. 
Формування у студентів умінь організації пізнавальної діяльності треба розглядати як складову одного з 
компонентів змісту освіти – способів діяльності. Уміти навчати – означає вміти організовувати засвоєння знань, 
свою розумову діяльність, що забезпечує сприйняття, усвідомлення впродовж всього життя. Це справжнє 
мистецтво та важлива характеристика розвиненої особистості [1]. 

Мета роботи. Обґрунтування вагомості самостійної роботи студентів та запровадження методики 
підвищення якості самоосвітньої діяльності студентів. 

Матеріал і результати дослідження. Завдання викладача – допомогти студентам учитися самостійно, 
створити оптимальні умови для самостійної, творчої роботи та активізувати її. 

Діяльність викладача в організації самостійної роботи студентів в умовах особистісно-орієнтованого 
підходу має включати наступні напрями: 

– розробку системи нових завдань з предмета різних рівнів складності; 
– індивідуалізацію навчальних завдань для виділення типологічних груп; 
– зміну рівнів складності навчальних завдань для студентів різних типологічних груп для того, щоб ступінь 

самостійності у процесі їх виконання постійно зростав; 
– створення позитивного емоційного фону навчального заняття; 
– співвіднесеність оптимальних поєднань фронтальної, групової та індивідуальної форм роботи з 

урахуванням специфічних відмінностей кожної з типологічних груп; 
– надання викладачем консультативної допомоги залежно від індивідуальних особливостей студентів і рівня 

складності індивідуального завдання; 
– регулювання частоти і глибини контролю за продуктивністю виконання самостійної роботи [2]. 
У цих напрямах доцільним є дотримання алгоритму самостійної роботи:  
– постановка мети – виявлення вихідних даних;  
– їх аналіз – вибір способу досягнення мети;  
– виконання дії проведення самоконтролю – коригування способу досягнення мети – коригування 

виконання дії.  
Виконання самостійної роботи за таким алгоритмом сприятиме розвитку розумових здібностей студента – і 

за таких умов викладачеві можна по-справжньому керувати формуванням спеціаліста. Крім того, систематична 
самостійна робота необхідна не лише в професійному, а й виховному плані: джерела працьовитості, 
наполегливості, волі – саме в самостійній роботі. 

У педагогічній науці немає єдиного підходу до класифікації методів самоосвітньої діяльності через 
багатогранність цього поняття. Проте залежно від джерела засвоєння та відтворення інформації можна 
узагальнити такі групи методів. 

1. Методи самостійної навчальної діяльності: конспектування, складання плану, тез, анотацій до книги, 
статті, складання узагальненого огляду літератури, рецензування статей, складання рефератів, звітів, доповідей. 

2. Методи читання літератури: попередній перегляд літератури, наскрізне читання, змішане те суцільне 
читання. 

3. Методи практичної самоосвітньої діяльності: виконання практичних завдань, розв’язування задач, 
вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. 

Ефективність самостійної роботи зростає завдяки використанню в процесі навчання у закладі вищої освіти 
всього комплексу вищезазначених методів та від частоти і глибини колекційного впливу з боку викладачів. 
Продуктивність самостійної роботи студентів визначається також позитивним емоційним ставленням їх до 
навчальної діяльності. 

Значні можливості в організації самостійної роботи студента відкриває комп’ютеризація навчального 
процесу, коли кожен студент може індивідуально «поспілкуватися» з комп’ютером, одержати від нього 
завдання, перевірити свої відповіді, скласти для себе програму навчання, послідовність проходження певних 
курсів. 

Оскільки визначене викладачем завдання студент виконує самостійно, планує свій час, місце і порядок його 
виконання і займається цією діяльністю самостійно, без контролю за цим процесом з боку викладача, 
самостійну роботу можна назвати лише частково керованою викладачем. При цьому варто наголосити, що 
ступінь самостійності студентів при виконанні різних видів самостійної роботи буде різним на окремих етапах 
їх навчання у закладах вищої освіти і залежатиме від дидактичної, методичної, пізнавальної, розвиваючої та 
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виховної мети. 
Отже, ми можемо констатувати, що самостійна робота студентів – спланована, організаційно і методично 

спрямована пізнавальна діяльність, що здійснюється під керівництвом і контролем викладача. 
Існує багато класифікацій типів і видів самостійної роботи студентів. За дидактичною метою можна 

узагальнити чотири типи самостійної роботи. 
Перший тип спрямований на формування у студентів умінь виявляти у зовнішньому плані те, що від них 

вимагається, на основі заданого їм алгоритму діяльності та посилань на цю діяльність, які містять умови 
завдання. Пізнавальна діяльність студентів полягає у тому, щоб пізнати об’єкт певної галузі знань при 
повторному сприйманні інформації про нього або дій з ним. Як самостійну роботу цього типу найчастіше 
використовують домашні завдання, що передбачають опрацювання підручника, конспекту лекцій і т.і. спільним 
для самостійних робіт першого типу є те, що у всіх завданнях повинен бути представлений спосіб виконання. 

Другий тип передбачає формування знань, що дозволяють розв’язувати типові завдання, так звані знання-
копії. Пізнавальна діяльність студента при цьому полягає у відтворенні і частковому реконструюванні, зміни 
структури і змісту засвоєної раніше навчальної інформації. Це передбачає необхідність здійснення аналізу 
певного об’єкта, різних шляхів виконання завдання, визначення найбільш доцільних з них або послідовного 
виділення логічно розташованих способів його розв’язання. До самостійних робіт такого характеру можна 
віднести певні етапи проведення лабораторних і практичних занять, написання курсових робіт, а також 
спеціально підготовлені домашні завдання з приписом алгоритмічного характеру. Характерна особливість робіт 
цього типу полягає в тому, що при визначенні завдання для самостійної роботи необхідно обґрунтувати мету, 
шляхи її розв’язання і методи досягнення [2]. 

Третій тип спрямований на формування у студентів знань, що є основою для розв’язання нетипових завдань. 
Пізнавальна діяльність студентів при виконанні таких завдань полягає у накопиченні і прояві у зовнішньому 
плані нового для них досвіду діяльності на базі раніше засвоєного формалізованого типу шляхом перенесення 
знань, умінь і навичок в інші умови діяльності. Виконання завдання цього типу передбачає пошук, 
формулювання і реалізацію мети та завдань розв’язання визначеної проблеми, що завжди виходять за межі 
минулого формалізованого досвіду і вимагають від студентів варіювання умов діяльності, розгляду раніше 
засвоєної навчальної інформації під новим кутом зору, використання її у нетипових ситуаціях. Самостійні 
роботи третього типу повинні висувати вимоги аналізу незнайомих навчальних ситуацій і генерування 
об’єктивно нової інформації. Типовими для самостійної роботи третього напрямку є курсові, кваліфікаційні і 
дипломні роботи. 

Четвертий тип передбачає створення передумов для творчої діяльності студентів. Їх пізнавальна діяльність 
при виконанні цих робіт полягає у глибокому проникненні в сутність об’єкта, що визначається, встановленні 
нових зв’язків і стосунків, необхідних для обґрунтування нових проблем, ідей, генерування нової інформації. 
Цей тип самостійних робіт реалізується, як правило, при виконанні завдань науково-дослідного характеру, 
включаючи курсові, кваліфікаційні і дипломні роботи [3, 4]. Аналіз методики організації самостійної роботи 
зведено до табл. 1.  
      

Таблиця 1 – Методика організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах 
Методика організації самостійної роботи 

Суб’єкти Студенти  
Вид управління Співуправління 
Зміст освіти  Навчальна дисципліна  

І етап 
Репродуктивний Метод навчання 
Письмова робота; розв’язання тестових 
завдань 

Форма навчання 

ІІ етап 
Проблемний Метод навчання 
Вирішення технічних ситуацій Форма навчання 

 
Пропонуємо розроблену методику організації самостійної роботи, яка складається з двох етапів і на кожно-

му з цих етапів реалізуються свої завдання: 
– на першому етапі самостійна робота студентів має репродуктивний характер. Здійснюється формування 

умінь, навичок самостійної роботи під безпосереднім керівництвом викладача; 
– на другому етапі самостійна робота студентів має проблемний характер. 
На цьому етапі відбувається реалізація продуктивної діяльності студентів за участю викладача, а також на 

цьому етапі здійснюється формування умінь, навичок самостійної роботи студентів у співробітництві з викла-
дачем. 

Позааудиторна самостійна робота практичного характеру спрямовує студента не тільки опрацьовувати тео-
ретичний матеріал, але й набувати практичні навички з даної дисципліни, що може стати в нагоді в майбутній 
професійній діяльності. 
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Від доцільної організації самостійної роботи студентів залежить результат засвоєння знань, умінь та нави-

чок студента, рівень самостійності, індивідуальна творча діяльність [5]. 
Дії викладача спрямовують студентів до організації і раціонального, ефективного здійснення активної, са-

мостійної, свідомої і результативної пізнавальної діяльності, цьому сприяє правильно обраний вид управління. 
Під час організації самостійної роботи студентів необхідна зміна ролі студента в навчальному процесі, перетво-
рення його на активний, діяльний суб’єкт, а також перехід до демократичного стилю управління навчальним 
процесом, де сама особистість викладача виступає стимулом до формуванню інтересу до знань у студента. 
Об’єктивний фактор зумовлено наявністю великої кількості педагогічної інформації, що має тенденцію до змі-
нювання. Суб’єктивний фактор пов'язаний з дією об’єктивного та вимагає організації самостійної роботи як в 
аудиторії, так і в позааудиторний час, різноманітності в формах проведення занять з використанням активних 
методів навчання, а також постійного контакту викладача з практичними працівниками для реалізації принципу 
зв’язку навчання з практикою. 

Організація самостійної роботи проходить у два етапи: 
а) початкова організація, що передбачає безпосередньо участь викладача у діяльності студентів з 

виявленням причин появи помилок; 
б) самоорганізація, що не вимагає безпосередньої участі у процесі самостійного формування знань 

студентів. 
Головною метою самостійної роботи є самостійне вивчення і засвоєння матеріалу, тому виконання 

позааудиторної самостійної роботи дає змогу систематизувати та закріпити теоретичні знання та практичні 
навички, сформувати вміння застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних питань, розвивати 
творчу ініціативу, самостійність, відповідальність. 

Висновки. Таким чином, в організації самостійної роботи студентів особливо важливим є правильне визна-
чання обсягу і структури змісту навчального матеріалу, розподіл робочого часу, що виноситься на самостійне 
опрацювання, а також необхідне методичне забезпечення їхньої самостійної роботи. Методичне забезпечення 
такої праці студентів включає програму діяльності, варіативні завдання, нестандартні завдання з урахуванням 
індивідуальних можливостей кожної особистості. Створюючи систему самостійної роботи студентів, необхід-
но, по-перше, навчити їх вчитися і, по-друге, ознайомити з психофізіологічними основами розумової праці, те-
хнікою її наукової організації. 

Отже, самостійна робота – одна з важливих і актуальних проблем сучасної дидактики, яка сприяє розвитку 
самоорганізації студента, а підготовка студентів до самостійної навчальної роботи – складова програма 
загальної підготовки майбутніх фахівців. 
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Вступ. Створення системи оцінки якості освіти – одна з основних задач в сфері реформування і модернізації 

сучасної системи освіти. З підписанням Болонської декларації, переходом на багаторівневу освіту, введенням 
бально-рейтингової системи  оцінки діяльності студентів в процесі навчання з різних дисциплін, зміною держа-
вних освітніх стандартів, одним з елементів системи оцінки якості стає тестування навчальних досягнень сту-
дентів. 

Система тестування – це універсальний інструмент визначення рівня знання студентів на всіх етапах освіт-
нього процесу, в тому числі для оцінювання рівня залишкових знань. Тест має здатність порівнювати індивіду-
альний рівень знання кожного студента з якимись еталонами, рівень знання відбивається в тестовому балі сту-
дента. Індивідуальні результати тестування можна порівняти з результатами інших студентів цієї ж групи, порі-
вняти результати тестування декількох груп і т.д. Крім рівня знань за допомогою тесту можна оцінити структу-
ру знань, тобто встановити наявність послідовності в засвоєних студентами знань [2, 3]. 

Сучасні стандарти освіти вимагають проведення тестування з використанням новітніх інформаційних, інте-
рактивних і мультимедійних технологій. У цьому випадку проведення проміжного, підсумкового та рубіжного 
контролю знань студентів у вигляді електронного тесту в порівнянні з традиційними видами контролю відбува-
ється більш оперативно. Робота з електронними тестами спонукає студентів до самостійного навчання і само-
контролю. Комп'ютерне тестування має не тільки контролюючими, але і навчальними функціями, тому воно ві-
діграє важливу роль у розвитку електронних форм навчання [1]. 

Мета роботи. Розробка тестових завдань для оцінювання знань студентів у середовищі iSpring QuizMaker. 
Матеріал і результати дослідження. На сьогодні існує велика кількість систем тестування з різними функ-

ціональними характеристиками. iSpring QuizMaker – це програма для створення тестів і опитувань, яка є надій-
ним інструментом для розробки інтерактивних тестів і опитувань [4]. 

Програма поєднує в собі розширені можливості по налаштуванню правил, виду, форм тестування і підраху-
нку балів: 

– додавання в тест медіа файлів (кожне питання тесту може бути доповнене зображенням, аудіо-, відео- або 
flash-роликом, а також формулою, можна налаштувати стиль тексту та вставити гіперпосилання); 

– налаштування індивідуальних повідомлень для кожного питання (похвалити студента в разі правильної ві-
дповіді або підбадьорити в разі невдачі); 

– підвищення ефективності тесту за допомогою сценаріїв розгалуження (направляти студента на наступне 
питання залежно від відповіді на поточне, направити на інформаційний слайд, якщо допускаються помилки під 
час відповіді); 

– оцінювання за допомогою гнучкої системи підрахунку балів (налаштовувати однакові бали для всього тес-
ту або встановити свій бал для кожного з варіантів відповіді, вказати мінімальну кількість балів, яку необхідно 
набрати для проходження тесту); 

– налаштування правил проходження тесту (обмежувати кількість спроб відповіді на питання тесту, встано-
влювати обмеження за часом відповіді на питання або весь тест, налаштувати випадковий вибір потрібної кіль-
кості питань з кожної групи, заборонити відправку результатів тесту, поки на всі запитання не буде відповіді). 

Найбільш простий і ефективний спосіб перевірити знання студента – це оцінюваний тест. Цей вид тесту до-
зволяє оцінювати правильність відповідей студента і нараховувати бали за проходження тесту. У iSpring 
QuizMaker доступні такі типи питань: 

– вірно / невірно (оцінка правильності затвердження); 
– одиночний вибір (вибір найбільш вірного варіанту відповіді); 
– множинний вибір (вибір кількох правильних відповідей); 
– уведення рядка (уведення відповіді на питання в спеціальне поле); 
– відповідність (зіставлення відповідних елементів); 
– порядок (розташування запропонованих варіантів у правильній послідовності); 
– уведення числа (уведення правильної відповіді в числовій формі); 
– пропуски (заповнення пропусків у тексті відповідними відповідями); 
– вкладені відповіді (вибір правильних відповідей з випадаючих списків); 
– банк слів (заповнення пропусків за допомогою варіантів з «банку слів»); 
– активна область (вказівка правильної області на зображенні). 
Також крім розробки тестових завдань є можливість створювати анкети і опитувальники для збору інформа-

ції без оцінювання правильності відповідей. Кожному типу оцінюваного питання відповідає питання-анкета (за 
винятком питання «Активна область»). Крім того, в режимі створення анкети є спеціальні типи питань: шкала 
Лікерта (оцінка ступеня згоди або незгоди з твердженням); есе (уведення відповіді у вільній формі) [5]. 
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Тести і опитування, створені в програмі, можна легко опублікувати в будь-якій системі дистанційного на-
вчання, що підтримує стандарти SCORM або AICC, відправити електронною поштою, згенерувати у вигляді, 
придатному для публікації в мережі інтернет і використанні локально або просто експортувати у Word для 
створення паперової версії тесту. 

Програма має зручний, комфортний як для створення, так і для роботи студентів інтерфейс. У питаннях і ві-
дповідях можна використовувати графіку, формули, мультимедіа, Flash-анімацію. Це дозволить не тільки зро-
бити привабливішою роботу викладача, але й поліпшить сприйняття студентами запропонованих завдань. 

 

 
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд діалогового вікна 

 
Рисунок 2 – Зовнішній вигляд вікна  

конструювання тесту 
 

  
Рисунок 3 – Зовнішній вигляд вікна тесту з курсу «Теорія електропривода» 

 
Тестування за допомогою iSpring QuizMaker є ефективним і перевіреним на практиці методом виявлення і 

оцінки рівня навчальних досягнень учнів як підсумкових, так і проміжних, закріплення і засвоєння навчального 
матеріалу завдяки використанню тест-тренажерів, а також дозволяє оперативно отримувати результати тесту-
вання і використовувати їх у роботі, стежити за успішністю, удосконалювати тести або створювати нові за те-
мами, які виявилися складними для розуміння. 

Варто відзначити, що тестування – це лише один із способів оцінки якості підготовки студентів. Тестування 
не замінює, а доповнює інші форми діагностики, контролю й оцінки рівня знання, які традиційно застосовують-
ся в різних навчальних закладах. 

Висновки. Для реалізації системи тестування обрано середовище розробки зі створення тестів і опитувань 
iSpring QuizMaker, наведено приклади тестових сторінок для навчальної дисципліни  «Теорія електроприводу».  

Перевагами роботи з даною системою є такі: можливість проходити тести онлайн з будь-якого комп’ютера, 
що не обмежує студента; після проходження тестування автоматично формується лист на електронну пошту 
викладача з відповідями з тесту «Теорія електроприводу»; є можливість детально переглянути відповіді з файлу 
з відповідями з тесту. 
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Введение. Обеспечение единства образовательного, научного и инновационного процессов с формировани-

ем и развитием творческих способностей, улучшением профессиональной подготовки студентов, совершен-
ствованием форм привлечения студентов к научным исследованиям – одна из целей системы высшего образо-
вания РК [1]. Если в процессе обучения специальным дисциплинам будет применяться комплекс различных 
средств и методов обучения и студенты будут приобщаться к научной деятельности по проектированию 
наглядных пособий и учебного оборудования для вуза, то повысится качество обучения за счет активизации 
студентов в процессе обучения и стимулирования их творческого начала, самосовершенствования и самореали-
зации, формирования навыков самостоятельной работы.  

Цель работы. Исследовать возможность изготовления наглядных учебных пособий для дисциплины 
«Электрические машины» методами 3D-моделирования и 3D-печати.  

Материал и результаты исследования. Дисциплина «Электрические машины» для студентов специально-
сти 5В071800 – «Электроэнергетика» является обязательным компонентом рабочего учебного плана и одной из 
основных профилирующих дисциплин. Она является теоретической основой для других профилирующих дис-
циплин и основой профессиональных знаний и компетенций будущего специалиста. Сложность и большой 
объем теоретического материала вызывают затруднения у студентов при изучении электрических машин.  

При изучении конструкции электрических машин студенты должны четко представлять внутреннее устрой-
ство машины. И хотя в литературе в настоящее время имеется немало хорошо иллюстрированных учебников, 
общее восприятие электрической машины как объекта изучения для студентов затруднено. Помочь в изучении 
электрических машин могут наглядные учебные пособия. Но, к сожалению, реальные двигатели стоят недеше-
во, а недорогие учебные модели в настоящее время практически не выпускаются. 

Для решения данной проблемы было предложено следующее решение. В качестве самостоятельной работы 
студенты получили задание выполнить сборную модель асинхронного двигателя с использованием 3D-печати. 
3D-печать представляет собой уникальную технологию по созданию трехмерных объектов. Трехмерная печать 
является противоположностью субтрактивного изготовления, она позволяет создавать сложные (функциональ-
ные) формы, используя меньше материала, чем традиционные методы производства. Совместно с 3D-печатью 
используются технологии 3D-моделирования для создания прототипа трехмерного объекта любой детали [2].  

3D-модель асинхронного двигателя была разработана в программе SolidWorks. SolidWorks (Солидворкс) – 
программный продукт американской компании SolidWorks Corporation (США), представляющий собой про-
граммный комплекс САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и 
технологической подготовки производства. Он обеспечивает разработку изделий любой степени сложности и 
назначения. Процесс построения 3D модели основывается на создании объемных геометрических элементов и 
выполнения различных операций между ними. Подобно конструктору «LEGO», модель набирается из стан-
дартных элементов (блоков) и может быть отредактирована путем добавления (удаления) этих элементов либо 
путем изменения характерных параметров блоков. 3D-модель несет в себе наиболее полное описание физиче-
ских свойств объекта (объем, масса, моменты инерции) и дает проектанту возможность работы в виртуальном 
3D-пространстве, что позволяет на самом высоком уровне приблизить компьютерную модель к облику будуще-
го изделия, исключая этап макетирования [3]. 

Сборка асинхронного двигателя состоит из двенадцати сборочных и крепежных единиц (рис. 1–3).  
 

         
 

    
Рисунок 1 – Сборочные единицы асинхронного двигателя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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Рисунок 2 – Крепежные детали 

Рисунок 3 – Асинхронный двигатель в сборке 

При разработке сборочных единиц студентам пришлось применить свои знания из предыдущей, ранее 
освоенной дисциплины, – «Системы автоматизированного проектирования», причем изучив дополнительно 
программу SolidWorks. Работа заняла больший отрезок времени, чем один семестр, продолжилась в 
студенческие каникулы, в результате чего был завершен первый этап – разработка 3D-модели. 

На втором этапе разработанная модель была обработана в программе – слайсере. Слайсер – программа для 
перевода 3D-модели в управляющий G-код для 3D-принтера. Большинство 3D-принтеров не работает напря-
мую с трехмерными макетами. Чтобы отправить файл на печать, необходимо сначала преобразовать STL файл 
в понятный для 3D-принтера формат [4]. Кроме разрезки моделей на слои, пользователь в слайсере может ис-
пользовать дополнительный функционал, к примеру, менять вид, масштабировать, вращать, наносить метки, 
размножать модели. 

Также на стадии работы со слайсером необходимо решать вопрос о типе используемого для печати пласти-
ка. Наиболее дешевым и доступным является ABS-пластик. Преимущество ABS состоит в том, что получаю-
щиеся объекты более прочные и менее хрупкие и могут выдерживать высокие температуры. Нить ABS обычно 
доступна во многих цветах, включая блестящий, светящийся в темноте, золотой, серебряный и даже цвет, кото-
рый изменяется под влиянием температуры. 

И последним этапом, на котором и находятся сейчас студенты, выполняющие данную работу, является уже 
непосредственно печать на 3D-принтере сборочной модели двигателя. 

Выводы. Данная студенческая работа вышла за рамки задания самостоятельной работы по дисциплине 
«Электрические машины» и рассматривается в настоящее время как стартап по разработке наглядных учебных 
пособий. Таким образом студенты, разрабатывая и создавая методами 3D-печати модели электрических машин, 
решают несколько задач одновременно: улучшают свои профессиональные знания, улучшают материально-
техническую базу кафедры, повышают качество усвоения учебного материала, учатся воплощать идеи в 
бизнес-модели. В дальнейшем планируется создание моделей машин постоянного тока и синхронных машин. 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: nikaalyonka@gmail.com 

Найважливішим завданням навчання студентів є формування в них професійних, комунікативних і особис-
тісних компетенцій, що сприяють розв’язуванню різних завдань. Компетентнісний підхід означає поступову 
переорієнтацію домінуючої освітньої парадигми з переважною трансляцією знань, формуванням навичок на 
створення умов для оволодіння комплексом компетенцій, що означають потенціал, здатності випускника до 
виживання й стійкої життєдіяльності в умовах сучасного багатофакторного соціально-політичного, ринково-
економічного, інформаційного й комунікаційно-насиченого простору. [1]. Із цією метою пропонується викорис-
товувати комп’ютерні навчально-методичні комплекси дисциплін (УМКД) при організації не тільки безпосере-
дньо навчання, але й контролю знань [2, 3]. При цьому слід передбачити можливість здійснення всіх видів кон-
тролю – вступні, поточні, модульний і підсумковий. Поточний контроль часто здійснюється як самоконтроль у 
вигляді контрольних завдань, реалізованих в УМКД. Можна також використовувати тестовий контроль у лабо-
раторних роботах з елементами досліджень, де діагностується не тільки рівень засвоєння навчального матеріа-
лу, але й професійні вміння, здатності творчого застосування набутих знань. 

Керування пізнавальною діяльністю тих, кого навчають, – необхідна складова частина навчально-
пізнавальної діяльності студента. Учені доводять, що будь-яка навчальна діяльність завжди керована [4–7]. Це 
або керуючі впливи конкретного педагога, або опосередковані впливи за допомогою різних технічних або 
комп’ютерних засобів, або самоврядування, що здійснюється студентом стосовно самого себе. 

Основними недоліками традиційного навчання з погляду ефективності керування пізнавальною діяльністю 
учнів є необхідність викладача орієнтуватися на «усередненого» студента, а не на конкретну людину в аудито-
рії, відсутність можливості контролю ступеня засвоєння матеріалу в кожний момент часу, що ускладнює опера-
тивне коректування своїх педагогічних впливів. Крім того, викладач обмежений значною мірою в можливості 
підтримати тих, хто навчається, у стані постійної активної пізнавальної діяльності.  

Навчання – це двосторонній процес, а якщо одна сторона пасивна, то й ефективність навчання значно зни-
жується. Ці недоліки можуть значною мірою бути усунуті під час використання комп’ютеризованих систем 
тестування (КСТ).  

Головний зміст полягає в тому, щоб створити персоніфікований навчально-пізнавальний процес. Його особ-
ливість полягає в тому, що студент не тільки накопичує знання й здобуває необхідні навички, але й стає профе-
сійно компетентним. Самовдосконалення особистості студента пов’язане з усіма сторонами діяльності в закладі 
освіти. Найбільш повно воно проявляється у двох взаємозалежних формах: самовиховання й самоосвіта. Під 
самовихованням розуміється активна, цілеспрямована діяльність того, хто навчається, із систематичним фор-
муванням, а також розвитку в собі позитивних і усуненню негативних якостей особистості відповідно до усві-
домлених потреб відповідати вимогам подальшої професійної діяльності. У ході самовиховання всі сторони 
особистості (переконання, світоглядні позиції, почуття, воля, звички, риси характеру, інші особистісні якості, 
конкретні результати діяльності й поведінки) стають предметом постійного аналізу, вивчення й зміни. Самоос-
віта сьогодні (цілеспрямована робота з відновлення й удосконалювання наявних знань, умінь і навичок, з метою 
досягнення бажаного рівня професійної компетентності) розглядається як обов’язковий компонент у професій-
ній діяльності будь-якого фахівця. 

Переваги комп’ютерного тестування перед іншими методами полягають, у першу чергу, в більшій 
об’єктивності одержуваних результатів, оскільки студент під час тестування почуває себе більш вільно перед 
неживим комп’ютером, який задає йому питання, ніж перед викладачем, менше хвилюється, що дозволяє дося-
гти порівняно кращих результатів, а при виставлянні оцінки виключений суб’єктивний фактор. Крім того, за-
стосування комп’ютера дає всі відомі переваги обробки результатів і збору статистики.  

Відкриваються нові можливості й для змістовного аналізу результатів діагностики й інтерпретації тестових 
показників, зокрема, аналізу допущених помилок. Наприклад, якщо відсоток неправильних відповідей на певне 
завдання (усі помилкові відповіді фіксуються автоматизованою навчальною системою) досить великий і поми-
лки типові, цьому завданню при аналізі необхідно приділити особливої уваги: можливо, воно невдало складене 
або відповідь, передбачена автором, невірна. У ході статистичної обробки можна одержати оперативну інфор-
мацію не тільки про особливості виконання певних завдань групою учнів (характеристика методики), але й про 
індивідуальні дані учнів (характеристика випробуваного). Маються на увазі показники розумового розвитку, 
швидкісні особливості (темп) діяльності випробуваного, динаміка його працездатності, особливості виконання 
вербальних і невербальних субтестів тощо. 

Використання КСТ дозволяє реалізувати підходи в освіті, що опираються на мотивовану самоосвітню акти-
вність особистості, підтримувану сучасними технічними засобами. 

Комп’ютеризовані системи тестування мають відповідати таким вимогам. 
1. Адаптивність. Система має функціонувати відповідно до динамічної моделі того, кого навчають.
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2. Стійкість. Система має бути здатною виявляти й коректувати помилки введення, які людині видадуться 
очевидними. 

3. Корисність. Система має вміти надавати допомогу тому, хто має утруднення, відповідно до закладених у 
ній принципів навчання й моделі того, кого навчають, аж до видачі на дисплеї документації, що описує її влас-
ну структуру й спосіб дії. 

4. Простота. Система має мінімізувати введення з клавіатури команд, необхідних для досягнення постав-
леного завдання.  

5. Зрозумілість. Матеріал має бути викладений у доступній формі для того, кого навчають. 
6. Потужність. Можливості КСТ мають бути доступні всім тим, кого навчають. 
7. Контрольованість (керованість). Під час роботи із системою користувач завжди має мати можливість ви-

значити своє місце на шляху до досягнення навчальної мети. 
8. Очевидність. Результати дій того, кого навчають, завжди мають демонструватися. 
9. Гнучкість. Дасть можливість вносити зміни й дозволить постійно модернізувати програму відповідно до 

прогресу. 
Зміст контролю визначається цілями навчання й психологічною теорією навчання, прийнятої за основу під 

час складання навчальних програм. Контролю підлягають незалежні основні характеристики процесу навчання, 
сукупна зміна яких призводить процес до переходу з одного якісного стану в інший. 

Метод, який, на наш погляд, найбільше підходить для розв’язання завдання максимальної індивідуалізації й 
гарантує виконання перелічених принципів у процесі оцінювання й контролю рівня знань студента – це метод 
адаптивного тестування. Складність завдань змінюється залежно від правильності відповідей. У разі правильної 
відповіді складність наступних завдань підвищується, у разі неправильнї – знижується. Також є можливість 
завдання додаткових питань за темами, які той, кого навчають, знає не дуже добре для більш тонкого 
з’ясування рівня знань у цих сферах. Отже, можна сказати, що адаптивна модель нагадує викладача на іспиті: 
якщо студент відповідає на поставлені запитання впевнено й правильно, викладач досить швидко ставить йому 
позитивну оцінку. Якщо він починає «плавати», то викладач задає йому додаткові або навідні запитання того ж 
рівня складності або за тією самою темою. І, нарешті, якщо студент із самого початку відповідає погано, оцінку 
викладач теж ставить досить швидко, але негативну. Зазвичай тестування починається із завдань середньої 
складності, але можна починати й з легких завдань і йти за принципом підвищення складності, й закінчується, 
коли студент виходить на деякий постійний рівень складності, наприклад, відповідає підряд на деяку критичну 
кількість питань одного рівня складності.  

Висновки. Використання комп’ютерних систем тестування дозволяє більш гнучко й точно оцінювати знан-
ня учасників навчального процесу. Такі системи оцінювання можуть автоматично визначати теми, які студент 
знає погано, й дозволяють задати по них низку додаткових питань. Надійність результатів у цьому випадку 
найвища, оскільки система пристосовується під рівень знань конкретного студента, чим забезпечує більш висо-
ку точність оцінювання знань. 
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Вступ. Успадкована система охорони здоров’я від СРСР є застарілою та неефективною для сучасного суспільс-

тва, а отже фінансово невигідною для держави. Саме тому 2016 року український уряд затвердив концепції рефор-
мування системи охорони здоров’я з використанням сучасних інформаційних технологій, яка допомагає пацієнтам 
отримувати, а лікарям − надавати якісні медичні послуги. 

Мета роботи. Огляд новітніх інформаційних систем в українській медицині. Визначення шляхів удосконалення 
та підвищення ефективності електронних медичних сервісів. 

Матеріал і результати дослідження. Сучасна електронна система охорони здоров’я має бути безпечною, зруч-
ною та корисною для користувачів з можливістю обміну інформації між різними медичними інформаційними сис-
темами. Саме таким вимогам відповідає інноваційний комплекс в українській медицині − сервіс eHealth. Ця систе-
ма складається з двох основних складових: 

–  центрального державного компоненту, який являє собою точку об’єднання медичних інформаційних систем і 
є недоступним для користувачів (лікарів, пацієнтів, управлінців); 

–  зовнішнього компоненту, наданого програмними рішеннями, − приватними медичними інформаційними сис-
темами (МІС), що приєднались до системи eHealth. Саме через них кінцеві користувачі оперують із системою 
eHealth. 

МІС − це інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи охорони здоров’я та 
забезпечує реєстрацію користувачів, автоматичне розміщення, отримання та передачу інформації й документів що-
до надання медичних послуг, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здій-
снюється за допомогою мережі Інтернет через прикладний програмний інтерфейс (АРI). Згідно з регламентом, фу-
нкціонування системи МІС гарантовано надає всім користувачам безкоштовні, однаково якісні та безпечні послуги. 
Такими сучасними системами є helsi, MEDICS, EMCIMED, MEDSTAR, ДОКТОР ЕЛЕКС та інші. Очікується, що 
впровадження цього комплексу забезпечить у майбутньому впровадження для кожного українця єдиної електрон-
ної медичної картки. 

Важливим етапом розвитку таких систем автор вважає впровадження інформаційних технологій обробки даних 
(data mining) для створення аналітично-експертної системи, основними функціями якої є: 

–  визначення необхідної кількості спеціалістів-медпрацівників для лікарні/міста/області; 
–  прогнозування необхідної кількості випускників медичних ВНЗ; 
–  визначення необхідної кількості медикаментів для лікарні/міста/області; 
–  відображення дефіциту необхідного обладнання та фахівців для медичних установ; 
–  виявлення ефективних методів лікування певного захворювання; 
–  планування та проведення профілактичних заходів серед населення на підставі обробки статистичних даних; 
–  розрахунок необхідного фінансового забезпечення функціонування/розвитку медичних установ. 
Зазначені функціональні можливості аналітично-експертної системи забезпечать суттєве підвищення якості ме-

дичних послуг, раціональне використання державних коштів, створення комфортних умов для лікарів та пацієнтів. 
Висновки. Проаналізовано новітні інформаційні системи в українській медицині. Проведений огляд дозволив 

визначити основні напрями вдосконалення таких систем, що забезпечить дотримання європейських стандартів яко-
сті в галузі охорони здоров’я. 
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Introduction. Electric power industry is one of the industries where the labor factor and its increased danger are 
especially important. Potentially high level of injury is caused by necessity for employees to perform a number of 
technological operations with running electrical equipment. One of the main causes of employees’ injury is training 
disadvantages of safe working methods. Injuries’ statistics in any sector of the national economy, including in the 
electric power industry, highlights the requirement to improve the system of organizational and technical actions in 
order to ensure the required level of Labor safety [1]. 

Prevention of potentially dangerous situations in the production depends on not only on the level of improvement 
and efficiency of control systems or protection automation, but also depends on the employee’s proficiency, training 
and experience. The efficiency, safety and reliability of operations of the technological process during routine 
operations and during flash emergency accidents depends on the knowledge, skills and abilities of the employee [2]. 

The introduction of automated training systems (ATS) developed with the computer simulators (CS) with technical 
characteristics close to the real operation’s conditions for the electrical equipment could be considered as an additional 
tool to the existing training system of labor safety and will support the development and improvement of employee’s 
skills. It increases both – qualifications and employee’s readiness to follow working conditions and safety requirements 
at workplaces during production processes. 

Aim of the research. Quantitative assessment of the trainings’ quality and the efficiency for computer simulators 
(as apart of automated learning systems) usage determination. 

Materials and research results. In order to improve the employees’ labor safty training efficiency, a conceptual 
approach has been proposed for the development and implementation of the CS for training the skills of safe execution 
of technological operations (Fig. 1). 

Described software modules 
ensure compliance with all 
requirements for the CS and 
provide a ready-for-use software 
version. Local network is 
required to implement the 
proposed structure of the ATS. 
All data is supposed to be stored 
on the central computer (server). 
Module_2 and Module_3 are 
stored on server as well.  
– interactive training modules – 
Module_1 is to be installed on 
workstations – computer classes 
prepared for employees’ 
training. 

The efficiency of training, re-
training and advanced training of 
specialists and their labor safety 
skills (gained with CS) is 
proposed to be determined using 
Donald Kirkpatrick's model. The 

model includes four levels of quality control: 1) assessment of participants' reaction to training; 2) control of gained 
knowledge; 3) demonstration of the trained skills in practical circumstances; 4) assessment of learning outcomes [3]. 

Based on the general technical requirements for simulation softwares, its tasks and functions, a basic training 
program was developed based on computer simulator of an autonomous power generating unit [4]. The unit is identical 
to a real physical autonomous mini-power station developed on diesel generator unit (DGU) with an asynchronous 
generator (AG). 

The following criteria is proposed for the integrated assessment of the learning quality and information gaining 
using the CS as an additional training system:  

,x1K nnn −=  (1) 

Software composition

Interactive program module 
for trainee 

(Module_1)

The program module of the 
teacher, designed for 

individual tasks preparation
(Module_2)

Teacher's program module 
designed to process learning 

results

(Module_3)

Trainee registration

Task execution

Fixing intermediate and 
final results

Interaction with other 
software modules

Download / enter output 
data and individual tasks’ 
preparation

Database modification - 
addition to new and / or 
removal of outdated tasks

Processing of the session 
protocols for each user

Access to current logs

Access to archival data of 
magazines and protocols 
for previous periods of 
study

 
Figure 1 – Composition of CS software 
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where nnK  – the coefficient of gaining skills for technological operations performing; ∑
=

=
K

1n
n

*
n x

K
1x – the average 

value of false or redundant actions of employee during of training a certain algorithm of the technological cycle; K – 
the minimum number of operations to perform a certain process cycle algorithm; nx , K/xx nn

* =  – the actual and 
normalized number of operations 
performed by the employee during the 
training of the technological cycle’s certain 
algorithm. 

It has been proved with experiments 
that the introduction of the CS during the 
practical training of specialists increases 
the quality of knowledge gaining by at least 
13 % (Fig. 2). 

The assessment was carried out by 
holding a laboratory workshop of 10 works 
for three groups of trainees: group 1 – 
performed a workshop on a physical stand; 
group 2 – on the CS, and group 3 – training 
was performed on the CS, and the results 
were counted in the workshop on the 
physical stand.  

It is established that the average value 
of the coefficient is: group 1 – 0.49; group 2 – 0.58; group 3 – 0.809.  

Generalized model was prepared in 
order to confirm the adequacy and 
automation of the calculatiouns of 
gaining skills (Fig. 3): 

                    
b

nnn )x(aK = ,            (2) 
where a = 0,6819; b = 0,1008 – 
coefficient values of the regression 
equation. 

The adequacy of the dependence of 
species (2) was checked by the 
coefficient of determination 2R  and was: 
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Conclusions. The article proposes a 
quantitative assessment of the quality of 
training in the form of a coefficient of 
acquiring skills for the labor safety of 
technological operations, and the 

dependence of the effisency of the CS’ usage is obtained. As a result, it was established that the implementation of the 
CS on top to the already adopted training system increase the qualitative characteristics of gaining skills of labor safety 
by at least 30 %. 
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Figure 2 – The average number of surplus operations executed  

by trainees in groups 
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Вступ. Розвиток промислових програмованих елементів керування в системах автоматизації значно 

розширює сфери використання автоматизованих електроприводів. Одним з видів таких елементів є 
програмовані лічильники імпульсів, які використовуються для різних цілей [1]. Можливість програмування цих 
приладів сприяє створенню простих систем автоматизації, використовуючи лише функціонал самих 
лічильників імпульсів, що дає змогу економити кошти та не купувати дорогі програмовані логічні контролери. 
Останнім часом у таких лічильниках з’явилася можливість також програмувати певні логічні функції та прості 
алгоритми для забезпечення безперебійного технологічного процесу на підприємстві. Лічильники імпульсів  
широко використовуються в промисловості для визначення продуктивності й витрат, сортування матеріалу, 
керування навантаженням, визначення напряму й швидкості руху. Вони найбільш поширені в системах 
безперервного транспорту (конвеєрах, транспортерах) як пристрої для підрахунку кількості продукції та її 
сортування [2, 3]. Виходячи з цього, пропонується досліджувати роботу лічильника імпульсів у складі системи 
підрахунку кількості продукції, яка проходить по стрічковому конвеєру.  

Мета роботи. Модернізація лабораторії з дисципліни «Елементи електромеханічних систем» шляхом 
розробки нового лабораторного стенда для дослідження роботи програмованого лічильника імпульсів. 

Матеріал і результати дослідження. Загальний вигляд лабораторного стенду зображено на рис. 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Функціональна схема стенду для дослідження програмованих лічильників імпульсів 
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На рис. 1 прийняті наступні позначення: 1 – модель стрічкового транспортера; 2 – кнопка увімкнення 
стенду; 3 − лічильник імпульсів ОВЕН СИ-8; 4 – автоматичний вимикач; 5 – тумблер зміни напрямку руху 
приводу транспортера;  6 – тумблер  вибору напрямку руху транспортера; 7 – фотодатчики.  

Стенд оснащено програмованим лічильником імпульсів ОВЕН СИ-8 [3], що має великий спектр 
функціональних можливостей. Він має можливість керувати вихідними пристроями (ВП) за сімома 
алгоритмами:  

1) ВП увімкнуте, якщо значення менше за уставку;
2) ВП увімкнуте, якщо значення більше за уставку;
3) ВП увімкнене, якщо значення знаходиться в заданому інтервалі;
4) ВП вимкнене, якщо значення знаходиться в заданому інтервалі;
5) ВП вмикається/вимикається на заданий час при досягненні уставки;
6) ВП вмикається/вимикається на заданий час, якщо значення є кратним уставці;
7) ВП змінює свій напрямок значення на протилежний при значенні рівному або кратному уставці.

Лічильник імпульсів дозволяє, керуючись даними з трьох датчиків, визначати також напрямок руху вантажу 
по стрічці. Лічильник імпульсів можливо підключати до дискретних входів перетворювача частоти. У випадку 
роботи транспортеру від пристрою плавного пуску чи реверсивного контактору можливе керування цими 
приладами за допомогою релейних виходів самого лічильника імпульсів. Програмування лічильника можливо 
здійснювати за допомогою кнопок на його лицьовій панелі або за допомогою спеціального програмного 
забезпечення за протоколом RS-485. 

Тобто, використовуючи програмований лічильник імпульсів з таким функціоналом, можливо керувати 
технологічним процесом, покладаючись на дані про кількість продукції, яка підраховується цим самим 
лічильником. Необхідно лише обрати потрібний алгоритм та запрограмувати лічильник для роботи за цим 
алгоритмом. Лічильники такого типу широко застосовуються в промисловості [2, 3] та дозволяють здійснювати 
гнучке  переналаштування технологічного обладнання.  

Як фотодатчики використовуються датчики TCRT5000 [4]. Такий датчик складається з інфрачервоного 
світлодіода та фотодіода, який ловить відбитий від об’єкту інфрачервоний сигнал. Залежно від типу та кольору 
об’єкту змінюється інтенсивність відбитого сигналу. По цій інтенсивності можна приблизно судити про 
відтінок кольору об’єкта. Також такі датчики можуть використовуватись як альтернатива датчикам Холла для 
визначення швидкості обертання. Той факт, що обраний датчик працює в інфрачервоному спектрі, дозволяє 
усунути проблему засвітки фото-транзистора денним світлом або лампою освітлення, що може призвести до 
помилкового спрацьовування датчика.  

Під час виконання лабораторної роботи студентам пропонується самостійно запрограмувати лічильник 
імпульсів для роботи в декількох режимах: прямого підрахунку кількості продукції, яка пройшла через датчики 
на моделі транспортера; керування механізмом транспортера на основі результатів підрахунку. У ході роботи 
студенти засвоять алгоритм прямого та зворотнього підрахунку за декількома фотодатчиками, а також, 
відповідно до варіанту, запрограмують умови та алгоритми роботи транспортера залежно від порахованої 
продукції. 

Висновки. У роботі було вирішено актуальне завдання розробки лабораторного стенду для дослідження 
програмованих лічильників імпульсів як елементів електромеханічних систем автоматизації. Використання 
програмованих лічильників імпульсів у системах автоматизації значно спрощує процес підрахунку виробленої 
продукції. Упровадження лабораторного стенду із сучасним програмованим лічильником СИ-8 дозволить 
студентам опанувати навички роботи із сучасними програмованими контрольно-вимірювальними приладами, а 
також познайомить їх з простими алгоритмами керування промисловими установками та сучасними датчиками 
в системах автоматизації. Це позитивно вплине на якість підготовки фахівців та дасть студентам досвід 
самостійного налаштування цифрових приладів у системах автоматизації.  
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https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА 
НА БАЗІ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ  

А. П. Ратушний, магістр., О. А. Касіч, магістр.* 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: petrovich2580@gmail.com 

Вступ. Збільшення кількості електроприводів (ЕП) змінного струму обумовлює необхідність їх розширеного 
вивчення та дослідження в рамках навчального процесу. Ефективне вивчення функціональних можливостей, 
режимів роботи перетворювачів частоти (ПЧ) та режимів роботи асинхронного двигуна (АД) неможливо без 
використання сучасного комп’ютеризованого лабораторного обладнання. Використання перетворювачів 

частоти в сучасних ЕП змінного струму забезпечує: 
плавне регулювання швидкості обертання асинхронних 
двигунів практично від нуля до номінального значення 
при збереженні максимального моменту на валу; 
плавний пуск АД зі струмами, які не перевищують 
двократного номінального значення струму, що 
призводить до усунення пікових навантажень на 
електромережу і просадку напруги в ній у момент пуску, 
а також до збільшення ресурсу роботи електродвигунів 
та елементів механічних передач; повний захист 
електродвигуна; зменшення споживання електроенергії 
за рахунок оптимального керування електродвигуном та 
ін.  

Мета роботи. Розробка комп’ютеризованого лабора-
торного комплексу для дослідження систем частотно-
регульованого електроприводу та опис його функціона-
льних можливостей для використання в навчальному 
процесі. 

Матеріал і результати дослідження. З метою дослі-
дження систем частотно-регульованого електроприводу 
розроблено комп’ютеризований лабораторний комплекс 
(рис. 1), який складається з таких основних елементів: 
автоматичний вимикач QF1, магнітні пускачі КМ1-3, 
дросель мережі ACL1 (PCO 004), дросель двигуна 
ACL2(РСО 0020), перетворювач частоти UZ1 (INVT GD 
10), АДM1, гальмівний резистор R1, програмований 
логічний контролер та НМІ панель KINKO, блок датчи-
ків та АЦП (Е-14 140). 

Розроблений комп’ютеризований лабораторний 
стенд дозволяє досліджувати: 

− структуру частотно-регульоваого ЕП, технічні
рішення щодо забезпечення захисту ПЧ та забезпечення 
електромагнітної сумісності; 

− способи реалізації сигналів завдання вихідної
частоти ПЧ з використанням панелі керування, аналого-
вих входів (зовнішній потенціометр, зовнішнє завдання 
сигналами напруги 0–10 В, струму 0–20 та 4–20 мА), 
дискретних входів (псевдо-потенціометр, багатоступе-
неве завдання частоти) та цифрових каналів (RS-485 
Modbus); 

− призначення та способи підключення аналого-
вих та дискретних (релейних та транзисторних) виходів; 

− вплив налаштувань частоти ШІМ та викорис-
тання дроселя двигуна на режими роботи АД (рис. 2); 

− вплив налаштувань часу пуску та гальмування
на струми АД у перехідних режимах (рис. 3); 

− вплив дроселя мережі на режими роботи ЕП та на показники якості електроенергії мережі живлення
(рис. 4); 

− режими споживання активної та реактивної потужності у статичних та динамічних режимах роботи ЕП;
− реалізація зворотних зв’язків за частотою обертання з використанням програмованих логічних контро-

лерів (ПЛК); 
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− налаштування законів частотного регулювання, способи підвищення пускового моменту АД, налашту-
вання захистів АД, моніторинг параметрів ЕП засобами ПЧ та ін. 

Можливості дослідження режимів роботи ЕП та сприйняття студентами інформації суттєво збільшуються 
при використанні комп’ютеризованого вимірювального комплексу із виведенням осцилограм на мультимедійні 
системи відображення. Приклади експериментальних досліджень процесів у ЕП наведено на рис. 2–4. 
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Рисунок 2 – Осцилограми струму, ШІМ напруги та напруги після апаратної фільтрації фази А 

при частоті ШІМ 1 кГц (а), 8 кГц (б) 
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Рисунок 3 – Перехідні процеси струму та напруги при часу пуску 0,5 с (а), 0,1 с (б) 
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Рисунок 4 – Напруга та струм мережі: а) з дроселем мережі; б) без дроселя мережі 

Висновки.  Розроблена методика проведення лабораторних робіт із використанням комп’ютеризованої сис-
теми вимірювання статичних та динамічних режимів роботи, дозволяє підвищити ефективність дослідження 
частотно-регульованого електроприводу. 
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЗАМКНУТОГО ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

А. А. Холоденко, магістр., В. О. Воронецький, магістр., А. А. Гучек, магістр.* 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: andrsiholodenko@gmail.com 

Вступ. Найбільшим споживачем електроенергії як в Україні, так і в усьому світі є електропривод (ЕП).   
З кожним роком збільшується кількість регульованих ЕП, які побудовані на базі перетворювачів частоти 
(ПЧ). Найбільш розповсюдженим є ЕП змінного струму на основі асинхронних двигунів (АД). При цьому 
тільки найпростіші технологічні задачі виконуються з використанням розімкнутого регульованого ЕП 
змінного струму. Для підвищення якості та діапазону регулювання як параметрів ЕП, наприклад частоти 
обертання, так  і  технологічних параметрів (тиск, температура та ін.), у системах керування використовуються 
зворотні зв’язки. Для побудови замкнутих систем та ефективного й швидкого їх налаштування спеціалісти з 
налагодження таких систем мають відповідати певному рівню кваліфікації. Отримання відповідних навичок 
можливе шляхом ви-вчення та дослідження замкнутих систем ЕП змінного струму за допомогою лабораторних 
комп’ютеризованих стендів. 

Мета роботи. Розробка комп’ютеризованого лабораторного стенду для дослідження замкнутих систем час-
тотно-регульованого ЕП змінного струму та розробка методики їх дослідження. 

Матеріал і результати дослідження. Розроблений комп’ютеризований лабораторний стенд складається з 
таких основних елементів: асинхронний двигун, перетворювач частоти, генератор постійного струму, широтно-
імпульсний перетворювач постійної напруги, блок датчиків, АЦП, двоконтурний мікропроцесорний регулятор, 
мікропроцесорна система вимірювання параметрів електроприводу [1], енкодер та ін. 

Для дослідження замкнутої системи частотно-регульованого ЕП у лабораторному стенді передбачено два 
варіанти:  

– дослідження за допомогою вбудованого в перетворювач частоти ПІД-регулятора (рис. 1), який має струк-
туру, зображену на рис. 2; налаштування коефіцієнтів зворотних зв’язків наведено в роботі[2]; 

– дослідження за допомогою зовнішнього ПІД-регулятора (рис. 3).
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При використанні другого варіанту налаштування регулятора здійснюється за допомогою розробленого спе-
ціального програмного забезпечення (рис. 4). Методику налаштування мікропроцесорного зовнішнього 
ПІД-регулятора наведено в методичних вказівках [3]. 
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Розроблений комп’ютеризований лабораторний 
стенд та програмне забезпечення дозволяють вивчати 
(рис. 5–6): 

– налаштування перетворювача частоти при реа-
лізації замкнутої системи стабілізації кутової частоти 
обертання; 

– методи емпіричного налаштування коефіцієн-
тів регуляторів; 

– вплив складових регулятора на статичні та ди-
намічні режими роботи замкнутого частотно-
регульованого електроприводу; 

– вплив складових регулятора на режими енерго-
споживання замкнутого частотно-регульованого елект-
роприводу. 

Рисунок 4 – Зовнішній вигляд програмного 
забезпечення зовнішнього МП-регулятора 
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Рисунок 6 – Перехідні процеси за частотою обер-
тання та споживаною потужністю АД при різних 

налаштуваннях зовнішнього МП-регулятора
Висновки. Розроблена апаратна та програмна частина комп’ютеризованого лабораторного стенду дозволяє 

реалізовувати широке коло режимів роботи замкнутих систем керування з метою їх дослідження. Розроблене 
програмне та методичне забезпечення щодо виконання лабораторних робіт дозволяють підвищити ефективність 
навчання спеціалістів у галузі «електромеханіка» з питань налаштування регуляторів замкнутих систем елект-
роприводів. Інтерактивна зміна коефіцієнтів та структури ПІД-регулятора з використанням мультимедійних 
засобів відображення процесів в електроприводі сприяє поглибленому розумінню процесів замкнутої системи 
керування, а також збільшенню ефективності навчання. 
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ПО ДОСЛІДЖЕННЮ 
РЕЖИМІВ РОБОТИ КРОКОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

М. С. Запорожець, магістр., Д. Р. Соломка, магістр., Р. О. Дорошенко,  магістр. * 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: 1alukardrakula1@gmail.com 

Вступ. Кроковий електропривод (КЕП) – це електромеханічний пристрій, що перетворює сигнал керування 
в кутове (або лінійне) переміщення ротора з фіксацією його в заданому положенні без пристроїв зворотного 
зв’язку. Під час проектування систем позиціювання спеціалістам доводиться робити вибір між сервоприводом і 
КЕП. Коли потрібне точне позиціонування і точне керування швидкістю, а необхідний момент і швидкість не 
виходять за допустимі межі, то КЕП є найбільш економічним рішенням [1]. Тобто кроковий двигун (КД) є не-
дорогою альтернативою позиційним сервоприводам. Найбільш суттєвою перевагою крокових електроприводів 
(ЕП) є простота в керуванні позицією валу. У цьому разі немає необхідності у використанні окремих систем 
керування з датчиками положення та частоти обертання. На сьогодні КЕП успішно застосовуються в найрізно-
манітніших промислових пристроях та системах: 3D-принтери, верстати із числовим програмним керуванням 
(ЧПК), системи керування положенням засувок та ін. 

Мета роботи. Розробка комп’ютеризованого лабораторного стенду та дослідження режимів роботи кроко-
вого електроприводу системи лінійного переміщення вузлів верстатів. 

Матеріал і результати дослідження. Для дослідження режимів роботи КЕП було розроблено лабораторний 
стенд на базі КЕП системи лінійного переміщення вузлів верстатів. 

Рисунок 1 – Креслення механічної частини лабораторного стенду 

Механічна частина лабораторного стенду (рис. 1) складається з трапецеїдального гвинта, трапецієвидної 
фланцевої гайки, лінійного валу, кінцевої опори, підшипника кулькового однорядного з двома захисними шай-
бами та ін. Двигун з’єднаний муфтою з трапецеїдальним гвинтом, на який одягнена трапецієвидна гайка. Для 
реалізації поступового руху в один з отворів гайки вставлений лінійний вал з метою запобігання обертанню 
гайки під час обертанні гвинта. Кроковий гвинт закріплено на двох кінцевих опорах, в які встановлені підшип-
ники кулькові однорядні з двома захисними шайбами. 

В основі електричної частини лабораторного стенду використовується кроковий двигун SY57STH76-2804A 
з драйвером CNC Driver TB6560mod. Керування виконується із використанням контролеру Arduino Uno на базі 
ATmega328. Контролер Arduino Uno виконує функції програмної системи керування рухом із визначенням по-
чаткової точки відліку та контролем крайніх положень робочого органу. Принципову схему електричної части-
ни лабораторного стенду наведено на рис. 2. 
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Експериментальні дослідження проводились за допомогою аналого-цифрового перетворювача (АЦП) LCard 
E-14 140 з використанням програми LGraph2, блоку датчиків напруги типу В0505S-1W та струму ACS712, схе-
ма яких наведена на рис. 3, 4. Отримані осцилограми (рис. 5–8) дозволяють аналізувати роботу КЕП у різних 
режимах роботи драйвера та КД. 
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Рисунок 3 – Принципова схема датчика напруги 
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Рисунок 4 – Принципова схема датчика струму 
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Рисунок 5 – Напруги фаз  
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Рисунок 6 – Струми фаз  

у разі інтенсивності руху 100 % 
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Рисунок 7 – Напруги фаз  

у разі інтенсивності руху 25 % 
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Рисунок 8 – Струми фаз  

у разі інтенсивності руху 25 % 
 

Висновки. Розроблений комп’ютеризований лабораторний стенд по дослідженню режимів роботи кроково-
го електроприводу дозволяє досліджувати режими роботи крокового двигуна за допомогою аналізу експериме-
нтальних характеристик. Такий стенд надає можливість студентам спостерігати за широким колом питань, що 
стосуються принципів налаштування та керування кроковим двигуном. 
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С. С. Димко, С. М. Ковбаса, Г. А. Кузнецов 
Дослідження впливу мертвого часу  
на показники якості асинхронного 
електроприводу 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи  
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
XVI Міжнародної науково-технічної конференції  
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 12–13.  
Проведено дослідження впливу мертвого часу на 
показники якості асинхронного двигуна під час час-
тотно керування, проведено дослідження стандарт-
ного методу її компенсації у разі різних частотах ко-
мутації ШІМ. У ході роботи були отримані характе-
ристики вхід/вихід перетворювача частоти і графіки 
фазного струму АД за різними частотами ШІМ. Ви-
конані дослідження дозволяють оцінити показники 
якості асинхронного двигуна з компенсацією мертво-
го часу і без неї. 

S. Dymko, S. Kovbasa, G. Kuznetsov  
Dead-time influence on induction motor drive  
performance investigation 
 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 12–13.  
 
This paper investigates the influence of dead time on the 
induction motor performance under frequency control. 
Experimental investigation of standard method of dead 
time compensation at different switching frequencies of 
PWM was held. The input/output characteristics of the 
frequency converter and the graphs of the phase current of 
the induction motor were obtained at different PWM fre-
quencies. The performed researches allow to estimate in-
dicators of quality of the induction motor with compensa-
tion of dead time and without it. 

І .І. Пушніцина, Д. С. Пушніцин, С. С. Димко, С. М. Ковбаса 
Вплив кривої намагнічування асинхронного 
двигуна на показники якості системи  
бездавачевого векторного керування в режимі 
ослаблення поля 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи  
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
XVI Міжнародної науково-технічної конференції  
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 14–15.  
Надано результати дослідження впливу кривої 
намагнічування на якість роботи бездавачевого алго-
ритму векторного керування швидкістю АД у режимі 
ослаблення поля. Установлено, що нехтування 
нелінійністю контура намагнічування призводить до 
погіршення якості керування координатами електро-
механічної системи. Такий негативний вплив, як по-
казано в роботі, може бути виправлений шляхом не-
значної модифікації алгоритму керування. 

I. Pushnitsyna, D. Pushnitsyn, S. Dymko, S. Kovbasa 
Influence of an induction motor magnetizing curve on 
sensorless control system performance in flux weaken-
ing mode 
 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 14–15.  
 
This paper investigates the negative influence of an induc-
tion motor magnetizing curve on sensorless control system 
performance in flux weakening mode. It was found that 
neglecting of the magnetizing circuit nonlinearity leads to 
quality deterioration of the electromechanical coordinates 
control. This affect, as shown, can be compensated via 
simple modification of the control algorithm.  

О. А. Позігун, В. К. Титюк 
Визначення вагового навантаження конвеєрної 
установки 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи  
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції  
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018. – С. 16.  
У роботі висвітлено спосіб для визначення вагового 
навантаження конвеєрної установки. Метод був пе-
ревірений на реальній конвеєрній установці, похибка 
складає не більше 3 %. Подальший крок – опрацю-
вання методу в умовах реального технологічного 
процесу. Розвиток цього дозволить визначати вагове 
навантаження конвеєрної установки без застосування 
допоміжного обладнання. 

O. Pozigun, V. Tytiuk  
Determination of the weight load of the belt conveyor 
 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – P. 16.  
The method for determination the weight of the belt con-
veyor was showed in the paper. The method was tested on 
a real belt conveyor, the error is no more than 3%. The 
next step is to test out the method in a real technological 
process. The development of this method will allow de-
termining the weight of the belt conveyor without the use 
of additional equipment. 

В. Ю. Ноженко, М. Ю. Данечкін  
Рациональные системы электропривода  
зарезонансных вибрационных машин 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи  
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
XVI Міжнародної науково-технічної конференції  

V. Nozhenko, M. Danechkin 
Rational systems of the electric drive the above  
resonant vibration machines   
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
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молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 17–18. 
Проведен анализ возможных вариантов систем элек-
тропривода зарезонансных вибрационных машин с 
дебалансными вибровозбудителями.  

researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 17–18. 
 
The analysis of possible variants of electric drive systems 
of the above resonant vibration machines with unbalanced 
exciters. 

Ю. О. Захарченко, С. С. Димко, Д. Л. Приступа 
Дослідження системи керування активним  
транзисторним випрямлячем для корекції 
коефіцієнта потужності 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи  
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції  
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 19–20.  
Проведено практичну реалізацію розробленої систе-
ми керування для корекції коефіцієнта потужності 
системи. Отримані експериментальні дані підтвер-
джують високу якість форми струму для запропоно-
ваного методу керування при різних частотах кому-
тації транзисторів. 

Y. Zakharchenko, S. Dymko, D. Prystupa  
The research of active transistors rectifier control sys-
tem for power factor correction. 
 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018. – 
Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 19–20.  
 
This paper deals with active transistors rectifier control 
system for power factor correction. Experimental results 
approve the high current waveform quality for the pro-
posed control method under the different switching fre-
quency of transistors. 
 

В. О. Огарь, С. О. Полонський, О. В. Швець, M. Singh  
Характеристики регульованого електропривода 
системи мікродозації компонентів суміші 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи  
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
XVI Міжнародної науково-технічної конференції  
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018. 
– С. 21–22. 
На основі аналізу функціональних можливостей еле-
ктромеханічної системи мікродозації розроблена за-
мкнена система автоматичного керування шнекового 
дозатора. Аналіз отриманих математичних залежнос-
тей показав, що розроблена система дозволяє уник-
нути пересипів добавок шляхом повільного змен-
шення швидкості асинхронного двигуна. 

V. Ogar, V. Polonskyi, O. Shvets, M. Singh 
Characteristics of the regulated electric drive of the 
microdization system of the components of the mixture 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: KrNU, 2018. – PР. 21–22. 
 
On the basis of the analysis of the functional capabilities 
of the electromechanical system of microdosing, a closed 
system of automatic control of the screw dispenser is de-
veloped. The analysis of the obtained mathematical de-
pendencies has shown that the developed system avoids 
the replication of applications by reducing the speed of the 
induction motor of the auger mechanism. 

В.Ю. Колеснік, Д.В. Гущин, Д.О. Кальмус 
Оптимальний цифровий регулятор струму  
електричного двигуна 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 23–24. 
В роботі було досліджено структуру цифрового регуля-
тора струму електричного двигуна та дослідження його 
електромагнітних процесів. Виконаний комплекс робіт 
дозволяє оцінити оптимізацію системи керування. 

V.Y. Kolesnik, D.V. Gushchin, D.O. Kalmus 
Optimal digital electric motor current controller 
 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018. 
– Kremenchuk: KrNU, 2018. – PР. 23–24. 
 
The structure of digital regulator of current of electric en-
gine and research of him was in-process investigational 
electromagnetic processes. The executed complex of 
works allows to estimate optimization of control system. 

В. Г. Ковальчук, В. В. Скибчик, Д. А.Михайличенко,  
Т. В. Коренькова,  Д. О. Коваленко 
Определение динамических нагрузок в насосном 
комплексе при вариации параметров  
трубопроводной сети 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи  
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
XVI Міжнародної науково-технічної конференції  
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 25–26.  
Показано, что на протекание переходных процессов 

V. Kovalchuk, V. Skibchik, D. Mihaylichenko,  
T. Korenkova, D. Kovalenko 
Determination of dynamic loads in the pump complex 
at the pipeline network parameters variation  
 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 25–26.  
 
It is shown that the pipeline configuration and the method 
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в насосном комплексе существенным образом влияет 
конфигурация трубопровода и способ запуска техно-
логического механизма. Для снижения динамических 
нагрузок в гидросистеме предложено осуществлять 
плавный разгон электродвигателя с линейным зако-
ном изменения входного напряжения. 

of starting the technological mechanism influence for the 
transition of processes in the pump complex in a signifi-
cant way. To reduce the dynamic loads in the hydraulic 
system proposed to carry out a soft acceleration of the 
electric motor with a linear law of variation of the input 
voltage. 

В. М. Сліденко, Л. К. Лістовщик, В. О. Бут 
Адаптивна мехатронна система імпульсно-
хвильової дії на гірський масив 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2013. – Кременчук: КрНУ, 2013.  
– С. 27–28.  
У роботі наведено результати експериментальних 
досліджень функціонування адаптивної мехатронної 
системи імпульсно-хвильової дії на гірський масив – 
колектор нафтової свердловини. Дослідженнями 
встановлена ефективність функціонування комплек-
су, розташованого на поверхні, для очищення приви-
бійної зони від кольматантів та знеміцнення колек-
тору пластової системи, що дозволяє без зупинки 
процесу видобутку нафти підвищити продуктивність 
малодебітних свердловин на 20–30 %. 

V. Slidenko, L. Listоvshchyk, V. But  
Adaptive mechatronic system of pulsed-wave action on 
a mountain range. 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018. – 
Kremenchuk: KrNU, 2018. – PP. 27–28. 
 
The paper presents the results of experimental studies of 
the functioning of an adaptive mechatronic system of 
pulsed-wave action on a mountain range – an oil well 
collector. The research has established the efficiency of 
functioning of the complex, located on the surface, for 
cleaning the hinterland out of the colmatants and for  
demounting the reservoir system, which allows, without 
stopping the process of oil production, to increase the 
productivity of low-quality wells by 20–30 %. 

А. О. Петрученко, Д. Д. Мугенов, А. В. Чермалых,  
А. В. Босак 
Оптимизация управления позиционным  
электроприводом переменного тока с нелиней-
ным фаззи-контроллером  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 29–30.  
Рассмотрен способ построения структурной схемы и 
компьютерное моделирование позиционного элек-
тропривода переменного тока с нелинейным фаззи-
контроллером и прямой передачей, обеспечивающий 
точное воспроизведение оптимальных управляющих 
воздействий. 

A. Petruchenko, D. Mugenov, A. Chermalykh, A. Bosak  
 
Optimization of control of a positional AC drive  
with a nonlinear Fuzzy controller 
 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018. 
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 29–30.  
 
A method for constructing a structural diagram and com-
puter modeling of a positional electro drive of an alternat-
ing current with a nonlinear fuzzy controller and direct 
transmission ensuring the exact reproduction of optimal 
control actions are considered. 

Я. Б. Волянська  
Методика естімації параметрів схеми заміщення 
асинхронного двигуна для рішення задач моде-
лювання систем керування об’єктів морської ро-
бототехніки 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 31–32.  
Запропоновано методику естімації параметрів схеми 
заміщення асинхронного двигуна малої потужності, а 
саме методику пошуку мінімуму цільової функції. Як 
цільову функцію використано критерій якості іден-
тифікації. Проведено експериментальні дослідження. 
Розрахунок параметрів схеми заміщення проводився 
за трьома методиками: проведенням дослідів холос-
того ходу і короткого замикання, ітераційним мето-
дом та за запропонованою методикою. Виявлено, що 
методика пошуку мінімуму цільової функції має до-

Ya. Volyanska 
 Methodology of parameter estimation  
of the asynchronous motor substitution scheme  
for solving tasks for modeling the marine robotics ob-
ject control systems 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018. 
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 31–32.  
 
A methodology for parameters estimation of the 
replacement circuit for low power induction motor, which 
allow us find the minimum of the objective function, is 
proposed. The criterion of the quality of identification was 
used as the objective function. Experimental studies have 
been carried out. The calculation of the parameters of the 
substitution circuit was carried out in three methods: by 
conducting the experiments of idling and short circuit, by 
the iterative method and by the proposed method. It is 
revealed that the procedure for finding the minimum of 
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сить високу точність порівняно з відомими методи-
ками. 

the objective function has a rather high accuracy in 
comparison with the known methods. 

Є. В. Бурдільна, А. Боброва 
Аналіз теплового навантаження електроприводу 
машини вібротранспорту 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 33–34.  
Досліджено процеси нагрівання електродвигуна еле-
ктроприводу вібролюка під час віброструсів. Устано-
влено, що використання електроприводу вібротранс-
порту в режимі вібропоштовхів може призводити до 
суттєвого, неприпустимого перегріву обмоток АД та 
призводити до його передчасного виходу з ладу. 
Плавний пуск АД дозволяє суттєво зменшити пере-
грів обмоток двигуна в процесі роботи і сприятиме 
підвищенню надійності електроприводу вібротранс-
порту та зменшенню експлуатаційних витрат на ре-
монт електродвигунів. 

E. Burdilna, A. Bobrova 
Analysis of the thermal load of the electric drive  
of the vibration transport machine 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 33–34.  
 
The processes of heating the electric motor of a vibrator 
blower during vibro-wheels are investigated. It is estab-
lished that the use of electric drive of vibration transport in 
a vibration mode can lead to a significant, unacceptable 
overheating of the winding of an asynchronous motor and 
lead to its premature failure. Smooth start of the asynchro-
nous motor allows to significantly reduce overheating of 
winding of engine during operation and will promote in-
crease of reliability of the electric drive of vibration and 
reduction of operating expenses for repair of electric mo-
tors. 

Р. С. Шестопал, А. В. Босак 
Комбіноване керування пневмомеханічною  
системою виконавчого органу фасувального  
автомату 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 35–36.  
Розглянуто спосіб і побудову структурної схеми та 
комп’ютерне моделювання комбінованої системи 
керування пневмомеханічною системою виконавчого 
органу фасувального автомату із задавальною мо-
деллю та нечітким контролером. 

R. Shestopal, A. Bosak 
Combined control of the pneumomechanical system  
of the executive body of the packing machine 

 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 35–36.  

 
The method and construction of the structural scheme and 
computer simulation of the combined control system by 
the pneumomechanical system of the executive body of 
the packing machine with the modeling model and fuzzy-
controller is described above. 

А. Лазарев, М. Коцур 
Реалізація режиму гальмування противмиканням 
асинхронних електроприводів з фазним ротором 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
XVI Міжнародної науково-технічної конференції  
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 37–38.  
Розглянуто реалізацію режиму гальмування проти-
включенням асинхронного двигуна з фазним рото-
ром з модифікованою системою імпульсного регу-
лювання. Показано доцільність уведення додатково-
го опору в коло випрямленого струму ротора асинх-
ронного двигуна з фазним ротором, що дозволяє за-
безпечити обмеження наростання фазних струмів 
статора та ротора, а також скачка моменту асинхрон-
ного двигуна з фазним ротором у період реверсу. 

А. Lazarev, M. Kotsur 
Implementation of the braking mode by opposition cir-
cuit in an asynchronous electric drive with a phase rotor 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PР. 37–38. 
 
The implementation of the braking mode by opposition 
circuit of wound-rotor induction motor with a modified 
pulse regulation system is considered. The expediency of 
introducing an additional resistance in the circle of the 
rectified current of the rotor of wound-rotor induction mo-
tor with a phase rotor is shown. It allows to provide a limi-
tation of the growth of phase currents of the stator and the 
rotor, also the torque of the moment of wound-rotor induc-
tion motor with a phase rotor during the reverse period. 

Є. Д. Крючков, А. С. Осініна, М. І. Коцур 
Узгоджене обертання асинхронних двигунів у си-
стемі електроприводу 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
XVI Міжнародної науково-технічної конференції  
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018. – С. 39–40.  

E. D. Kryuchkov, А. S. Osinina, M. I. Kotsur 
Matching rotation of asynchronous motors in the  
electric drive system 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PР. 39–40. 
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Запропонована схема імпульсного перетворювача 
для узгодженого обертання двох асинхронних двигу-
нів з фазним ротором з обмеженням за заданим пус-
ковим струмом. Отримані результати моделювання у 
вигляді залежності неузгодженості швидкостей від 
моменту інерції в момент розгону двох асинхронних 
двигунів з фазним ротором у режимах прямого пуску 
та з обмеженням за заданим пусковим струмом з різ-
ними значеннями частоти впливаючих моментів ро-
торів двигунів. Використання такого перетворювача 
забезпечує зменшення неузгодженості швидкостей у 
1,5–2,5 рази залежно від частоти впливаючих момен-
тів роторів двигунів. 

The scheme of the pulse converter for the matching rota-
tion of two asynchronous motors with a phase rotor with a 
limitation on a limit starting current is proposed. The re-
sults of modeling in the form of the dependence of the 
inconsistency of speeds from the moment of inertia at the 
moment of acceleration of two asynchronous motors with 
a phase rotor in the direct start modes and with the limita-
tion on the limit starting current at different values of the 
frequency of the impacting moments of the motor rotors 
are obtained. The use of this converter provides a reduc-
tion of inconsistency of speeds in 1,5–2,5 times, depend-
ing on the frequency of the impacting moments of the mo-
tor rotors. 

Є. О. Ніконенко, С. М. Пересада, Д. Л. Приступа 
Новий алгоритм керування DC-DC перетворюва-
чем напруги. Частина I. Синтез алгоритму 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 41–42. 
У роботі надано синтез нового нелінійного алгорит-
му керування підвищувальним DC–DC перетворюва-
чем, який базується на властивостях пасивності та 
лінеаризації зворотним зв’язком. Приведено конс-
труктивне доведення стійкості. 

Y. Nikonenko, S. Peresada, D. Prystupa 
New control algorithm for DC-DC converter. Part I. 
Algorithm synthesis 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 41–42. 
 
In this paper synthesis of a new nonlinear DC–DC boost 
converter control algorithm is presented. Algorithm is 
based on the properties of passivity and feedback lineari-
zation concept. Constructive stability proof is given. 

Є. О. Ніконенко, С. М. Пересада, Д. Л. Приступа 
Новий алгоритм керування DC–DC  
перетворювачем напруги. Частина II.  
Дослідження алгоритму 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 43–44. 
У роботі надано порівняльне дослідження результа-
тів математичного моделювання та експерименталь-
ного тестування синтезованого алгоритму керування 
DC–DC перетворювачем. Алгоритм забезпечує аси-
мптотичне регулювання напруги ланки постійного 
струму для різних рівнів вхідної напруги під час дії 
ступінчатого навантаження. 

Ye. Nikonenko, S. Peresada, D. Prystupa 
New control algorithm for DC-DC converter. Part II. 
Algorithm performance 
 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 43–44. 
 
In this paper comparative study of mathematical modeling 
and experimental testing results for DC-DC boost con-
verter control algorithm is presented. Synthesized algo-
rithm provides asymptotic DC link voltage regulation for 
input voltage different levels under step-load condition. 

С. М. Волянський, Д. О. Підлубний 
Особливості синтезу нечітких регуляторів  
системи керування рушійними пристроями  
підводного плавального апарата 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 45–46.  

Розроблено функціональну схему нечіткого регуля-
тора для системи керування рушійними пристроями 
підводного апарата під час його горизонтального 
прямолінійного руху. Синтезовано нечіткі регулято-
ри систем керування рушійними пристроями по ста-
білізації кутової швидкості гребного гвинта підвод-
ного апарата, по стабілізації упору гребного гвинта 
підводного апарата та по стабілізації швидкості його 
переміщення. Проведено експериментальні дослі-

S. Volyanskiy, D. Podlubnyy 
Peculiarities of the synthesis of the fuzzy regulator  
of the control system of moving devices of an  
underwater swimming apparatus 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – P. 45–46. 
 
A functional scheme of the fuzzy controller for the control 
system of the underwater vehicle propulsion devices an 
underwater swimming apparatus with its horizontal recti-
linear motion is developed. Fuzzy regulators of the control 
systems of driving devices for stabilizing the angular ve-
locity of the propeller an underwater swimming apparatus, 
for stabilizing the stop of the propeller of the propeller 
shaft and for stabilizing the speed of movement of the an 
underwater swimming apparatus have been synthesized. 



АНОТАЦІЇ  ABSTRACTS 

205 

дження. Виявлено, що застосування синтезованих 
нечітких регуляторів дозволяє отримувати більш 
стабільні показники якості керування. 

Experimental studies have been carried out. It is revealed 
that the use of synthesized fuzzy regulators allows to ob-
tain more stable indicators of control quality. 

Б. Ю. Бондар, А. В. Босак 
Оптимальне керування потужністю  
вітроенергетичної установки 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 47–48.  
Розглянуто спосіб і побудову структурної схеми та 
комп’ютерне моделювання системи керування вітро-
енергетичної установки, одним з основних завдань 
якої є регулювання швидкості обертання ротора з 
метою забезпечення максимальної продуктивності 
вітроенергетичної установки в умовах мінливого 
вітру шляхом зміни потужності, що відводиться від 
електрогенератора. 

B. Bondar, A. Bosak 
Optimal power control of the wind power installation 
 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 47–48.  
 
The method and structure of the structural scheme and 
computer simulation of the control system of the wind 
power plant are considered, one of the main tasks of 
which is to regulate the speed of rotation of the rotor in 
order to ensure maximum productivity of the wind power 
plant in conditions of a changing wind by changing the 
power emitted from the electrogenerator. 

С. В. Голобородько, А. А. Худяев 
Быстродействующий двухканальный  
электропривод подачи станка с обобщенной  
динамической моделью процесса резания 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 49–50. 
Получена уточненная структурно-алгоритмическая 
схема системы управления с учетом обобщенной 
динамической модели процесса резания. Выполнена 
сравнительная оценка потенциальной эффективности 
применения (с точки зрения повышения быстродей-
ствия) итерационного двухканального ЭП механизма 
подачи с двумя винтовыми парами применительно к 
подаче рабочего органа координатного металлоре-
жущего станка особо высокой точности модели 
24К70АФ4. 

S. Holoborodko, A. Khudiaiev  
Fast-acting two-channel electric drive of machine tool 
feed with generalized dynamic model of cutting  
process 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 49–50.  
 
The refined block diagram of control system with consid-
eration of generalized dynamic model of cutting process is 
received. The comparative of potential efficiency estima-
tion (from the point of view of improving fast-action) of 
iterative two-channel electric drive with two screw pairs 
as applied to workpiece feed mechanism of ultra-high-
precision coordinate metal-cutting machine 24K70AF4. 
 

О. О. Захарчук, А. В. Босак 
Формулювання математичної моделі вакуумної 
сушки деревини 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 51–52. 

Розглянуто метод математичного моделювання 
процесу переносу вологи в деревині за допомогою 
вакуумної мікрохвильової сушки. Доведено, що при 
збільшенні вологості деревини різниця енергетичних 
витрат дещо знижується і після досягнення матеріа-
лом межі насичення клітинних стінок, залишається 
на рівні відмінності в теплоті пароутворення, що за-
лежить від температури. 

 

O. Zakharchuk, A. Bosak 
The formulation of a mathematical model  
of the vacuum drying of the wood 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 51–52.  
 
The method of mathematical modeling of the process of 
moisture transfer in wood by means of vacuum curing 
microwave drying is considered. It is proved that when the 
moisture content of wood is destroyed, the difference in 
energy consumption decreases somewhat, and after the 
material reaches the boundary of cell wall saturation, it 
remains at the level of difference in the temperature of 
heat evolution vapor. 

С. О. Бур’ян, М. В. Печеник, Б. В. Фомін,  
Г. Ю. Землянухіна 
Дослідження роботи вентиляторної установки  
з апроксимованими характеристиками на основі 
нейронних мереж 

S, Buryan, M. Pechenik, B. Fomin, H. Zemlianukhina  
 
Investigation of the work of the fan unit with  
characteristics approximated based on neural  
networks 
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Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 53–55. 
У роботі приведено результати дослідження системи 
стабілізації продуктивності вентиляторної установки 
з апроксимованими статичними характеристиками на 
базі нейронних мереж. 

Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – P. 53–55. 
 
In the article the results of investigation the fan unit stabi-
lization system performance with approximated static 
characteristics based on neural networks are presented. 

С. В. Каленик, Д. С. Марченко, Д. В. Решетник 
Особливості роботи генераторної установки  
для випробування асинхронних двигунів  
у несиметричних режимах 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 56–58.  
Розглянута особливість роботи генераторної устано-
вки для випробування асинхронних двигунів в неси-
метричних режимах. За допомогою комплексу є мо-
жливість реалізувати наступні режими випробувань 
двигунів змінного струму: підвищення напруги, не-
симетрія напруги, амплітудна і фазова несиметрія. 

S. Kalenyk, D. Marchenko, D. Reshetnyk  
Features work of generator set for testing induction 
motors in asymmetrical modes 
 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16 International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 56–58.  
 
Considered features work of generator set for testing in-
duction motors in asymmetrical modes. By using of the 
complex it is possible to implement the following test 
modes of induction motors: voltage increase, voltage 
asymmetry, amplitude and phase asymmetry. 
 

А. В. Ільків, В. М. Пижов 
Моделювання розімкненої електромеханічної  
системи з двома зазорами у механічній трансмісіїї 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 59–63.  
Розроблено математичну модель тримасової елект-
ромеханічної системи з двома зазорами в механічній 
трансмісії. Проведено тестове моделювання, яке під-
твердило працездатність моделі. Отримано графіки 
перехідних процесів моменту двигуна та пружних 
моментів, швидкостей та кутових положень двигуна і 
механізмів для деяких випадків. 
 

A. Ilkiv, V. Pyzhov 
Modelling of open-loop electromechanical system with 
two backlashes powertrain  
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk, April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 59–63.  
 
A mathematical model of a three-mass electromechanical 
system with two backlashes in a powertrain is developed. 
A test modeling was carried out, which confirmed the op-
erability of the model. The graphs of transient motor elec-
tromagnetic torque and elastic torques, velocities and an-
gular positions of the motor and mechanisms for some 
cases were obtained. 

О. І. Саблін, Д. О. Босий, І. Ю. Кебал, С. С. Мямлін 
Оптимізація енергообмінних режимів у системах 
тягового електропостачання під час застосування 
накопичувачів  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 64–65.  
Виконано моделювання режимів роботи накопичува-
чів при вирівнюванні тягових навантажень та погли-
нанні надлишкової енергії рекуперації, оцінювання 
узгодженості енергообмінних процесів, визначення 
раціонального діапазону заряду/розряду та їх швид-
кості. Виконані дослідження дозволяють визначати 
економію енергії на тягу під час застосування нако-
пичувачів та розробляти раціональні алгоритми ке-
рування енергообмінними процесами. 
 

O. Sablin, D. Bosiy, I. Kebal, S. Myamlin 
Optimization of power exchange modes in traction 
power supply systems with energy storage devices  
using 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 64–65.  
 
In the work a modeling of operation modes drives of the 
traction loads smoothing and the absorption of excess en-
ergy recuperation, an estimation of the coherence of the 
energy exchange processes and identifying rational range 
of charge/discharge were consider. The performed re-
search allow to determine the energy savings for traction 
with applying energy store devices and to develop rational 
control algorithms for energy exchange processes. 
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В. О. Гайдук, Б. С. Неживий, О. М. Кравець,  
Д. П. Калінін 
Автоматизована система керування 
гідротранспортним комплексом 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 66–67.  
Розроблена модель, яка дозволяє досліджувати 
енергетичну ефективність роботи 
гідротранспортного комплексу, що працює в 
наближених до реальних умовах  при використанні 
таких методів регулювання: регулювання засувкою, 
встановленою на виході  насоса; регулювання 
зміною частоти обертання робочого колеса 
турбомеханізму і регулювання подачі шляхом 
установки активного регулюючого пристрою в 
гідромережі (турбіни). Розроблений в SCADA 
TraceMode 6 інтерфейс користувача дозволяє 
здійснювати пуск або зупинку насосних агрегатів, 
завдання необхідної частоти напруги живлення, 
моніторинг у режимі реального часу основних 
параметрів перетворювачів частоти, вмикати або 
вимикати вбудований в них ПІ-регулятор; змінювати 
значення його пропорційної й інтегральної 
складових, а також задавати необхідну уставку 
підтримуваного напору в мережі. 

V. Haiduk, B. Nezhyvyi, O. Kravets, D. Kalinin  
 
Automated control system of the hydrotransport 
complex 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 66–67.  
 
The model, which allows to study the energy efficiency of 
the hydro transport complex, was developed. The model 
operates in near real conditions with the use of the follow-
ing control methods: regulation by a latch installed at the 
pump outlet; regulation of the change in the frequency of 
rotation of the turbomachine impeller and the regulation of 
the feed through the installation of an active control de-
vice in the grid (turbine). The SCADA TraceMode 6 user 
interface allows the startup or stopping of pumping units, 
the task of the required power supply frequency, real-time 
monitoring of the main parameters of the frequency con-
verters, switch on or off, the PI controller built into them; 
change the value of its proportional and integral compo-
nents, and also specify the required setting of the support-
ed pressure in the network. 

М. Л. Барановська, І. Е. Петренко,  
В. Д. Барановський 
Оптимізація процесу буріння верстата ВБШ-250  
в умовах гірничорудних підприємств 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 68–70.  
Досліджено динамічні характеристики роботи комп-
ресора. Вироблено рекомендації щодо стабільної 
роботи та оптимізації процесу буріння верстатів бу-
рових шарошечних ВБШ–250 в умовах гірничоруд-
них підприємств. 

M. Baranovska, I. Petrenko, V. Baranovskyі 
Optimization of the process of drilling the machine 
VBSh-250 in the conditions of mining enterprises 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the 
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 68–70.  
 
The dynamic characteristics of the compressor are studied. 
Recommendations for stable operation and optimization of 
the process of drilling of drill bit machines VBSh–250 in 
the conditions of mining enterprises are developed. 

А. О. Ушкаренко 
Формализация процедуры преобразования  
информационных аргументов в системах управления 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 71–72.  
Рассмотрен подход к построению аналитической и 
графоаналитической форм записи процедур преоб-
разования информационных аргументов в системах 
управления. В качестве примера предлагается гра-
фоаналитическое представление аналого-цифрового 
преобразования. Полученные результаты позволяют 
формировать математические модели логико-
динамических процессов преобразования сигналов в 
аналоговых и цифровых системах контроля и 
управления. 

A. Ushkarenko 
Formalizing the information arguments  
transformation procedure in control systems 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 71–72.  
 
The approach to the construction of analytical and grapho-
analytical forms of representations procedures for convert-
ing information arguments in control systems is consid-
ered. As an example, graphoanalytical representation of 
the analog-to-digital conversion is proposed. The obtained 
results allow forming mathematical models of logic-
dynamic signal conversion processes in analog and digital 
monitoring and control systems. 
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С. В. Казанський, В. І. Моссаковський,  
Р. А. Меркотан 
Моделювання коливань проводів повітряних  
ліній електропередачі з урахуванням ожеледних 
навантажень 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих вчених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 73–74. 
Наведено результати моделювання обтікання пото-
ком повітря як проводу повітряних ліній електропе-
редачі симетричної форми, так і проводу з ожеледдю 
несиметричної форми. Показано, що створена авто-
рами динамічна модель коливань проводів повітря-
них ліній з урахуванням ожеледно-вітрових наван-
тажень дозволяє оперативно уточнювати параметри 
коливань за різних метеорологічних умов. 

S. Kazanskiy, V. Mossakovskiy, R. Merkotan 
 
Simulation of vibrations of wires of overhead line 
taking into account of weight and form of ice 
 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 73–74.  
 
It shows the results of the overhead line airflow simulation 
with a wire of symmetrical shape, and a wire with an icing 
of asymmetric shape. It has been shown that the authors 
created a dynamic model of wires vibrations of the over-
head lines, considering the ice-wind loads, allows opera-
tively specifying the parameters of vibrations under dif-
ferent meteorological conditions. 

В. П. Аксенов 
Динамика транспортной тележки для передачи 
раскатов 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи  
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
XVI Міжнародної науково-технічної конференції  
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 75–77. 
В работе рассмотрено построение математической 
модели транспортной тележки для передачи раскатов 
грузоподъемностью 30 тонн. Исследована динамика 
перемещения тележки, а также рассмотрены пер-
спективы разработки регулятора угла перекоса с це-
лью создания бездатчиковой системы управления 
тележкой для улучшения ее характеристик и повы-
шения надежности. 
 

V. Aksyonov 
Dynamics of the transport trolley for the rolls transfer 
 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – P. 75–77. 
 
The paper considers the construction of a mathematical 
model of trolley for the transfer rolls capacity of 30 tons. 
The dynamics of moving the trolley has been studied, as 
well as perspectives of the development of the skew angle 
controller with the aim of creating a sensorless control 
system for the trolley to improve its characteristics and 
improve reliability. 

В. Э. Заводун, М. Ю. Юхименко, О. А. Льопа  
Дослідження імітаційної моделі електропривода 
ТРН–АД під час роботи на типові механічні  
навантаження 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 78–80.  
Розроблено структуру імітаційної моделі асинхрон-
хроного електроприводу з тиристорним регулятором 
напруги в програмному середовищі Matlab Simulink. 
Для моделювання процесів у системі електроприводу 
ТРН–АД було використано імітаційну модель асинх-
ронного двигуна в трифазній системі координат з 
метою обліку спотворення вхідних напруг у разі змі-
ни кута керування. Визначено, що з введенням зво-
ротного зв’язку за швидкістю підвищується не тільки 
якість керування, а й поліпшуються пускові режими 
асинхронного двигуна. Виконані дослідження дозво-
ляють оцінити поведінку асинхронного двигуна під 
час роботи на типове навантаження та сформувати 
рекомендації для вибору розгінної характеристики 
електроприводу. 
 

V. Zavodun,  М. Yukhimenko, O. Lopa 
Research of the imitation model of the electric drive 
thyristor voltage converter induction motor when 
working on typical mechanical loads 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 78–80.  
The structure of the simulation model of an asynchronous 
electric drive with a thyristor AC–AC converter in Matlab 
Simulink software was developed. For a full-scale simula-
tion of the processes in the “AC–AC converter–induction 
motor” drive system, a simulation model of the asynchro-
nous motor in a three-phase coordinate system was used to 
take into account the distortion of the input voltages with a 
change in the control angle. Determined that with the in-
troduction of speed feedback, not only the quality of con-
trol is increased, but also the starting regimes of asynchro-
nous motor are improved. The performed researches allow 
to estimate the behavior of an asynchronous motor when 
operating on a typical load and in the future to formulate 
recommendations for the choice of the acceleration char-
acteristic of the electric drive. 
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Р. О. Кіяткін, М. В. Філіппенко, Д. Л. Приступа 
Симуляційна модель контуру вимірювання  
швидкості в середовищі Matlab Simulink 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 81–82. 
Запропоновано модель контуру вимірювання механі-
чних координат на базі енкодера, створену в програ-
мному середовищі Matlab Simulink та надано резуль-
тати її тестування. Зазначено, що така модель може 
бути використана для дослідження електромеханіч-
них систем з метою встановлення впливу нелінійнос-
тей датчиків швидкості та кутового положення на 
процеси керування.  

R. Kiiatkin, M. Filippenko, D. Prystupa  
Simulink simulation model of speed measurement  
circuit 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 81–82. 
 
The purpose of the article is Simulink model of mechani-
cal coordinates measurement suggesting and its testing 
results presenting. 
It is claimed that the model could be applied to purposes 
of electromechanical researches for nonlinearities of the 
speed and angle sensors influence determination onto the 
control processes. 
 

Н. О. Гавриленко, В. О. Воробйов, Р. Ю. Новіков,  
С. Ю. Коптяєв  
Урахування властивостей трансмісії під час 
розробки систем керування підйомно-
транспортними механізмами  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових 
праць XVІ Міжнародної науково-технічної 
конференції молодих учених і спеціалістів у місті 
Кременчук 12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 
2018. – С. 83–84.  
Розглянуто математичне надання особливостей 
трансмісії підйомно-транспортного механізму. 
Проаналізовано математичні вирази, які визначають 
характер зміни параметрів електромеханічної 
системи за різних режимах роботи. Установлено, що 
для підйомно-транспортного механізму вплив 
жорсткості й нелінійності типу зони нечутливості 
необхідно враховувати при формуванні системи 
автоматичного керування, оскільки при зміні маси 
вантажу змінюється резонансна частота системи і 
резонансна частота другої маси. Наявність зони 
нечутливості може значно спотворити показники 
керування. 

N. Gavrilenko, V. Vorobyov,R. Novikov, S. Koptiaiev  
 
Accounting properties of transmission in development 
of management systems of helicopters  
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 83–84.  
 
In this paper, a mathematical presentation of the features 
of the transmission of the hoisting and transport mecha-
nism is considered. Mathematical expressions that deter-
mine the nature of the change in the parameters of the 
electromechanical system under different operating condi-
tions are analyzed. It is established that for the hoisting 
and transport mechanism, the effect of rigidity and non-
linearity of the dead zone type must be taken into account 
when forming the automatic control system, as the reso-
nance frequency of the system and the resonant frequency 
of the second mass change as the load mass changes. The 
presence of a dead zone can significantly distort the con-
trol indicators. 

М. В. Філіппова, М. О. Маркін, К. П. Волошин  
Виробнича система складання виробів 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 85–86.  
У роботі запропоновано виробничу систему 
складання виробів. У системі міститься блок 
формування технологічних процесів за груповою 
та/або типовою технологією на базі логічних та 
інформаційних зв’язків елементів виробу. У цьому 
разі визначають можливі варіанти послідовності 
складання виробу, серед яких знаходиться 
оптимальний для конкретних виробничих умов з 
урахуванням вартісних та виробничих чинників. 

M. Filippova, M. Markin, K. Voloshin  
Production system of assembly of products 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 85–86.  
 
The paper proposed production system assembly products. 
The system contains a block of formation of technological 
processes by group and / or typical technology on the 
basis of logical and information links of product elements. 
At the same time determine the possible sequence 
assembly of products, among which is optimal for specific 
operating conditions, taking into account cost and 
production factors. 

А. Є. Нурмухамедова, Є. В. Спичак 
Разработка 3D моделей элементов робота-
манипулятора 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

A. Nurmuhamedova, Y. Spichak 
Development of 3d models of elements of robot-
manipulator 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
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XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 87–88. 
В работе приведены основные понятия 3D принтера, 
промышленного робота-манипулятора и STL форма-
та для 3D модели. Показан пример создания 3D мо-
дели конструктивного элемента шестиосевого робо-
та-манипулятора в программе КОМПАС-3D – вала, 
находящегося на оси движения плеча руки робота. 
Программа КОМПАС-3D подходит для создания 3D 
моделей элементов шестиосевого робота-
манипулятора благодаря простоте использования, 
удобному русскоязычному интерфейсу. 

16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018. 
– Kremenchuk: KrNU, 2018. – PР. 87–88. 
Basic concepts over are in-process brought of 3d printer, 
of industrial robot-manipulator and of STL-format for a 3d 
model. The example of creation is shown 3d models of 
structural element of sixaxial robot-manipulator in the 
program KOMPAS-3D – of spindle being on the axis of 
motion shoulder of hand of robot. The program 
KOMPAS-3D befits for creation 3D models of elements 
of sixaxial robot-manipulator due to the simplicity of the 
use, comfortable and Russian-language interface 
 

В. В. Ченчевой, М. И. Крыцкий  
Исследование процесса самовозбуждения  
однофазного асинхронного генератора на базе  
трехфазной электрической машины 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 89–90. 
Разработана модель процесса самовозбуждения од-
нофазной генераторной установки на базе трехфаз-
ного серийного асинхронного двигателя. 

V. Chenchevoi, M. Krytskyi 
Investigation of the self-exchange process of a single 
phase asynchronous generator on the basis  
of the three-phase electric machine   
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: KrNU, 2018. – PP. 89–90. 
 
A model of the process of self-excitation of a single-phase 
generator set based on a three-phase serial induction motor 
is developed. 

О. А. Чорна, Д. В. Рєзнік, Н.В. Зачепа,  
О. Ю. Кісліцин, Д. О. Кулік, Д. О. Прошин 
Чисельне моделювання розподілу індукції  
зовнішнього магнітного поля асинхронного  
двигуна 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 91–92.  
В роботі наведені дослідження зміни розподілу маг-
нітної індукції зовнішнього магнітного поля АД при 
виникненні дефектів його обмоток. Дослідження ви-
конані шляхом математичного моделювання із засто-
суванням програми FEMM. На основі отриманих 
результатів можуть бути запропоновані принципи 
виявлення дефектів у двигунах і розроблений метод 
оцінювання стану АД за параметрами його зовніш-
нього магнітного поля. 
 

O. Chorna, D. Reznik, N. Zachepa, O. Kіslitsin, D. Kulik, 
D. Proshyn 
Numerical modeling of the induction distribution  
of the external magnetic field of the asynchronous 
motor 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 91–92.  
 
In this paper, studies of the changes in the distribution of 
the magnetic induction of an external magnetic field of an 
asynchronous motor during occurrence of defects in its 
windings are given. The research was done by 
mathematical modeling using the FEMM program. On the 
basis of the obtained results principles for identification of 
defects in motors can be offered and a method for 
estimating the state of asynchronous motors by parameters 
of its external magnetic field is developed. 

С. С. Пономаренко, Н. Д. Красношапка   
Автоматизований електропривод системи охоло-
дження масла гідравлічного пресу  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 93–94.  
У роботі розглядаються питання модернізації систе-
ми охолодження масла гідравлічного преса. Запро-
поновано структурну схему системи автоматичного 
регулювання температури масла та розроблено алго-
ритм її роботи. 
 

S. Ponomarenko, N. Krasnoshapka 
Automated electric drive system for oil cooling   
of the hydraulic press 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PР. 93 – 94. 
 
In this paper, the issues of modernization of the hydraulic 
oil cooling system are considered. The scheme of a system 
of automatic  oil temperature control is proposed and the 
algorithm of its operation is developed. 
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О. А. Багатченко 
Дослідження пускових режимів роботи тягових 
електричних двигунів постійного струму. 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 95–96.  
Метою даної роботи є дослідження електромеханіч-
ного обладнання електричного рухомого складу та 
аналіз систем керування тягових електричних двигу-
нів на базі транзисторного широтно-імпульсного пе-
ретворювача. У процесі дослідження заміряються 
такі параметри: струм якоря, струму збудження, мо-
мент, швидкість та втрати електроенергії. Також у 
роботі проведений аналіз отриманих результатів. 

O. A. Bagatchenko 
Research of starting modes the work of traction elec-
tric motors of direct current. 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 95–96. 
  
The purpose of this work is to study electromechanical 
equipment of electric rolling stock and analysis of control 
systems using traction electric motors based on a transistor 
pulse width converter. In the process of research, the  
following parameters are measured: current of an anchor, 
current of excitation, moment, speed and loss of electric 
power. Also, the analysis of the obtained results is carried 
out. 

В. В. Комольцев, О. М. Халімовський, А. А. Ніколаев 
Розробка системи регулювання швидкості виходу 
продукту з урахуванням зміни властивостей  
грануляту в процесі екструзії  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 97–98.  
Для забезпечення сталого значення швидкості вихо-
ду матеріалу в процесі екструзії, з урахуванням мож-
ливої зміни фізико-механічних властивостей грану-
ляту, визначено структуру та розроблено математич-
ну модель системи автоматичного керування з векто-
рно-керованим асинхронним електроприводом. Оці-
нювання якості роботи системи дозволяє зробити 
висновок про доцільність проведення проектних ро-
біт для подальшого її застосування у виробництві. 

V. V. Komoltsev, O. M. Khalimovskyy, A. A. Nikolaev 
Development of speed control system of the product  
output by the changing granulate properties during  
extrusion 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 97–98.  
 
In order to provide a stable value of the rate of material 
output in the extrusion process, considering the possible 
change in the physical and mechanical properties of the 
granulate, structure of the automatic control system using 
a vector-controlled induction electric drive was defined 
and its mathematical model was designed. An assessment 
of the system quality allows us to make conclusion of the 
design works feasibility for its further application in pro-
duction. 

С. Ю. Шишков, С. В. Єфімов  
Вибір оптимального стандарту бездротової  
передачі даних для експериментального  
комплексу моніторингу електроприводів 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018. 
 – С. 99–100. 
Проведено дослідження характеристик сучасних, най-
поширеніших стандартів бездротової передачі даних. 
Виконаний комплекс досліджень дозволяє провести 
оцінювання переваг і недоліків кожного стандарту та 
визначити оптимальний стандарт бездротової передачі 
даних. Визначений стандарт може бути найбільш ефе-
ктивно використаний в експериментальному комплек-
сі моніторингу електроприводів. 

S. Shyshkov, S. Yefimov 
Choosing the best standard of wireless data  
transmission for the experimental complex  
of monitoring of electric drives 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 99–100. 
 
In this paper, a study of the characteristics of modern, 
most common standards of wireless data transmission. 
A complete set of studies allows you to evaluate the ad-
vantages and disadvantages of each standard and deter-
mine the optimal standard for wireless data transmission. 
The determined standard can be most effectively used in 
the experimental complex of monitoring of electric drives. 

Ю. В. Ромашихін, Н. А. Руденко, Д. С. Будяк  
Идентификация параметров асинхронных двига-
телей в пусковых режимах работы на базе энерге-
тического метода 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  

Iu. Romashykhin, N. Rudenko, D. Budiak 
Parameters identification of induction motors in the 
starting modes of operation on the basis of energy 
method. 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
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12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2013.  
– С. 101–102.  
Предложен метод идентификации параметров асин-
хронных двигателей с использованием уравнений 
баланса составляющих мгновенной мощности при 
питании от емкостных и электромеханических нако-
пителей энергии. 

– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 101–102. 
 
A method for identification of induction motor parameters 
with the use of instantaneous power components balance 
equations when powered by capacitive and electrome-
chanical energy storage is proposed in the paper. 

Р. М. Манько, О. М. Кравець, Т. В. Коренькова, 
A. Nabergoj 
Вейвлет-аналіз хвильових процесів під час  
виникнення витоку в трубопровідній мережі 
насосного комплексу  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 103–104.  
Запропоновано використання вейвлет-аналізу для 
діагностування витоку в трубопровідній мережі на-
сосного комплексу, що дозволяє отримати спектра-
льно-часові характеристики сигналу неперіодичної 
форми.  Доведено, що під час використання коефіці-
єнтів вейвлет-аналізу можливо визначити не тільки 
факт наявності витоку в трубопровідній мережі, а й 
точний час початку нестаціонарного процесу. Це дає 
можливість локалізувати місце аварійного режиму. 

R. Manko, O. Kravets, T. Korenkova, A. Nabergoj 
 
Wavelet analysis of wave processes during leak  
occurrence in the pipeline network of a pump complex 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 103–104.  
 
The use of wavelet analysis for the diagnostics of leakage 
in the pipeline network of the pump complex is proposed. 
Such approach allows obtaining the spectral-time charac-
teristics of a non-periodic signal. It is proved that using 
wavelet analysis coefficients it is possible to determine not 
only the fact of leakage in the pipeline network, but also 
the exact time of the beginning of the non-stationary pro-
cess. This enables localization of the emergency mode. 

А. О. Сулим 
Шляхи підвищення ефективності використання 
електроенергії рекуперативного гальмування в 
метрополітені 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 105–106.  
Виконано узагальнений аналіз основних заходів щодо 
підвищення ефективності використання електроенергії 
рекуперативного гальмування в метрополітені. Устано-
влено, що в метрополітені найбільш перспективним та 
раціональним заходом з підвищення ефективності ви-
користання електроенергії рекуперативного гальмуван-
ня потягів є впровадження систем накопичення енергії. 

A. Sulym 
Approaches to improvement of regenerated energy 
efficiency in a metro 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 105–106.  
 
The paper presents the generalized analysis of principle 
methods to higher efficient usage of regenerative braking 
energy in a metro. The studies showed that the introduc-
tion of energy storage systems is the most effective and 
high-potential solution to improving the regenerative brak-
ing efficiency of metro vehicles. 

О. Мур 
Формализация процедуры первичного анализа 
данных энергопотребления 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 107–108.  
Разработана методика первичного анализа режимов 
работы в муниципальных зданиях на основе метода 
CRISP-DM. Можно создать модель для обслужива-
ния, которая может быть использована для принятия 
решений об улучшении их энергоэффективности. 

О. Mur 
Formalization the procedure of primary analysis of 
energy consumption data 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 107–108.  
 
The method of primary analysis of operate modes in mu-
nicipal buildings based on CRISP-DM method is devel-
oped. Obtained model for maintenance that can be used 
making decisions of improving their energy efficiency can 
be created. 

С. С. Гусач 
Діагностика асинхронних двигунів методами  
спектрального аналізу 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

S. Husach 
Induction motor diagnostic methods based  
on spectral analysis  
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
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XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 109–110.  
У роботі проведено дослідження найпоширеніших 
причин виходу з ладу асинхронних двигунів та засо-
бів їх діагностики. Розглянуто використання методів 
діагностики для двигунів малої, середньої та високої 
потужності. Спектральний аналіз сигналу струму 
дозволяє вирішити цю проблему та в деяких випад-
ках може призвести до неправильних результатів. 
Використання спектрального аналізу потужності є 
більш надійним, ефективним та універсальним мето-
дом діагностики асинхронного електроприводу. 

16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 109–110.  
 
This paper investigates most frequent induction motor 
faults and diagnostic methods. Revised problem of using 
the same diagnosis method for low, average and high 
power machines.  Motor current signature analysis allows 
solving this problem, but in some cases may lead to wrong 
results. Based on research, motor power signature analysis 
is considered as one of the most reliable, efficient and 
suitable methods for online induction motor diagnostic. 

Ю. А. Алексеева, Т. В. Коренькова 
Энергоэффективное управление насосной  
установкой системы водоснабжения 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 111–112. 
Обоснован критерий оптимальности экстремальной 
системы автоматического управления насосной 
установкой водоснабжения, включающий техноло-
гическую и энергетические составляющие. Показано, 
что в качестве энергетической составляющей целе-
сообразно использовать удельное энергопотребле-
нию, которое в полной мере отражают фактическое 
перераспределение потерь мощности во всех элемен-
тах насосной установки с учетом переменного харак-
тера нагрузки, способа регулирования производи-
тельности, изменившихся в процессе эксплуатации 
характеристик технологического оборудования. 

J. Alekseeva, T. Korenkova 
Energy-efficient control of the pumping system  
of the water supply system 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 111–112.  
 
The criterion of optimality of an extreme system of auto-
matic control of a pumping installation of water supply, 
including technological and energy components, is sub-
stantiated. It is shown that as an energy component it is 
expedient to use the specific energy consumption, which 
fully reflects the actual redistribution of power losses in 
all elements of the pumping unit, taking into account the 
variable nature of the load, the way of capacity regulation, 
the characteristics of the technological equipment that 
have changed during operation. 

М. Н. Волжан, Т. М. Реминяка, С. В. Соловей 
Вопросы обеспечения энергобезопасности  
больничных комплексов 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018  
– С. 113–114. 
В работе проведен анализ энергетической безопасно-
сти инженерных коммуникаций типового больнич-
ного комплекса. Проанализированы ключевые тре-
бования нормативной документации и выделены ос-
новные методы реализации их требований.  

M. Volzhan, T. Reminiaka, S. Solovei 
Questions of ensuring of hospital complexes energetic 
safety 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: KrNU, 2018. – PP. 113–114. 
 
The work analyzes the energy security of engineering 
communications of a typical hospital complex. The key 
requirements of normative documentation have been ana-
lyzed and the main methods for implementing their re-
quirements have been singled out. 

А. Н. Минко 
Критерии оптимизации теплообменного оборудо-
вания в энергетике 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 115–116. 
Сформулированы основные критерии оптимизации 
теплообменного оборудования, которые могут быть 
использованы для анализа работы существующих теп-
лообменных аппаратов и выбора параметров теплооб-
менников, находящихся на стадии проектирования. 

A. Minko 
Criteria for optimization of heat-exchange equipment  
in power engineering 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchug, 12–13 April, 2018.  
– Kremenchug: КrNU, 2018. – PР. 115–116. 
 
The main optimization criteria for heat exchange equip-
ment that can be used to analyze the operation of existing 
heat exchangers and to select the parameters of heat ex-
changers at the design stage. 
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А. Матвєєва, В. О. Чорна  
Обстеження будівлі навчального корпусу з метою 
визначення класу його енергетичної ефективності  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018. – С. 117.  
У роботі розглянуто питання актуальності проведен-
ня енергетичного обстеження та паспортизації 
будівель і споруд. Надано результати обстеження 
навчального корпусу на предмет енергетичної ефек-
тивності. Установлено, що досліджуваний об’єкт має 
низький клас енергоефективності. Виявлено причини 
низьких показників та запропоновано варіанти їх 
підвищення. 

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  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12-13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – P. 117.  
In 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 estab-
lished that the studied object has a low class of energy 
efficiency. The established reasons of low indicators and 
the offered options of their increase. 

Д. С. Ауесжанов,  С. А. Орынбаев  
Методы максимизации мощности солнечных  
панелей 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 118–119.  
В работе приведено сравнение двух основных мето-
дов решения задачи поиска Maximum Power Point 
Tracking для получения максимума производимой 
мощности от гелиоустановки. 

D. Aueszhanov, S. Orynbayev 
Methods to maximize solar power panels 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 118–119.  
 
The work compares the two main methods for solving 
tasks to ensure you get the best Maximum Power Point 
Tracking produced power from solar energy. 

В. В. Дерев’ягін 
Визначення компонент потужності через  
ортогональні компоненти періодичних струму  
та напруги  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 120–121. 
У роботі запропоновано альтернативний метод ви-
значення компонент потужності через ортогональні 
компоненти струму та напруги. Виконано розраху-
нок компонент потужності в умовах гармонічних 
спотворень відповідно до IEEE 1459-2010 та за аль-
тернативним методом. 

V. Dereviahin 
Define of power components through orthogonal 
components of periodic current and voltage 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 120–121.  
 
An alternative method of determining the components of 
power through the orthogonal components of current and 
voltage was proposed in the paper. The calculation of 
power components under conditions of harmonic 
distortion according to IEEE 1459-2010 and an alternative 
method is carried out. 

О. О. Карпенко, А. Л. Перекрест, О. В. Герасименко 
Дослідження теплоспоживання приватних  
будівель 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018. 
 – С. 122–123. 
Удосконалено підхід до отримання універсальних 
інформаційних ознак процесу теплозабезпечення 
приватних будівель з індивідуальними системами 
опалення з використанням природного газу. Поясне-
но та перевірено на початкових даних про споживан-
ня газу послідовність отримання нових координат, 
що характеризують процес теплозабезпечення з точ-
ки зору енергоефективності. Підтверджено, що впро-

O. Karpenko, A. Perekrest, O. Gerasimenko 
Research of heat consumption of private buildings 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 122–123.  
 
The work has improved the approach to obtaining univer-
sal information signs of the process of heat supply of pri-
vate buildings with individual heating systems using natu-
ral gas. The sequence of obtaining new coordinates de-
scribing the heat supply process from the point of view of 
energy efficiency has been explained and checked on the 
initial data on gas consumption. It is confirmed that the 
introduction of various energy-saving technologies allows 
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вадження різного роду енергозберігаючих технологій 
дозволяє знизити енергоспоживання та, відповідно, 
значно покращити клас енергоефективності приват-
ного будинку. 

to reduce energy consumption and thus significantly im-
prove the energy efficiency class of a private home. 

В. Ю. Колеснік, Д. В. Гущин, Д. О. Кальмус  
Дослідження інверторів фотоелектричної станції 
та системи позиціонування сонячних панелей 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 124–125. 
Досліджено вихідні параметри сонячної панелі під 
час максимального освітлення з використанням ін-
вертора. У результаті досліджуваної роботи вдалося 
зменшити споживання електричної енергії та підви-
щити енергетичні показники електричної енергії. 

V. Kolesnik, D. Hushchyn, D. Kalmus 
Investigation of photovoltaic station inverters  
and solar panel positioning systems 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 124–125.  
 
The source parameters of the solar panel during the max-
imum illumination using the inverter are investigated. As 
a result of the research work, it was possible to reduce the 
consumption of electric energy and increase the energy 
indices of electric energy. 

Б. А. Теницький, Р. А. Хорошко  
Дослідження впливу на компоненти потужності 
електричної енергії тиристорного випрямляча під 
час застосування фільтрів 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 126–127. 
У роботі надано дослідження тиристорного випрям-
ляча у разі симетричного та несиметричного режи-
мів. Виконаний комплекс досліджень дозволяє оці-
нити тиристорний випрямляч із застосуванням сило-
вих фільтрів на компоненти потужності в колі управ-
ління тиристорного випрямляча та на виході з нього. 

B. Tenytskiy, R. Xoroshko 
Investigation of the influence on the components  
of electric power of a thyristor rectifier  
in the application of filters 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 126–127.  
 
The thyristor rectifier studies in symmetric and asymmet-
ric mode are presented in this paper. The completed re-
search complex will evaluate the thyristor rectifier with 
the use of power filters on the power components in the 
control circuit of the thyristor rectifier and at the output 
therefrom. 

С. С. Бондаренко, М. А. Беззуб, В. О. Крутько 
Особливості використання трансформаторів  
для реалізації послідовного силового активного 
фільтра   
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 128–129. 
Проведено дослідження особливостей використання 
трансформаторів для реалізації повздовжньої компе-
нсації. Розроблена певна послідовність синтезу фор-
мування керуючого впливу послідовним силовим 
активним фільтром. 

S. Bondarenko, M. Bezzub, V. Krutko 
Features of the use of transformers for the  
implementation of a series of active power filtersupply  
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 128–129.  
 
In this work, the study of the features of the use of trans-
formers for the implementation of longitudinal compensa-
tion.  A definite sequence of the synthesis of the formation 
of control effects by a serial active power filter is devel-
oped. 

Л. Г. Євтушенко, М. С. Гайдук 
Обгрунтування вимог до системи керування  
режимами синхронного генератора когенеруючої 
установки цеху промислового підприємства 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12–
13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 130–131. 
Зформовано вимоги до системи керування режимом 
синхронного генератора когенеруючої установки в 
умовах цеху промислового підприємства. 

L. Yevtushenko, M. Gaiduk 
Justification of the requirements for the control  
system of the synchronous generator modes  
of the cogenerating plant of the industrial enterprise 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 130–131.  
In this work, requirements for the control system of the 
synchronous generator mode of the cogenerating plant in 
the conditions of the industrial enterprise shop are formed. 
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А. О. Богодист, Д. В. Рєзнік, В. В. Мирко,  
К. І. Мельник 
Вплив типу захисного сіткового екрану на  
величину індукції магнітного поля навколо 
асинхронного двигуна 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12–
13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 132–133.  
Проведено дослідження зміни індукції електромагні-
тного поля асинхронного двигуна у виробничих умо-
вах. Установлені безпечна відстань від електродви-
гуна до робочої зони працівника та ефективність за-
стосування екранів електромагнітних полів. 

А. Bohodist, D. Reznik, V. Myrko, K. Melnyk 
 
Effect of the type of protective grid screen on the  
magnitude of the induction of the magnetic field 
around the asynchronous motor 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: KrNU, 2018. – РР. 132–133. 
 
In the paper, a study was made to investigate the change in 
the induction of an electromagnetic field of an asynchro-
nous motor in the production conditions. The safe distance 
from the electric motor to the working area of the worker 
and the efficiency of the application of the  
electromagnetic fields shields are established. 

В. Я. Бунько 
Аналіз впливу відхилень показників якості  
електричної енергії на функціонування  
електроспоживачів  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнарoдної науково-технічної конференції 
молодих вчених і спеціалістів  у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 134–135.  
Проведено аналіз впливу відхилень показників якості 
електричної енергії на функціонування електроспо-
живачів. Зокрема це стосується таких основних по-
казників, як відхилення напруги та відхилення часто-
ти від нормальних параметрів відповідно до діючих 
стандартів. Особливу увагу було приділено аналізу 
впливу  відхилення показників на роботу електро-
технічного обладнання та устаткування, яке викори-
стовується як у сільськогосподарському виробництві, 
так і в промисловості. 

V. Bunko 
Analysis of deviations in the quality of electrical energy 
for the functioning of electric consumers 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 134–135.  
 
The article analyzes the influence of deviations in the 
quality of electrical energy on the functioning of electric 
consumers. In particular, this concerns such basic indica-
tors as voltage deviation and frequency deviation from 
normal parameters in accordance with the current stand-
ards. Particular attention was paid to the analysis of the 
influence of the deviation of these indicators on the work 
of electrical equipment, which is used both in agricultural 
production and in industry. 

М. Г. Безуглый, А. О. Бондаренко, Є. О. Зайчук,  
H. Lhachimi 
Исследование гармонического состава тока  
асинхронного генератора при высоком насыще-
нии магнитной системы 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 136–137.  
Проведено исследование на математической модели 
гармонического состава тока асинхронного генера-
тора при высоком насыщении магнитной системы. 

M. Bezuhlyi, A. Bondarenko, E. Zaichuk, H. Lhachimi 
 
Investigation of the harmonic composition  
of the current of an asynchronous generator  
with a high saturation of the magnetic system   
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: KrNU, 2018. – PP. 136–137. 
 
A study was carried out on the mathematical model of the 
harmonic composition of the current of an asynchronous 
generator with a high saturation of the magnetic system. 

Ю. В. Ромашихин, Н. А. Руденко, Я. С. Мироненко,  
Д. И. Родькин  
Учет особенностей преобразования энергии  
в идентификационных задачах энергетическим 
методом 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 138–139.  

Iu. Romashykhin, N. Rudenko, Y. Myronenko, D. Rodkin 
 
Accounting for the features of energy conversion  
in identification problems by the energy method 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 138–139.  
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В работе представлены результаты исследования 
энергетического метода в задачах идентификации 
параметров электротехнических систем с учетом 
особенностей преобразования энергии. 

The paper presents the results of an investigation of the 
energy method in the problems of identification the pa-
rameters of electrical systems with account the features of 
energy conversion. 

М. В. Даєв  
Дослідження процесу перетворення потужності в 
асинхронному генераторі з фазним ротором за 
умови зміни моменту та навантаження машини 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 140–141.  
Проведено дослідження зміни показників миттєвої 
потужності асинхронного генератора з фазним рото-
ром за умови зміни моменту, активного та реактив-
ного навантаження. Отримано графічні залежності 
зазачених показників. Встановлено, що ці залежності 
є нелінійними та найбільше на їх зміну впливає зміна 
параметрів активного й ємнісного навантаження, а 
також напруги збудження генератора. 

M. Daiev 
Investigation of the process of power transformation in 
an asynchronous generator with a phase rotor, subject 
to change of the moment and load of the machine 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 140–141.  
 
The research of the change of the instantaneous power indi-
cators of an asynchronous generator with a phase rotor is 
performed when moment, active and reactive load are chang-
ing was conducted. The graphic dependencies of the achieved 
indicators are obtained. It is established that the data of the 
dependencies are nonlinear and most of all their change is 
influenced by changes in the parameters of the active and 
capacitive load and the excitation of generator voltage. 

Д. Р. Земський  
Моделювання процесу передачі електричної  
енергії лініями «два проводи–рейка»  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 142–143.  
У роботі проведено моделювання лінії живлення нетя-
гових споживачів залізниць змінного струму («два про-
води-рейка») з урахуванням впливу системи тягового 
електропостачання. Для дослідження використано мо-
дель побудовану у фазних координатах. Проведено 
аналіз отриманих результатів моделювання. 

D. Zesmkyi  
Modeling transmission of electric energy by the lines 
«two wires–rails» 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 142–143.  
 
The paper deals with simulation of transmission line non-
traction consumers of AC railways («two wire–rail») was 
conducted taking into account the influence of the traction 
power system. The model in phase coordinates was used 
for the study. The analysis of the data obtained during the 
modeling was carried out. 

О. И. Дорогань, А. О. Ушкаренко 
Использование автоматного подхода в проекти-
ровании системы синхронизации генераторов 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 144–145.  
Рассмотрены особенности применения теории циф-
ровых автоматов к решению задачи синхронизации 
генераторов судовой электроэнергетической систе-
мы. Разработан граф переходов цифрового автомата 
системы синхронизации генераторов, который может 
быть программно реализован на языке высокого 
уровня. Полученный алгоритм поведения системы 
синхронизации генераторов обладает наглядностью, 
компактностью, вложенностью, иерархичностью и 
наблюдаемостью, что позволяет формализовать ве-
рификацию программного обеспечения на этапе мо-
дульного тестирования системы и моделирования. 

O. Dorohan, A. Ushkarenko 
Using of automata theory in the design of a generator 
synchronization system 
Electromechanical and energy systems, modeling and  
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 144–145.  
 
In this paper, the features of the application of the theory 
of digital automata to solving the problem of synchroniza-
tion of generators of the ship electric power system are 
considered. A graph of the transitions of the digital au-
tomaton of the generator synchronization system is devel-
oped, which can be programmed in a high-level language. 
The obtained algorithm of the generator synchronization 
system has a clearness, compactness, nesting, hierarchy 
and observability, which allows us to formalize the verifi-
cation of software at the stage of unit testing of the system 
and its modeling. 

А. В. Торопов, Л. В. Торопова, С. С. Набок 
К вопросу настройки ПИД-регулятора загрузки 
конвейера с учетом широкополосного случайного 
возмущающего воздействия 

A. Toropova, L. Toropova, S. Nabok 
On the issue of setting up a feed controller for loading 
a pipeline, taking into account broadband random  
perturbation 
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Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
XVI Міжнародної науково-технічної конференції  
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 146–147.  
Разработаны программные средства обеспечения 
возможности настройки ПИД-регулятора для широ-
кого диапазона изменения возмущающих воздей-
ствий. Для проверки корректности выбранных пара-
метров ПИД-регулятора нагрузки конвейера реко-
мендуется использовать настройку системы при воз-
действии широкополосных возмущений. В случае 
невозможности получения реальных широкополос-
ных возмущений случайного характера целесообраз-
но применять моделирование возмущения в самом 
ПЛК. Рекомендуется использовать метод Xorshift32 
для расчета амплитуды возмущающего воздействия 
случайного характера при анализе работы  
ПИД-регулятора конвейера. 

Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PР. 146–147. 
 
Software has been developed to provide the possibility of 
tuning the PID controller for a wide range of disturbance 
effects. To check the correctness of the selected parame-
ters of the PID load controller of the conveyor, it is rec-
ommended to use the system setting under the influence of 
broadband disturbances. If it is impossible to obtain real 
wideband perturbations of a random nature, it is advisable 
to apply simulation of the perturbation in the PLC itself. It 
is recommended to use the Xorshift32 method to calculate 
the amplitude of a disturbing effect of a random character 
when analyzing the operation of the PID controller of the 
conveyor. 

Г. Ю. Жеглатий 
Автоматизована система керування нагрівом  
муфельної печі 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 148–149.  
Проведено розробку апаратної й програмної частини 
системи керування нагріванням муфельної печі. Роз-
роблено апаратну реалізацію автоматизованої систе-
ми керування нагріванням муфельної печі з викорис-
танням оптотиристорів, що дозволяє підвищити стій-
кість роботи системи керування. Шляхом імітаційно-
го моделювання перевірено працездатність запропо-
нованої системи керування. 

H. Zeglatiy 
An automated heating control system for a muffle 
furnace 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 148–149.  
 
The work of the hardware and software part of the heating 
control system of the muffle furnace was made. The 
hardware implementation of an automated heating control 
system for a muffle furnace with the use of optocouplers is 
made, which allows to increase the stability of the 
operation of the control system. Simulating the workabil-
ity of the proposed control system was checked. 

Р. П. Яцюк 
Проектування системи керування з використанням 
прямого адаптивного ПІД-нейрорегулятора 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 150–151.  
Розроблено структуру гібридного керування асинх-
ронним двигуном з короткозамкнутим ротором. В 
основу керування системи покладено адаптивний 
ПІД-нейроконролер, який використовує багатошаро-
ву нейронну мережу прямого поширення для отри-
мання значень коефіцієнтів регулятора в процесі ро-
боти. 

R. Yatsyuk 
Designing the control system with use of direct  
adaptive PID-neuroregulator 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 150–151.  
 
Developed the structure of hybrid control system asyn-
chronous motor with short-circuited rotor. The basis of the 
control system is the adaptive PID-neurocontroller, which 
uses a multilayered neural network to obtain values of the 
regulators coefficients in the process of operation. 

М. О. Кущ-Жирко 
Сучасні інформаційні засоби муніципального 
енергомоніторингу 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 152–153.  

M. Kushch-Zhyrko 
Modern information means for municipal energy mon-
itoring 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 152–153.  
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Проведено аналіз програмного забезпечення, при-
значеного для муніципального моніторингу енерге-
тичних ресурсів. У результаті дослідження було 
порівняно декілька видів такого програмного забез-
печення та виявлено їх основні загальні недоліки. 

This article describes the analysis of software designed for 
municipal energy monitoring. The result of research is a 
comparison of several kinds of such software and identifi-
cation of its primary drawbacks. 

О. О. Третяк, В. О. Воробйов, T. О. Хребтова,  
В. В. Дудка 
Нечітка логіка в системах керування підйомно-
транспортних механізмів 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових 
праць XVІ Міжнародної науково-технічної конфе-
ренції молодих учених і спеціалістів у місті Кремен-
чук 12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 154–155.  
Проведено аналіз доцільності використання теорії 
нечітких множин для розробки й створення систем 
керування електроприводами підйомно-
транспортних механізмів, у яких параметри електро-
механічної системи мають стохастичний характер. 

O. Tretyak, V. Vorobiоv, Т. Khrebtova, V. Dudka 
 
Fuzzy logic in control systems of hoisting and 
transport mechanisms 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 154–155.  
 
The analysis of the expediency of using the theory of 
fuzzy sets for the development and creation of control 
systems for electric drives of hoisting and transport mech-
anisms in which the parameters of the electromechanical 
system has a stochastic character is analyzed. 

А. В. Строкоус 
Математическая модель электромагнитных сил, 
действующих на стяжные призмы сердечника 
статора турбогенераторов 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 156–157. 
Сформулирована математическая модель (в виде си-
стемы уравнений), которая позволяет оценить влия-
ние электромагнитных нагрузок турбогенератора на 
механико-вибрационное состояние системы подвес-
ки статора. 

A. Strokous 
Mathematical model of electromagnetic forces acting  
on the coupling prisms of the stator core of  
turbogenerators 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchug: КrNU, 2018. – PР. 156–157. 
 
The mathematical model (in the form of a system of equa-
tions) is formulated which allows one to evaluate the in-
fluence of electromagnetic loads of a turbogenerator on 
the mechanical-vibrational state of the stator suspension 
system. 

О. В. Виговський, Д. І. Хвалін 
Температура крайнього пакета осердя статора 
турбогенератора під час внутрішнього  
екранування 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 158–159.  
На основі виконаних досліджень на математичній 
моделі теплового поля в торцевій частині турбогене-
ратора показано, що внутрішнє екранування край-
нього пакета осердя статора електропровідними ек-
ранами зубцево-пазової конструкції ефективно за-
хищає зубцеву зону осердя статора від полів розсіян-
ня, дозволяє знизити максимальну температуру 
крайнього пакета, а їх застосування суттєво підви-
щить механічну міцність осердя статора. Досліджено 
конструкцію торцевої зони осердя статора, застосу-
вання якої забезпечує ефективне зниження темпера-
тури крайнього пакету. Все це підвищує безпеку, 
надійність, навантажувальну здатність та ефектив-
ність експлуатації  потужного турбогенератора. 

A. Vygovskiy,  D. Hvalìn 
 
The temperature of a stator core end packet  
of turbogenerator for internal shielding 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 158–159. 
 
This paper shown on the basis of researches performed at 
a temperature field mathematical model of the turboge-
nerator end part that internal shielding for stator core end 
packet of conductive tooth-slot design screens is effective-
ly protect against of scattering fields the stator core tooth 
zone, allows decrease the maximum temperature of end 
packet and their using considerably increase the mechani-
cal strength of stator core. The structure of the stator core 
end zone is studied which provides effective reduce the 
temperature of the end packet. All of this improves the 
safety, reliability, loading capacity and operation efficien-
cy of a powerful turbogenerator. 

О. А. Гераскін, А. А. Татевосян 
Дослідження впливу дії сили тяжіння на тензор 
механічних напружень у роторі турбогенератора  

O. Geraskin, A. Tatevosyan 
Investigation of gravity action effect on the mechanical 
stresses tensor in the turbogenerator rotor 
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Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 160.  
За результатами розрахунків визначено сфери в роторі 
турбогенератора, де до метала ротора турбогенератора 
можуть прикладатися значні механічні зусилля, особ-
ливо в анормальних режимах роботи. Методами ма-
тематичного моделювання досліджено особливості 
розподілу тензора механічного напруження в роторі 
турбогенератора і визначено області, де необхідно 
приділяти більшу увагу в процесі діагностики ушко-
джень ротора під час виконання планово-
попереджувальних ремонтних робіт турбогенератора. 

Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – P. 160.  
 
As a result of calculations, the regions in the turbogenera-
tor rotor are determined, where considerable mechanical 
forces can be attached to the metal of the turbogenerator 
rotor, especially in the anormal operating modes. The 
methods of mathematical modeling have investigated the 
peculiarities of the distribution of the mechanical stress 
tensor in the turbogenerator rotor and determined the areas 
where more attention should be paid in the process of di-
agnostics of rotor damage when carrying out planned pre-
ventive repair work of turbogenerator. 

О. А. Гераскін, О. О. Кречик 
Розподіл струмів в обмотці ротора асинхронного 
двигуна у разі ушкодження сегментів  
короткозамикаючих кілець  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 161.  
Надано алгоритм визначення відносної зміни струмів у 
стрижнях ротора для різних комбінацій ушкоджень сег-
ментів короткозамикаючих кілець ротора. Ушкодження 
обмотки ротора асинхронного двигуна призводить до 
перерозподілу струмів у стрижнях ротора, переванта-
ження за струмом неушкоджених стрижнів ротора, до 
яких прикладаються термомеханічні напруження. 

O. Geraskin, O. Krechik 
Distribution of currents in induction motor winding 
with damage of short-circuiting rings segments 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 161.  
 
The article presents an algorithm for determining the rela-
tive change of currents in rotor rods for various combina-
tions of damages of the rotor short-circuiting rings. Dam-
age of induction motor rotor winding leads to redistribu-
tion of currents in the rotor rods, overload by current of 
intact rotor rods, which are applied by thermomechanical 
stresses. 

В. А. Мистецький  
Механіко-тепловий розрахунок перерозподілу 
механічних сил та видовжень для статору  
турбогенератора 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12–
13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 162–163.  
Приведено методику і результати моделювання та роз-
рахунків механічних,  термомеханічних і сумарних на-
пружень на перерозподіл механічних видовжень та сил 
у стяжних призмах. Під час розв’язання цієї задачі вра-
ховано статичну систему рівноваги всіх сил і моментів 
сил та термомеханічне напруження.  

V. Mistetcskiy 
Thermal mechanical calculation of redistribute  
mechanical fors and lengthening of stator  
of turbogenerator 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 162–163.  
 
In this work shows The methodology and results of model-
ling and calculations of mechanical, thermomechanical and 
total tensions on the redistribution of the mechanical 
lengthening and forces in clamping prisms are shown. Static 
system of balance of all powers and moments of forces and 
thermalmechanical tension was taken into account. 

Б. В. Гулий 
Проектування електричних машин  
з використанням тривимірного моделювання  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018. – С. 164. 
У роботі наведено аналіз та дослідження актуальнос-
ті та необхідності використання тривимірного моде-
лювання під час проектування електричних машин. 
Перераховані та описані основні етапи проектування 
електричних машин. Наведено переваги тривимірно-
го моделювання над двовимірною графікою. 

B. Guliy 
Designing electric machines using three-dimensional 
modeling  
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – P. 164.  
The paper presents an analysis and study of the relevance 
and necessity of using three-dimensional modeling during 
the design of electric machines. The main stages of the 
design of electric machines are listed and described. The 
advantages of three-dimensional simulation over two-
dimensional graphics are presented. 
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Ю. А. Новіков, Ж. І. Ромашихіна  
Оцінювання впливу несиметрії ротора  
на електромагнітні та електромеханічні  
характеристики асинхронного двигуна 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12–
13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 165–166. 
Розвинута математична модель асинхронного двигу-
на з представленням ротора у вигляді розподіленої 
системи короткозамкнених стрижнів. Проведено оці-
нювання впливу ступеню несиметрії ротора на вели-
чину гріючих втрат в АД та на змінну складову елек-
тромагнітного моменту. 

Yu. Novikov, Zh. Romashykhina 
Estimation of influence of non-symmetry of rotor  
on electromagnetic and electromechanical 
characteristics of induction motor 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 165–166.  
 
The mathematical model of the asynchronous motor with 
the representation of the rotor in the form of a distributed 
system of short-circuited rods is developed. An estimation 
of influence of the degree of asymmetry of the rotor on the 
value of the heating losses in the induction motor and on 
the variable component of the electromagnetic torque is 
carried out. 

І. О. Смірнов 
Лабораторний стенд для вивчення програмних 
засобів систем керування на базі обладнання  
фірми Kinco 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 167–168.  
Проведено аналіз існуючих зразків лабораторного 
обладнання для дослідження принципів побудови і 
структури систем частотно-регульованого електроп-
риводу та програмних засобів систем керування. У 
результаті досліджень розроблено лабораторний 
стенд, який дозволяє розвинути навички роботи сту-
дентів з перетворювачами частоти, програмування 
промислових засобів автоматизації. 

I. Smirnov 
Laboratory stand for the examination of the software 
of the control systems on the Kinco firm equipment 
basis 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 167–168.  
 
In the work the analysis of existing samples of laboratory 
equipment for the study of the principles of construction 
and structure of frequency-regulated electric drives and 
control system software are carried out.  As a result of the 
research, a laboratory stand has been developed that 
allows students to develop student skills with frequency 
converters, and the programming of industrial automation 
tools. 

О. О. Смірнов 
Розробка лабораторного стенду з дослідження 
апаратних і програмних засобів  
терморегулювання 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 169–170.  
Проведено аналіз існуючих зразків лабораторного 
обладнання, що використовується при вивченні апа-
ратних та програмних засобів процесів терморегулю-
вання. На основі проведених досліджень створено 
лабораторний стенд, який дозволить підвищити 
якість підготовки фахівців у галузі автоматизації 
процесів терморегулювання та, відповідно, підвищи-
ти їх конкурентноспроможність на ринку праці.   

O. Smirnov 
Development of a laboratory stand for study hardware 
and software funds of thermoregulation 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 169–170.  
 
In the work the analysis of existing samples of laboratory 
equipment that is used in the study of hardware and soft-
ware processes thermoregulation was done. On the basis 
of the conducted research, a laboratory stand was created 
whish allow one to improve the quality of training special-
ists in the field of automation of thermal regulation pro-
cesses and, accordingly, increase their competitiveness in 
the labor market. 

С. В. Майборода, В. І. Куцевол, M. Yıldırım  
Віртуальний комплекс системи моніторингу 
асинхронних двигунів  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 171–172. 

S. Maiboroda, V. Kutsevol, M. Yıldırım 
Virtual complex of monitoring system of induction 
motors 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 171–172.  
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У роботі надано огляд сучасних методів експрес-
діагностики асинхронних двигунів.  Дослідним шля-
хом проведені розрахунки одного з методів експрес-
діагностики асинхронних двигунів на основі аналізу 
пускових струмів. За допомогою програмного пакета 
LabVIEW було розроблено віртуальний комплекс для 
моніторингу та визначення параметрів асинхронних 
двигунів у динамічних режимах. 

The paper presents an overview of modern methods of 
rapid diagnosis of induction motors. Experimental calcula-
tions of one of the methods of rapid diagnostics of asyn-
chronous motors based on the analysis of starting currents 
have been carried out. In LabVIEW software package, a 
virtual suite was developed for monitoring and determin-
ing the parameters of induction motors in dynamic modes. 

Є. Ю. Данченко, О. В. Космина, М. М. Михайлик 
Комп’ютеризований лабораторний стенд  
для випробувань асинхронних двигунів  
під навантаженням 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 173–174.  
У роботі наведено схему комп’ютеризованого лабо-
раторного стенду для випробувань асинхронних 
двигунів під навантаженням з використанням наван-
тажувального асинхронного двигуна та рекуперацією 
енергії у коло постійного струму перетворювачів 
частоти. Такий стенд дозволяє виконувати пряме 
вимірювання швидкості й моменту навантаження на 
валу випробуваного асинхронного двигуна. 

Yе. Danchenko, O. Kosmyna, M. Mykhailyk  
Computerized laboratory bench testing of induction 
motors under load  
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk April 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 173–174.  
 
This paper presents a computerized laboratory bench test-
ing of induction motors under load using a load induction 
motor and recuperation of energy in the DC range of fre-
quency converters. This stand allows you to perform a 
direct measurement of the rotation speed and loading mo-
ment on the axle induction motor 

А. Л. Перекрест, О. Ф. Кір’янов, І. С. Молодика 
Інформаційне забезпечення дисципліни  
«Проектування комп’ютеризованої системи керу-
вання технологічним процесом»  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 175–177.  
Розроблено інформаційне та програмне забезпечення 
комп’ютеризованого навчально-методичного ком-
плексу підготовки студентів з навчального курсу 
«Проектування комп’ютеризованих систем управ-
ління технологічним процесом». Створений інфор-
маційний комплекс дозволить підвищити якість під-
готовки магістрів з автоматизації та компютерно-
інтегрованих технологій 

A. Perekrest, O. Kirianov, І. Molodyka 
Information provision of the discipline «Designing  
a computerized process control system» 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 175–177.  
 
This paper information and software of the comput-
erized educational-methodical complex of prepara-
tion of students on the course "Designing of comput-
erized control system of technological process" was 
developed. The created information complex will 
improve the quality of masters' training in automa-
tion and computer-integrated technologies. 

Л. Г. Бойко  
Роль самостійної роботи у підготовці студентів   
вищих навчальних закладів 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи мо-
делювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
XVI Міжнародної науково-технічної конференції  
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 177–180 
Показана роль самостійної роботи у закладах вищої 
освіти та запровадження методики підвищення якос-
ті самоосвітньої діяльності студентів. 

L. Boyko  
The role of independent work in preparing high school 
students 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018.  – PР. 177–180 
 
The role of independent work in higher education and 
implementation methods improve the quality of self 
education students. 

А. В. Реуцька, А. М. Артеменко, В. І. Довбнєв 
Розробка тестових завдань з курсу «Теорія  
електропривода» на базі програми iSpring  
QuizMaker  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 

А. Reutska, A. Artemenko, V. Dovbniev 
Development of test tasks in the course "The theory  
of electric drive" based on the iSpring QuizMaker 
program 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
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XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 180–181. 
У роботі розглянуті основні функціональні особли-
вості програми iSpring QuizMaker для створення тес-
тів і опитувань, а також виділенні можливості про-
грамного продукту по налаштуванню правил,типів 
питань та форм тестування на прикладі розробки 
тестових завдань з курсу «Теорія електропривода». 

16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – P. 180–181. 
 
The paper considers the main functional features of the 
iSpring QuizMaker program for creating tests and surveys, 
as well as the ability of the software product to set rules, 
types of questions and forms of testing, for example, the 
development of theoretical tasks in the course "The theory 
of electric drives". 

А. Смайл, А. Батырбек  
3D-печать как средство изготовления учебных 
пособий 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 182–183.  
В ходе исследований была разработана и создана 
методами 3D-печати и 3D-моделирования сборочная 
модель асинхронного двигателя. Студенты, разраба-
тывая и создавая методами 3D-печати модели элек-
трических машин, решают несколько задач одновре-
менно: улучшают свои профессиональные знания, 
улучшают материально-техническую базу кафедры, 
повышают качество усвоения учебного материала, 
учатся воплощать идеи в бизнес-модели. 

A. Smajl, A. Batyrbek  
3D - printing as a tool for making teaching aids  
 

Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchug April 12-13, 2018.  
– Kremenchug: КrNU, 2018. – PP. 182–183.  
 
During the research, an assembly model of an asynchro-
nous engine was developed and created using 3D printing 
and 3D modeling methods. Students develop and create 
methods of 3D printing models of electric machines, solve 
several tasks simultaneously: improve their professional 
knowledge, improve the material and technical base of the 
department, improve the quality of learning material, 
learn to translate ideas into business models. 

В. В. Артамонов, А. В. Нікітіна, К. О. Нікітіна 
Організація навчально-пізнавальної діяльності 
студентів із застосуванням комп’ютерних систем 
тестування 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 184–185.  
У роботі розглянуто питання використання 
комп’ютерних систем тестування, в яких передбаче-
но можливість здійснення всіх видів контролю: всту-
пні, поточні, модульний, підсумковий. Це дозволить 
більш гнучко й точно оцінювати знання учасників 
навчального процесу, а також допоможе у форму-
ванні в них професійних, комунікативних і особисті-
сних компетенцій. Запропоновано метод адаптивного 
тестування, який ураховує індивідуальні особливості 
кожного студента у процесі оцінювання й контролю 
рівня знань. 

V. V. Artamonov, A. V. Nikitina, K. O. Nikitina 
Organizing the students’ training and cognitive  
activity with the use of computer-aided testing  
systems 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchug April 12-13, 2018.  
– Kremenchug: КrNU, 2018. – PP. 184–185.  
 
The paper deals with the problems of the use of computer-
aided testing systems providing the possibility for carrying 
out all the types of control: entrance, current, module and 
final ones. It will enable more flexible and accurate as-
sessment of the knowledge of the participators of the edu-
cation process and will also assist to generate their profes-
sional, communicative and personal competences. An 
adaptive testing method is proposed. It takes into account 
the individual features of each student in the process of the 
assessment and control of the knowledge level. 

А. А. Гладир 
Інформаційні системи в сучасній українській  
медицині та шляхи їх удосконалення  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018. – С. 186. 
Розглянуто сучасні інформаційні комплекси для 
української системи охорони здоров’я. Представлено 
шляхи вдосконалення таких систем. Запропоновано 
шляхи вдосконалення якості медичних послуг, раці-
онального використання державних коштів, створен-
ня комфортних умов для лікарів та пацієнтів. 

A. Gladyr  
Information systems in modern Ukrainian medicine 
and ways of their improving 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – P. 186.  
The modern informational complexes for Ukrainian health 
care system were considered. A ways of improving of 
such systems were represented. Proposed improvements 
help to increase quality of the medical services, rational 
use of public funds, creating comfortable conditions for 
physicians and patients. 
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Н. В. Зачепа, Д. Ю. Сусік, С. Грядушкін,  
О. М. Алексєєв, А. В. Щічка  
Оцінювання ефективності застосування 
комп’ютерних тренажерів-імітаторів під час  під-
готовки фахівців електроенергетичної галузі 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 187–188.  
Установлено, що застосування автоматизованих на-
вчальних систем на базі комп’ютерних тренажерних 
програм під час проведення практичної підготовки 
фахівців із засвоєння навчально-практичної інфор-
мації підвищує ії якість. Запропоновано критерій 
оцінювання ефективності застосування 
комп’ютерних тренажерних програм у вигляді інтег-
рального коефіцієнта набуття навичок безпечного 
виконання технологічних операцій. 
 

N. Zachepa, D. Susik, S. Gryadushkin, О. Aleksieiev,  
А. Shchichka 
Estimation of the efficiency of the use of computer 
simulators in training specialists in electric power in-
dustry 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimizatio methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – P. 187–188. 
 
It is established that the use of automated training systems 
based on computer simulators in the practical training of 
specialists in the assimilation of educational and practical 
information enhances the quality of its assimilation. A 
criterion for evaluating the effectiveness of the use of 
computer simulators in the form of an integral coefficient 
for acquiring the skills of safe execution of technological 
operations is proposed. 

М. В. Пушкар, О. О. Веденеєв, Р. О. Канєвський 
Лабораторний стенд для дослідження пристроїв 
підрахунку виробленої продукції на основі про-
грамованих лічильників імпульсів у системах ав-
томатизації  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVI Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук       
12–13 квітня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 189–190.  
Розроблено лабораторний стенд для дослідження  
програмованих лічильників імпульсів як елементів 
електромеханічних систем автоматизації. Приведено 
рисунок загального вигляду стенду та описано функ-
ціональні особливості обладнання, яке використано 
для виготовлення стенду. 
 

M. Pushkar, O. Vedeneev, R. Kanievskiy 
Laboratory stand for investigation of investigation  
the counting devices of manufactured products  
on the base of programmable pulse counters  
in automation systems  
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 189–190. 
 
A laboratory stand for the study of programmable pulse 
counters as elements of electromechanical automation 
systems was developed. The general drawing of the stand 
is depicted and the functional features of the equipment 
used for the manufacture of the stand are described. 

А. П. Ратушний, О. А. Касіч  
Дослідження систем частотно-регульованого  
електропривода на базі комп’ютеризованого  
лабораторного стенду  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 191–192.  
Розроблено комп’ютеризований лабораторний ком-
плекс, який дозволяє досліджувати електромагнітні  
та електромеханічні процеси в системі частотно-
регульованого електроприводу при зміні його 
налаштувань. 
 

A. Ratushnyi, O. Kasich 
Research of frequency regulated electric driven  
systems on the compassed laboratory standard base 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 191–192.  
 
A computerized laboratory complex has been developed 
that allows to study electromagnetic and electromechani-
cal processes in the frequency-regulated electric drive 
system when changing its settings. 

А. А. Холоденко, В. О. Воронецький, А. А. Гучек  
Комп’ютеризований лабораторний стенд для до-
слідження замкнутого частотно-регульованого 
електро-приводу 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 

A. Kholodenko, V. Voronetskyi, A. Guchek 
Computer laboratory stand for investigating a closed 
frequency-regulated electric driver 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
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молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 193–194.  
Розроблена апаратна та програмна частина 
комп’ютеризованого лабораторного стенду дозволяє 
реалізовувати широке коло режимів роботи за-
мкнутих систем керування з метою їх дослідження. 
 

researchers in Kremenchuk april 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 193–194. 
 
The developed hardware and software part of the comput-
erized laboratory stand allows to realize a wide range of 
operating modes of closed systems for the purpose of their 
research. 

М. С. Запорожець, Д. Р. Соломка, Р. О. Дорошенко 
Комп’ютеризований лабораторний стенд  
по дослідженню режимів роботи крокового  
електроприводу 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції 
молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук  
12–13 квітня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018.  
– С. 195–196.  
Розроблений комп’ютеризований лабораторний 
стенд по дослідженню режимів роботи крокового 
електроприводу дозволяє досліджувати режими ро-
боти крокового двигуна за допомогою аналізу експе-
риментальних характеристик. Такий стенд надає мо-
жливість студентам відповідати на широке коло пи-
тань, що стосуються принципів налаштування та ке-
рування кроковим двигуном. 
 

M. Zaporozhets, D. Solomka, R. Doroshenko 
Computerized laboratory stand for research  
on the operation modes of step motor drive 
 
Electromechanical and energy systems, modelling and 
optimization methods. Proceedings of the  
16th International conference of students and young  
researchers in Kremenchuk Аpril 12–13, 2018.  
– Kremenchuk: КrNU, 2018. – PP. 195–196.  
 
The developed computerized laboratory stand for research 
on the operation modes of the step motor drive allows us 
for research on the operation modes of the step motor by 
means of analysis of experimental characteristics. This 
stand gives students the opportunity to learn a wide range 
of issues related to the principles of setting and controlling 
the step motor. 
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